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Background and Aim: In the Iranian legal system, including the law and the doctrine of 

law, there are many definitions and in some cases duplicates of the family that are often not 

comprehensive due to the one-dimensional view; In addition, the definition of the family in 

the present age is certainly different from the past due to the changes caused by 

globalization, but it has not been considered in the existing definitions; This is while in 

establishing laws and regulations and formulating policies and plans related to the family 

and even other than that, a correct and comprehensive understanding of the concept of 

family in the Iranian legal system appropriate to the present age, has a fundamental role. 

Therefore, the purpose of this study is to re-read the definition of family while expressing 

and criticizing the existing definitions of family in laws, regulations and doctrine of law.  
Materials and Methods: The method of this research is descriptive-analytical which has 

been done by library method and by referring to jurisprudential, legal and sociological texts 

in the form of interdisciplinary studies. 

Ethical Considerations: Ethical considerations have been observed in writing this 

article. 

Findings: Since the family is a customary institution, the best way to provide a definition 

of the family in the Iranian legal system is to refer to the current custom of Iranian society 

and pay simultaneous attention to the teachings of Islam as well as developments resulting 

from modernity and globalization. Because in the current era, Iranian society, in addition to 

Islamic teachings, is simultaneously influenced by modernization and globalization, and 

none of them can be considered alone. 

Conclusion: An institutional family consisting of a man and a woman having a legitimate 

marriage (verbally or in writing) with each other and possibly their child (s), whose most 

important feature in the present age is solidarity; In other words, according to this feature, 

what is important in the family is the emotional relationship between its members, not only 

the man's presidency and leadership, but also the relationship of family members is not only 

based on blood relations; Members also communicate through breastfeeding, adoption, 

artificial insemination, and surrogacy. In addition, unlike in the past, spatial sharing is only 

one minimal tool for solidarity due to the expansion of communication, not all of it. 

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) 
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 دهيچک

که غالبًا به در نظام حقوقي ایران اعم از قانون و دکترین حقوق، تعاریف متعدد و در برخي موارد تکراري از خانواده بيان شده است  :نه و هدفيزم
شدن  باشند؛ به عالوه آنکه مسلمًا تعریف خانواده در عصر حاضر به دليل تحوالت ناشي از جهاني بعدي از جامعيت الزم برخوردار نمي دليل نگاه تک

رات و تدوین نسبت به گذشته متفاوت است، ولي در تعاریف موجود مورد توجه قرار نگرفته است؛ این درحالي است که در وضع قوانين و مقر
هاي مربوط به خانواده و حتي غير از آن، دریافت درست و جامع از مفهوم خانواده در نظام حقوقي ایران متناسب با  ریزي ها و برنامه گذاري سياست

و مقررات و دکترین  رو هدف پژوهش حاضر آن است که ضمن بيان و نقد تعاریف موجود از خانواده در قوانين از این. عصر حاضر، نقش بنيادین دارد
 .حقوق، به بازخواني تعریف خانواده بپزدازد

شناسي به صورت  و جامعه ، حقوقيمتون فقهي مراجعه به بااي و  تحليلي بوده که با شيوه کتابخانه -روش این تحقيق توصيفي :ها مواد و روش
 .اي انجام شده است مطالعات ميان رشته

 .مالحظات اخالقي رعایت شده است در نگارش این مقاله :يمالحظات اخالق
ایران و  هتعریفي از خانواده در نظام حقوقي ایران، مراجعه به عرف کنوني جامع هازآنجا که خانواده نهادي عرفي است، بهترین راه براي ارائ :ها افتهی

ن عالوه زیرا در عصر کنوني، جامعه ایرا. یکدیگر استها با  توجه توأمان به تعاليم اسالم و نيز تحوالت ناشي از مدرنيته و جهاني شدن و تطبيق آن
  .یک را به تنهایي مد نظر قرار دادتوان هيچ  باشد و نمي هاي اسالمي به طور همزمان تحت تأثير مدرنيزاسيون و جهاني شدن مي بر تعاليم و آموزه

هاست که در عصر کنوني  آن( ان)با یکدیگر و احيانا فرزند( کتبيلفظي یا )خانواده نهادي متشکل از زن و مرد داراي زوجيت مشروع  :يريگ جهينت
ها همبستگي است؛ بدین معناکه براساس این ویژگي، آنچه در خانواده اهميت دارد، رابطه عاطفي ميان اعضاي آن است  آن  همهمترین ویژگي در رابط

ي بر مناسبات خوني نيست؛ بلکه اعضاء از طریق رضاع، فرزندخواندگي، نه فقط ریاست مرد و رهبري او، همچنين ارتباط اعضاي خانواده تنها مبتن
اي نيز با هم داراي ارتباط هستند، به عالوه برخالف گذشته، اشتراک مکاني به دليل گسترش ارتباطات   فرزندي ناشي از تلقيح مصنوعي و رحم اجاره

 .آن  هنه همشود  تنها یکي از ابزارهاي حداقلي براي ایجاد همبستگي محسوب مي
  .شدن هاي اسالمي، جهاني خانواده، نظام حقوقي ایران، عرف، آموزه :يديکلمات کل
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 مقدمه

تعریف خانواده در اهميت بنيادین و ضرورت : بيان موضوع -1

نقش اساسي خانواده به لحاظ اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 

نهفته است؛ زیرا جامعه از مجموع افرادي تشکيل شده است 

بنابراین . کنند که در خانواده به وجود آمده و در آن زندگي مي

شود که  اجتماع محسوب مي  هاولي  هخانواده سلول و هست

به عالوه . براي سالمت اجتماع ضرورت داردسالمت آن 

هاي  ها و انتقال ارزش خانواده اولين کانون محبت، تربيت نسل

فرهنگي در طول تاریخ بوده و تمدن انساني از درون خانواده 

. به عنوان مرکز اصلي تعليم و تربيت به وجود آمده است

ا خانواده در زمينه اقتصادي نيز نقش مهمي در طول تاریخ ایف

مالي کشور و  هکرده است و سهم مؤثري در استوار کردن بني

ها در  رو در تمام جوامع دولت از این. رشد ثروت دارد

هاي خود، توجه  ها و تدوین برنامه ها، سياستگذاري قانونگذاري

زیادي به خانواده داشته و جایگاه و نقش اساسي براي آن در 

صحيح و جامع از ن مفهوم يگيرند؛ برهمين اساس تبي نظر مي

تواند راهنمایي درست در وضع و  خانواده در هر جامعه، مي

هاي  ریزي ها و برنامه گذاري اصالح قوانين، تدوین سياست

 . اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي متناسب با آن باشد

در لغت فارسي به معناي دودمان، اهل  :مفهوم خانواده -2

است  خانه، خاندان و مجموعه خویشاوندان آمده

: 0333؛ معين،436: 0382؛ عميد،8/6436: 0336دهخدا،)

به « هُأسَر»در لغت عربي نيز خانواده با عنوان . (0/0364

: 0404منظور، ابن) شود که بر عشيره و خاندان فرد کاربرده مي

: تا بيجزرى،)گيرد  ها قدرت مي به اعتبار این که از آن (4/21

 (2/316: 0401جوهرى،؛ 0/011: 0414؛ ابوالحسين،0/46

 . اطالق گردیده است

در رابطه با مفهوم اصطالحي خانواده باید گفت، به دليل 

اهميت بنيادین خانواده که توضيح آن در باال داده شد، 

اند  هاي مختلف سعي نموده هرکدام از صاحب نظران در رشته

« خانواده»از  اصطالحي بر اساس تخصص و نيازشان، تعریفي

ها از دیدگاه و  که هرکدام از آن ؛ هرچند از آنجاهندارائه د

اند؛ لذا هيچ  تخصصي خود، خانواده را تعریف نموده  ۀجنب

در . اند تعریفي جامع از خانواده ارائه نمایند کدام نيز نتوانسته

این ميان، تعریف اصطالحي قوانين و مقررات و دکترین 

ا غالبًا در اي است؛ زیر  حقوق از خانواده داراي اهميت ویژه

هاي  هاي ریزي ها و برنامه وضع قوانين و تدوین سياستگذاري

گيرد؛  ها مورد توجه قرار مي کالن، تعاریف ارائه شده توسط آن

این درحالي است که تعاریف متفاوتي از خانواده توسط 

دکترین حقوقي و قوانين بيان شده است؛ چراکه غالبًا هر یک 

قانوني به تعریف خانواده هاي  باتوجه به یکي از ضابطه

. تعریف جامع گردیده است ارایهپرداخته که این امر مانع از 

باید توجه نمود که تعریف جامع از خانواده نيازمند تعميق و 

نگاهي چندجانبه است؛ به ویژه آنکه در عصر حاضر، تحوالت 

شدن ساختار خانواده را تحت تأثير قرار داده  ناشي از جهاني

. ریف آن را نيز دستخوش تحول گردانيده استکه مسلما تع

عدم عنایت به این تحول در تعریف خانواده در ضمِن توجه به 

ها و  هاي اسالمي و عدم تطبيق قوانين، سياستگذاري آموزه

هاي  ها با آن، خانواده را در عصر حاضر با چالش ریزي برنامه

 . سازد رو مي هاساسي روب

-ي دارد به روش تحليليپژوهش حاضر سع :روش تحقيق -3

متون  مراجعه به باو    اي توصيفي، از طریق مطالعات کتابخانه

شناسي به صورت مطالعات ميان  و جامعه ، حقوقيفقهي

، ضمن نقد تعاریف موجود از خانواده در نظام حقوقي اي رشته

ایراني در   هایران، به بازخواني تعریف خانواده متناسب با جامع

 .پرداخته و آن را مورد تبيين و بررسي قرار دهدعصر حاضر 

 بحث و نظر

 تعاریف کنوني از خانواده در نظام حقوقي ایران و نقد آن  -1
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در این بخش تعاریف ارائه شده از خانواده توسط قوانين و 

