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1- مقدمه و بیان مسئله 
نصوص و متون معتبر دینى و عقل سلیم بر هدفمند بودن شریعت1 اسالم داللت دارند. قرآن 
کریم در آیات بسیارى نه تنها براى کلّیت ارسال رسل و انزال کتب نتایج و اهدافى را برمى شمارد 
)بقره، 129، 151 و 213؛ آل عمران، 164؛ اعراف، 157؛ انفال، 24؛ حدید، 9 و 25؛ جمعه، 2(، بلکه گاهى 

براى احکام جزیى و ُخرد نیز غرض یا اغراض خاصى را بیان مى کند ) بقره، 183؛ مائده، 97؛ توبه، 
103؛ عنکبوت، 45(. احادیث فراوانى نیز بر این اصل تأکید مى کنند )فیض االسالم اصفهانى، 1379: 

33، 34 و 640(. همچنین متونى که از گذشتگان به ما رسیده، قاعده ى تبعیت احکام از مصالح 

و مفاسد، لزوم مصلحت در تشریع و »الواجبات الشرعیه ألطاف فی الواجبات العقلیه« )علیدوست، 
1382: 119-117( همگى حاکى از هدف دار بودن شریعت است. 

همین نگاه هدف دار در تمام اجزا و ارکان تشریع و تکوین عالم نهفته است؛ براى مثال از نظر 
اسالم ازدواج بنایى مقدس است و نزد خداوند بنایى محبوب تر از آن وجود ندارد )مجلسى، 1403: 
ج 100، ص222(.  به همین دلیل اسالم به تزویج جوانان فرمان داده است )نور، 32(. حراست از 

خانواده واجب و تالش براى تقویت و تحکیم پیوندهاى خانوادگى ستایش کردنى است و پاداشى 
معادل جهاد در راه خدا دارد. آیات و روایات بقاى خانواده را یک هدف مهم در شریعت مى داند 
و از همین رو طالق حداقلى درنظر گرفته است. در اسناد و قواعد دستورى نیز نصوص فراوانى 

درباره ى اصالت خانواده و وجوب حفظ آن وجود دارد. 
رویکرد شارع مقدس درخصوص خانواده چنین مى نماید که حفظ خانواده - با توجه به کارکردى 
که در ایجاد نظام انسانى متعادل و معقول دارد - هم بالذات و هم بالتبعیه موضوعیت دارد و باید 
تمام ارکان مستقر در آن براى حفظ و بقاى خانواده تالش کنند؛ براى مثال، عالمه حلى در باب 
اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده بیان مى کند: »ازدواج رباط مقدسى است که خداوند بین زوجین 
قرار داده براى تنظیم حیات بشر و مى توان گفت نوعى 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 منفى این عقد قرارداد تنها محدود به این دو نفر نبوده، بلکه خانواده و 

جامعه را تحت الشعاع قرار مى دهد« ) اسدى حلى، 1413: 183(. 
بنابراین مى توان گفت، اصل استحکام مبانى دینى دارد و رویکرد شارع مقدس در جهت 
شکل دهى خانواده ى متعالى است؛ لذا حاصل به کارگیرى اصل فوق الذکر توجه به حفظ خانواده 

1. مراد از شریعت در این بحث احکامی است که خداوند برای بندگان مقّرر فرموده یا اذن تشریع آن را به دیگران داده است.
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در فتواست و بالتبع هر حکم و قانونى که ممکن است براى منافع شخصى اعضاى خانواده و در 
راستاى نفى استحکام ذات خانواده باشد و پایه هاى آن را متزلزل کند مرفوع است؛ مگر اینکه اصرار 
بر حفظ خانواده به اشاعه ى فحشا و گسترش رذیله هاى اخالقى منجر شود؛ براى مثال وقتى شوهر 
به وظایف همسرى خود بى توجه است و برخالف درخواست زوجه به طالق وى نیز راضى نمى شود، 
مشکالت جدى را به دنبال خواهد داشت. قرآن کریم از این وضعیت به »إمساک إضرارى« تعبیر 
کرده است.1 در این حالت، به دلیل از دست رفتن کارکردهاى نهاد خانواده نه تنها اصل »استحکام 

خانواده« جایى ندارد، بلکه باید هر چه زودتر زمینه ى انفصال چنین خانواده هایى را فراهم کرد. 
حقوق و وظایف متقابل زوجین از امورى است که دین مبین اسالم براى تحکیم خانواده و 
رشد و بالندگى آن وضع کرده است. رعایت این حقوق و انجام مسئولیت هاى مربوط به آن سبب 
نزدیکى و صمیمیت بیشتر زوجین مى شود و از بروز هرج و مرج در خانواده جلوگیرى مى کند 

)اسحاقى و شعبانى، 1398: 137(.

حقوقى که شارع مقدس براى زن یا شوهر قرار داده تعبد محض نیست که مناط آن دور از 
فهم بشر باشد، بلکه براى حفظ کیان خانواده قوانینى - که براساس عدالت استوار است - وضع 
کرده است و مقتضاى عدالت دینى و اسالمى -که مالهب حق بر آن استوار است - این است که 
همچنان که شارع مقدس درباره ى نفقه و لباس و مسکن حقوقى وضع کرده باید براى تأمین نیاز 
جنسى -که امرى حیاتى و مهم براى بشر و یکى از اهداف اساسى ازدواج است، حقوقى را براى 
زوجین در نظر بگیرد. تأمین نیاز جنسى نه تنها از اهداف شخصى زوجین در ازدواج است، بلکه 
یکى از اغراض اصلى شارع مقدس در ترغیب به ازدواج است تا زوجین تأمین شوند و به فحشاء و 
منکرات کشیده نشوند. چنان که محققین دنیا نیز چنین حقوقى را قائل اند. این نظر که »مرد در 
تأمین نیاز جنسى تام االختیار است و زن هیچ گونه حقى از این ناحیه ندارد« با مذاق شارع حکیم 
-که براساس عدالت قوانین جعل کرده و به انسان ها اجازه نمى دهد که به دیگران ضرر بزنند یا 
دیگران را در حرج قرار بدهند- سازگار نیست، بنابراین باید شارع مقدس قانونى وضع کرده باشد 

تا از ایجاد ضرر و حرج پیشگیرى کند )شبیرى زنجانى، 1419: ج 5، ص 1412(.
مبتنى بر همین رویکرد الزم است بررسى شود آیا مى توان اصلى با عنوان اصل »استحکام خانواده« 
را معیار صدور حکم و فتوا قرار داد؟ و این اصل مى تواند چه جایگاهى در نظام تشریعى خانواده داشته 
باشد؟ فرضیه ى نویسندگان بر این است که مبتنى بر نگاه هدف  دار شریعت در پى ریزى احکام فردى و 

1. إمساک 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 نمی باشد )هدایت نیا، 1391: 114(.
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اجتماعى و با توجه به رویکرد تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، تمامى احکام مقرر در باب خانواده باید 
با محوریت توجه به استحکام خانواده و با لحاظ حفظ تمامى کارکردهاى آن باشد. مفهوم این اصل 
از نظر لغوى و اصطالحى و تبیین نظریه ى مختار با بررسى ادله ى آن و درنهایت شیوه ى به کار گیرى 

این اصل در کشف حکم در مسائل مربوط به خانواده بررسى شده است. 

2- تعریف مفاهیم 

2-1- مفهوم لغوی اصل
اصل در لغت به معناى ریشه، بسیار استفاده شده است )صاحب بن عباد، 1414: ج 8، ص 187(؛ 
براى  مثال، راغب اصفهانى مى گوید: »أصل  الّشي ء ریشه و پایه هر چیزى است که اگر آن پایه 
و ستون در حال بلندشدن و بلندى توهم شود نیروى خیال نمى تواند آن  را تصور کند، از این رو 
ماِء« )ابراهیم، 24( که تصور کرانه با عظمت و  خداى تعالى فرموده: »أَْصُلها ثابٌِت َو فَْرُعها فِي السَّ

بلندى آسمان هرگز به اندیشه، تصور و تخیل درنیاید« )راغب اصفهانى، 1412: 79(.
همچنین صاحب مقاییس اللغه مى گوید: »الهمزة و الصاد و الالم، ثالثة أصولٍ  متباعٍد بعضها من 
بعض، أحدها أساس الشئ « )ابن فارس، 1404: ج 1، ص109(؛ »مثل پدر نسبت به پسر که پدر ریشه ى 
پسر است، اصل مانند ستون است براى دیوار و این ابتنا بسته به تفاوت ذات هر چیزى متفاوت 
است؛ براى مثال، یا حسى است یا عقلى«. همچنین صاحب قاموس قرآن آورده است: »أَصل در 
قرآن به معناى ریشه است )قرشى، 1371: ج 1، ص88(؛ براى مثال، در سوره ى ابراهیم مى فرماید: 
َماِء« )ابراهیم، 24(«. »أَلَْم تََر َكْیَف َضَرَب اهللُ َمثاًَل َكِلَمًة َطیِّبًَة َكَشَجَرٍة َطیِّبٍَة أَْصُلَها ثَابٌِت َو فَْرُعَها فِي الَسّ

2-2- مفهوم اصطالحی اصل
این واژه در اصطالح فقیهان و اصولیان در معانى زیر به کار رفته است: 

الف- مخالف فرع؛ براى مثال در باب قیاس گفته مى شود شراب براى نبیذ اصل است؛ به این 
معنا که در حکم نبیذ از حکم خمر استفاده مى شود )محمدى، 1387: ج 3، ص292(. 

