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چکیده
این مقاله به رابطه «فقه» و «روانشناسی» میپردازد و برخی پرسشهاا و ااالشهاای
گوناگون را در این عرصه ،مطرح میكند .هدف از این جسااار ،گشاودن بااگ گگا او و
تعامل بیشار دو عرصه معرفای روانشناسی و فقاه اسا  .روپ پاشوهش در ایان بحا،،
بررسی تحلیلی و اناقادی ماون روانشناسی و فقهی و ن اا مقایساهای و تطبیقای اسا .
یافاههای این پشوهش در دو بخش تأثیرات فقه بر روانشناسی و تأثیرات روانشناسای بار
فقه ،ارائه شد كه در اهار محور «ایجاد موضوع پشوهش برای روانشناسی»« ،بیان حکاِ
مسائل مطروحه در روانشناسی»« ،شناخ

بهار برخی موضوعات فقهی» و باألخر «توجیه

و تبیین برخی از احکام به كمک روانشناسی» اس  .نمونههایی از پرسشها و االشهاای
بیان شد در عناوین وجوگ نگقه بر مرد در ازدواج ،اساحباگ پوشش رنگ سگید ،مشااور
با غیر همجنس ،اجرای برخی تس های روانشناخای ،سن تمیز ،كثیار الشاک ،وساوا ،
جنون ،سگاه

یا حجر ،قوامیّ

مرد در خانواد و اخایار طالق به دس

مرد اس  .نایجاه

این پشوهش ،لزوم ارتباط و تعامل بیشار فقه و روانشناسی اس .

واژگان كلیدي
فقه ،روانشناسی ،تعامل فقه و روانشناسی ،تاأثیرات فقاه بار روانشناسای ،تاأثیرات
روانشناسی بر فقه.
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مقدمه

موضوع اين مقاله فقه و روانشناسي است و ميتواند مدد ا ي اب ث د
دين» ثاش که اگر ثدیرانه دي ه شود ،ث
در ث

«راثطده لمدو و

روشنتر ميگردد.

لمو و دين ،ثعضي ائل ثه تعارض هستن که اب نظر ما اثدل ودون نیسدت .ثعضدي

نیز ائل ثه تساوی هستن و هر دو را ناظر ثه موضوع و ث

واح ی ميدانن که اين هدو اثدل

وون نیست؛ بيرا کامالً روشن است که روش ،لرصه ،منشأ و آثشخور آنها متفاوت است.
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دي گاه اثل وون ،مکمّل ثودن آن دو است که هر چن آثشخور دين ،الهي و خاسدتااه
روانشناسي ،انساني است ،اما ميتوانن هر ک ام دسدتآوردهايي داشدته ثاشدن کده در مسدیر
حیات طیوه انساني کمک کن و مسیر سعادت را هموار نماي .
در لین حان ،هر دو لمو فقه و روانشناسي ميتوانند دارای خطدا هدو ثاشدن  .منظدور اب
لمو و دين در اين ث

 ،دستآوردهای لالمان و دينشناسان است که ممکن است گاهي ثر

خطا ثاش  .دين ثه لنوان امر سدي ،خطاناذدرير اسدت ،امدا شدناخت ديندي چدون موتندي ثدر
آموبههای ظنيال اللة يا ظنيالد ور است ،ميتوان گاهي ثر صواب نواش .
دستآوردهای لموم تجرثي هو که موتني ثر روشهای تجرثي است ،خطاذرير است؛ مدلالً
در روانشناسي ذنج درص يا يک درص خطا در ذژوهشهای لممدي ذريرفتده شد ه اسدت
(دالور ،1385 ،ص .)264راثطه لمو و دين مديتواند ثده کداهش ايدن خطاهدا و فروکداهش
اختالف ثین مکاتب کمک نماي  .در اين ث

هدو ،فقده و روانشناسدي مديتوانند مکمّدل

يک يار ثوده و ثه کاهش خطاهای يک يار کمک کنن .
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اين ث

 ،لالوه ثر اينکه مکمل ثودن لمو روانشناسي را نسوت ثه فقه ،نشان ميدهد و

در ثه کمان رسی ن هر دو دانش روانشناسي و فقه يداری مديرسدان  ،ثده «ثدوميسدابی داندش
روانشناسي» هو کمک ميکن ؛ بيرا فقه ،ثالن هترين و توسعهيافتهترين داندش حدوبوی اسدت
و ث ون اغراق هیچ يک اب دانشهای حوبه توان همآوردی ثا فقده را ن ارند و در ث د هدای
روانشناسي اب دستآوردهای اين لمو ثالن ه ،غفمت ش ه و ثاي اب آنها استفاده کرد.
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 .1ر.ک :ایان باربور ،علم و دین و همو ،دین و علم.
 .2البته در بحث بومیسازي یا اسالمیسازي دانش و علم دینی از همه علوم اسالالمی اسالتداده مالیشالود و مبالانی و
پیشفرضها مورد توجه خواهد بود .بنابراین ،استداده از فقه به معناي بسنده كردن به آن نیست.

اب طرف ديار ،شاي روانشناسي ثده لندوان يکدي اب داندشهدای روب ثده ذويدايي فقده و
روبآم ش ن آن کمک نماي ؛ بيرا در دانش فقه ح ا ل ثا دو تأخیر مواجهیو:
نخس « :تأخیر زمانی» که ثرخي اب نويسدن گان ديادر نیدز متدرکر شد هاند  1.فقده ثده
داليل مختمف در مسائل مست

ثه ثا تأخیر وارد ميشدود؛ مدلالً در يکدد سدان گرشدته در

خدوص مواجهه فقه ثا اولدین دسدتااههای فدنآوری کده وارد ايدن مدرب و ثدوم شد ه ملدل
ثمن گو ،راديو ،تمويزيون ،ماهواره ،اينترنت و ...شاه ثودهايو کده مد ت بيدادی گرشدته تدا
فقیهان ثا اين ث

آشنا ش ه و سپس حکمش را ثیان کنن .