مقررات و نيز دکترین حقوق مورد بحث و بررسي قرار 

 .گيرند مي

 اده و نقد آن تعریف قوانين و مقررات از خانو -0-0

با اینکه خانواده در حقوق ایران مورد توجه و حمایت خاص 

قرار گرفته است و به عنوان یک نهاد در ساختار قانون مدني 

به کار رفته و در قانون اساسي و سایر اسناد باالدستي نيز به 

آن اشاره شده است و نيز به رغم اهميت و جایگاه ویژه این 

روابط افراد و ارتباط آن با دولت و نهاد اجتماعي در تنظيم 

جامعه، در قانون مدني و دیگر قوانين تراز اول، تعریفي از آن 

البته برخي . آن مشخص نگردیده است ۀنشده و حتي محدود

دانند که حقوق ایران  از حقوقدانان این امر را ناشي از آن مي

: 0331عاملي،)براي خانواده شخصيتي مستقل قائل نيست 

و آن را به عنوان یک سازمان حقوقي به رسميت  (08

 يعال يشورابا این حال . (0/0: 0363کاتوزیان،)شناسد  نمي

خانواده  فینمود، در جهت رفع خأل تعر يسع يانقالب فرهنگ

از خانواده ارائه دهد و لذا در سند  يفیتعرخود ، وانيندر ق

 يلو تعا ميتحک يها استيخانواده و س لياهداف و اصول تشک

 نی، خانواده را بد1/4/0364مورخ  384آن مصوب جلسه 

که  ياست متشکل از افراد يخانواده گروه»: نمود فیصورت تعر

عنوان شوهر، زن، ه ب گریکدیسبب و رضاع با  اینسب  قیاز طر

اند و فرهنگ  فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابل

 يبه نام خانواده زندگ يآورده و در واحد خاص دیپد يمشترک

 « .کنند مي

 فیتعر رایز ست؛ياز اشکال ن يخال از خانواده فیتعر نیا اما

کشد و  مي ریاز خانواده را به تصو اي  فوق، مفهوم گسترده

در . است يو رضاع يسبب ،يقرابت اعم از نسب زيآن ن اريمع

: در مفهوم خانواده لحاظ شده است تيسه خصوص فیتعر نیا

فرهنگ »، «رضاع اینسب، سبب  قیارتباط متقابل از طر»

معلوم است که به جز . «در واحد خانواده يزندگ»و  «شترکم

 يضابطه روشن چيه گرید تينخست، دو خصوص تيخصوص

 دي؛ چراکه اواًل ق(33: 0362ا،ين تیهدا)دهند  به دست نمي

آمده است، مقوم خانواده  فیکه در تعر« فرهنگ مشترک»

فرهنگ  يخانواده دارا يممکن است اعضا رایز ست؛ين

از نيز  يفیتعر چيمصوبه ه نیهرچند ا شند،مشترک نبا

البته ممکن است گفته شود . دهد فرهنگ مشترک ارائه نمي

را از عناصر  ينید ياند همطراز کنندگان درصدد بوده فیتعر

خود درست است،  يسخن در جا نیا. خانواده قلمداد کنند

ثانيًا معلوم  ست؛يآن ن ۀکنند انيواژه فرهنگ مشترک ب يول

ضمن  گر؟ید زيچ ایمقصود از واحد خانواده، خانه است  ستين

شوهر، ) دیآ ها به دست مي نقش نیهمانطور که از عناو نکهیا

 يبه معنا« واو»حرف ( زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر

صدق عنوان خانواده الزم  يبرا نکهیا يعنی ست،يجمع ن

 نیبراکنند؛ بنا يزندگ گریکدیبا  کجایافراد در  نیتمام ا ستين

خانواده را  يتعداد اعضا« حداقل»بهتر بود با استفاده از کلمه 

آن  ف،یتعر نیاشکاالت ا گریاز د نيهمچن. نمود روشن مي

نفر را دربر  کیاز  شياست که واژه فرزندان جمع است و ب

 يدر خانواده کاف زيفرزند ن کیحال آنکه وجود  رد؛يگ مي

 نیا استگذارانيس دگاهیالبته ممکن است گفته شود د. است

را مردود اعالم کنند، اما  يتک فرزند يبوده است که زندگ

 دیايخانواده ب فیدر تعر دیو نبا ستيدرست ن زيبرداشت ن نیا

در ابعاد  زين فیتعر نیا نکهیا جهينت .(40: 0361،نيا حکمت)

 .اشکال است يمختلف دارا

 تعریف دکترین حقوق از خانواده و نقد آن -0-2

اند تا خأل موجود از تعریف  خود کوشيده  هحقوقدانان نيز به نوب

گرچه آنان نيز با اعتراف به . خانواده در قوانين را جبران کنند

متفاوتي دامن دشواري تعریف خانواده، به تعابير گوناگون و 

هاي ارائه شده از خانواده نيز در معيار و  تفاوت تعریف .اند زده

اي است که مورد توجه هر یک از آنان قرار داشته   ضابطه

 .پردازیم ها مي در زیر به بيان و نقد و بررسي این تعریف. است
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تعریف خانواده براساس معيار و ضابطه ارث و نقد  -0-2-0

 آن

ن، خانواده را باتوجه به ضابطه ارث تعریف بعضي از حقوقدانا

خانواده به معني عام عبارت است از »: اند نموده و بيان داشته

گروهي مرکب از شخص و خویشان نسبي و همسر او، گروهي که 

قانون مدني که طبقات  0132و  682مواد . برند از یکدیگر ارث مي

ه بدین معني کند ناظر به اعضاي خانواد اقرباء نسبي را بيان مي

 «ضابطه این خانواده همان ارث بردن از یکدیگر است. است

 . (0/0: 0361صفائي و امامي،)

اما بر این تعریف اشکاالتي وارد است؛ زیرا اواًل، برخي افراد 

برند، ولي جزء خانواده محسوب  خانواده از یکدیگر ارث نمي

با برند و  خویشاوندان رضاعي ارث نمي.0: شوند؛ ازجمله مي

آیند؛ درحالي که قرابت  معيار وراثت عضو خانواده به شمار نمي

رضاعي در بحث خانواده به ویژه در بحث محرمات یا موانع 

؛ (46: 0362نيا، هدایت) نکاح از اهميت زیادي برخوردار است

فرزندخوانده که از نظر اسالم و حقوق ایران، وارث نيست، . 2

ثانيًا این . شود محسوب ميولي او هم داخل در عنوان خانواده 

هاي پيشين  مفهوم وسيع براي شناختن خانواده در سده

نمود، ولي امروزه با وضعيت موجود و تلقي عرفي  مناسب مي

؛ 0/2: 0363کاتوزیان،)از خانواده سازگار نيست 

هاي خاله یا عموي شخص  ؛ زیرا نواده(31: 0361نيا، حکمت

و ندارند و این رابطه نيز حقوقي با ا ۀجز از راه ارث هيچ رابط

چندان قوي نيست که بتوان همه وراث را در یک سازمان 

از نظر اجتماعي نيز این گروه به ویژه در شهرها . حقوقي آورد

کنند و  هيچ همبستگي اجتماعي و عاطفي با هم احساس نمي

بسا که در تمام دوران زندگي بيش از چندبار یکدیگر را  چه

امروز مردم ما اشخاصي را که در به همين جهت . نبينند

دانند  اند، گروه اجتماعي خاص نمي هاي ارث آورده شده طبقه

  (.3و 0/2: 0363کاتوزیان،)