ب- دلیل )کاشف از چیزى و راهنماى بدان چیز(؛ یعنى دلیل اثبات حکمى را همان اصل یا 
دلیل مى گویند؛ براى مثال گفته مى شود اصل در این مسئله کتاب و سنت نبوى است، یعنى 

دلیل حکم، قرآن و سنت است )ملکى اصفهانى، 1379: ج1، ص117(.
راجح و ظاهر؛ همانند اینکه حقیقت اصل مجاز است؛ براى مثال، زمانى که امر بر این دایر  -

باشد که کالمى را بر معناى حقیقى آن حمل کنیم یا معناى مجازى آن، حمل بر حقیقت اصل 
است )همان(.
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قاعده ى کلى؛ یعنى حکمى که بسیارى از جزئیات ذیل آن قرار مى گیرند؛ مانند اصل ظهور و  -
اصل برائت )عثمان، 1423:  56(.

هـ-اصل عبارت است از »ارزش بنیادین« که مى توان گفت این دیدگاه متمایل به ریشه ى 
لغوى واژه ى »اصل« است. در واقع بسیارى از اصولى که هم اکنون در علم حقوق استفاده 
مى  شوند. از جمله اصل عدالت، اصل آزادى و اصول متعدد دیگر همگى از این جنس هستند؛ 

دکتر کاتوزیان در این باره مى نویسد:
 ارزش ها در واقع نمودار پایه هاى تمدن هر قوم است و همچون ستون هاى بناى کهن 
جامعه را از گزند حادثه ها و بحران ها مصون مى دارد، ارزش ها گاه به صورت اصول حقوقى 
جلوه مى کنند و گاه در ضمیرها پوشیده مى مانند و هنگام برخورد با پدیده ى مخالف رخ 
مى   نمایند... ارزش ها گاه آفریده ى اخالق و سنت ها و شرایط ملى و قومى هستند و گاه 

محصول اخالق جهانى و تمدن عصرى از تاریخ انسانیت )کاتوزیان، 1386: 368(.

از بین تعاریف مطرح شده براى واژه ى اصل، نویسندگان معناى آخر را اختیار کرده و با لحاظ 
آن پژوهش پیش رو را انجام داده اند. به نظر نگارندگان بین بنیادین بودن ارزشى به عنوان مافوق 
دیگر ارزش ها و ریشه اى بودن چنین تفکرى که عناصر دیگر را فروعات مى داند یا پایه اى و مبنا 
بودن یک ارزش و ابتناى دیگر ارزش ها بر آن ارتباطى وثیق وجود دارد؛ همان که از معناى لغوى 
اصل متبادر است. بنابراین مدعا این است که اصل »استحکام خانواده« یک ارزش بنیادین است 
که تمام قواعد و ضوابط حاکم در حوزه ى خانواده با آن رویکرد و غایت تنظیم  شده است. به عبارت 
دیگر، تشریع و قانون گذارى در موضوعات خانواده با هدف ساختار دهى به آن و با لحاظ استحکام 
خانواده بوده است و شارع مقدس بنا داشته با دو رویکرد اخالق و قانون خانواده اى پابرجا و با 
کارکردهاى صحیح ایجاد کند. پس ارزش بنیادین یک انگیزه، غایت و مقصد تشریع در نگاه شارع 

مقدس است که البته این غایت تقسیم بندى هایى دارد و در ادامه توضیح آن خواهد آمد. 

3- اصل »استحکام خانواده«؛ مقصد کالن شریعت
اصل »استحکام خانواده« مبناى شکل گیرى یک نگاه کالن در حوزه ى خانواده شده است که 
بسیار به برداشت لغوى از »اصل« نزدیک است؛ حال باید دید این نگاه کالن چه مقدار و در چه 
گستره اى بر صدور حکم در موضوع خانواده اثر داشته است. گزاره هاى شرعى از کتاب و سنت از 
جهتى دو قسم اند: یک قسم از آنها احکام شرعى و قسم دیگر اهداف کلى شریعت- که حکم و 
قانون نیستند، بلکه رویکرد هاى کلى رسالت هستند- را بیان مى کنند. مى توان تمایز بین دسته 
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َِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب  اول و دوم را در آیه 183 سوره ى بقره مشاهده کرد؛ در این آیه آمده است: »يَا أَيَُّها ال
َِّذيَن ِمْن قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن«؛ »اى کسانى که ایمان آورده اید روزه بر  یَاُم َكَما ُكتَِب َعَلی ال َعَلْیُكُم الصِّ
شما مقرر شده است، همان گونه که بر کسانى که پیش از شما ]بودند[ مقرر شده بود، باشد که 
پرهیزگارى کنید« در این آیه »روزه دارى« حکم شرعى و »تقوا« غایت آن برشمرده شده است، 
یعنى گاهى گزاره ى شرعى به طور خاص حکم شرعى را بیان مى کند و مصداق بیرونى دارد، اما 
در قسمت دوم مى فرماید: »این عمل براى رسیدن به تقواست«؛ یعنى هدف کلى شریعت از وضع 

روزه براى مؤمنین رسیدن به تقواست. 
تعلیل )مقاصد جزئى( در میان شیعه جایگاه واالیى دارد. امامان شیعه در راستاى تعلیل پذیرى 
احکام با رویى باز با اصحاب خود برخورد کرده اند و در هیچ کجا دیده نشده است که به پرسش هاى 

اصحاب درباره ى 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 بسیارى از 
احکام شرعى، اهداف و اغراض را در قالب بیان علت و حکمت و غایت و مصلحت تبیین کرده است؛ 
براى مثال، شارع مقدس اهداف کالن شریعت را حفظ ستر و پوشش، حفظ نفس و کرامت انسان، 
حفظ نسل، سالمت نسل، حفظ عقل و نفى شهوات و حفظ دین و نفى حرج مى داند. غرض از ایجاد 
برخى روایات ایجاد شاخص براى تبیین احکام و ادله ى آنهاست که خود مى تواند به عنوان شاخصه ى 
افتاء و قانون گذارى اسالمى بدان عمل شود؛ مانند این روایت از امام صادق)( که مى فرمایند:

اَلُح ِمنْ  ِجَهٍة ِمنَ  الِْجَهاِت فََهَذا ُكلُُّه َحاَلٌل .... فَُكلُّ أَْمٍر يَُكوُن فِیِه الَْفَساُد  ُكلِّ َشيْ ٍء يَُكوُن لَُهْم فِیِه الصَّ
ٌم ِلَنَّ َذلَِك ُكلَُّه  ا ُهَو َمْنِهيٌّ َعْنُه... أَْو َشيْ ٍء يَُكوُن فِیِه َوْجٌه ِمْن ُوُجوهِ الَْفَساِد.... فََهَذا ُكلُُّه َحَراٌم َو ُمَحرَّ ِممَّ

... لَِما فِیِه ِمَن الَْفَساد )ابن شعبه حرانى، 1404: 333(.  َمْنِهيٌّ
امام )( در این روایت نگاه بلند شریعت را به تصویر مى کشد و براى حلیت و حرمت اشیا 
را با ماهیت آنها مرتبط مى داند و از یک ارتباط ذاتى از تشریع و تکوین در حوزه هاى گوناگون 

خبر مى دهد.
خالصه اینکه اصل »استحکام خانواده« در زمره ى فهرست بلندى از اصول کلى حاکم همچون 
اصل آزادى، حفظ نظام کشور، اخذ به عرف عقال، اعمال قدرت بر پایه حق و عدل، برابرى و 
مساوات رفتار با مردم، تاوان دادن بر خسارات و...است که زیربناى قوانین مذاهب الهى و زیربناى 
عرف و دلیل عقلى هستند؛ لذا هر عقلى آنها را باور دارد و به عنوان اصل الزم براى نظم جامعه و 

بقاى آن ضرورى مى داند. 
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3-1- مبانی اصل استحکام خانواده 

3-1-1- آیات و روایات
دعوت شارع مقدس به رعایت حسن معاشرت زن و شوهر نسبت به یکدیگر براى تحکیم و 
تقویت اساس خانواده و ارکان آن بوده است. قرآن مجید در موارد مختلف نسبت به رابطه و پیوند 
زناشوئى تعبیرات جالبى را بیان کرده است: »َو ِمْن آياتِِه أَْن َخَلَق لَُكْم ِمْن أَنُْفِسُكْم أَْزواجًا لِتَْسُكنُوا 
إِلَْیها َو َجَعَل بَْینَُكْم َمَودًَّة َو َرْحَمًة-« )روم، 21(؛ »از نشانه هاى خداوند آن است که براى شما زنانى 
آفرید که با آنها آرامش یابید و میان شما عشق و مهربانى برقرار کرد« و نیز در مورد حسن معاشرت 

مى فرماید: »عاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف« )نساء، 19(؛ »باهمسرانتان با اخالق نیکو معاشرت کنید«.
ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم  المؤمنین  پیامبراکرم )( دراین باره مى فرمایند: »اکمل 
خوش خلق ترین  ایمان  حیث  از  مؤمنان  »کامل ترین  239(؛   :1382 )پاینده،  لنسائهم«  خیارکم 
آنهاست و شایسته ترین شما آنهایى هستند که با زن هایشان خوش رفتارترند«. حضرت در مورد 
خوش رفتارى زنان در منزل نیز فرموده اند: »جهاد المرأة حسن التبّعل« )کلینى، 1407: ج 5، ص9(؛  