اب آنجا که مسائل تابه ،جراثیت دارد و فقه ،بماني ثا موضوع مواجه ميشود کده ثعضدي
اب مکمفان ثه آن لادت کردهان  ،در اين شرايط اگر فقه حکو ممنولیت صدادر کند و ايدن
منع هو ثر صواب ثاش  ،ثه لمت لادت مکمفان ثه آن موضوع ،اين مندع ثدرای آندان مشدکل
روانشناختي ايجاد ميکن ؛ در حالي که اگر اب همان اثت ا ثا آن مواجهه شد ه و اثعداد آن را
ثاب کن  ،نتیجه خیمي متفاوت خواه ثود .شاي تعویر رآني يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَاألَغْالَلَ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (الراف( ،)157 :)7اشاره لطیفي است ثده آداب و رسدومي کده در اثدر
گرر بمان ،چونان ثدار سدناین و غدل و بنجیدر ثدر دوش و روان مدردم سدنایني مديکند و
ج ايي اب آنها آسان نیست.
دوم« :تأخیر تحذیری» است ثه اين معنا که رويکرد فقیهان ثده مسدائل ج يد  ،معمدوالً
ت ريری و منعي است؛ گرچه ثعضي را ثه ت ريج اجابه مديدهند  ،ولدي ايدن مسدأله اب نظدر
رواني ،فضای نامطموثي ايجاد ميکن و سوب ميشود حرمتهای فقهي را جد ی نایرند و
ثاوين  :فقه مونايش ثر منع است؛ در حالي که آيه شريفه يقُل الَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيي
ف َغفُيور رحِييم
ال عَيا َد فَي ِإ َّن رَبي َ
ض ُط َّر َغيْي َر بَيا ٍ َو َ
نا ْ
ل ِل َغ ْي ِر ال ّل ِه ِب ِه َف َم ِ
سقًا ُأ ِه َّ
َأ ْو ِف ْ
(انعام( )145 :)6و ال ه «کل شيء حدالن ،حتدي تعمدو انده حدرام» و الد ه ثرائدت (ر.ك:
ثجنوردی 1377 ،و مکارم شیرابی1416 ،ق) هماي داللت ثر رويکدرد ايجداثي دارد ،مادر
موارد خاصي که ثه جهت دلیل ،خالف آن (يعني حرمت يا منع ) ثاثت شود.

 .1سروش محالتی ،نشست علمی ظرفیتشناسی فقه براي علوم انسانی.
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شاي يکي اب ريشههای اين دو تأخیر« ،ل م شدناخت موضدوع» ثاشد  1.ثدرای فهدو ثهتدر
مطمب ،ذکر چن ملان البم است:
فقیهان در ث
مق ماتي اب ث

ومهشناسي يا بمان اذان ثه دلیل موضوع خداص آن ،مديذريرند کده ثده
هیئت يا رياضي نیاب دارن  ،يا در ص ور حکو حرمت و حمیت حیوانات و
های جانورشناسي و گیاهشناسي نیاب دارن  .ثا توجه ثه تنوع گسدترده

گیاهان مق اری ثه ث

خوردنيها و ذوشی نيهای امروب ،اگر در اين ح ثا اين مواح

آشنا نواشیو نميتدوانیو هدو

ثه مو ع و ثه هناام و هو ثه درستي ،حکدو را ثیدان کندیو تدا آن رويکدرد منفدي ت دريری و
تأخیری ،غالب نشود.
در ممروهای فکری ديار نیز ثه همین منوان است .ثرای گرفتار نش ن ثا دو تأخیر فوق،
استم اد اب لموم ديار ثرای شناخت موضولات ضرورت دارد تا احکام موضدولات ج يد
ثه هناام و ص یح ،استنواط و الالم شود و جامعه در مورد فقه دچدار ناداه ث ثینانده نادردد.
ثناثراين ،ثا توجه ثه نکات فوق ،البم است تعامل فقه و روانشناسي ،ج یتر دنودان شدود تدا
بمینه ذاسخاويي ثه ثرخي ذرسشها و انتظارات فراهو گردد .در اين جستار ثرخي ذرسشها
در تعامل فقه و روانشناسي مطرح ميگردد.
مفهومشناسي

در اين ث

البم است نخست ،مراد اب روانشناسي و فقه تویدین شدود .در روانشناسدي

دو معنا ،مراد ما نیست؛ اون انسانشناسي ثهمعنای لام کممه؛ يعني ث د هدای مدردمشناسدي،
مطالعات فقه معاصر
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انتروذولوژی و ثاستانشناسي که بيرمجمولههای انسانشناسي ثهمعندای لدام مديثاشدن و در
لموم اجتمالي اب آنها ث

ميشود که مراد مدا نیسدتن (ر.ك :لسدکری خانقداه و کمدالي،

 1378و تراثي.)1357 ،
مراد ما لموالنفس فمسفي هو نیست که معموالً فیمسدوفان در ثخشدي اب مواحد
فمسفي مورد ث

و کتدب

رار ميدهن مانن (حسنباده آممدي ،سدرح العیدون فدي شدرح العیدون و

فیاضددي ،درسددنامه لمددوالددنفس فمسددفي) ،ثمکدده مددراد اب روانشناسددي تقريوداً معددادن مکاتددب
روانشناسي است که ثا روشهای تجرثدي ثده شدناخت رفتارهدا و فرآيند های رواندي انسداني
 .1تأسیس مركز موضوعشناسی در حوزه مغتنم وقدم مثبتی است ،اما كافی نیست.

ميذردابد و در ص د آن است که انونمن یهای آنها را استخراج کرده ،توصیف ،تویدین و
ذیشثیني کن  .در ثخشهای کارثردی هو در ثخشهای ترثیتي ،خانواده ،روانشناسي رش ،
روانشناسي اجتمالي و در ساير ثخشهای روانشناسدي ملدل روانشناسدي ثدالیني و مرضدي
کمک کن تا انسان راحتتر بن گي کرده و ثا ثه اشت رواني اب ثرخدي ناماليمدات رواندي
ذیشایری نماي و اگر موتال ش  ،راحتتر و سريعتر درمدان کند  .ايدن مسدائل ت دت لندوان
روانشناسدددي مطدددرح مددديشدددود (ر.ك :اتکینسدددون و هیمادددارد1385 ،؛ گنجدددي 1388 ،و
آذرثايجاني و ساالریفر.)1381 ،
اما منظور اب «فقه» ،معنای لام آن نیست که در آيه نَفدر :فَلَوْالَ نَفَرَ مِين كُيلف فِرْةَيةٍ مهينْهُمْ
طَآئِفَةٌ لفيَتَفَقَّهُواْ فِي الدهينِ وَلِيُنذِرُواْ ةَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (توثده()122 :)9
مطرح شد ه و شدامل التقدادات ،احکدام ،اخال یدات و ثعدم امدور ديادر ملدل اجتمالیدات
ميثاش  ،ثمکه معنای اخدي مراد است که ناظر ثه ث

احکام ميثاش .