نفقه و نقد  هتعریف خانواده براساس معيار و ضابط -0-2-2

 آن

بعضي دیگر از حقوقدانان در تعریف خانواده به معيار نفقه نظر 

مواد )کتاب نهم از جلد دوم قانون مدني »: دارند داشته و بيان مي

است، ظاهرًا این « در خانواده»که داراي عنوان ( 0218تا  0063

این کتاب که تنها داراي . کلمه را به معني دیگري بکار برده است

ماده  02و شامل « در الزام به انفاق»یک فصل زیر عنوان 

رسد  ه نظر ميبنابراین ب. باشد، به نفقه اختصاص داده شده است مي

مقصود از خانواده در عنوان این کتاب، گروه مرکب از خویشاني 

ها الزام به انفاق وجود دارد؛ پس خانواده بدین  است که بين آن

معني شامل شخص و زوجه و خویشان نسبي خط مستقيم است و 

صفایي و )« اقرباء خط اطراف از خانواده به این معني خارج هستند

 (.0338/ 2: 0364انصاري و طاهري، ؛0/2: 0361امامي،

توان خالي از اشکال دانست؛ زیرا  اما این تعریف را نيز نمي

شود که جزء خانواده  اواًل، این تعریف شامل افرادي نمي

اقرباء  .0: ازجمله. گيرد ها تعلق نمي هستند، ولي نفقه به آن

والدین و فرزندان متمول؛ چراکه براساس ماده  .2خط اطراف؛ 

قانون مدني در روابط ميان اقارب نسبي، شرط  0061

استحقاق نفقه، نداري و نياز است و بنابراین والدین و فرزندان 

متمول شخص حتي اگر صغير باشند عضو خانواده وي 

والدین و فرزندان فقير؛ چراکه یکي دیگر از  .3باشند؛  نمي

، شرایط نفقه، تمکن منفق است و لذا اگر با وجود اعسار فرزند

پدر یا جد پدري قادر به انفاق نباشند و بالعکس، تعهد فعلي به 

بيند؛  رود و تعریف فوق در این باره آسيب مي نفقه از بين مي

باشد و  زوجه منقطعه نيز بر اساس قانون مستحق نفقه نمي .4

. 3شود؛  لذا براساس تعریف فوق، جزء خانواده محسوب نمي

اشخاص نيز در هيچ فرضي اقارب رضاعي و فرزندخوانده؛ این 

استحقاق دریافت نفقه ندارند و بنابراین عضو خانواده شخص 

  .(32: 0362نيا، هدایت)آیند  به شمار نمي
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هاي اقتصادي مناسب  ثانيًا، این تعریف از خانواده از نظر الزام

 است؛ اما با وضعيت موجود اجتماعي سازگار نيست

درنظر داشت که کتاب نهم از ثالثًا باید . (36: 0361نيا، حکمت)

در الزام »جلد دوم قانون مدني تنها داراي یک فصل با عنوان 

است و هنگامي که صحبت از الزام به دادن نفقه بر « به انفاق

شود، بحث از مصداق  دوم  مي( زوجه و اوالد)اعضاي خانواده 

این وظيفه یعني دادن نفقه بر خویشان نسبي نيز مناسب 

رو قانونگذار به این مهم نيز پرداخته است و  ایننماید، از  مي

ریزي مفهوم خاصي از خانواده نيست که شخص  پي این الزامًا

موظف به انفاق بر زوجه، اوالد و والدین یا اجداد یا نوادگان 

بنابراین، صرف . با این دامنه باشد  خویش و داراي خانواده

خانواده را  تواند وجود مفهومي خاص از نمي  اي چنين وظيفه

 (.28: 0363مقدادي،)توجيه نماید 

ریاست و  هتعریف خانواده براساس معيار و ضابط -0-2-3

 نقد آن

بعضي دیگر از حقوقدانان در تعریف خانواده به معيار ریاست یا 

: اند مدیریت نظر داشته و خانواده را چنين تعریف نموده

قوقي و گروهي است که به دليل قرابت یا زوجيت همبستگي ح»

 «اجتماعي یافته و تحت رهبري و ریاست مقامي قرار گرفته است

: اند که یا بدین صورت بيان نموده (0/4: 0363کاتوزیان،)

اي عبارت از زن و شوهر   خانواده به معني خاص یا خانواده هسته»

ها است که معمواًل با هم زندگي  و فرزندان تحت سرپرستي آن

ص بر اعضاي آن است و ماده کنند و تحت ریاست یک شخ مي

در روابط زوجين ریاست خانواده با »گوید  قانون مدني که مي 0013

 «خانواده به همين معني را در نظر داشته است« شوهر است

بنابراین مطابق تعاریف فوق، . (0/2: 0361صفایي و امامي،)

اعضاي خانواده منحصرا کساني هستند که تحت رهبري و 

 .ریاست مقامي هستند

اما این تعریف از خانواده نيز جامع و مانع نيست؛ زیرا اواًل، 

قانون مدني، ریاست شوهر را از خصائص او  0013ماده 

هاي  داند نه معياري براي تشکيل خانواده؛  ثانيًا، خانواده مي

سرپرست و فاقد مرد با آن که شخصي به عنوان رئيس  بي

باز خانواده محسوب ، مدیریت آن را به عهده ندارد، ولي (مرد)

شوند، لذا شایسته نيست که با آوردن قيد ریاست مرد، این  مي

: 0363مقدادي، )ها را از محور بحث خارج کنيم  قبيل خانواده

. گيرد ، این تعریف بعضي از افراد خانواده را دربر نمي؛ ثالثًا(24

مطابق معيار ریاست اعضاي : فرزندان بالغ عاقل .0: ازجمله

نحصرا شوهر زن و فرزندان محجور خواهند بود و خانواده م

فرزندان کبيري که محجور نيستند، حتي اگر در منزل پدري 

 .2گردند؛  سکونت داشته باشند، جزء خانواده محسوب نمي

والدین؛ مطابق تعریف فوق، والدین شخص حتي اگر تحت 

تکفل وي بوده و با وي زندگي نمایند عضو خانواده به شمار 

اقارب  .3باشند؛  ؛ زیرا تحت ریاست حقوقي وي نميآیند نمي

آیند و  رضاعي نيز با معيار ریاست، عضو خانواده به شمار نمي

 .شود تعریف شامل آنان نمي

جمع بندي نقِد تعاریف کنوني از خانواده در نظام  -0-3

 حقوقي ایران 

توان  بندي براساس توضيحات فوق مي در یک جمعدر نهایت 

حقوقي ایران نتوانسته است خانواده را به درستي گفت، نظام 

توان گفت، خانواده بيش از  در بيان علت آن مي. تعریف نماید

آن که سازمان حقوقي باشد، یک نهاد اجتماعي شناخته شده 

تر از حقوق؛  و ممتاز است؛ چراکه خانواده نهادي است دیرینه

از قبل به اند، درحالي که  قواعد حقوقي به تنظيم آن پرداخته

بنابراین تعيين و . عنوان یک موضوع بيروني شکل یافته بود

تعریف آن تابع عرف و نظام سياسي جامعه و به عهده علوم 

شناسي است و نه  شناسي و مردم ناظر به واقع مانند جامعه

حقوق که عمومًا در رابطه با امور حکمي و بایدها و نبایدها 

. (8: 0363؛ حيدرپور، 2: 0363کاتوزیان،)نماید  ایفاي نقش مي

شاید به همين دليل است که هيچ یک از حقوقدانان نتوانستند 

اند  تعریف جامعي از خانواده ارائه بدهند؛ زیرا آنان سعي نموده
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هاي قانوني تعریف  خانواده را تنها باتوجه به معيارها و ضابطه

نمایند، بدون اینکه به موجودیت اجتماعي خانواده و عرفي 

البته این نکته را نيز نباید از نظر دور . ن آن توجه نمایندبود

گيري تعریف عرفي خانواده  داشت که مفاد قوانين نيز در شکل

ها غالبًا در نظام حقوقي و  سزا دارند؛ چراکه عرف هسهم ب

لذا  ؛(36: 0311کوئن،)یابند  هاي مذهبي تجسم مي آموزش

قواعد حقوقي و  براي تعریف جامعي از خانواده باید مجموعه

فقهي را باهم درنظر بگيریم و عناویني را که موجب ارتباط 

اشخاص شده است، بشناسيم و باتوجه به وضعيت موجود 

 اجتماعي و تأیيد زبان عرفي به تعریفي از خانواده دست یابيم

 .(36: 0361نيا، حکمت)