»جهاد زن خوب شوهردارى کردن است«.
منبعث از همین نگاه قرآنى و روایى اهمیت حفظ خانواده را مى توان در ابواب مختلف فقه 
مشاهده کرد؛ براى مثال در احکام فقهى مجازات زانى و زانیه در جرم مشهود اقامه ى حد بدون 
نیاز به بینه و شهود است، اما اگر معصیت مخفى بوده، روایات اهل بیت )( دائر مدار ستر و توبه 
 )( به جاى مفتضح کردن گناهکار است؛ براى مثال در روایت مرسله »برقى« از امیرالمومنین
نقل مى کند: »چه زشت است که کسى از شما مرتکب این گناهان شود و خود را مقابل دیدگان 
مردم رسوا کند. چرا او در خانه اش توبه نکرد؟ به خدا سوگند توبه او در میان خود و خدایش بسى 
با فضیلت تر از آن است که من بر او حد جارى کنم )کلینى، 1407: ج 7، ص188(. یا این روایت که 
مى گوید: »أيها الناس من ارتكب شیئا من هذه القاذورات فاستتر فهو في ستر اهلّل، و من أبدى صفته 

أقمنا علیه الحد« ) ابن أبي جمهور، 1405: ج 3 ، ص441(.
برداشت فقها از این دست احکام چنین است که غایتى مهم در وراى آن  نهفته است؛ براى 
مثال یکى از فقها در این باب مى نویسد: »آنچه که از این دست روایات به دست مى آید و همچنین 
وجوب چهار شاهد عادل به نظر مى رسد که هدف شارع حمایت از خانواده و صیانت از هم پاشیدگى 
آن است، زیرا چه بسا که این رفتارهایى که فرد را مفتضح مى  کند باعث یأس و نامیدى و ادامه ى 

فساد خواهد شد )مغنیه، 1421: ج 6، ص 252(.
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3-1-2-  عقل

از ابن خلدون جامعه شناس مشهور اسالمى گرفته تا دورکیم فیلسوف و جامعه شناسان معروف 
غربى همه برآنند که جامعه ى بشرى پویاست و هرگز از حرکت بازنمى ایستد. دین اگرچه متکى 
بر وحى الهى است و در تنظیم مناسبات میان انسان و پروردگار مشتمل بر یک سرى احکام و 
قواعد ثابت و یکسان براى تمام اعصار است، اما در عین حال در مسائل عرفى و مناسبات مردمى و 
معامالت، یک نهاد اجتماعى است که دوشا دوش جامعه در حرکت است و اگر نتواند این مشخصه 
را همیشه با خود داشته باشد، هر لحظه ممکن است از معادالت زندگى بشرى کنار برود، زیرا 
احکام محدود و حوادث واقعه نامحدود است. اصل »استحکام خانواده« یکى از معیارهاى حل 
این معضل است و قراین متعددى بر این ادعا موجود است؛ اینکه غالب احکام معاملى از جنس 
امضائیات شارع است1 نه از تأسیسیات که روح حاکم بر احکام عبادى است خود دلیل محکمى بر 
این است که شارع همراهى با نظام جامعه ى انسانى را به عنوان معیار و مبناى خود قرار داده است. 
حوادث جزئى نامتناهى است، ولى الزم نیست که از ناحیه ى شارع در هر حادثه جزئیه اى 
نّصى ویژه وارد شود، بلکه کافى است آن حادثه در یکى از عمومات داخل شود. امور کلّى و عام، 
محدود و متناهى اند و مضبوط کردن آنها محال نیست و امتناعى ندارد که نصوص همه ى آن 
عمومات را فراگیرد )شیروانى، 1388: ج2، ص349(. اصل استحکام خانواده به عنوان اصل کلى و عام 

این ظرفیت را دارد که بر حوادث نامتناهى تطبیق داده شود. 
کارهاى مکلفین در زندگى فردى و اجتماعى شان از جنس موضوعات براى علم فقه است و 
مواردى که در کتب فقهى حکمى براى آنها بیان نشده است، فراوان هستند. در همین باره محمد 
جواد مغنیه مى گوید: »در زمانى که در لبنان رییس محکمه ى شرع بودم بسیارى از سؤاالت از 
حکم شرعى به محکمه شرع فرستاده مى شد و جواب مى خواستند و من تصور مى کردم که در 
کتاب هاى فقهى مفصل و از جمله در جواهر الکالم که یک دايرةالمعارف بزرگ فقهى است مى توانم 
به پاسخ آن پرسش ها دست یابم، ولى هرچه بیشتر مى گشتم کمتر اثرى از حکم آنها را در آن 
کتاب هاى فقهى پیدا مى کردم. به خصوص اینکه در مواردى شارع حکمى ندارد یا دارد ولى به 
دست ما نرسیده است. در جهان امروز به خصوص در مغرب زمین روى خیلى از مسائل مبتالبه 
جامعه کار شده، و براى آنها قوانین مضبوطى به اجرا درآمده است؛ از قبیل قوانین مربوط به 
دریاها، حقوق و قوانین فالت قاره ها، قوانین مربوط به پست و مخابرات، قوانین حقوق بین المللى، 

1. ان المعامالت امضائیات، اال فیما زاد او نقص الشارع فیها، و العرف یری الصحة مع الخیار او الصحة مع اخذ التفاوت )حسینی 
شیرازی، بی تا: ج 12، ص36(.



87

 فرح زادی و ابراهیمی، بازپژوهی استنباط احکام خانواده با توجه به اصل»استحکام خانواده«

قوانین اقتصادى و قوانین مربوط به سیاست کشوردارى و هزاران از این قبیل که در فقه ما روى 
برخى از آنها هنوز کارى مهمى انجام نشده است« )فیض، 1382:  332(.

مذهب امامیه، برخالف پذیرش تناهى نصوص و غیرمتناهى بودن حوادث قائل است که عالج 
این امر تمسک به نصوص عام و قواعد و اصول کلى است )جناتى شاهرودى، بى تا: 284(؛ لذا با توجه 
به اینکه احکام و قوانین در حوزه ى خانواده )در ابواب مختلف از جمله ازدواج، طالق، اوالد، میراث 
و ...( از مسائل پرمراجعه در زندگى اجتماعى است، مرور زمان و شکل گیرى موضوعات جدید در 
حول و حواشى مانند رحم اجاره اى، تلقیح مصنوعى، تغییر جنسیت، دوجنسه ها و ... حاکى از 
این است که داشتن اصول و قواعد کلى -که با محوریت حفظ و حراست خانواده با رعایت تمام 
کارکردهاى آن باشد- نیاز جامعه ى امروز است. بر همین اساس اصل »استحکام خانواده« این امکان 

را دارد که به عنوان یک اصل کلى به احکام و قواعد خانواده نقش ایفا کند.

3-1-3- حفظ نظام انسانی 

با توجه به اینکه اصل »استحکام  خانواده« درنهایت استحکام جامعه ى انسانى را در پى دارد و 
بالطبع اختالل در آن اخالل در نظام انسانى1 را در پى خواهد داشت، پس از باب مقدمه ى واجب، 

عقاًل واجب است  نظام انسانى حفظ شود.   
منظور از نظام ساختار عامى است که انسان ها با حفظ آن ساختار و تطبیق حرکات خود با 
آن به سعادت مى رسند. در این ساختار هرچیز در جاى خود قرار دارد، حقوق تأدیه مى شود و 
ناهنجارى وجود ندارد. نظام مجموعه اى از هست ها و حقیقت هاست نه باید ها و ارزش ها،  بلکه 

مراعات باید ها و ارزش هاست )علیدوست، 1388: 125(.
معموالً فقها اختالل نظام را در کنار »هرج ومرج« آورده اند و این دو را در مقابل »تمامیت نظام« 

قرار داده اند، چنان که حفظ نظام را درمقابل اخالل به نظام ذکر کرده اند )همان(.
است،  معاملى  امور  در  مقدس  شارع  تشریعات  عالیه ى  اهداف  از  یکى  انسانى  نظام  حفظ 
همچنان که فقها قائل اند فایده ى فقه رسیدن بشر به سعادت اخروى و حفظ نظام انسانى است 

)حلى، 1420: ج 1، ص 32(.

1. عبارت »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 می داند: »فألن الغرض من البیع عند العرف الذي أمضاه الشارع المقّدس هو سد الحاجة، و 
قضاء ضرورة المعاش و غیره، بمقتضی العادات البشریة و مدنیة اإلنسان، فمن کان عنده شي ء من المال یبادله مع مال آخر عند 

غیره یحتاج إلیه، و بهذا استقام الکون و استمر النظام اإلنسان« )مظفر، بی تا: ج 1، ص157(.
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گناهان جنسى و معصیت هاى عظیمى همچون سحق یا زنا از رذائل اخالقى بسیار بزرگى هستند 
که خاطى را از فطرت انسانى دور مى کنند و زندگى زناشویى را از هم مى پاشند و موجب ضرر به 
فرد، اجتماع و نظام انسانى مى شوند؛ از انقطاع نسل گرفته تا مسائل دیگر. خانواده با شکل گیرى 
خود همراه با حفظ کارکردهاى خویش و ساماندهى به مسائل جنسى زوج و زوجه این امر مهم 

را فراهم مى کند و مقدمه اى براى تثبیت نظام انسانى مى شود.
اگر نکاح برچیده شود ناراحتى هاى اجتماعى فراوانى جامعه را فرا مى گیرد چون شخص َعَزب 
مسئولیت اجتماعى نمى پذیرد و اگر جنایتى و کارى کرد مى تواند جاى دیگرى برود، پس کسى 
که ازدواج کرده یک علقه و رابطه اى ایجاد کرده و ناچار است که مراقبت کند و کارى نکند که زن 
و بچه اش ناراحت شوند؛ لذا بسیارى از مؤّسسات در استخدام شرط مى کنند که شخص متأّهل 
باشد. پس ازدواج به عنوان یک وسیله ى پیش گیرى از تخلّفات اجتماعى و جنایات و سرقت ها 

