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 ۱۹۳۱قانون حمایت خانواده مصوب  عنصر مصلحت در و حقوقیبررسی فقهی 
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 چکیده

 ازجملهزوجین  خصوصاًیگاه ارزشمندی در فقه و حقوق دارد، روابط افراد خانواده نهادی مهم در جامعه، جا عنوان بهخانواده 

احکام و مقررات  رود میو طبیعی است که با تحول موضوع انتظار  گیرد میموضوعاتی است که تحت تأثیر تحوالت زمان قرار 

 در اینکه رغم علی است. احکام تمام مشترك روح بردارنده در و اسالمی فقه بنایی زیر عنصر مربوطه نیز تغییر یابد. مصلحت

 دارد و استناد قابلیت شریعت کالن مقاصد و عقل ذیل در لکن ؛رود مین شمار به مستقل منبع یک عنوان به فقهای شیعه نظر

 ابراینبن .ماند تفسیر غافل مقام در مصلحت کارایی همچنین و مصالح مالکات، احکام، تزاحم هنگام در مصلحت کاربرد از نباید

است.  ضروری امامیه فقه در استنباط احکام و تشریع در آن دخالت و محوریت لحاظ به آن جایگاه و عنصر این مفهوم تبیین

تفکری جامع درباره موضوعات خانواده بوده و بدون شک تحوالت جهانی و اوضاع و احوال  دربرگیرندهقانون حمایت خانواده 

در  13۳1قرار داده است. با این تفاسیر جایگاه عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب ایران، آن را کمابیش تحت تأثیر 

 است. انکار غیرقابل امری مدنی حقوق حوزه در مصلحت آفرینی نقشموارد مختلف مربوط به حقوق خانواده، قابل بررسی است. 

 حاضر پژوهش لذا ،باشد می فقه شیعه در عنصر این مهم ضورح اثبات نیازمند حوزه این در مصلحت جایگاه تبیین ازآنجاکه اما

 آفرینی نقش بارز مصادیق بررسی با فقه امامیه، در آن کلیدی جایگاه اثبات و مصلحت مفهومی تبیین از پس تا است آن بر

 .بپردازد حوزه این در مصلحت جایگاه تبیین به زمینه در این موجود ابهامات به گفتن پاسخ و مدنی حقوق حوزه در مصلحت

حمایت خانواده  در قانونعنصر مصلحت  و حقوقیتحلیلی به بررسی فقهی -این تحقیق در پی آن است که به روش توصیفی

 بپردازد. 13۳1مصوب 
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