تحليل و بررسي تعریف منتخب از خانواده در نظام حقوقي  -2

 ایران

آنجا که خانواده نهادي اجتماعي است و مفهوم آن در  از

جوامع مختلف و در بستر زندگي بشر، همواره یک شکل نبوده 

جوادي )پاي تحول اجتماعي دگرگون شده است  و پابه

توان گفت، خانواده نهادي عرفي  ؛ لذا مي(24: 0363آملي،

رو مراجعه به عرف براي تعریف خانواده امري  است؛ از این

چنانکه در . (33: 0361نيا، حکمت)مندانه و ضروري است خرد

المللي نيز تعریف مشخصي از خانواده ارائه نشده و  اسناد بين

ها صالحيت داده شده است تا با لحاظ کردن شرایط  به دولت

کميته حقوق . خود، خانواده را تعریف نمایند هفرهنگي جامع

آن خاطر  2 ضمن بند 06تفسيري شماره  ۀبشر در نظري

نشان ساخته است که مفهوم خانواده در کشورها و حتي 

مناطق مختلف یک کشور ممکن است از برخي جهات 

متفاوت باشد؛ بنابراین ارائه تعریفي استاندارد براي این مفهوم 

 .(33و  34: 0363نيا، صفاري)ممکن نيست 

توسل به عرف در تعریف خانواده، مورد تأیيد اسالم نيز  ۀشيو

باشد؛ زیرا در اسالم خانواده امري عرفي و تابع معيارهاي  مي

مقدادي، )باشد  عرف است و مصطلح شرعي یا متشرعه نمي

و در عرف شيعه نظر به اینکه  (2: 0362قرشي،؛ 06 :0363

ست ا ها ها برخاسته از فطرت و وجدان انسان بسياري از عرف

یج ها و نيازهاي اجتماعي به تدر و براساس تشخيص ضرورت

در ميان مردم رایج شده و احکام شرعي هم براي تأمين 

مصالح و منافع جوامع انساني وضع شده است، شارع با این 

کند؛ زیرا مخالفت شارع با چنين  ها مخالفت نمي گونه عرف

بنابراین در امور غير عبادي، . عرفي، نقض غرض خواهد بود

عرف یا مسلک عقالیي مورد تأیيد قرار گرفته است 

البته الزم به ذکر است که اعتبار عرف . (222: 0663مغنيه،)

در فقه شيعه مطلق نيست، چراکه عرفي مورد پذیرش است 

به عبارت دیگر باید . نباشد( قرآن و سنت)که مخالف با نص 

مخالفتي از جانب شارع درباره عرف وجود نداشته باشد 

توان  نميبنابراین براي تعریف خانواده،  .(213: 2101ابوزهره،)

 . هر عرفي را مد نظر قرار داد

 رو در تعریف خانواده هاي پيش بررسي راه -2-0

همانطور که گفته شد براي ارائه تعریف صحيحي از خانواده 

ایران نيز از یک طرف   هعرف جامع. باید به عرف مراجعه نمود

باشد که اعم است از  به طور مؤثري مبتني بر تعاليم اسالم مي

اخالقي و مذهبي و قواعد و مقررات فقهي و  هاي آموزه

حقوقي و از طرف دیگر نيز به صورت گریز ناپذیري تحت 

تأثير تحوالت ناشي از صنعتي شدن، مدرنيزاسيون و 

اي که خانواده در عصر کنوني  باشد؛ به گونه شدن مي جهاني

تواند مفهوم  گذشته نمي  هبا خانواده سنتي حاکم در جامع

  هتوان گفت، براي ارائ براین اساس مي. شدواحدي داشته با

 :تعریفي از خانواده در نظام حقوقي ایران سه راه وجود دارد
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شدن و  مدرنيته و جهاني  ۀکامل پدید  هتخطئ -2-0-0

حاکم در  0سنتي  ۀدرنتيجه تعریف خانواده براساس خانواد

 ایران  هگذشت  هجامع

باشد؛  صحيح نميانتخاب چنين تعریفي براي خانواده،  مسلمًا

ایران و بالتبع خانواده تحت تأثير مدرنيته و   هزیرا عرف جامع

شدن، دچار تغيير و تحوالتي شده است و لذا دیگر  جهاني

سنتي حاکم بر جامعه   ۀتوان خانواده را باتوجه به خانواد نمي

ایران، تعریف نمود؛ چراکه در عصر کنوني مدرنيته و   هگذشت

ناپذیر است که ضرورتًا تغييراتي را  اجتناب  شدن پدیده جهاني

سنتي تاب مقاومت در برابر  ۀبه همراه داشته است و خانواد

پذیرش  این تغييرات را ندارد؛ زیرا الگوي سنتي از قابليت 

ساختاري  ۀعناصر سازنده و مقابله با عناصر تهدیدکنند

برخوردار نيست و توان مدیریت مشکالت در مواجهه با 

 . بيروني را نداردتغييرات 

مدرنيته و درنتيجه تعریف   ۀپذیرش کامل پدید -2-0-2

 مدرن حاکم در جوامع غربي  ۀخانواده براساس خانواد

باشد؛ زیرا عرف  اما این تعریف از خانواده نيز قابل پذیرش نمي

ایران مبتني بر فرهنگ اسالمي   ۀو بالتبع خانواده در جامع

ها و  بقاي خانواده و ویژگياست که در آن تشکيل و حفظ و 

کارکردهاي اساسي آن از اهميت بسيار زیادي برخوردار است؛ 

هاي آن و بالتبع تأثيرات  توان دربرابر مدرنيته و آموزه فلذا نمي

گذارد نيز، برخورد انفعالي  مخربي که بر نهاد خانواده مي

داشت؛ چراکه انفعال دربرابر آن به تدریج موجب ازبين رفتن 

هاي اساسي خانواده و بالتبع تغيير در معنا و  دها و ویژگيکارکر

آنچنان که در جوامع غربي )ایراني ـ اسالمي   ۀمفهوم خانواد

 .شود مي( به وقوع پيوسته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يمترداف با خانواده اسالم نجایدر ا يخانواده سنت ،يبرخالف نظر برخ  - 0

در . باشد يمتفاوت م گریکدیدو نوع خانواده با  نیا يها يژگیو رایز باشد؛ ينم
 .شود يامر پرداخته م نیا شتريب حيادامه مقاله به توض

 

تطبيق تعاليم اسالم در رابطه با خانواده با تحوالت  -2-0-3

 شدن ناشي از مدرنيته و جهاني

با برخوردي منطقي و آنچه باید مورد توجه باشد، این است که 

ها در  شدن، شدت آسيب انتخاب رویکرد عقلي در برابر جهاني

براین اساس به نظر . (02: 0368فر، حسني)جامعه کنترل گردد 

  ۀرسد، در تعریف عرفي خانواده به جاي نادیده گرفتن پدید مي

شدن که امري اجتناب ناپذیر است یا انفعال و پذیرش  جهاني

اهکار بازخواني تعریف خانواده از طریق کامل آن، بهترین ر

روش هرمنوتيک و تفسير تعاليم اسالم باتوجه به تحوالت 

باشد؛ زیرا  شدن مي صورت گرفته در اثر مدرنيته و جهاني

تعاليم اسالم به دليل پویایي، قابليت انطباق با مقتضيات زمان 

و تحوالت صورت  (20/66: 0386خميني، موسوي)و مکان 

گرفته در عصر کنوني را دارد؛ لذا با تطبيق تعاليم اسالم با 

توان ضمن ملحوظ داشتن  تحوالت به وجود آمده، مي

شدن بر خانواده و  ها و تبعات منفي جهاني تحوالت، آسيب

ها و  معنا و مفهوم آن را کاهش داد و درعين حال ویژگي

هوم آن را آنچنان که کارکردهاي اساسي خانواده و متعاقبًا مف

 . مورد نظر شارع مقدس است، حفظ کرده و حتي تقویت نمود

هاي اسالم و تحوالت ناشي از مدرنيته و  بررسي آموزه -2-2

 شدن در تعریف خانواده جهاني

 ۀبنابر آنچه گفته شد، بهترین راه براي تعریف جامع از خانواد

تحوالت کنوني ایراني ملحوظ داشتن تعاليم اسالمي و نيز 

براین . شدن به صورت توأمان است ناشي از مدرنيته و جهاني

اساس در زیر ابتدا تعریف خانواده در تعاليم اسالمي را بيان 

شدن را بر تعریف  داریم و سپس تأثير مدرنيته و جهاني مي

 .دهيم خانواده مورد بررسي و تحليل قرار مي

 اسالم و تعریف خانواده   -2-2-0

و شرعي خانواده به جهت تحول آن در  تعریف اصطالحي

طول تاریخ و خالي بودن قرآن کریم و سنت شریف از آن با 

؛ اما از (8: 0662تيسير و قدومي،)دشواري همراه است 



 13/ زاده و همکار فرزانه شفيع                                                                                 بازخواني تعریف خانواده در نظام حقوقي ایران

 

 