مؤثر است نه به عنوان علّت تاّمه )مکارم شیرازى، 1424: ج 1، ص 9(. 
اسالم براى پیشگیرى از آلودگى و فساد و انحراف جامعه بسیار تأکید مى کند که از فاسدشدن 
و به در رفتن نیروهاى غریزى -که خاستگاه طبیعى ازدواج و تشکیل خانواده در مرد و زن است- 
جلوگیرى شود و از قداست و فلسفه ى عمیق خانواده پاسدارى و براى استوارى روابط خانوادگى 

قوانین خاص و اصول اخالقى بر آن حاکم شود )عمید زنجانى، 1421: ج 1، ص238(.
خالصه آنکه حفظ کیان خانواده به عنوان یکى از اصلى ترین وظایف حاکمیت مى تواند در 
حفظ نظام انسانى کمک شایانى کند و ساماندهى نگاه متفاوت در عرصه ى فقه خانواده و درنهایت 
قوانین حوزه ى خانواده داشته باشد. البته نه به این معنا که حرمت استفاده از حق شکل گیرد 
و زوج و زوجه به خاطر حفظ کیان خانواده از همه ى حقوق خویش بگذرند، بلکه گاهى رعایت 
حقوق زوجه یا زوج خود نوعى حفظ و توجه به نظام انسانى است که اصل »استحکام خانواده« 

از آن حمایت مى کند.

3-1-4- منع اضرار به غیر 

به عقیده ى نگارنده منع اضرار به دیگران اثبات کننده ى اصل »استحکام خانواده« است؛ با این 
توضیح که اضرار، گاهى اضرار به فرد است مانند اینکه زوج با کوتاهى در انجام وظایف زناشویى 
همسر خود را در تنگناى اخالقى قرار مى دهد و به دلیل ارضا نشدن نیازهاى جنسى همسر 
زمینه ى ناهنجارى وى را فراهم مى کند یا از پرداخت نفقه ى زوجه استنکاف مى کند و گاهى نیز 
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ممکن است اضرار به غیر یک نهاد مانند نهاد خانواده را متأثر کند و موجب تزلزل بنیان هاى آن 
و از بین رفتن کارکردهایش شود. 

آیاتى از قرآن کریم به صراحت بر منع إمساک إضرارى زوجه داللت مى کند که  مهم ترین 
آنها آیه 231 سوره ى مبارک بقره است. این آیه درباره ى طالق و خطاب به زوج فرموده است: 
»هنگامى که زنان را طالق دادید و مّدت آنها سررسید، یا به طرز صحیحى آنها را نگاه دارید و یا 
به طرز پسندیده اى آنها را رها سازید! و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تعّدى کردن آنها را نگاه 

ندارید! و کسى که چنین کند، به خویشتن ستم کرده است.1
همان طور که مشاهده مى شود، در آیه ى فوق زوج از إمساک إضرارى همسر نهى شده و میان 

إمساک عرفى یا تسریح عرفى مخّیر شده است )هدایت نیا، 1391: 116(.
همچنین آیه 2 سوره ى مبارک طالق درباره ى چگونگى رفتار با همسر مطلقه فرموده است: 
»چون عده آنها سرآمد، آنها را به طور شایسته اى نگه دارید یا به طرز شایسته اى از آنها جدا شوید«.2
از دیگر مستندات منع إمساک إضرارى، آیه 229 سوره ى بقره است. این آیه نیز درباره ى 
طالق و چگونگى رفتار زوج با همسر مطلقه فرموده است: »طالق ]رجعى[ دو مرتبه است: پس یا 

به طور شایسته همسر خود را نگاهدارى کند یا به نیکى او را رها سازد«.3 
آیت اهلل شبیرى زنجانى ضمن استناد به این آیات در اثبات منع امساک اضرارى قائل به الغاء 
خصوصیت عرفى حکم مسئله است و مى نویسد: »اگر مثاًل گفتیم که مراد از »امساک بمعروف« 
این است که نباید رجوع از روى ضرار باشد و مرد حق ندارد با رجوع خود زن را در فشار قرار دهد، 
متفاهم عرفى از این حکم این است که عده خصوصیت ندارد، در غیر عده هم مرد حق امساک 
اضرارى ندارد، این گونه نیست که انسان در رجوع در عده حق اضرار نداشته باشد، اما اگر با زنى 
ازدواج کرد و عده اى در کار نبود حق داشته باشد او را امساک اضرارى کرده و بدون تأمین حقوق 
او، او را نگاه دارد، بلکه متفاهم عرفى این است که چون ضرر زدن و ظلم کردن جایز نیست و 
رجوع ضرارى مصداق ظلم است؛ لذا رجوع اضرارى جایز نیست. پس در اینجا رجوع خصوصیتى 
ندارد، بلکه شارع از هر نوع امساک که تضییع حقوق زن را به دنبال داشته باشد چه در حال عده 

چه در حال زوجیت جلوگیرى کرده است« )زنجانى، 1419: ج 9، ص 2975(.

ُحوُهنَّ بَِمْعُروٍف َو ال تُْمِسُكوُهنَّ ِضراراً لِتَْعتَُدوا...« 1. »َو إِذا َطلَّْقتُُم النِّساَء فَبََلْغَن أََجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َسرِّ
2. »فَِإذا بََلْغَن أََجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فاِرقُوُهنَّ بَِمْعُروٍف...«.

تاِن فَِإْمساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسريٌح بِِإْحساٍن...«. الُق َمرَّ 3. »الطَّ
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با توجه به الغا خصوصیت عرفى، حکم فرض دوم نیز توجیه پذیر است؛ یعنى ممکن است 
اضرار به غیر اضرار به یک نهاد مانند نهاد خانواده باشد و بنیان هاى آن را  هدف قرار داده باشد. به 
عبارت دیگر اقدام اضرارى زوج یا زوجه ممکن است به از هم پاشیدگى خانواده منجر شود؛ براى 
مثال روى آوردن زوج به چندهمسرى به دلیل ارضاء غریزه ى بى حدوحصر جنسى خود زمینه ى 
نابودى کیان خانواده را فراهم مى کند. لذا مى تواند از مصادیق اضرار به خانواده و هدم کیان آن 
باشد.  هرچند ماهیت اذن به چندهمسرى و محدودیت آن به چهار همسر، براساس نظر قاطبه ى 
فقها در راستاى حفظ کیان خانواده و جلوگیرى از شهوت رانى بى حدوحصر مردان بوده است، 

اما آن را به شرایط و مقتضائات خاصى مشروط دانسته اند )منتظرى نجف آبادى، 1427: 260(. 
براساس اصل چهلم قانون اساسى نیز کسى نمى تواند حق خویش را وسیله ى اضرار به غیر یا 
تجاوز به منافع عمومى قرار دهد؛ بنابراین در قوانین و برنامه هاى توسعه رعایت منع اضرار به غیر 
براى تحکیم بنیان خانواده مراعا بوده است؛ براى مثال در مصوبه هیئت وزیران در اجرایى سازى 
برنامه ى توسعه ى امور زنان و خانواده )ماده 23 قانون برنامه پنجم توسعه( با هدف فراهم نمودن 
اصالح  اساسى  راهبرد  بنیان خانواده،  تحکیم  راستاي  در  قانوني  و  مناسب حقوقي  زمینه هاي 
زمینه هاي حقوقي براي پیشگیري و کنترل رفتارهاي سست کننده کیان خانواده توسط زوجین و 
سایر اعضاي خانواده را پیشنهاد داده است  و براى  اجرایى سازى این راهبرد، برنامه ى اصالح قوانین 
و مقررات طالق به منظور جلوگیري از سوء استفاده از حق و اضرار به غیر دستور کار دستگاه هاى 

اجرایى قرار گرفته است.1

3-1-5- حفظ دین و نسل

غزالى مقصود شارع در رتبه ى ضروریات2 را در حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال آنها منحصر 
 مى داند.3 این بیان غزالى نه تنها از سوى گروه گسترده اى از عالمان اهل سنت تبعیت شد، بلکه 
عالمان بزرگى از امامیه چون شهید اول4و فاضل مقداد5 نیز از همین بیان بهره گرفته و آن را 

1. )مصوبه هیات وزیران، تاریخ تصویب1392/1/18(
2. گفتنی است غزالی در کتاب المستصفی فی علم االصول، مصالح را در سه گروه ضروریات، حاجیات و تحسینیات دسته بندی 

می کند )غزالی، 1417: 174(.
ُن ِحْفَظ َهِذِه  ْرِع ِمْن الَْخْلِق َخْمَسٌة: َو ُهَو أَْن يَْحَفَظ َعَلْیِهْم ِدينَُهْم َو نَْفَسُهْم َو َعْقَلُهْم َو نَْسَلُهْم َو َمالَُهْم، فَُكلُّ َما يَتََضمَّ 3.»َو َمْقُصوُد الشَّ
ُت َهِذهِ اْلُُصوَل فَُهَو َمْفَسَدٌة َو َدْفُعَها َمْصَلَحٌة ... َو َهِذهِ اْلُُصوُل الَْخْمَسُة ِحْفُظَها َواقٌِع فِی ُرْتبَِة  اْلُُصوِل الَْخْمَسِة فَُهَو َمْصَلَحٌة، َو ُكلُّ َما يَُفوِّ

ُروَراِت، فَِهَی أَْقَوى الَْمَراتِِب فِی الَْمَصالِِح« )غزالی، 1417ق: 174(. الضَّ
4. ما هو وصلة إلی 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، بی تا: ج 1، ص 38(
5. ان الشرائع جاءت لحفظ المقاصد الخمسة، و هي الدين و النفس و المال و النسب و العقل )حلی، 1404: ج 1، ص 15(.



