
1 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدیرگروه فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی

  

   ۀالمصطفی العالمی ۀمدیر گروه فقه خانواده جامعو  استاد سطح عالی حوزه علمیه قم
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  اهللا الرحمن الرحیمبسم 
  

پاسخ به  ،شناخت آنبه منظور فقه نظام خانواده، عرصۀ مطالعاتی جدیدي در حوزه فقه است که 
بر اساس شناختی که از نظام موضوعات و شبکه مسائل ؛ نماید ها ضروري می اي از پرسش پاره

این شاخه مرتبط با خانواده وجود دارد، بازگشایی افقی نوین در فقه خانواده، چه ضرورتی دارد؟ 
فقه نسبتی با فقه سنتی یا تطبیقی(چه ؟ برخوردار استها و مختصاتی  چه ویژگیاز مطالعاتی 

شناختی موضوع خانواده، کدام نوع از آن را مورد  هبا توجه به تنوع گون ؟احوال شخصیه) دارد
         پذیر است؟ انگاره تا چه میزان توجیهاین ؟ دهد بازکاوي قرار می

شناختی اندیشمندان  علم آوردهاي رويبر اساس پاسخ به آن هاي بیان شده فلسفی و  جنس پرسش
که در مقام تعریف، از منظري فلسفی  -منطقی شناختیِ نظریه علم مبنايبر . بودمسلمان خواهد 

فقه حکومتی، نظام یا  با عنواندر حوزه فقه که  یآورد نوین روي پردازد، پیشینی به تحلیل علوم می
ارائه پژوهان  فقه بهمبانی، موضوعات، مسائل، تقسیم و روش بدیعی  ،ار استسرپرستی نام برد

ضائات درونی فقه زمینه بازتولید آن را اما اقتمغفول مانده  این دانشتاریخ  که در گذشتۀ دگرد می
 ،با نگرشی موردپژوهانه به فقه نظام خانوادهشود  در تبیین این مبحث تالش می .ساخته استفراهم 

  تحلیلی از میزان توجیه پذیري آن ارائه گردد. عناصر یاد شده تطبیق و

وان فوق است. این و شناخت مختصات این عرصه، در گرو تحلیل معناشناختی واژگانِ عن چیستی
فقه «به تبع این تحلیل، ابهام ترکیب ». نظام، خانواده، نظام خانواده فقه، نظام، فقه«واژگان عبارتند از: 

  خواهد شد.  برطرف» نظام خانواده

یک فقه به منزله  ،کند. بر این پایه تحقیقات انجام گرفته تطور معناشناختی واژه فقه را اثبات می
را در قالب دو روش مقارن و غیرمقارن مورد بررسی قرار العاتی جدیدي هاي مط ، حوزهدانش
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مبتنی بر  ،پویا بر خالف اصطالح فقه این اصطالح، رود. این قبیل به شمار میفقه نظام از  دهد. می
  اقتضائات درون فقهی و توسط مشاهیر فقیهان معاصر مطرح گردیده است.

هاي  بر فهم عرفی، ادله مثبته و ممضات شرعی و گزارهابتنا بر مبانی توصیفی هر نظام با تکیه 
اي مستفاد از آن، ضرورت بازخوانی تمامی ابواب فقه از جمله ابواب مربوط به خانواده را  توصیه

سازد. این ابواب، در فقه سنتی به صورت کتاب نکاح و طالق به عنوان دو باب با انسجام  مطرح می
دیات و غیره وصیت، ارث،  ؛پراکنده در ابواب دیگر چوننسبی، به ضمیمه موضوعات و مسائل 

هاي اعضاي  اي از مسائل فقه سنتی در قبال مسئولیت ناپذیري پاره  قابل مشاهده است. به دلیل اقناع
اطاعت مطلق «، »وجوب نفقه زوجه و عدم وجوب درمان او«خانواده، نسبت به یکدیگر چون؛ 

تفکیک «، »قوامیت زوج با توجه به تنوع مدیریت در خانواده فقدان تحلیل از ابعاد«، »زوجه از زوج
 معرفتی و غیره، پاسخ به نیازها و رفع آسیب» موضوعات و فقدان نگرش سیستمی به نهاد خانواده

تا با تطبیق  ه. به منظور رفع این مشکل، تالش گردیدگیرد صورت میکندي  بهده از نهاد خانوا
این انطباق، صرسازي مسائل مرتبط با خانواده صورت پذیرد اما ابواب فقهی به ابواب حقوقی، معا

امروزه ابهامات مطرح درباب خانواده به همان میزان متوجه  .ه استرفع مشکل نگردیدساز  زمینه
  فقه سنتی است که فقه تطبیقی را نشانه رفته است.

تماعی وجود دارد، مطالعه هاي اج هاي طبیعی و نهاد با توجه به اینکه نظام و سیستم در اغلب پدیده
آن مورد  اهدافمجموعه و رفتار  نآن در دو مرحله کالن و خرد الزامی است. در مرحله کال

بخشی بررسی قرار گرفته و در مرحله خرد، ماهیت اجزا و ارتباط آنها با یکدیگر با توجه به اینکه 
کننده احکام ناظر به فعل  نگردد. دانش فقه به عنوان دانشی که بیا از سیستم هستند، تحلیل می

  مکلف است، باید همه رفتارها را در سطوح مختلف شناسایی و احکام بایسته آن را عرضه نماید. 

در حالیکه  گیرند؛ و نقش، مورد توجه قرار می در فقه سنتی و تطبیقی اجزا با کمترین ارتباط
است. فقه خانواده نیز از همین کارکرد فقه نظام، مطالعه رفتار در تمامی سطوح ترین هدف و  مهم
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بر عهده افراد قرار گرفته ها بر پایه نقشی که در نهاد خانواده  کند. بررسی مسئولیت ت مییروش تبع
است افزون بر تبیین واقع بینانه از رفتارهاي درون این نهاد، اهمیت هر مسئولیت را برپایه وزن آن 

  شود. متذکر می

برآمده از خانواده عرفیِ مورد امضاي شارع که در فقه نظام خانواده نظام موضوعی و شبکه مسائل 
ت مرتبط و واقع اپذیر بودن برداشت از آیات و روای وجود دارد و کارکرد این فقه با تکیه بر دفاع

این مهم البته  آورد دیگر است. آورد در مقابل دو روي پذیر بودن این روي این نهاد، دلیل بر توجیه
نظر دور داشت که فقه نظام، به عنوان مکملی براي فقه فردي (سنتی) است و به ضمیمه  را نباید از

  شود.  آن دانش فقه را به عرصه تحولی بدیع رهنمون می

تواند از منظر فقه مورد تحلیل و  مباحث بیان شده، ابعاد خانواده در چند الیه زیر میبا توجه به 
  تبیین قرار گیرد: 

  تکوین خانواده

  خانواده تحکیم

  تنظیم خانواده

  مشکالت خانواده

  انحالل خانواده

هایی مانند؛  هاي مختلفی است. مثال در ذیل تحکیم خانواده عنوان عناوین فوق داراي زیر عنوان
گیرد. در ذیل تنظیم خانواده؛ ابعاد  مدیریت خانواده، اقتصاد خانواده، فرهنگ خانواده و غیره قرار می

  شود. باحث مرتبط با اوالد واقع میجمعیت، و مآن و موضوع 