/ ؛ نساء،012و  2/ بقره)مجموع آیات متعدد و روایات متکثر 

، (04/2: 0416؛ حرعاملى،43/ ؛ النجم066/؛ اعراف0

ها  شود که براساس آن اده استنباط ميهایي براي خانو ویژگي

این . توان تعریف خانواده متعالي از منظر اسالم را دریافت مي

 :ها عبارتند از ویژگي

اسالم خانواده را یک واحد اجتماعي ناشي از ازدواج مشروع  -

ها، آن  داند که فرزندان پدیدآمده از آن یک زن و یک مرد مي

؛ 04: 0360؛ طاهري،21: 0368قائمي،)کنند  را تکميل مي

بنابراین در اسالم زوجيت مشروع،  .(8: 0363حيدرپور، 

 سرآغاز و رکن اساسي تشکيل خانواده است، 

، (ایران هو بالتبع عرف جامع)براساس تعاليم اسالمي  -

عقد )هاي سببي  است از افراد با رابطه  اي خانواده مجموعه

این (. فرزندي و خواهر و برادري-والدیني)و نسبي ( ازدواج

متناسب با نوع نسبت و ارتباط، افراد نسبت به هم 

هاي اجتماعي، حقوقي، تربيتي، رفتاري، اقتصادي و  وليتمسؤ

 . دیني دارند

هاي گسترده و  واده شامل خانوادهاز نظر تعاليم اسالم خان -

خانواده گسترده عبارت است از پدر و مادر و . شود مي  اي هسته

ها اعمام  فرزندان، اجدات و جدات، برادران و خواهران و نواده

ها؛ درحالي که  و عمات و اخوال و خاالت و فرزندان آن

ها  منحصر به زن و شوهر و فرزندان آن  اي خانواده هسته

و  (0/26: 0366نيا،  نيا، ميرداداشي و هدایت حکمت) باشد مي

این نوع از خانواده و تحکيم آن است که براي  رسد به نظر مي

شارع مقدس محوریت دارد، چراکه بيشتر آیات و روایات وارده 

در این زمينه حول محور این مرتبه از خانواده و روابط اعضاي 

از احکام و   اي هباشد؛ ولي در عين حال با بررسي پار آن مي

همچون عاقله، والیت جدپدري، )تأسيسات شریعت اسالمي 

شود، در اسالم، ارتباط عميق  استفاده مي( توارث خویشاوندان

سزایي  با خانواده گسترده از اهميت به اي  خانواده هسته

خویشاوندان با توجه به ارتباط خوني برخوردار است؛ چه اینکه 

توانند  اي، مي خانواده هستهو عاطفي نزدیک و عميق با 

  و لذا خانواده هسته ها را در اختيار آنان بگذارند بهترین حمایت

تواند وظایف خود را انجام  آميزتر مي به طور بهتر و موفقيت

دهد و با اقتدار مسير سعادت را طي کند و براي حفظ آرامش 

  .و تأمين استقالل خود ایفاي نقش نماید

کردهاي مختلف توليد مثل، ارضاي خانواده داراي کار -

 ...کردن فرزندان و نيازهاي زناشویي، آموزش، اجتماعي

ترین کارکرد  توان گفت، مهم اما در این ميان مي. باشد مي

خانواده از منظر تعاليم اسالمي، آرامش یافتن در پرتو انس و 

الفت ميان اعضاي آن است؛ زیرا از منظر اسالم خانواده تنها 

مثل و امور دیگري  فيزیکي دو جنس مخالف و توليددر روابط 

گردد، بلکه آنچه مهم است،  که اشاره شد، خالصه نمي

اي است که با تشکيل خانواده  همبستگي و روابط عاطفي

. (42-33: 0363بهشتي، )آید  براي اعضاي آن به ارمغان مي

و من آیاته أن »: فرماید چنانکه خداوند متعال در قرآن کریم مي

و  هق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إليها و جعل بينکم مودخل

شود، خداوند متعال  همانطورکه مالحظه مي. (20/روم) «هرحم

در این آیه هدف از ازدواج و تشکيل خانواده را سکونت و 

ترین وسيله  آرامش قرار داده است و مودت و رحمت را اساسي

توان  اس ميبر این اس. داند براي رسيدن به این هدف مي

دهد که ميان  را مورد تأیيد قرار مي  اي گفت، اسالم خانواده

اعضاي آن همبستگي و روابط عاطفي وجود داشته باشد؛ 

درغير این صورت هدف تشکيل خانواده که همانا رسيدن به 

 .گردد این همبستگي است، محقق نمي  هآرامش در سای

 شدن و تعریف خانواده مدرنيته، جهاني  -2-2-2

سنتي  ۀایران، خانواده، در قالب خانواد  هجامع  هدر عرف گذشت

که  (03: 0332بهنام،) اي گسترده   شد؛ یعني خانواده تعریف مي

در آن بيش از دو نسل از خویشاوندان نزدیک در کنار یکدیگر 

این . (38: 0361بستان،)کردند  و در یک خانوار زندگي مي
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مهمترین خود بود که هاي مختص به  خانواده داراي ویژگي

پدرساالري به معناي تسلط مطلق و . 0: ها عبارت است از آن

چون و چراي پدر بر زندگي دیگر اعضاي خانواده  بي

تقسيم کار بر مبناي جنسيت . 2؛ (64: 0361بستان،)

نگاه خرد و حقير به زن . 3؛ (13: 0314علي، محب)

محوریت اصالت . 4و فرزندان دختر؛  (38: 0310ساوجي،)

دارا بودن کارکردهاي . 3و  (06: 0368آزاد ارمکي،)جمع 

توليد نسل و فرزندآوري؛ تربيت اوالد : مهمي همچون

؛ کاریابي فرزندان پسر غالبًا در شغل پدر (آموزش و پرورش)

با )؛ تنظيم روابط جنسي و زناشویي (یا شغل هم سطح پدر)

؛ نظارت و کنترل  بر (هاي جنسي مردانتأکيد بر ارضاي نياز

رفتار اعضاي خانواده به ویژه فرزندان؛ اهميت هویت دهي به 

 ؛(42: 0362منش، عرفان)اعضاء از طریق انتساب به خانواده 

گسترش و استحکام روابط خویشاوندي؛ کارکرد اقتصادي 

بدین معناکه خانواده یک واحد  (04: 0388سفيري، )خانواده 

 .(23: 0361اعزازي،)مچنين مصرفي است توليدي و ه

اما این شکل از خانواده، به تدریج بر اثر شهرنشيني و صنعتي 

 از حاصل تدریجي تغييراتو نيز  (064: 0368پژوه،  به)شدن 

ميالدي در اوج  81به ویژه پس از دهه  جامعه در مدرنيته

مدرن  هاي پست هاي فمينيستي و نظریه جریان

  ۀهاي اخير بر اثر پدید و در دهه (0/082: 0368زاده، یوسف)

ارتباطات، از نظر کارکرد،   ۀشدن و گسترش و توسع جهاني

ساختار و روابط دروني خانواده و حتي معنا و مفهومي که در 

این نوع روابط حاکم بوده به طور گریزناپذیري با تحوالت 

و بالتبع تعریف  (32: 0362لبيبي، )رو بوده  هاي روب گسترده

 . سنتي خانواده را نيز دگرگون ساخته است

توان گفت که تحول خانواده و مفهوم  بنابراین به طور کلي مي

شدن اروپاي غربي آغاز شد و با  آن در دوران جدید با صنعتي

شدن توسعه یافت؛ زیرا به دنبال گسترش  مدرنيته و جهاني

روزافزون انواع   هتوسع  هارتباطات در سطح جهان که در سای

هاي صنعتي، کشاورزي، هوایي،  ها، ازجمله فناوري فناوري

فضایي و اطالعاتي به وقوع پيوسته، مرزهاي جغرافيایي بين 

تر گشته و در برخي از  ها روز به روز کم رنگ کشورها و ملت

به دنبال . موارد نيز به طور کامل از ميان برداشته شده است

هاي مذکور، امکان توليد و نشر افکار  فناورانه در حيطه  هتوسع

مکتوب به  هاي مکتوب و غير ها در قالب انواع رسانه و فرهنگ

آور، در کل جهان فراهم شده است  وسعت سرسام

ویژگي بارز این دوران تغييرات و . (30: 0368احمدي،)

تحوالت گسترده در تمام شئون اجتماع و ارتقاي سطح روابط 

رنگ شدن مرزهاي طبيعي،  ليل کمفرهنگي و اجتماعي به د

هاي هم چون  این پدیده و پدیده. جغرافيایي و سياسي است

آن، ازجمله ارائه نظریات جدید در باب روابط سياسي و 

  هنظری»، «جهاني دهکده«  هفرهنگي بين جوامع و طرح نظری

، بحث «ها گفت و گوي تمدن»و « ها برخورد تمدن

د غيرقابل بازگشت یک رون  همثاب شدن را به جهاني

: 0368پژوه، به)ناپذیر  و اجتناب (046: 0362یارمحمدیان،)