91

 فرح زادی و ابراهیمی، بازپژوهی استنباط احکام خانواده با توجه به اصل»استحکام خانواده«

توضیح داده اند. به نظر مى رسد، اصل »استحکام خانواده« در چند مورد از ضرورات خمسه مستقیم 
مشاهده مى شود و به نوعى در شکل گیرى و عملیاتى شدن آنها نقش محورى دارد؛ از جمله ى این 

ضروریات عبارت اند از  حفظ دین و حفظ نسل.

3-1-5-1- حفظ دین

همواره دین براى حفظ بشر از سقوط در ورطه ى نابودى و عقاید الحادى و مشرکانه نقش 
اساسى داشته است که اخالل به آن آسیب هاى جبران  ناپذیر دنیوى و اخروى را در پى خواهد 
داشت. حال روایات متعددى براى حفظ دین و راهکارهاى این امر از سوى ائمه هدى وارد شده 
است؛ از جمله روایت از پیامبر اکرم  )( که مؤید این کالم است. ایشان مى فرماید: »َمْن تََزوَّجَ  
أَْحَرَز نِْصَف ِدينِِه« ودر حدیث دیگرى از ایشان آمده است: »فَْلیَتَِّق اهللَ فِي النِّْصِف اْلَخِر أَِو الْبَاقِي« 

)کلینى،1407: ج 5، ص328(.

در روایات فوق و همچنین در روایات متعدد به اهمیت ازدواج در حفظ و حراست انسان از 
سقوط در ورطه ى گناه بحث شده است، اما آنچه که هم اکنون مدنظر است مواردى است که 
خداوند احکامى را در ابواب دیگر فقه جارى و سارى کرده است که در غرض و هدف آن حمایت 
از خانواده نهفته است؛ براى مثال از نگاه فقها1 وقتى در باب )سحق( به عنوان یک عمل قبیح و 
شقى و فلسفه ى حرمت آن صحبت به میان مى آید، این عمل را از رذیله هاى اخالقى دانسته که 
فرد عامل خارج از سنت الهى عمل کرده و در نهایت این عمل را فاسدکننده ى حیات زوجیت 
و نظام خانواده مى دانندکه هم براى فرد و هم براى جامعه مضر است؛ بنابراین عمل مبتنى بر 
سنت الهى در مورد خانواده و دورى از روابط خارج از زوجیت زن  و مرد در نهاد خانواده حافظ 

دین افراد است. 

3-1-5-2- حفظ نسل

پاسدارى از حق حیات از تباهى شخصیت انسان در دو بعد جسمى و روحى جلوگیرى کرده و 
مدار تکامل بشریت را کامل مى کند. شاید بتوان اصلى ترین عامل حفظ و بقاى بشر را نهاد خانواده 
دانست؛ تالش براى ازدواج و اهتمام براى تحکیم آن درنهایت به تکثیر نسل و ادامه ى حیات بشر 
منجر مى شود. باید گفت شکل گیرى قوه ى شهوت جنسى در انسان با همین هدف مقرر شده 

1. برای مثال آیت اهلل موسوی اردبیلی می نویسد: إّن السحق من الرذائل الخلقیّة و الشذوذات الجنسیّة التي تُخرج صاحبها عن 
سنن اهلّل الطبیعیّة و ما تقتضیه الفطرة اإلنسانیّة، و تفسد الحیاة الزوجیّة و نظام السرة، و توجب أضراراً كثیرة علی الفرد و المجتمع 

)اردبیلی، 1427، ج 2، ص: 107(.
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است؛ اصفهانى در این باره مى گوید: »أّن اهلل جعل لنا شهوة النّكاح لنتحّرى طلب النّسل الذي يكون 
سببا لبقاء نوع اإلنسان إلی غاية قدرها« )اصفهانى، 1412: 701(.

عالمه طباطبایى در این باره مى نویسد:  
قوام نوع انسانى در بقاى حیاتش به غذا و تولید مثل است، اگر غذا نخورد مى میرد و اگر 
تولید مثل نکند نسلش قطع مى شود، و انسان در تأمین غذایش به حرث یعنى زراعت 
نیازمند است چون غذاى او یا حیوانى است یا نباتى و حیوان هم در زندگى و نمو به نبات 
نیازمند است. پس حرث -که همان نبات است- در زندگى بشر اصل است و به همین 
جهت فساد در زمین را با هالک کردن حرث و نسل  بیان مى کند. پس معناى آیه این شد 
که او از راه نابود کردن حرث و نسل در زمین فساد مى انگیزد و در نابودى انسان مى کوشد 

)یزدى، 1391: 310(.

عالمه حلى در کتاب المهذب شش فایده براى ازدواج ذکر مى کند و اصلى ترین آن را فرزندآورى 
مى داند: »في فوائد النكاح و هي ست: الولد، و كسر الشهوة، و تدبیر المنزل، و كثرة العشیرة، و مجاهدة 
النّفس في القیام بهم، و ترويج النّفس )الفائدة الولی( الولد: و هو الصل، و له وضع النكاح، إذ المقصود 
بقاء النسل و أو ال يخلو العالم عن جنس اإلنس، كیف ال، و هم أشرف المخلوقات«  )حلى، 1407، 

ج 3، ص 158(.1

موسوى اردبیلى عمل  قبیح لواط را از جمله ضررهایى مى شمارد که هم دامن فرد را مى گیرد 
و هم جامعه. این رذیله ى اخالقى جوان را از ازدواج و تحمل مسئولیت خانواده دور مى  کند و 
حیات زوجیت را نابود کرده و درخت دشمنى و کینه مى  کارد و در نهایت تالى فاسد این امر 
کاهش جمعیت و نسل است. این امر موجب مهجور ماندن زنان از ازدواج به سبب حب مردان به 

لواط است  )اردبیلى، 1427: ج 2، ص 5(.
همان طور که علماى اهل تسنن نیز بر این امر به عنوان مقاصد شریعت از ازدواج یاد کرده اند 
و آن را عاملى براى حفظ نوع انسانى و تقویت اجتماع اسالمى مى دانند )شاطبى، بى تا: ج2، ص396(. 
چنان که جان الک همچون بسیارى از لیبرال هاى کالسیک معتقد است که خانواده نهادى طبیعى 
است که در وضعیت طبیعى از توافق یک مرد و یک زن به منظور داشتن حق بر بدن یکدیگر براى 

مقصود نهایى خود که تولیدمثل است تشکیل مى شود )مهرآرام، 1394: 129(.

1.  شهید ثانی و مهدی نراقی نیز به این امر اشاره کرده اند: »فإّن الغرض الصلّي منه بقاء النسل« )عاملی، 1413: ج 7، ص439(؛ 
»المطلوب الصلّي في النكاح بقاء النسل و تحصین الفرج، فال ينظر إلی ما يقابله من العوض الواقع بالعرض« ) نراقی، 1415: ج 16، 

ص 169(.
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4- کارکردسنجی اصل استحکام خانواده در استنباطات فقهی
مقصود از »کارکردسنجى اصل »استحکام خانواده«« توجه به نقش اصل »استحکام خانواده« 
در استنباطات احکام است. پیشتر گفته شد که اصل استحکام یک ارزش بنیادین و در زمره ى 
یکى از مقاصد شریعت است، اما حال در پى این هستیم که این اصل با توجه به چه مالحظاتى 
مى تواند در نظام کشف احکام استفاده شود. در به کارگیرى اصل استحکام دو فرض متصور است:

 یک: چگونگى به  کارگیرى و توجه به اصل »استحکام خانواده« در کشف احکام در جایى که 
حکم منصوص شرعى وجود دارد.

 دوم: در جایى که منصوصات شرعى وجود ندارد. 

4-1- فرض وجود منصوصات شرعی
در این فرض گاهى ممکن است بین دلیل حکم و هدف حکم یکپارچگى مشاهده نشود. آیا 
باید در این مورد بدون توجه به غایت و هدف حکم اجتهاد کرد یا اینکه الزم است یک نظامى 
از دلیل و هدف در کنار هم قرار گرفته و با لحاظ هر دو حکم صادر شود. گفتنى است، این امر 
فقط مختص به بررسى مسئله پیش رو نبوده و بررسى آن بیشتر در احکام معاملى امکان پذیر 
است. براى آشنایى با رویکردهاى مختلف پردازش اجتهاد در بین فقها، سه مدل بینشى در نظام 
استنباطات فقهى -که آقاى علیدوست آن را تنظیم و تبویب کرده است- مى تواند کمک شایانى 

کند. بر همین اساس، این پژوهش دغدغه هاى خود را در قالب مطرح شده بیان مى کند.