همچنین مراد اب فقه ،فقه مطموب و آنچه که ثاي ثاش هو نیست؛ بيرا فعالً در دسدتر
نیست و نميتوان نسوت ثه آن داوری درستي ارائه کرد ،ثمکه مراد همین فقه موجدود اسدت؛
يعني همان تعريف مشهور« :العلم باالحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه» که معمدوالً
در کتب اصولي ذکر ميشود (امام خمیني1367 ،ق ،ج ،1ص .)2مراد همده احکدامي اسدت
که در نااه فرآين ی ثه مناثع فقهي و درو

فقهي در حوبههای لممیه ،مطدرح مديگدردد و

در رسالههای لممیه منعکس ميشود.
در اين مقاله ،ثیشتر ذرسش اب فقه و فقیهدان مطدرح اسدت تدا ثداب گفتادويي ثدین فقده و
روانشناسي ثاب شود و ثه کمک صاحبنظران فقه و ثا ذاسخ ثده ايدن ذرسدشهدا ،ثده هدر دو

تفاوت فقه و روانشناسي در «موضوع»« ،هدف» و «روش»

ثدهرغددو تفاوتهددايي کدده فقدده و روانشناسددي در موضددوع ،هد ف و روش ثددا هددو دارند ،
اشتراکاتي هو میان آنها وجود دارد .موضوع فقه« ،فعل مکمف» و غدايتش «رسدان ن مکمدف
ثه رضای خ ا»ست؛ گر چه منا شههايي در اين موضوع و غايت ش ه و موارد نقضي مطدرح
گرديدد ه (مکددارم شددیرابی1416 ،ق ،ج ،1ص23؛ امددام خمینددي1367 ،ق ،ج ،1ص .)3در
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لرصه لمو و روانشناسي کمک شود.
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روانشناسي ،موضوع نه فعل مکمف ،ثمکه «افعان و فرآين های رواني انسان» است؛ اب بماني
که ثه دنیا ميآي تا بماني که اب دنیا ميرود .افعان مورد ث

در روانشناسدي هدو؛ الدو اب

اختیاری و غیر اختیاری و حتي انعکاسي و واکنشي است .ذس موضوعشان هو ثدا هدو فدرق
دارن .
در هد ف هددو ثددا يکد يار متفاوتند  .در روانشناسددي هد ف «توصددیف ،تویددین ،فهددو و
ذیش ثیني امور رواني و ارتقاء ثه اشت و کیفیدت بند گي در ثخدش نظدری اسدت و درمدان
اختالالت رواني و ذاسخاويي ثه مسائل و مشدکالت روانشدناختي افدراد و جامعده در اثعداد
لممي و کارثردی» است (ثونژه و آرديال ،1388 ،ص .)98اگر ثاويیو نااه آن هدو سدعادت
است ،مرحمه خاص و م

ودی اب سعادت م نظر است که آن هدو ثدا ناداه توییندي ثیشدتر

مورد نظر ميثاش  ،ولي در مورد فقه ،ه ف «رستااری دنیوی و اخروی» است.
در روش نیددز ثددا هددو متفاوتن د  .در فقدده لم د تاً روش« ،نقمددي و اجتهددادی» اسددت و در
روانشناسي روش غالب« ،تجرثي» است.
اما ثهرغو همه اين تفاوتها يک ثخش مشترك وجدود دارد کده در ايدن ث د

ثیشدتر آن

ثخش مورد نظر است؛ يعني افعان ارادی انساني که لم تاً مرثوط ثده مکمفدان يدا مرثدوط ثده
افراد ممیز است و در هر دو مشترك است.
پرسشها و چالشها

چارچوب ث
مطالعات فقه معاصر
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اثت ا «تأثیر فقه ثر روانشناسي» ،سپس «تأثیر روانشناسي ثدر فقده» اسدت

که در دو ثخش «موضوع» و «احکام» ميثاش و مجمولاً چهار م ور ميشود:
 .1تأثیر فقه بر روانشناسی

فقه ،ميتوان تأثیرات گستردهای ثر روانشناسي داشته ثاش که در اين مجدان ،صدرفاً ثده
دو م ور «موضوع» و «احکام» ميذردابيو.
« .1-1ایجاد موضوع پژوهش» برای روانشناسی

اولین تأثیر فقه ثر روانشناسي «ايجاد موضدوع يدا مسدأله ثدرای ت قید » در روانشناسدي