هاي دیرپا به تدریج رو  بدین ترتيب سنت. درآورده است (060

هاي جدیدي نسبت به خانواده و روابط  به زوال رفته و دیدگاه

تعریف خانواده را تحت  اعضاي آن به وجود آمده که متعاقبًا

جدید که از آن با عنوان خانواده   ۀخانواد. تأثير قرار داده است

سنتي و در  ۀشود، غالبًا در تقابل با خانواد مدرن نام برده مي

هاي فراوان این نهاد، با تکيه بر روابط عاطفي  آسيب هسای

: 0362منش، عرفان)دموکراتيک و مدني به وجود آمده است 

 .پردازیم ميهاي این خانواده  در زیر به بيان ویژگي .(04

این خانواده با پيوند زناشویي زن و مردي تشکيل شده که  -

اي که حتي  اند؛ به گونه بر اثر عالقه با یکدیگر ازدواج کرده

به ویژه )ازدواج آن دو ممکن است بدون موافقت افراد دیگر 

رو  از این. (33: 0366قرائتي،)صورت بگيرد ( پدر و مادر

خانواده واحدي عاطفي ـ  توان گفت در دیدگاه مدرن مي

که به موجب آن ( 433: 0362جالیي پور،)عشقي است 



 11/ زاده و همکار فرزانه شفيع                                                                                 بازخواني تعریف خانواده در نظام حقوقي ایران

 

 

هاي شخصي و سازگاري به عنوان  همبستگي، عشق، جاذبه

معاونت پژوهش،گروه )شود  اساس زندگي تلقي مي

  .(043: 0368، (ره)خميني شناسي مؤسسه امام روان

نيز  (مرد)هاي مدرن اعضاي خانواده غير از پدر  در خانواده -

زن همانند لذا  برخوردارند؛( مرد)از جایگاه حقوقي همانند پدر 

شود و جایگاه اجتماعي و  گذشته جنس دوم محسوب نمي

خانوادگي خویش را بازیافته است و فرزندان پسر و دختر در 

برهمين  (61: 0313صبوري،)یک درجه اهميت قرار گرفتند 

، مشورت و اساس تصميمات اساسي خانه نيز از طریق گفتگو

که این امر  (01: 0360هاشمي، ) شود تبادل نظر اتخاذ مي

ناشي از تساوي قدرت ميان زوجين در این نوع از خانواده 

مدرن برخالف خانواده سنتي، قدرت  ۀدر واقع در خانواد. است

در پدر مرکزیت ندارد، بلکه افقي و انتشار یافته است؛ به 

ها  گيري اي که اعضا از قدرت نسبتًا مساوي در تصميم گونه

تحت  .(12: 0362منش،  صادقي فسایي و عرفان) برخوردارند

ایراني نيز همچون   ۀتأثير این تفکر، ساختار قدرت در خانواد

باشد،  ز باال به پایين و به صورت پدرساالرانه نميگذشته ا

رود؛ به  بلکه به تدریج به سمت دموکراتيک شدن پيش مي

با این . که پدر همچون گذشته حاکم بالمنازع نيست  اي گونه

وجود در جامعه امروز ایران همچنان باور به اقتدار پدر وجود 

حاضر، توان گفت درحال  و لذا مي (33: 0362لبيبي،)دارد 

ساختار قدرت در شيب مالیمي از باال به پایين قرار گرفته و 

: 0313صبوري،)در مجموع تا حدودي دموکراتيک شده است 

61) . 

در خانواده مدرن فردیت اعضاي خانواده رو به فزوني است  -

و کارکردهاي خانواده نيز در حال  (226: 0368فسائي، صادقي)

که   اي ؛ به گونه(43 :0361اعزازي،)تغيير و تحول است 

توان گفت، در کنار کارکرد توليد مثل، تأمين عاطفي  مي

همسر و فرزندان و تنظيم رفتار جنسي و اجتماعي کردن 

فرزندان در جهت اهداف جامعه مبتني بر روابط دموکراتيک 

 .در اولویت قرار گرفته است (30: 0362منش، عرفان)

مدرن، خانواده گسترده اهميت و رونق خود را از  ۀدر خانواد -

متحول   اي هسته  ۀگيري خانواد دست داده و به سوي شکل

 ۀکه عرف امروزین از شنيدن واژ  اي شده است؛ به گونه

( ان)اي متشکل از زن و شوهر و فرزند  هسته  ۀخانواده، خانواد

 .(24: 0363مقدادي، ) آورد تحت حمایت آن دو را به ذهن مي

بر این  اساس در جوامع امروزي الگوهاي سنتي تعامل 

خانوادگي درحال فروپاشي است و الگوهاي سالم از یک سو 

درحال افزایش و ازسوي دیگر الگوهاي ناسالم و آسيب زننده 

: 0368احمدي،)اند  نيز با سرعتي بسيار بيشتر رو به گسترش

در  شدن توان گفت مدرنيته و جهاني براین اساس مي. (34

هاي  گردد و هم چالش وضعيت جاري هم تهدیدآميز تلقي مي

مثبت دارد   هگذارد که جنب رو مي جدیدي را پيش

لذا براي تعریف خانواده، بهتر است به  .(16: 0368نيا، افضل)

 .این امر در ابعاد مختلف نگاه کرد

تطبيق تعاليم اسالم و تحوالت ناشي از مدرنيته و  -2-3

 شدن در تعریف خانواده جهاني

آنجاکه خانواده یک مفهوم بسيط و غير مرکب است،  از

بنابراین تنها راه تعریف خانواده، تعریف آن از طریق بيان 

باشد که در علم منطق به آن عرضيات و  هاي آن مي ویژگي

بر همين اساس در . شود ميگفته « رسم»به این نوع تعریف 

هاي خانواده از منظر اسالم و نيز مدرنيته،  زیر با تطبيق ویژگي

ها را  هاي خانواده و نکات جدید در رابطه با آن ابتدا ویژگي

ها به بازخواني تعریف  بيان نموده و سپس از طریق این ویژگي

 .پردازیم خانواده مي

انواده لزومًا با ازدواج ایران، خ  ۀدر اسالم و بالتبع عرف جامع -

بنابراین، براساس . گيرد مشروع یک مرد و یک زن شکل مي
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هاي نامشروعي همچون  ایران، جمع  هاین ویژگي، در جامع

که امروزه در عرف )گرایان یا روابط بدون عقد  همجنس

جوامع غربي مورد پذیرش است، هرگز خانواده محسوب 

 .شود نمي

ه طور قطع مشروعيت از الزم به ذکر است که هرچند ب

هاي اساسي خانواده در اسالم است و لذا قابل خدشه  ویژگي

باشد، چگونگي شکل گيري  نيست؛ اما آنچه قابل بحث مي

رسيد تنها  این مشروعيت است؛ چراکه در گذشته به نظر مي

راه مشروعيت بخشي به خانواده، انعقاد عقد نکاح ميان زن و 

اظ خاص به عربي است؛ مرد از طریق جاري ساختن الف

درحالي که در عصر کنوني باتوجه به گسترش ارتباطات از 

طریق وسائل ارتباط جمعي، اگر این راه را، تنها راه مشروعيت 

بخشي به خانواده بدانيم، تعداد زیادي از افراد، از تعریف 

ها و تبعات منفي زیادي  شوند که قطعا آسيب خانواده خارج مي

در توضيح بيشتر . به همراه دارد( امشروعازجمله فرزندان ن)

دهد که لفظ در  باید گفت، بررسي ادله و آراء فقها نشان مي

ترین  مهم. کند انعقاد نکاح و انحالل آن نقش اساسي ایفا مي

دليل ارائه شده بر لفظي بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح، 

ح لفظي بودن عقد نکاکيد فقهاء بر لزوم تأ. است اجماع فقها

به خاطر صریح بودن لفظ در اعالم اراده بوده و براي آن 

نه اینکه لفظ در عقد نکاح موضوعيت  ،ل هستندئطریقيت قا

رسد که اجماع مطرح شده حجت  و به نظر مي داشته باشد

رو اگر مبرز صریح دیگري نيز غير از لفظ یافت  از این نيست؛

م اراده اعال هکند و دليلي ندارد که وسيل شود، کفایت مي

انعقاد توان گفت،  بر این اساس مي .منحصرًا در لفظ باشد

 شرفتيبا توجه به پ يبریسا ينکاح و انحالل آن در فضا

و انعقاد عقود مختلف از  يارتباط يگسترش ابزارها ،يتکنولوژ

 ينقش مهم ایاست که فقه پو  از مسائل مستحدثه قیطر نیا

از  در گذشته اشخاص عمومًا. در استنباط احکام آن دارند

در حال  ينمودند، ول الفاظ مبادرت به انعقاد عقد مي قیطر

تحقق توان  مي حاضر که اصل بر کتابت در انشاء عقود است،

 حيصحاز طریق کتابت را عالوه بر لفظ، انشاء عقد نکاح 

ن یکي از رسد باید مشروعيت به عنوا لذا به نظر مي .دانست

هاي اساسي خانواده در اسالم باتوجه به تحوالت به  ویژگي

 . (0364جاللي،)وجود آمده بازخواني شود 

همبستگي و صفا و صميميت ميان اعضاي خانواده از  -

آل از منظر اسالم است که  ایده  ۀهاي خانواد مهمترین ویژگي

در عصر کنوني نيز جایگاه مهمي در روابط ميان اعضاي 

توان گفت امروزه  که مي  اي اده یافته است به گونهخانو

براساس این ویژگي در روابط ميان زن و شوهر، تعاون و 

: 0363کاتوزیان، )شود  همبستگي جایگزین رهبري و اداره مي

؛ لذا در تعریف خانواده در عصر کنوني همچون گذشته، (0/3

 به طور مطلق جایگاهي ندارد؛ بلکه( پدر)ذکر ریاست مرد 

آنچه مهم است روابط عاطفي و انس و الفت ميان اعضاي آن 

باشد؛ آنچنان که  است؛ همانطور که مورد تأکيد اسالم نيز مي

اسالم اساسًا هدف از تشکيل خانواده را رسيدن به آرامش در 

 .داند پرتو مودت و رحمت ميان اعضاي آن مي

ست؛ ارتباط اعضاي خانواده تنها مبتني بر مناسبات خوني ني -

بلکه برخالف نظر برخي از فقها و حقوقدانان 

، اعضاء براساس ویژگي همبستگي از (33: 0361نيا، حکمت)