4-1-1- بی اعتنایی به اصل استحکام خانواده در روش نص بسند فقهی

 این روش در کشف مراد شارع کاماًل متکى به ادله ى مبین نصوص شرعى و به همسویى با 
مقاصد کالن شریعت بى توجه است. مبناى فقها در این روش توقیفى بودن احکام شرعى است 
که از کشف علت حکم عاجز بوده و حتى در صورت کشف علت، فهم عقل را دراین باره حجت 
نمى دانند. فقهاى بزرگى از امامیه و اهل سنت بر مبناى روش فوق  فتوا صادر مى کنند، این گروه 
با بسند به اسناد و لحاظ نکردن مقاصد کلى و علل شرایع نصوص دینى را فهم کرده و براساس آن 

فتوا مى دهند )علیدوست، 1388: 366(.
روش مزبور، اصول و ارزش هاى بنیادین شرعى را در حد مصالح عرفى تنزل داده و از فرایند 
استنباط احکام حذف مى کند. مبناى این روش، توقیفى بودن احکام شرعى و ممکن نبودن درک 
مالکات احکام است؛1 براى مثال، در روایتى از ابووالد آمده است: »حیوانى را براى مدت کوتاهى 

1. ال ريب ان الحكام الفقهیة من عبادات و غیرها كلها توقیفیة تحتاج الی السماع من حافظ الشريعة، و لهذا قد استفاضت الخبار- كما 



94

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و دوم/ شماره 86 / زمستان 1398

کرایه کردم، حادثه اى پیش آمد، مسافرتم طول کشید و رفت و برگشتم پانزده روز شد. خواستم 
صاحب حیوان را با پانزده درهم راضى کنم، ولى راضى نشد. نزد ابوحنیفه رفتیم تا قضاوت کند، او 
چنین قضاوت کرد: صاحب حیوان هیچ حقى بر تو ندارد، زیرا تو با تخلف از قرارداد اجاره ضامن 
شده اى و هرکس ضامن شد، کرایه اى بر او نیست. از نزد ابوحنیفه بیرون شدیم درحالى که صاحب 
حیوان مى گفت: انا هلل و انا الیه راجعون؛ من او را با دادن مقدارى مال راضى 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 بركاتها«؛ در این گونه قضاوت هاست که آسمان بارانش 
را و زمین برکاتش را منع مى کند. سپس فرمودند: باید اجرت معمول بازار را به صاحب حیوان 
بپردازى« )کلینى، 1407: ج 5 ، ص290(. ظاهراً این قضاوت از ابوحنیفه به دلیل روایتى 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 1، ص57(.
مثال دیگر در باب خانواده اینکه مطابق نظر مشهور حق مواقعه ى زوجه چهار ماه یک بار است 
و ایشان بیش از آن حقى بر شوهر ندارد )طوسى، 1400: 4؛ حلّى، 1410: ج2، ص606 (. در نفى 
استحقاق زوجه در کمتر از چهار ماه، میان زوجه ى جوان و سالمند یا حاضر و مسافر و غیر آن 
تفاوتى گذاشته نشده است )طباطبایى یزدي، 1414: ج2، ص810 (. این مسئله بدان معناست که ترک 
مواقعه با زوجه در مدت کمتر از چهار ماه مجاز است و به نشوز زوج منتهى نمى شود )هدایت نیا، 
1395: 48(. مستند نفى وجوب مواقعه در زمان کمتر از چهار ماه مفهوم گیري از روایت صفوان بن 

یحیى از امام رضاست. وي مى گوید: »از امام راجع به مردي پرسیدم که همسر جوانى دارد و شوهر 
مواقعه با او را چند ماه یا یک سال ترک مى کند، 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 ترک کند، معصیت کرده است، مگر 

اینکه با اجازه ى همسرش باشد« )طوسى، 1407: ج 7، ص 419(.
مالحظه مى شود که فتواى 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 بخش هاى بعدى همین مثال با رویکرد توجه به مقاصد شارع تبیین خواهد شد. 

قد مر بك اإلشارة إلی شطر منها في المقدمة الثالثة »1«- بالنهي عن القول في الحكام الشرعیة بغیر سماع منهم )( و علم صادر 
عنهم )صلوات اهلل علیهم( و وجوب التوقف و االحتیاط مع عدم تیسر طريق العلم و وجوب الرد إلیهم في جملة منها، و ما ذاك إال 
لقصور العقل المذكور عن االطالع علی اغوارها و احجامه عن التلجج في لجج بحارها، بل لو تم للعقل االستقالل بذلك لبطل إرسال 

الرسل و إنزال الكتب، و من ثم تواترت الخبار ناعیة علی أصحاب القیاس بذلك )بحرانی، 1405: ج 1، ص 131(.
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4-1-2- محوریت افراطی اصل »استحکام خانواده« در روش مقاصد بسندی

 در این روش، مجتهد خود را به طور کامل بى نیاز از نصوص شرعى دانسته و آنها  را پاسخ گوى 
کشف احکام نمى داند.  مبناى اندیشه ى این گروه در تاریخى دیدن تمام یا بخشى از احکام است. 
صاحبان این دیدگاه- که همه یا بیشتر آنها را ناآشنایان به اصول اجتهاد تشکیل مى دهند- 
اجتهاد و فتواهاى متکى به اسناد شناخته شده را غیر پاسخ گو دانسته و به لزوم تغییر کلى فتواها 

و اجتهاد در اجتهاد1  تأکید فراوان دارند )جمعى از مؤلفان، بى تا: ج 41، ص 138 (.
آنها مى گویند احکام اجتماعى اسالم متناسب با جامعه اى است که ظرف زمانى و مکانى نزول 
وحى بوده است. مطابق این نظریه »جاودانگى« وصف اصول ارزشى اسالم است و احکام اسالم 
چنین خصوصیتى ندارد. آنها براى توجیه عصرى شمارى قواعد حقوق اسالم اظهار مى دارند، اعتبار 
احکام اسالم به »طریقیت« آن است و هر حکمى که اجراى آن مقاصد ذاتى شریعت را تأمین نکند، 
اعتبارى نخواهد داشت. آنها مدعى هستند امروزه میان بسیارى از احکام شرعى قرآن و سنت و 
مقاصد آن همسویى وجود ندارد و احکام شرعى که روزى براى مقاصد کالن شریعت تشریع شده 

و عاقالنه و عادالنه بود، امروزه نمى تواند غرض شارع را تأمین کند )کدیور، 1380: 26-29(.
در بیان اینکه فقه سنتى و برگرفته از آیات و روایات مناسب جامعه ى امروز نیست و لزوم تغییر 
زبان دین براى صحبت با مردم به واسطه خشک بودن زبان فقه و تعبدى بودن آن بدون لحاظ 

اندیشه و تفکر، معیار قرار گرفته است در همین راستا به این عبارت دقت کنید: 
»امروزه در مسائل دینى با لحن امر و نهى و تکلیف با جوان مواجهه مى شود. امر و نهى و 
تکلیف زبان فقه است و در واقع با لحن فقه با جوان صحبت مى شود. زبان فقه را جوانان نمى فهمند! 
آنها تنها زبان تفکر و تجربه و کشف واقعیت هاى زندگى را مى فهمند. امر و نهى بر اساس صالح 
و فساد انسان ها استوار است. وقتى با جوان حرف مى زنیم باید از صالح و فساد که پایه ى امر و 
نهى ماست سخن بگوییم و آنها را به تجربه هایى که خودشان مى کنند، دعوت کنیم، نه اینکه امر 
و نهى مستقیم به جوانان بکنیم. روش سخن گفتن با جوانان باید عوض شود« )مجتهد شبسترى، 
1381: 497(. براساس این تفکر دیگر نیازى نیست در هر مسئله اى از مسائل به دنبال نظر شریعت 

و فقه مقدس بود؛ به جاى این کار بهتر است بررسى کنید عرف جامعه ى مسلمین چه نوعى از 
آن را مى پسندد که همان مالک عمل قرار گیرد. این نگاه به مرور به بى  اثر بودن فقه و بى پاسخ 
بودن آن نسبت به مسائل اجتماعى منجر و درنهایت به امور شخصى و فقه فردى محدود مى شود. 

1. تغییر بنیادین شیوه ی اجتهادِ موجود و متعارف، به دلیل نّص گرایی و توجه نکردن به مقاصد کالن.
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فقهى که نتواند زندگى اجتماعى انسان ها را سروسامان دهد، حتى ممکن است در منظر عموم 
مناسب ساماندهى زندگى فردى هم نشود. براساس همین تفکر هم ممکن است گفته شود آنچه 
که مبناى محض و بى چون وچرا در ساماندهى قواعد و احکام موجود در باب خانواده است، اصل 
استحکام است که به عنوان شاخص اصلى است و نه نصوص شرعى.  البته باید گفت این روش 

در میان فقهاى عظام مهجور است.  