است .فقه ثرای روانشناسي ،موضولات ،مسائل يا فرضیههدای ج يد ايجداد مديکند و ثده
ثوميکردن اين دانش کمک مينماي  .هدو اکندون ثخشدي اب موضدولات ذايداننامدههدا در
دانشک ههای روانشناسي اب مسائل جامعه ما نووده و ثه درد جامعه نميخورد؛ در حدالي کده
ميتوان موضولات و مسائمي را که فقیهدان ،ذیرامدون رواياتشدان کدار کدرده و ثده حکمدش
رسی هان  ،موضوع ذژوهش روانشناسي رار دهیو .ثا چن ملان ثه توضیح مطمب ميذردابم.
مثال اول« :وجوب نفقه بن ثر مدرد در ابدواج دائدو» در فقده ،ث د شد ه و معمدوم گرديد ه
(امددام خمینددي(1379 ،الددف) ،ص ،)753ولددي خددانوادههددا در ايددن بمیندده ثددا مشددکالت متع د دی
مواجهن  .نرخ طالق در جامعه ما ثسیار ثاال و در چن سدان اخیدر در ثرخدي شدهرها تدا دو ثراثدر و
حتي ثه میزان شدت درص افزايش يافته است 1.اگر همین مسدأله فقهدي مسدمو؛ يعندي «وجدوب
نفقدده ثددر مددرد» را فرضددیه شددمرده و مددرد را م ددور د رت ا تدددادی خددانواده ث د انیو و اب نظددر
روانشناسي خانواده ،موضوع ذژوهش رار دهیو ،روشن ميشود که در ذژوهش تجرثدي مید اني
ثا م وريت ا تدادی مرد يا بن يا ثه صورت مشدترك چده ذیامد ها و کاسدتيهدايي ثدروب کدرده
است؟ آنااه ميتوان نتايج و دستآوردهای اين ت قی را در مواحد طدالق ،ثهودود کارکردهدای
خانواده ،رضايت بناشويي ،ترثیت الضای خانواده و حتي در آرامش همسر ثه دست آوريو.
در روانشناسي ثه صورت ج ّی مطرح ميشود که بن ثه تکیهگاه رتمن ی نیداب دارد.
اگر مرد رتمن ثاش  ،بن در سايه رت او احسا

آرامش ميکن  .البم ثده ذکدر اسدت

که اب جممه سرچشمههای ا ت ارِ غیر استو ادی د نه سمطهگرد  « ،رت ا تدادی» است .اگدر
مرد ،رت و ا ت ار داشته ثاش اثرات ملوتي در خانواده دارد .ذس فقه يک موضوع ت قید
و ذژوهش روبآم ثرای روانشناسي ايجاد کرد.
يا برد ،مست ب شمرده ش ه و رنگ سیاه را في ح نفسده مکدروه شدمردهاند  ،غیدر اب ايدام
لزاداری کده استلناسدت (طواطودايي ،1385 ،ص 138و139؛ صدوور اردوثدادی ،1374 ،ج،2
ص .)146در ث

روانشناسي رنگها و تأثیر آن ثر شدادکامي افدراد و ثدر ندوع رواثطشدان

ميتوان ت قی کرد و نتیجهاش در ثسیاری اب موارد کارساب و مفی ثاش .
 .1به نقل از سایت خبري تابناک.95/1/17 ،
 .2ر.ک :لوشر ،روانشناسی رنگها.

2
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مثال دوم :در مورد ذوشش و رنگ لوا

است که حکمي است واثي است .رنگ سدفی
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 .2-1بیان حکمِ موضوعات روانشناسی

تأثیر ديار فقه ثر روانشناسي در بمینه ثیان احکام اولیه يا ثانويه موضولات مطروحه در
روانشناسي است .در اين بمینه نیز ذکر چن ملان مطمب را روشن ميکن .
مثال اول ،مشاور با غیر همجنس
يکي اب مسائل ج ّی جامعه امروب ما «مشاوره ثا غیر همجدنس» اسدت .هدواکندون چدون
تع اد مشاوران کافي نیست يا ثه داليل ديار ،در مراکز مشاوره ،مشداوره ثدا غیدر همجدنس،
مسألهای لادی است .در اين بمینه ثا چن حکو فقهي روثرو هستیو.
يکي مسأله «ممنولیت خموت ثا نام رم» است (م قد کرکدي1408 ،ق ،ج ،7ص191؛
خددويي1412 ،ق ،ج ،1ص215؛ سددهیمي خوانسدداری1405 ،ق ،ج ،7ص)45کدده در مددورد
ذزشک و مانن آن ثه ضرورت اجابه داده ش ه ،اما آيا درثاره مشداوره هدو مديتدوان چندین
اجابهای داد؟
مشاور ثه دلیدل لدزوم رابداری و مطدرحشد ن مسدائل خدوصدي ناچدار اسدت درِ اطداق
مشاوره را ثون د و ثا مشاورهشون ه خموت کن  .بمان متعارف در مشاوره هو حد ود 45-30
د یقه است .ثعی نیست لنوان «خموت ثا نام رم» در اين مورد کامالً ص ق کن .
در مشاورههای گروهي نیز ،افراد مشاورهشون ه ثاي راحتتر گفتاو کنن تدا ارتوداط و
التماد البم ثرای مطرحکردن رابها حاصل شود که اين مهو مشکل دياری است.
در اينگونه اب مشاورهها،گرچه خموت ثا ندام رم نیسدت ،امدا چدون گروهدي اب بندان و
مطالعات فقه معاصر
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مردان مراجع هستن  ،گاهي مسدائمي ملدل اخدتالط بن و مدرد هدو مطدرح مديگدردد کده در
شرايط متعارف ،مکروه و در صورت بمینه مفس ه ،حرام است (طواطودايي يدزدی1427 ،ق،
ج ،4ص)302؛ بيرا ثاي خدوصيترين مسدائل در مقاثدل مراجعدان ديادر (بندان و مدردان)
مطرح و مورد گفتاو رار گیدرد  .حکدو فقهدي در ايدن مدوارد چیسدت؟ احکدام فقهدي چده
تأثیری در کیفیت مشاوره ثجا ميگرارد؟
طو ال ه اب نظر فقهي ،جز در موارد خاص ،اختالط و خموت بن و مرد نام رم ،جدايز
نیست .اما در مورد مشاوره ،نیاب ثه گفتاوهای ثیشتری است ،البم اسدت تدا مدوارد مختمدف
مشاوره مطرح ش ه و حکو آنها روشن گردد .نميتوان ثه راحتدي ثدرای همده مدوارد حکدو

يکسددان صددادر کددرد .ثسددا مددواردی اب آن مشددمون احکددام ثانويدده گددردد و ثتوان د مشددکل
روانشناسي را حل کن .
مثال دوم ،ورود در حریِ خصوصی
هواکنون در مواح