طریق رضاع، فرزندخواندگي و همچنين آنچه امروزه براساس 

تحول تکنولوژي با عنوان فرزند ناشي از تلقيح مصنوعي یا 

یيد و برخي از اقسام آن مورد تأ)شود  اي خوانده مي  رحم اجاره

توانند  ، باهم داراي ارتباط هستند و مي(باشد فقهاي متأخر مي

 .دهند یک خانواده را تشکيل مي

اشتراک مکاني اعضاي خانواده در تعریف خانواده، اهميت  -

خود را از دست داده است؛ زیرا در روابط ميان اعضاي خانواده 

باشد  ها مي آنچه مهم است همبستگي و انس و الفت ميان آن

  ۀلذا اگر در گذشته اشتراک مکاني، تنها عامل به وجود آورندو 
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همبستگي ميان اعضاي خانواده بوده است؛ امروزه مکان تنها 

یکي از ابزارهاي حداقلي براي ایجاد همبستگي است؛ زیرا در 

  هتوسع  هعصر کنوني به دليل گسترش ارتباطات در سای

رتباط جمعي مدرن، ها، از جمله وسایل ا روزافزون انواع فناوري

توان  اي تبدیل شده است که براساس آن مي  جهان به دهکده

گفت، غير از مکان مشترک، ابزارهاي دیگري نيز براي 

لذا . همبستگي ميان اعضا و تحقق تعریف خانواده وجود دارد

اگر بخواهيم صرف اشترک مکاني را که براساس آن اعضاء 

هم باشند، براي  تنها به لحاظ فيزیکي و جسمي در کنار

تعریف خانواده مورد مالحظه قرار دهيم، آنگاه عالوه بر اینکه 

اي را براي خانواده در نظر  غير عرفي عمل کردیم و ویژگي

ایم که در حال حاضر به تدریج امکان تشکيل آن در  گرفته

سيروا في »حال افول است، برخالف تعاليم اسالم ازجمله 

حرعاملى، ) «اطلبوا العلم و لو بالصين»و  (21/عنکبوت) «االرض

نيز عمل  (013/03: 0401؛ مجلسي اصفهانى،21/21: 0416

ایم؛ چراکه در این صورت به دليل عدم اشتراک مکاني  کرده

که  باید بگویيم که اعضاء با یکدیگر همبستگي ندارند؛ درحالي

 .درواقع چنين نيست

از زن و شوهر اي متشکل   هسته ۀمراد از خانواده، خانواد -

  شود، نه خانواده گسترده تکميل مي( ان)است که با تولد فرزند

ایران حاکم بوده است؛ چراکه در  هجامع  هکه در عرف گذشت

عصر کنوني این افراد معمواًل به دور از سایر خویشاوندان 

البته از . کنند و با یکدیگر همبستگي بيشتري دارند زندگي مي

هاي مختلف در ارتباط با رابطه  صورتآیات و روایاتي که به 

آید  اند، برمي ميان زن و شوهر و والدین و فرزندان سخن گفته

که مراد اصلي از خانواده در نظر شارع مقدس نيز همان 

است؛ با این تفاوت که در جوامع غربي بر   اي هسته  ۀخانواد

ها و گسست  شدن و فزوني گرفتن فاصله نسل اثر جهاني

اي شدند و پيوندهاي خود   ها بيش از حد هسته ادهها خانو نسل

پدري و مادري بریدند و به خانواده جهاني   ۀرا با خانواد

درحالي که از منظر تعاليم . (064: 0368پژوه، به)پيوستند 

رحم، ارتباط   ههاي آن همچون تأکيد بر صل اسالم و آموزه

ش و ادامه با خانواده گسترده براي حفظ آرام  اي هسته  ۀخانواد

 . هرچه بهتر کارکردهاي آن از اهميت بسزایي برخوردار است

بندي و ارائه تعریف نهایي از خانواده در نظام  جمع -2-4

 حقوقي ایران

توان گفت، خانواده نهادي  براساس توضيحات فوق مي

( لفظي یا کتبي)متشکل از زن و مرد داراي زوجيت مشروع 

ست که در عصر کنوني ا ها آن( ان)با یکدیگر و احيانا فرزند

ها همبستگي است؛ بدین  آن  ۀمهمترین ویژگي در رابط

معناکه براساس این ویژگي، آنچه در خانواده اهميت دارد، 

رابطه عاطفي ميان اعضاي آن است نه فقط ریاست مرد و 

رهبري او، همچنين ارتباط اعضاي خانواده تنها مبتني بر 

ء از طریق رضاع، مناسبات خوني نيست؛ بلکه اعضا

فرزندخواندگي، فرزندي ناشي از تلقيح مصنوعي و رحم 

اي نيز با هم داراي ارتباط هستند، به عالوه برخالف   اجاره

گذشته، اشتراک مکاني به دليل گسترش ارتباطات تنها یکي 

شود  از ابزارهاي حداقلي براي ایجاد همبستگي محسوب مي

 . آن  هنه هم

 گيرينتيجه 

و  ميتحک يها استيخانواده و س ليف و اصول تشکسند اهدا

مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي و نيز دکترین  آن يتعال

هاي  حقوق هرکدام از منظر خود و باتوجه به یکي از ضابطه

اند؛  قانوني مانند ارث، ریاست و نفقه به تعریف خانواده پرداخته

ها به دليل توجه به یک بعد خاص  اما تعاریف هيچ کدام از آن

عي خانواده و از خانواده و نيز عدم توجه به موجودیت اجتما

بنابراین . باشد عرفي بودن آن جامع نبوده و لذا قابل قبول نمي

مي توان گفت در حال حاضر در نظام حقوقي ایران، تعریف 

صحيح و کاملي از خانواده وجود ندارد، این درحالي است که 

در رابطه با خانواده وجود یک تعریف جامع و منطبق بر عرف 
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است؛ زیرا در غير این صورت کنوني جامعه ایران، ضروري 

ها نمي توانند  ریزي ها و برنامه گذاري وضع قوانين و سياست

کنوني را به درستي برآورده کنند که این امر  ۀانتظارات خانواد

 . کند رو  ههاي اساسي روب تواند خانواده را با چالش مي

رسد ازآنجا که خانواده نهادي عرفي است، بهترین  به نظر مي

تعریفي از خانواده در نظام حقوقي ایران، مراجعه  هي ارائراه برا

ایران و توجه توأمان به تعاليم اسالم و  هبه عرف کنوني جامع

ها  و تطبيق آن نيز تحوالت ناشي از مدرنيته و جهاني شدن

زیرا در عصر کنوني، جامعه ایران عالوه بر . با یکدیگر است

ان تحت تأثير تعاليم و آموزه هاي اسالمي به طور همزم

مدرنيزاسيون و جهاني شدن مي باشد و نمي توان هيچ یک را 

 . به تنهایي مد نظر قرار داد

براین اساس در پژوهش حاضر براي رفع خأل تعریف خانواده 

در نظام حقوقي ایران سعي شد با مراجعه به عرف جامعه 

ایران و نيز تطبيق تعاليم اسالم با تحوالت عصر حاضر به 

ي تعریف خانواده بپردازیم و در این راستا به این تعریف بازخوان

خانواده نهادي متشکل از زن و مرد داراي زوجيت  که رسيدیم

 ها آن( ان)فرزند با یکدیگر و احيانًا( لفظي یا کتبي)مشروع 

ها  آن  ۀست که در عصر کنوني مهمترین ویژگي در رابطا

آنچه در  همبستگي است؛ بدین معناکه براساس این ویژگي،

خانواده اهميت دارد، رابطه عاطفي ميان اعضاي آن است نه 

فقط ریاست مرد و رهبري او، همچنين ارتباط اعضاي خانواده 

تنها مبتني بر مناسبات خوني نيست؛ بلکه اعضاء از طریق 

رضاع، فرزندخواندگي، فرزندي ناشي از تلقيح مصنوعي و رحم 

ستند، به عالوه برخالف اي نيز با هم داراي ارتباط ه  اجاره

گذشته، اشتراک مکاني به دليل گسترش ارتباطات تنها یکي 

شود  از ابزارهاي حداقلي براي ایجاد همبستگي محسوب مي

 .آن  هنه هم

رسد تعریف فوق الذکر تعریفي جامع از خانواده  به نظر مي

تواند در وضع  ایراني است و مي هباتوجه به عصر کنوني جامع

ه خانواده ها در حوز ریزي ها و برنامه گذاري ز سياستقوانين و ني

 .مورد استناد قرار گيرد

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يمالحظات اخالق

 .شده است تیرعا يصداقت و امانتدار

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :تعارض منافع

 .ندارد

اول و راهنمایي نگارش متن توسط نویسنده  :سندگانیسهم نو

 .صورت گرفته استو نظارت بر آن توسط نویسنده دوم 

این مقاله ما  براي نگارشکساني که  از کليه :يو قدردان تشکر

 .نمایيمرا یاري رساندند، تشکر و قدرداني مي

این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي  :ن اعتبار پژوهشيمأت

 .استبوده 
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دانشنامه  (.0364) محمدعلي مسعود و طاهري، انصاري، -