4-1-3- محوریت نصوص شرعی و توجه به اصل استحکام 

شهید محمدباقر صدر ضمن تصریح بر اینکه اجتهاد ساختن اندیشه ى اسالمى با رویدادهاى 
زندگى است، مى گوید: »هرگاه مدلول نص در قلمرو مسائل عبادى باشد باید به همان ظهور لغوى 
یا سیاقى بسنده شود و نباید به آن چیزى افزود، ولى هرگاه نص در قلمرو مسائل اجتماعى وارد 
شده باشد، در این صورت باید نص را از دریچه ى فهم اجتماعى و ارتکاز مشترک میان مردم فهمید 

و با چنین فهمى موجب توسعه یا تضییق نص گردید«. )حسینى، 1384: 167(
سید یزدى در شمار عالمان و فقیهانى است که در اجتهاد دینى، نقش مقاصد را برجسته مى کند. 
از جمله مقاصدى که سید یزدى در فهم دینى و اجتهاد در حوزه ى مسائل اجتماعى، اقتصادى و 
سیاسى بدان توجه کرده است، عزت وکرامت انسانى، حفظ نفس، دین مدارى، عقل گرایى، امنیت 
و نظم عمومى است. وى بر بنیاد مقاصد استنباط فقهى کرده است و در حوزه ى تبیین و تعریف 

وظایف حکومت و سیاست نیز مقاصدنگر است؛ به مثال هاى ذیل از ایشان توجه کنید:
مالک بودن منزل مسکونى، وسیله ى نقلیه، خدمتکار و دیگر وسایل زندگى اگرچه بیش از 
حد احتیاج و نیاز عادى باشد ولیکن اگر متناسب با شرافت و کرامت بوده و شخص در تأمین 
این مقصد مهم نیازمند به آنهاست، مانع از گرفتن زکات نیست )طباطبایى یزدى، 1419: ج 4، ص 
101(. همچنین کسانى که توانایى انجام فعالیت وکار دارند، اما کار متناسب با شأن آنها نیست و 

به گونه اى به کرامتشان آسیب مى رساند، درشمار مستحقین زکات برشمرده مى شوند تا بتوانند 
از آبرو و کرامتشان پاسدارى کنند )همان، ص103(. فراگیرى علوم دینى و غیردینى که ضرورت 
عینى و کفایى دارد، از طریق زکات جایز است، هرچند توانایى کار داشته باشد، ولى کارکردن 

مانع علم آموزى او مى شود )همان، 104(.
در دیدگاه اجتهادى سید یزدى اهمیت مقاصد تا جایى است که حاکم شرع مى تواند براى 
حفظ حقوق در جامعه، برابر علم قطعى خودش حکم صادر کند. دلیل و مبناى چنین اختیار و 
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صالحیتى مقاصدى است، مانند برقرارى عدالت و برابرى و نهادینه سازى معروف و خیرات است1 
)یزدى، 1414: ج 2، ص 31(.

در تأیید روش فوق در استنباطات فقهى مى توان به مقابله ى ائمه با بعضى تالش ها براى حالل 
شمردن بعضى مسکرات اشاره کرد که متضمن توجه به غایت و مقصد شریعت در چینش احکام 

فقهى است و جمود بر ظاهر احکام فقهى را مذمت کرده اند.  
بر مبناى این روش، منابع استنباط تنها ادله ى بیان کننده ى حکم شرعى است، لکن توجه 
دقیق و دائمى فقیه به مقاصد در استنباط و کشف احکام از ادله و منابع معتبر ضرورى است. در این 
روش، ابتدا قرآن و روایات دقیق بررسى مى شود، سپس بررسى هاى روایى به قرآن عرضه مى شود 
و روایات مخالف کتاب خدا طرد مى شود و در مرحله ى آخر از ظرفیت عقل در شکل دهى فهم از 
دین استفاده ى حداکثرى مى شود؛ در این صورت، چه بسا فهمى که از کتاب و سنت به دست آمده با 
برهان عقلى معارض باشد یا دلیل عقلى مفاد یک روایت را تخصیص دهد یا تقیید کند -همان گونه 
که در درون ادله ى نقلى موارد تعارض، تخصیص و تقیید به وفور یافت مى شود-  همچنین میان 

ادله ى نقلى با دلیل عقلى نیز این امور اتفاق مى افتد )آملى، 1386: 45 و46(.
در این روش، گاهى متکفل استنباط احکام به مقاصد کالن شریعت در فهم واژه هاى دلیل 
مبین حکم اثر مستقیم مى گذارد و معنایى از دلیل براى او آشکار مى شود که در گام نخست و 
در تنگناى فهم واژه ها بدون توجه به مقاصد هرگز آشکار نمى شد. الغاى خصوصیت و تعمیم حکم 
مذکور در دلیل به موضوع غیر مذکور در آن گاه به دلیل توجه مذکور است؛ چنان که 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 حتى صدور حکم را از شارع محل شک و تردید قرار مى دهد 
)علیدوست، 1388: 379(. خالصه آنکه اهداف و مقاصد کالن شریعت از طریق ساختن یا شکستن 

ظهور سند )همان، 386( و زمینه سازى براى حضور عقل در کنار نص، در فرایند استنباط تأثیر 
مى گذارد و نتیجه ى آن را تغییر مى دهد. 

موارد ذیل مصادیقى هستند که مقصد و هدف حکم، فقیه را از قرار گرفتن در تنگناى 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، حقوق دانان برجسته اى نیز توجهاتى از این قبیل در استدالل هاى 

خویش داشته اند که در انتها به بعضى از آنها به عنوان متمم اشاره خواهد شد. 

1. »لعموم ما دل علی الحكم بالحق، و القسط و العدل و ما أنزل اهلّل من اليات و الخبار و عموم أدلة المر بالمعروف و النهي عن المنكر«.
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الف- پاسخ امام خمینى به نامه حجت االسالم قدیرى در سال 67 که در آن از احکام و فتاوى 

امام در مورد شطرنج و خرید و فروش آالت موسیقى ابراز تعجب کرده بود،کمى مسئله را واضح تر 
مى کند؛ در پاسخ این نامه امام خمینى ضمن گالیه از نگاه فردى به فقه و بى توجهى به لوازم اداره ى 

یک حکومت به ایشان مى نویسد: 
مبتنى بر نگاه شما امروز هم شیعیان مى توانند بدون هیچ مانعى با ماشین هاى کذایى 
جنگل ها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سالمت محیط زیست است را نابود کنند 
و جان میلیون ها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، 
منازل و مساجدى که در خیابان کشى ها براى حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر 
مورد احتیاج است، نباید تخریب گردد و امثال آن و بالجمله آن گونه که جناب عالى از اخبار 
و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلى باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا 
براى همیشه در صحراها زندگى نمایند )موسوى خمینى، 1368: ج 21، صص 149-152(.

ب - چنان که اشاره شد، مطابق نظر مشهور فقها، در فقه حق زن بر مواقعه هر چهار ماه یک بار 

تعیین شده است )طوسى، 1400: 4؛ حلى،1410: ج2، ص 606(؛ حال اگر زنى به هر دلیلى همچون 
جوانى یا بیش فعالى جنسى نیاز بیشترى به ارتباط جنسى داشته باشد، ممکن است اجراى این 
قاعده وى را در معرض گناه قرار دهد؛ لذا بعضى فقها با رعایت این نکته به عدم مدخلیت چهار 

ماه در وجوب مواقعه قائل هستند؛ براى مثال، صاحب عروةالوثقى آورده است:1 
اگر زوجه به دلیل کثرت میلش قادر به صبر تا چهارماه نیست، به گونه اى که اگر با وى 
مواقعه نشود در معصیت واقع مى شود، احتیاط آن است که زوج پیش از اتمام چهارماه به 
همبسترى با وى مبادرت ورزد یا وى را طالق دهد )یزدى طباطبایى، 1409: ج2، ص810؛ 

سبزوارى،1413: ج 24، ص70؛ سبحانى، بى تا: ج 1، ص107(. 

در دیگر منابع نیز در این باره به احتیاط حکم داده شده است، چنان که آیت اهلل سیستانى در 
منهاج الصالحین مى گوید: 

هرگاه زوجه قادر به صبر تا چهار ماه نباشد، به حیثى که زوج خوف داشته باشد وى در 
حرام واقع شود، پس احتیاط آن است که به همبسترى با وى قبل از چهار ماه مبادرت 

ورزد یا وى را طالق دهد و آزادش کند )سیستانى، 1417: ج3، ص 104(. 

1. »اذا كانت الزوجه من جهة كثرة میلها و شبقها التقدر علی الصبر الی اربعه اشهر بحیث تقع فی المعصیة اذا لم يواقعها فاالحوط 
المبادره الی مواقعتها قبل تما االربعه او طالقها و تخلیه سبیلها«.
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فارغ از اینکه این نوع از احکام بر اساس چه اسناد و مدارکى ارائه شده است مى توان عنصر 
حاکم بر این گونه فتاوى را خطر از دست دادن عفت زن دانست؛ لذا این طور نیست که به هر 
قیمتى زن باید چهار ماه را صبر کند. در همین خصوص آیت اهلل شبیرى زنجانى در کتاب نکاح 

خود ذیل این مسئله مى نویسد: 
روایتى که ترک مباشره زوجه را پس از چهار ماه گناه دانسته مفهوم ندارد و از آن استفاده 
نمى شود که هر مردى مى تواند تا چهارماه مباشرت را به تأخیر بیندازد )شبیرى زنجانى، 

1419: ج 5، ص 1484(. 

ج-  امام خمینى در پاسخ به استفتایى دخالت حاکم و طالق قضایى را براى دفع حرج زوجه 

و پیشگیرى از فساد مشروع دانسته اند؛ از ایشان سؤال شده است: »زوجه اى که همسرش مفقود 
شده اگر علم پیدا شد که فحص بى فایده است؛ آیا مضى اربع سنه الزم است و موضوعیت دارد 
یا خیر؟« امام در پاسخ مرقوم داشته اند: »چنانچه زوجه براى نداشتن زوج در حرج است - نه 
از جهت نفقه- به طورى که در صبرکردن معرضیت فساد است، حاکم پس از یأس، قبل از مضى 
چهار سال مى تواند طالق دهد، بلکه اگر در مدت مذکور نیز در معرض فساد است و رجوع به 
حاکم نکرده جواز طالق براى حاکم بعید نیست در صورت یأس« )موسوى الخمینى، 1422: ج3، 
صص144 و 145(. مستند به فتواى مذکور، شوراى عالى قضایى نیز بخشنامه اى صادر و محاکم را 

ملزم کرد تقاضاى طالق همسران مفقودان جنگ را بپذیرد و به آنها رسیدگى و به استناد فتواى 
امام خمینى حکم طالق را صادر کند.