مشداوره و درمداناری «ورود در حدريو خدوصدي» کدامالً روشدن

است؛ ملالً در اجرای ثعضي تستها ملدل تسدت شخددیت «ام.ام.ذدي.آی» ،ذاندد و اند ی
سؤان مطرح ش ه و اب ريزترين ،جزئيترين و خدوصيتدرين مسدائل سدؤان مديگدردد؛ در
حالي کده اب نظدر فقهدي ورود در حدريو خدوصدي و اطاللدات شخددي افدراد در شدرايط
متعارف و ث ون رضايت ،ممنوع است 1.حان آيا در اين موارد مطمقاً ثايد ممندوع کدرد يدا
ميتوان ثه مق ار ضرورت ،اجابه داد و در همان ح ّ هو ثا ي مان ؟ آيا ثاي در مشاورههدای
گروهي ثه دلیل ثاالثودن هزينه درمان ،ورود در حريو خدوصي را اجابه داد؟ روانشناسان
معموالً ،مشاوره گروهي را ترجیح ميدهن ملل مشاورههای رفع التیداد و درمدان وسدوا ؛
چون نه درمانار و ت کافي ثرای تک تک افراد را دارد و نه درمانشون ه ،تدوان ذرداخدت
هزينه مشاورههای اختداصي را دارد .آيا در مشاورههای گروهي ،فقط ثاي ثه مقد ار موتندي
ثر درمان اجابه داد؟ آيا در مشاوره گروهي ثیان هر سخني نزد درمانار جايز مديثاشد ؟ در
ثقیه موارد چطور؟
البم است تا فقه ثرای روشنش ن حکو اين موارد وارد شود ،تویین و روشن کن  ،حکو
شرلي را توسعه ده يا مضیَ کن .

درثاره بنای ثه لنف ،ث

سقط جنین مطرح است .سقط جنین در شرايط معمولي ،حدرام

و دارای ديه است (امام خمیني(1379 ،الف) ،ص969؛ ر.ك :مر اتي1393 ،؛ طمعتدي،)1383 ،
اما در مورد بنای ثه لنف که بن ناخواسته ثاردار ميگردد ،سقط جندین چده حکمدي دارد؟ اخدالق
ف منجدر ثده ثدارداری را اجدابه مديدهد
کارثردی در غرب ،سقط جنین در مدورد بندای ثده لند م
(اسالمي و همکاران ،1388 ،ص162؛ شدريفي و همکداران ،1396 ،ج ،2ص 214و  .)193ثدرای
 .1ر.ک :سروش محالتی ،مبانی حریم خصوصی ،فصل سوم؛ همو ،احکام حریم خصوصی ،فصل اول.
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اين منظور ثه مورد مشاثهي است الن ميشود .فرض کنی فردی نیاب ثه خون اب گروه کمیاب
دارد و فرد دياری دارای آن گروه خوني است .اگر اين فدرد را رثدوده ،ثديهدوش کدرده و
خونش را ثه او تزري کنن و در حان تزري ثه هوش آيد  ،آيدا البم اسدت حتمداً همکداری
کن يا ميتوان رها کرده و ثرود؟
در ملان مورد ث

نیز فردی که دچار بنای ثه لنف ش ه ،اب يادآوری حادثه ثده شد ت

متألو ميشود ،ثاردار ثودن نیز او را ل ظه ثه ل ظه ثه ياد وا عه ميان ابد؟ آيدا در ايدن مدورد
که بن ثاردار اب ادامده ثدارداری دچدار تدألو شد ي شد ه و چدهثسدا ثده افسدردگي شد ي يدا
مشکالت ديار گرفتار ميشود ،ميتوان ثه ممنولیت سدقط جندین حکدو کدرد؟ آيدا الد ه
«الضرر» در اين مورد که ضرر روحي و رواني است 1،کارآيي ن ارد؟ آيا نميتوان در ايدن
مورد اذن سقط جنین صادر نمود؟
تزاحمي که در اين مسأله میان «حفظ جان جنین و تألمات ش ي روحي مادر» يدا «سدقط
جنین ثرای راحت کردن مادر» ذیش ميآي  ،چه حکمي دارد؟ ثد يهي اسدت تشدخیص ايدن
موارد ثر له ه فقیه است.
مثال دی ر ،خودارضایی
خودارضايي اب نااه فقهي ممنوع است ،ولي فردی را در نظر ثایري که ثه خودارضايي
ش ي و روبانه چن ين ثار گرفتار است و درمانار مديخواهد او را نجدات دهد  .درمدانار
نميخواه خودارضايي را تجويز کن  ،ولي ميدان که ثا منع طعي و يکوداره او ،اضدطراب
مطالعات فقه معاصر
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 . 1در مو ضوع حرج و ضرر كه غالب ا ً در فقه به ضرر مادي محدود شالده گرهاله در منالابو روایالی محالدود
نشده  ،ولی همین فقیهان گاهی به حرج روحی هالم تعمالیم داده انالد ؛ مالث ال ً در موضالوع مسال و اغات تالیمم
حضرت امام می فرماید « :اگر كسی در بیابان فقط به اندازه اي آب دارد كه یا با آن وضو بگیرد یا ت شنه اي
را از مرگ برهاند و تشنه مشرف به مرگی هم هست  ،حتی كافري حربی كه می توان او را با ایالن آب از
مرگ نجات دهد ،فقهاي ما در اینجا حکم به تیمم كرده اند و به دادن آب به تشنه حکم داده اند  ،ولی در
توجیه حکم اختالف دارند »  .امام در كتاب الطهار ة متعرض مس أ له شده و به زیبایی می فرماید  :آب ندادن
به آن تشنه ولو كافر حربی باشد ،حرج است و براي هر انسانی كه ق س ی القلب نباشد ،ناراحتی روحی غیر
قابل تحملی ایجاد می كند كه بر اساس قاعده « الحرج » ندی می شود و لذا او می تواند براي نجات از این
حرج  ،آب را به حربی بدهد و خود تیمم كند  .در اینجا به حرج روحی و معنوي استناد شالده اسالت  .بالا
تشکر از جناب حج ة اال سالم و المسلمین مرتضوي كه این مورد را وامدار ایشالان هسالتم (امالام خمی نالی،
کتاب الطهارة  ،ج  ، 2ص .) 77