 .فکر محراب: تهران .حقوق خصوصي

 به نگاهي با خانوادهشناسي  جامعه (.0361) حسين بستان، -
 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه :قم .اسالمي منابع

 .شناسي خانواده آسيبشدن و  جهاني (.0368) احمد پژوه، به -

شدن، خانواده و  المللي خانواده و جهاني در کنگره بين

 .انتشارات انجمن اوليا و مربيان: تهران شدن، جهاني

مؤسسه : قم .خانواده در قرآن (.0363) احمد بهشتي، -

 .کتاب بوستان

ساختهاي خانواده و خویشاوندي در  (.0332) جمشيد بهنام، -

 .شرکت سهامي انتشارات خوارزمي: تهران .ایران

 يسره فاأل نظام يمحاضرات ف .(0662) يقدوم و ريسيت -
 .دارالفرقان :عمان. سالماإل

 .الحدیث و األثر النهایة في غریب .(تا بي) بن اثيرا جزرى، -

 .مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان :قم

 :تهران .ایرانشناسي  جامعه (.0362) حميدرضا پور، جالئي -

 .علم نشر

بررسي نکاح و انحالل آن در فضاي  (.0364) زهرا جاللي، -
 (.ع)صادق دانشگاه امام: تهران .سایبري

 .خانواده متعادل و حقوق آن (.0363) عبداهلل آملي، جوادي -

 .اسراء: قم

اللغة و  الصحاح تاج (.0401) اسماعيل بن حماد جوهرى، -

 .دارالعلم للمالیين: بيروت .العربية صحاح

: قم .الشيعة وسائل (.0416)  محمدبن حسن حًرعاملى، -

 .السالم البيت عليهم مؤسسه آل

نهاد خانواده در عصر » (.0368) عبدالرسول فر، حسني -

المللي روانشناسي  چهارمين کنفرانس بين .«شدن جهاني

مي تفليس، آکاد -اجتماعي، گرجستان تربيتي و مطالعات علوم

  .المللي علوم گرجستان بين
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: تهران .حقوق زن و خانواده (.0361) محمود نيا، حکمت -

 .سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي

 نيا، سيدمهدي و هدایت ميرداداشي،و  محمود نيا، حکمت -

شوراي  :تهران .فلسفه حقوق خانواده (.0366) فرج اهلل

 .فرهنگي اجتماعي زنان

انعقاد ازدواج دائم، : حقوق خانواده (.0363) البرز حيدرپور، -

 .مهزیار: اهواز. آثار و انحالل آن

دانشگاه : تهران .لغت نامه دهخدا (.0336) اکبر علي دهخدا، -

 .تهران

خانواده در نگرش اسالم و  (.0363) محمدرضا فر، ساالري -

 .سمت: تهران .روانشناسي

ف حقوق زن و مرد در اسالم اختال (.0310) مریم ساوجي، -

 .انتشارات مجرد: تهران .و خانواده

تحول خانواده در ایران طي سي  (.0388) خدیجه سفيري، -
: نامه کارشناسي ارشد، جامعه شناسي، تهران پایان .سال اخير

 .دانشگاه تربيت مدرس

 (.0362) ایمان منش، سهيال و عرفان فسایي، صادقي -

ثيرات مدرن شدن بر خانواده ایراني شناختي تأ تحليل جامعه»

زن در فرهنگ و  .«ین الگوي ایراني اسالميو ضرورت تدو

 .62-80(: 0)3، هنر

فمينيسم و . (0368) سهيال و دیگران فسائي، صادقي -
 .شوراي فرهنگي اجتماعي زنان: تهران .خانواده

بررسي ساختار توزیع قدرت در  (.0313) حبيب صبوري، -

: نامه کارشناسي ارشد، جامعه شناسي، تهران پایان .خانواده

 .دانشگاه شهيد بهشتي

 .حقوق خانواده (.0361) اسداهلل حسين و امامي، صفائي، -

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران

المللي، حقوق  خانواده در اسناد بين (.0363) محيا نيا، صفاري -

طالعات و مؤسسه م: تهران .ها و تکاليف، دستاوردها و چالش

 .دانش هاي حقوقي شهر پژوهش

 .سيري در مسائل خانواده (.0360) حبيب اهلل طاهري، -

 .سازمان تبليغات اسالمي: تهران

مدرسه عالي : تهران .حقوق خانواده (.0331) باقر عاملي، -

 .دختران ایران

خانواده،  الگوهاي بازنمایي (.0362) ایمان منش، عرفان -

: تهران ارشد، جامعه شناسي، کارشناسي نامه پایان .تهران

 .تهران دانشگاه

: تهران .فرهنگ فارسي عميد (. 0382) حسن عميد، -

 .اميرکبير

: تهران .نظام حيات خانواده در اسالم (.0368) علي قائمي، -

 .انتشارات انجمن اوليا و مربيان

 تيعشق تا واقع يایخانواده از رؤ (.0366)حسن م ،يقرائت -
 .ديانتشارات پرتو خورش :تهران .قانون

: تهران .شناسي مباني جامعه (.0314) مقدم، امان اهلل قرائي -

 .انتشارات ابجد

بررسي )نظام خانواده در اسالم  (.0362) باقرشریف قرشي، -
 .سازمان تبليغات اسالمي :تهران .(تطبيقي

 :تهران. حقوق مدني خانواده (.0363) ناصر کاتوزیان، -

 .انتشارات بهمن برنا
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: تهران .شناسي درآمدي به جامعه .(0311) بروس کوئن، -

 .توتيا

نگرشي نوین به تحول » (.0362) محمدمهدي لبيبي، -

، کتاب ماه علوم اجتماعي .«ي خانوادگي در ایرانها ارزش

 .84شماره

: بيروت .األنوار بحار .(0401) محمدباقر مجلسي اصفهانى، -

 .مؤسسة الطبع و النشر

ایجاد تحول در ساختار »(. 0314) داوود علي، محب -

 .خانواده و بهره وري .«خانواده

و  يمؤسسه آموزش يمعاونت پژوهش، گروه روانشناس -

نظام خانواده و  تیتقو .(0368) (ره)ينيامام خم يپژوهش
 يو پژوهش يانتشارات مؤسسه آموزش :قم .آن يشناس بيآس

 .(ره)ينيخم امام

 .اميرکبير: تهران .فرهنگ فارسي (.0333) محمد معين، -

 .الجدید هعلم االصول في ثوب (.0663) محمدجواد مغنيه، -

 .دارالمالیين: بيروت

: تهران .ریاست خانواده (.0363) محمدمهدي مقدادي، -

 .شوراي فرهنگي اجتماعي زنان

 :تهران. نورصحيفه  (.0386) روح اله خميني، موسوي -

 .سازمان مدارک فرهنگي انقالب اسالمي

تغيير الگو و عناصر فرهنگي از » (.0360)ليرضا ع هاشمي، -

فصلنامه فرهنگ مردم  .«اي  خانواده گسترده به خانواده هسته

 .30، شماره ایران

 .عناوین ثانوي و حقوق خانواده (.0362) فرج اهلل نيا، هدایت -

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه سازمان انتشارات : تهران

 .اسالمي

شدن  تأثيرات جهاني» (.0362) محمدحسين یارمحمدیان، -

 .261، شماره نشریه پيوند .«ر نظام تعليم و تربيت و خانوادهب

 .تحوالت خانواده در غرب (.0368) حسن زاده، یوسف -
شناسي مؤسسه آموزشي و  معاونت پژوهش گروه روان

تقویت نظام خانواده و ، (ره)پژوهشي امام خميني 

انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي : قم شناسي آن، آسيب

 (. ره) خميني امام

 

 

 

 


