
 

 تنظین خانواده از نظر فقه اسالم

1طوبی سادات هاشمیان  

چکیده   

دس جْت افضایص، کاّص ٍ یا ّن آٌّگی تؼذاد فشصًذاى تا  تَاًذ یم یفشصًذ آٍستِ هؼٌای اسادی کشدى  تٌظین خاًَادُ

همتضیات صیستی، التػادی ٍ اجتواػی خاًَادُ تاضذ؛ اها تِ دلیل آى کِ اغلة دس جْت تملیل تاسٍسی ضشٍست یافتِ، 

 .خَاّذ ضذ ىییاحکام هشتَط تِ آى ًیض دس ّواى جْت تشسسی ٍ تة

ضاسع همذس، حفظ ًسل، غحت ٍ سالهت آى سا لاًًَی کلی ٍ اغلی  ضَد یماص تشسسی آیات ٍ سٍایات هطخع 

؛ ایي هغلة داًذ یمهمػذ اصدٍاج سا حػَل فشصًذ  ىیتش هْنٍ  کٌذ یماساسی دس صًذگی ًَع تطش داًستِ ٍ تِ آى تأکیذ 

 .ػالٍُ تش هٌاتغ اسالهی، هغاتك فغشت ٍ سشضت اًساًی است

کاسی پسٌذیذُ است اها تِ ػٌَاى اٍلی ٍاجة ًیست ٍ دس تؼضی اص  فشصًذ داس ضذى ٍ صیاد کشدى آى، گشچِ راتاً

سخػت ضاسع همذس دس  ىای. اص آى ػذٍل کشد کِ ایي هَاسد دس ضشیؼت همذس اسالم هطخع است تَاى یمفشٍؼ 

پس . گشدد یتشمسغح فشدی است ٍ هحذٍدیت صهاًی داسد کِ پس اص تش عشف ضذى ػزس ٍ حشج ٍ هطمت تِ حکن اٍلی 

 .ی پیطگیشی اص تاسداسی تِ غَست هَلت استفادُ کشدّا سٍشاص  تَاى یم

 تَاى یماست، ایي سٍش اص ًظش اسالم هثاح است، تا الغاء خػَغیت « ػضل»ی پیطگیشی اص تاسداسی ّا سٍشیکی اص 

هؼٌای تِ  سا «ػمین ساصی» سخیب. دًیض سشایت دا کٌذ یمیی کِ اص اًؼماد ًغفِ جلَگیشی ّا سٍشایي حکن سا تِ سایش 

 .حکن ّش دٍ سا یکی تذاًین تَاى یًناختػاء گشفتِ ٍ آى سا هثغَؼ ضاسع هیذاًٌذ، اها ػمین ساصی تا اختػاء فشق داسد ٍ 

. ضَد یمسمظ جٌیي تِ ػٌَاى سٍش تاصداسًذُ اص اداهِ حیات، یکی اص ساُ ّای پیطگیشی است کِ هَسد تشسسی ٍالغ 

عؼی دس ضشیؼت اسالم است؛ جَاص سمظ دس هَاسد خاظ، لثل اص ٍلَج اکثش فمْا هؼتمذًذ سمظ ػوذی، اص هحشهات ق

، اها تؼذ اص حلَل سٍح ّیچ هجَصی اتذی یمسٍح، حکن ثاًَیِ ای است کِ اص تاب حکَهت ادلِ آى تش حکن اٍلی، تمذم 

 .تشای سمظ ٍجَد ًذاسد
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