درمانشون ه بياد ش ه و طعاً ثار ديار ثه او مراجعه نخواه کرد و چه ثسا ثده ثیمداریهدای
روحي و رواني دياری هو گرفتار شود.
اباينرو ،درماناران اثت ا شیوههای جايازين را مطرح کدرده و در ضدمن ،او را ثده کدو
کردن مرحمهای اين لمل دلوت ميکنن  .در اين فدرض ،درمدانار خودارضدايي را تجدويز
نميکن  ،ولي چه ثسا همین دلوت ثه کو کردن ،ثه تجويز تفسیر شود .آيا در ترك گناهان
ميتوان ثه خاطر مسائل ترثیتي و مانن آن ثه ترك ت ريجي گناه ثه لنوان حکو ثانوی ائدل
ش ؟

1

الوته تأيی يا تجويز گناه ص یح نیست ،ولي ترك ت ريجي را مديتدوان ثده لندوان يدک
روش مشاورهای مطرح کرد .ثه نظر ميرس در اين بمینه اب نظدر فقهدي تأمدل ثیشدتری البم
است.
 .2تأثیر روانشناسی بر فقه

روانشناسي نیز ميتوان در لرصهها و ساحتهای متع دی ثدر فقده اثرگدرار ثاشد  ،در
اينجا صرفاً ثه دو م ور موضولات و احکام ثسن ه ميکنیو.
 .1-2تأثیر روانشناسی بر تشخیص موضوعات فقهی

در اين بمینه نیز ثا ذکر چن ملان ثه توضیح مطمب ميذردابيو.
مثال اول ،سن تمییز
ولي فقیهان ثا اجمان و اثهام و ثیان يکدي د دو ملدان اب ايدن ث د
روانشناسي رش اين ث

مهدو گرشدتهاند  ،امدا در

ثا د ت دنوان ش ه است؛ ملالً «ذیاژه» 2که  50سدان اب لمدرش را

 .1در این مورد ،شواهدي مطرح است از جمله :تدریجی بودن تشریو برخی احکام ماننالد حرمالت شالراب (بقالره(،219 :)2
مائده(90 :)5و)91؛ قواعدي هون «المیسور الیترک بالمعسور» یا «ماالیدرک كله الیترک كله» ،سیره عملالی برخالی
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ث

«سن تمییز» در اثواب مختمف فقه اب جممده معدامالت و لودادات مطدرح مديشدود،

بزرگان متشرعه مانند عالمه شرف الدین عاملی در مواجهه تربیتی با جوانان لبنان (البته این مورد منقالول و مشالهور
است ،اما سند رسمی آن را نیافتم).
2. Piajet,J.
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در روانشناسي کودك و نوجوان صرف کرده و امروبه معتق ن تدا حد ّی اسدتخوانثند ی
روانشناسي رش را ارائه کرده است ،سیزده مرحمه ثرای مراحدل رشد کدودك و نوجدوان
مشخص کرده که ميتوان سن تمییز را ثا توجه ثه ويژگيهای آن ثرای موارد مختمف تعیین
کرد .وی همچنین سن ثموغ و سن رش را در ذسر و دختر تعیین نمود و احکام مرثوطه را ثدر
آن مترتب کرد .ثه لوارت ديار ،ميتدوان ثدا لالئدو مطروحده در روانشناسدي رشد  ،د یقداً
موضوعشناسي کرد 1.الوته در فقه ثرای موضوعشناسي معموالً نااه لرفي ،حداکو اسدت و اب
د تهای لممي ذرهیز ميگردد! ثا اين حان در تمايز و تشخیص موارد ثیناثیني ،شاخصهای
لممي و لقمي ميتوان کمک کن .
مثال دی ر ،كثیرالشک ،وسوا  ،سگاه

یا حجر

ثا توجه ثه تستهای هوش روانشناسي ميتوان هو افراد معمدولي ،ثداهوش ،تیزهدوش و
ناثغه را معین کرد و هو بير سطح معمولي اب افدراد کدودن ،کاندا و لقدبماند گان ذهندي را
مشخص کرد؛ 2چرا که هماي يک حکو ن ارن  ،ثمکه هر ک ام حکو فقهي خاصدي دارند .
روانشناسي ميتوان در تویین موضوع کمک کن .
مثال دی ر ،جنون
در فقه ،جنون ،تنها دو نوع جنون ادواری و مطوَ دارد که هر ک ام احکام ج اگاندهای
دارند ؛ در حددالي کدده روانشناسددي در ايددن بمیندده ث د هددای مهددو و چشددمایری دارد .در
مطالعات فقه معاصر
سال دوم  /شمارة اول /پیاپی3

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

اختالالت لقمي ثه د ت ،سه مرحمه را اب هو تفکیک ميکنن .
يک مرحمه «روانرنجدوری» 3و مرحمده دوم «روانذريشدي» 4اسدت و مرحمده سدوم ندوع
خدداص و شد ي روانذريشددي کدده «روانگسسددتاي يددا روانگسددیختاي» 5اسددت کدده ثدده آن
«اسکیزوفرني يا شیزوفرني» گوين که ثا يک يار متفاوتن .
 .1ر.ک :پیاژه ،دیدگاه پیاژه در گسترة تحول روانی :مراحل فرآیندهاي شناختی از كودكی تا بزرگسالی.
 .2ر.ک :آزوپاردي ،روشهاي ساده اندازهگیري بهره هوشی؛ پاشا شریدی ،نظریه و كاربرد آزمونهاي هوش و شخصیت.
3. Neurosis.
4. Psychosis.
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5. Schizophrenia.