د- کاتوزیان عقیده دارد، اگر در اثر پیشرفت علم پزشکى این عیوب به صورت بیماري هاي 

ساده و درمان پذیر درآیند، دیگر عیب محسوب نشده و مرد به استناد آنها حق فسخ ندارد؛ براي 
مثال اگر پیسى زن به آسانى درمان شود و ضرري بیش از بیماري حصبه یا سرماخوردگى براي 
مرد نداشته باشد، دیگر دادن حق فسخ به مرد معقول نیست. درواقع این حکم قانون مدنى براي 
جلوگیري از ضرر شوهر است. حال با درمان این بیماري که دیگر موضوعى براي فسخ باقى 
نمى ماند. یعنى به نظر ایشان درمان پذیر بودن و درمان پذیرنبودن این بیماري سبب فسخ عقد 

نکاح مى شود )کاتوزیان، 1387: 205(.
هـ - همچنین مطابق نظر بیشتر فقها، واهب چه قبل و چه بعد از هبه مى تواند رجوع کند 

مگر در موارد استثنایى؛ همچون موردى  که بین واهب و متهب نسبت و قرابت باشد، مثاًل متهب 
پدر یا مادر یا فرزند واهب باشد. بعضى در فلسفه ى چنین حکمى گفته اند:  
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اگر به واهب در این موارد حق رجوع داده شود، این هبه به جاى اینکه روابط خانوادگى 
را استحکام بخشد، بین خویشاوندان نفاق و کینه و کدورت ایجاد مى کند. در بیان بیشتر 
فقها زن و شوهر در حکم اجنبى دانسته شده و هبه ى آنها به یکدیگر رجوع کردنى دانسته 
شده است. لکن در عین اینکه در مقام استدالل حق رجوع را اقوا دانسته اند، در مقام عمل 
رجوع نکردن را مطابق با احتیاط دانسته اند،1 و حق با همین نظر است، زیرا در بعضى از 
موارد ممکن است رجوع به استحکام خانواده لطمه زده و اساس خانواده را درهم فرو ریزد 

)طاهرى، 1418: ج 4، ص 564(.

4-2- فرض نبود منصوصات شرعی
غالب احکام شرعى در فقه اسالمى به ادله ى منصوصه مستند است و با وجود آیات االحکام 
و یا روایات متعدد از سوى پیامبر )( و ائمه معصومین )( کمتر موردى یافت مى شود 
که حکم آن خالى از منصوصات باشد، اما با وجود این و با گذشت زمان و شکل گیرى مقتضائات 
گوناگون کم نیست مسائلى که دلیل منصوص ندارد، مانند طالق حاکم در فرض ناتوانى زوج در 
ایفاى وظیفه ى زناشویى یا بیزارى جنسى زوجه از شوهر و در معرض قرارگرفتن فساد که براى 
هیچ یک نّصى وجود ندارد. بنابراین این مسئله محل ابتالست و الزم است به این پرسش پاسخ 
داده شود که در مواجهه با  موضوع بدون نّص چه باید کرد و چگونه حکم آن استنباط مى شود. 
آیا مى توان با اصل »استحکام خانواده« یا اصول و ارزش هاى بنیادین شرعى به مثابه دلیل و سند 

حکم رفتار کرد و از آن حکم موضوع بدون نّص را استنباط کرد؟ 
در مسائلى که نّصى براى آنها وجود ندارد، فقیه امامى به چند روش مى تواند حکم شرعى را 
استنباط کند؛ یکى از این روش ها بهره جویى از قواعد کلى فقه اسالمى است. ده ها قاعده ى فقهى 
که مستند به آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت )( است و فقیه مستنبط را در استنباط 
احکام یارى مى کند؛ مانند قواعد نفى ضرر و نفى حرج که در سراسر فقه از جمله فقه خانواده 
بسیار از آنها استفاده شده است. روش دیگر براى استنباط احکام غیرمنصوص، بهره جویى از مالکات 
احکام است. اگر مجتهد بتواند به روش قطعى به مالک حکم پى ببرد و نیز به روش اطمینان آورى 
ثبوت آن را در غیرمورد نّص احراز کند، مى تواند حکم منصوص را به غیر مورد آن تسّرى دهد از 
این روش به تنقیح مناط قطعى تعبیر مى شود. اصول و ارزش هاى بنیادین شرعى نیز مى تواند در 

موارد خالى از نّص مستند احکام شرعى باشد.

1. و القوى أن الزوج و الزوجة بحكم الجنبي، و الحوط عدم الرجوع في هبتهما لآلخر)خمینی، بی تا، ج 2، ص 58
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مشهور فقها درخصوص انزجار جنسى زوجه از زوج به واجب نبودن طالق خلع قائل اند و 
زوج را در پذیرش درخواست زوجه مخیر مى دانند )اسدي حلّى، 1413: ج 7، ص 383(. در کنار این 
نظریه، دیدگاه دیگرى وجود دارد مبنى بر اینکه در کراهت و بیزارى بیش از حد زوجه از زوج، 
طالق واجب است. در موردى که نه زوج و نه زوجه هیچ کدام عیوب ظاهرى فسخ و انحالل نکاح 
را نداشته و از سالمت ظاهرى جنسى برخوردارند، اما از نظر روانى زوجه از شوهر خود منزجر 
بوده و حاضر به همبسترى با وى نیست؛ اولین کسى که چنین نظرى داده است، شیخ طوسى 

است. ایشان مى نویسد: 
درصورتى که زوجه به شوهرش بگوید که اگر مرا طالق ندهى من از تو اطاعت نمى کنم 
و براى تو غسل جنابتى نخواهم کرد و بسترت را براى کسى آماده مى کنم که تو خوش 
ندارى پس هرگاه زوج این سخن را از زوجه شنید یا از حال او پى ببرد که وى در یکى 
از این امور معصیت مى کند و لو بر زبان نیاورده باشد، واجب است بر او که زوجه را خلع 

نماید و وى را طالق دهد1 )طوسى، 1400: 529(.

مسلم است، شیخ طوسى در این مورد به کارکردهاى تشکیل خانواده که همان عفاف و حیا 
باشد، توجه داشته است. در فرض باال به دلیل انزجار جنسى زن از شوهرش این امر معدوم شده 
و حتى خوف آلودگى اخالقى زوجه را در پى خواهد داشت و ادامه ى چنین زندگى نه مطابق با 
نگاه شریعت از تشکیل خانواده است و نه اینکه زن و شوهر را از بى عفتى مصون نگه مى دارد. پس 
اصل »استحکام خانواده« که به عنوان شاخص و تراز شریعت در قانون گذارى خانواده است در 
این فرض وجود ندارد. پس پایدارى چنین خانواده اى حتى مبغوض شارع بوده و از مواردى است 

که طالق مشروعیت مى یابد. 

جمع بندی و نتیجه گیری
 موضوع هدف دار بودن خلقت به صورت کلى اجزایى دارد که مجموعه ى برداشت از آنها ما 
را به مقصد و منظور مى رساند؛ به عبارت دیگر، این اجزاى خلقت در ابعاد تکوینى و تشریعى با 
رویکردهاى متناسب با خود و در ابعاد ابتدایى، میانى و غایى توجه و دقت خالق آن را مى رساند. 
این نگاه در ابعاد تشریعى 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 مبتنى بر توازن 

1. »إنّما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: إنّي ال أطیع لك أمرا، و ال أقیم لك حّدا، و ال أغتسل لك من جنابة، و لوطئّن فراشك 
من تكرهه إن لم تطّلقني. فمتی سمع منها هذا القول، أو علم من حالها عصیانه في شي ء من ذلك، و إن لم تنطق به وجب علیه 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 
به عنوان یکى از موضوعات بسیار مهم از نگاه شارع مقدس دور نمانده و برآورد کلى از مسائل 
گوناگون آن حاکى از آن است که رسیدن به یک خانواده متعالى و درنهایت سعادت جامعه ى 
بشرى هدف ایشان در این موضوع بوده است؛ لذا براى رسیدن به این امر مهم احکام را به گونه اى 
تبیین کرده  که درنهایت با رعایت حال اعضاى خانواده، کانون خانواده را هرچه تمام تر مستحکم 
کرده و موانع موجود بر سر راه آن را بردارد، زیرا خانواده با کارکردهاى مختلفى که دارد نسبت 
به اعضاى خود بسترى را فراهم مى کند تا زمینه ى تکامل انسانى را فراهم کند؛ بر این اساس اصل 
»استحکام خانواده« مى تواند به عنوان یک نظریه ى بنیادین سمت وسوى حاکم بر حکم گذارى و 

در نهایت قانون گذارى در مورد خانواده را مشخص کند.
این اصل که در زمره ى مقاصد کالن شریعت در حوزه ى قواعد و احکام خانواده به شمار مى رود 
مى تواند در تعامل با نصوص مبین احکام به عنوان عنصر مکمل در ایجاد نظام فقهى پویا در امر 
خانواده مؤثر باشد؛ عنصرى که نه از نصوص شرعى کامل مطرود شده و جایى در استنباطات 
فقهى ندارد و نه کامل جایگزین نصوص مبین احکام شده است و مقاصد محورى را معیار استنباط 

احکام شرعى مى داند. 
توجه به مقاصد از جمله اصل »استحکام خانواده« -که محور متمایزکننده ى روش سوم از 
روش هاى دیگر است- نه تنها در برداشت فقیه از واژگان و انعقاد و عدم انعقاد عموم و اطالق دلیل 
احکام مؤثر است، بلکه حتى ممکن است صدور یک حکم از شارع را محل شک و تردید قرار دهد 
و البته در فرض نبود منصوصات شرعى، اصول کلى این ظرفیت را دارد که به عنوان دلیل حکم 

نقش ایفا کند. 
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