ممکن است در نااه اون همه را جنون مم اد کنیو؛ در حالي که اينها ثا هو فرق دارند .
فرد روانرنجور (مرحمه اون) مجنون نیست ،ولي روانگسدیخته (مرحمده سدوم) کده شدخص
دچار هريان است ،طعاً مد اق جنون است.
اما در مورد روانذريش يک مد اق آن «مانیا» ها يا همدان شدی اها هسدتن کده اب جممده
نشانههايش ولخرجي است که مد اق «حجر» فقهي ثوده و اب معاممده مندع مديگدردد ،ولدي
همین فرد ثسا که در خیمي اب مسائل بند گي جندون ن اشدته ثاشد  ،مدلالً ثتواند لوداداتش را
انجام ده .
خالصه سخن آنکه ،روانشناسي مي تواند در تویدین موضدوع ثده فقده کمدک کند  .آيدا
جنون فقهي ثا جنون مطرح در روانشناسي يکسان است يا ثا آن تفداوتي دارد؟ آيدا احتمدان
ن ارد که لنوان کمي «جنون» ثر همه موراد فوق صادق نواش ؟
 .2-2تأثیر روانشناسی در تبیین و توجیه احکام فقهی

روانشناسي در تویین و توجیه احکام شرلي هو ميتوان ثه فقه کمک کن  .اگر احکدام
شرلي ثه ويژه در بمینه حقوق ثشر و احکام متفداوت بن و مدرد و مانند آن تویدین و توجیده
نشون افراد بيادی لميرغو ت ينشان اب ذريرش آنها سر ثاب ميبنن  ،صدرفاً ثده خداطر اينکده
نسوت ثه احکام مرکور توجیه نش هان  .روانشناسي ميتواند در ايدن بمینده ثده فقده کمدک
کن  .رآن ثرای احکامش است الن ميکن و ذیشوايان معدوم حتياالمکان احکدام را تویدین
و توجیه ميکردن تا ثه راحتي ذريرفته گردد .معموم ميشود کده تویدین حکدو مديتواند در
ذريرش آن مفی و مؤثر ثاش  1و روانشناسي ميتوان در اين حدوبه ،يداور خدوثي ثاشد  .ثدا

مثال اول ،قوّامیّ

مرد در خانواد

امروبه وّامثودن مرد که در آيه شدريفه الرفجَالُ ةَوامُونَ عَلَى النفسَاء( ...نسداء()34 :)4
ثیان ش ه ،در خانوادهها ثده سدختي ثدرای بندان ذدريرفتني اسدت ،ولدي ثدا ث د هدای جد ی
 .1بدیهی است در این موارد هدف ،رسیدن به علت حکم نیست ،بلکه حکمالتهالا و تبیالینهالا باله پالذیرش حکالم
مساعدت میكند.

فقه و روانشناسی  /مسعود آذربایجانی

ذکر چن ملان ،مطمب روشنتر ميشود.
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روانشناسي خانواده ثا توجه ثه نظريه ساختارگرا ،ميتوان ثه هضو اين وا عیت کمک کدرد.
يکي اب لالمانِ نام ار روانشناسي خانواده ثه ندام «میندوچین» 1دوّام ثدودن مدرد را ثده ندولي
تویین ميکن  .ثا توجه ثه نظريات او ميتوان تفاوت و تع د نقدش بن و مدرد را در خدانواده،
تفهیو و توجیه کرد تا مکمّل هو گردن و خانواده است کام ياث  .داليل متع دی هو ثدر ايدن
مسأله وجود دارد.
ثر اسا

2

همین نکته ،هواکنون يک ثسته مشاوره و درمداناری آمداده شد ه و در مراکدز

مشاوره ثه مشاورها آموبش داده ميشود .وظیفه مرد «الطدای مهدر و م ودت ثده بن» اسدت؛
بيرا بن نیاب ثه م وت دارد و وظیفه بن «الطای رت ثه مرد» اسدت ثد ون اينکده اب طدرف
مرد مطالوه شود .مرد اگر ا ت ار داشته ثاش  ،خانواده است کام دارد هماناونه که اگدر بن اب
م وت سیراب ثاش  ،بن گي وام خواه داشت.
مثال دوم ،طالق
يکي اب احکام مسمو اسالمي ،سپردن اختیار طالق ثه مرد اسدت .امدروبه يکدي اب داليدل
افددزايش طددالق ،نادداه نادرسدتم « د رت دادن ثدده بن در ايددن بمیندده» اسددت کدده در شددروط
لق نامهها منعکس ش ه و اب خطاهای فاحش است؛ گر چه ممکن است ثسیاری اب بنان اين
سخن را نپريرن .
در مورد تفاوتهدای بن و مدرد در منداثع «روانشناسدي اختالفدي» ،ث د
است.
مطالعات فقه معاصر

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

سال دوم  /شمارة اول /پیاپی3
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کدامالً جد ی

3

کتاثي هو اخیراً ثا لنوان «تفاوتهای جنسیتي را جد ی ثایدريو» 4ترجمده شد ه و تفاوتهدای
جنسیتي بن و مرد را ثه خوثي توضیح داده است .در اين کتاب درثاره افرادی که ثدا هورمونهدا
تغییر جنسیت دادهان  ،ت قی مفدل و خوثي ش ه اسدت .حد ود سدي سدان روی ايدن مسدأله،
1. Minuchin,S.
 .2ر.ک :مینوهین ،خانواده و خانواده درمانی؛ ساالريفر ،زوج درمانی با رویکرد اسالمی.
 .3ر.ک :تداوتهاي فالردي ،روانشناسالی اختالفالی از مالوریس دوبالس؛ زن شالرقی ،مالرد غربالی ،بررسالی تداوتهالاي
روانشناختی زن و مرد از مرتضی منطقی؛ مردان مریخی ،زنان ونوسی :راهنماي روابط زناشالویی از جالان گالري و
روانشناسی زنان از مارگارت ماتلین.
 .4مشخصات كتابشناختی آن :از استیون رودز ،ترجمة معصومه محمدي ،انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

تومیغ ميش که مسأله دو جنسیتي و تغییر جنسیت هو حل گردي و ثاثت ش که تفداوت بن و
مرد ،ريشه فیزيولوژی ن ارد و ميتوان تغییر جنسیت داد و مشکمي هو ذیش نیاي .
نويسن ه کتاب فوق ،ثیست و ذنج مورد اب افرادی را که تغییر جنسیت دادهاند را ذید ا و
ثررسي کرده و متوجه ش ه که غالواً ثع اب  7-8سان درگیری ثا ايدن مسدأله ثده وضدع سداث
ثرگشتهان و ثع اب ثرگشت ثه وضعیت ساث  ،ثه بند گي لدادی خدود ادامده دادهاند ؛ يعندي
تفاوتهای فیزيولوژی و روانشناختي بن و مرد ميتوان ثخشي اب مسدائل فقهدي و تفاوتهدای
موجود در احکدام شدرلي ملدل شدهادت دو بن در مقاثدل يدک مدرد ،تفداوت در ذوشدش و
حجاب ،تفاوت در سهو ارث ،تفاوت در لوادت و مناسک و تفداوت در مناصدب اجتمدالي
را تا ح ی تویین و توجیه کن .
نتیجهگیری

در اين جستار ثده صدورت اجمدالي رواثدط و تعامدلهدای فقده و روانشناسدي را ثررسدي
کرديو و نتايج بير ثه لنوان ثرخي اب ذرسشهای اثل طرح در اين تعامل مطرح ش :
 .1فقه ثهمعنای مدطمح و روانشناسي معاصدر مديتوانند تدأثیرات متقداثمي ثدر يکد يار
داشته ثاشن .
 .2تأثیر فقه ثر روانشناسي در دو م ور ايجاد موضوع ذژوهش ثرای روانشناسي و ثیدان
حکوِ در موضولات روانشناختي است.
 .3يکددي اب تددأثیرات فقدده ثددر روانشناسددي ايددن اسددت کدده مدديتوان د در ثددوميسددابی و
اسالميسابی دانش روانشناسي ،مسال ت کن .
ذوشاك ،ميتوان موضولات ج ي ی ثرای ذژوهش در روانشناسي ثاش .
 .5ثیان حکوِ مشاوره ثا غیر همجنس ،اجرای تست شخدیت (ورود در حريو شخددي)
و سقط جنین نیز ميتوان نمونههايي ثرای تویین حکو مسائل روانشناختي ثاش .
 .6تأثیر روانشناسي ثر فقه نیز در دو م ور موضولات و احکام اثل ذیایری است.
 .7روانشناسي ميتوان در شناخت ثهتر ثرخي موضولات و توجیه و تویدین ثهتدر ثرخدي
ديار اب احکام مسال ت کن .

فقه و روانشناسی  /مسعود آذربایجانی

 .4نمونه های وجوب نفقه ثدر مدرد در ابدواج دائدو و اسدت واب رندگ سدفی يدا برد در
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 .8تشخیص ثهتر موضولاتي چون سن تمیز ،کلیرالشک ،وسدوا  ،جندون و سدفاهت يدا
حجر نمونههايي است که روانشناسي ميتوان ثه فقه کمک کن .
 .9وامیّت مرد در خانواده و اختیار طالق ثرای مرد نمونههايي اب احکام فقهي و اسالمي
است که روانشناسي در تویین آنها ميتوان مسال ت کن .
 .10در جمعثن ی ميتوان گفت روانشناسي در روبآم ی فقه و نفوذ ثیشتر آن در میان
مردم و التزام جوانان ثه احکام اسالمي ميتوان بمینهسابی کن .
منابع
 .1قرآن كریِ.
 .2آخوند خراسانی ،محمدكاظم(1412ق) ،كگاية االصول ،قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .3آذربایجانی ،مسعود و ساالريفر ،محمدرضا( ،)1381روانشناسی عمومی ،قم :یاقوت.
 .4آزوپاردي ،گیلیس( ،)1384روپ های ساد انداز گیری بهار هوشای( ،)ZQترجمالة مانالدانا
دانش ،تهران :امیركبیر.
 .5اتکینسون ،ریتا و ارنست هیلگارد( ،)1385مبانی روانشناسی عمومی ،تهران :روان.
 .6اسالمی ،محمدتقی و همکاران( ،)1388اخالق كاربردی ،االشها و كااوپهاای ناوین در
اخالق عملی ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
 .7امام خمینی ،سیدروحاهلل(1367ق) ،تهذیب االصول ،گردآوري :جعدر سبحانی ،قم :انتشارات دارالدکر.
1379(--------------- .8الال)) ،تحریرالوسیله ،تهالران :مسسساله تنظالیم و نشالر آاالار امالام
خمینی(ره).
1379(--------------- .9ب) ،كااگ الطهارة4 ،جلدي ،قم :مسسسة تنظیم و نشر آاار امالام
خمینی(ره).

مطالعات فقه معاصر
سال دوم  /شمارة اول /پیاپی3

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

 .10باربور ،ایان( ،)1362علِ و دین ،ترجمة بهاء الدین خرمشاهی ،تهران :مركز نشر دانشگاهی.
 ،)1392(-------- .11دین و علِ ،ترجمة پیروز فطالورهی ،قالم :پژوهشالگاه فرهنالگ و اندیشاله
اسالمی.
 .12بجنوردي ،حسن( ،)1377القواعد الگقهیه ،قم :نشر الهادي.
 .13بونژه ،ماریو و روبن آردیال( ،)1388فلسگه روانشناسی و نقد آن ،ترجمة محمدجواد زارعالان
و همکاران ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .14پاشاشریدی ،حسن( ،)1386نظریه و كاربرد آزمونهای هوپ و شخصی  ،تهران :سخن.
 .15پیالاژه ،ژان( ،)1374دیدگا پیاژ در گسار تحول روانای :مراحال فرآینادهای شاناخای از
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كودكی تا بزرگسالی ،ترجمة محمود منصور ،تهران :بعثت.

 .16ترابی ،علیاكبر( ،)1357مردمشناسی ،تهران :ههر.
 .17حسنزاده آملی ،حسن( ،)1379سرح العیون فی شرح العیون ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
 .18خویی ،سیدابوالقاسم(1412ق) ،مصباح الگقاهه ،قم :دارالهادي.
 .19دالور ،علی( ،)1385روپ تحقیق در روانشناسی و علوم تربیای ،تهران :نشر ویرایش.
 .20دوبس ،موریس( ،)1366تگاوتهای فردی «روانشناسی اخاالفی» ،ترجمة محمدحسین سالروري،
تهران :سخن.
 .21ساالري فر ،محمدرضا( ،)1395زوج درمانی باا رویکارد اساالمی ،قالم :پژوهشالگاه حالوزه و
دانشگاه.
 --------------- .22و همکاران( ،)1389بهداش

روانی با ن رپ به منابع اسالمی ،تهالران

و قم :سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .23سای

تابناک 17 ،فروردین .1395

 .24سروش محالتی ،محمد( ،)1392نشس

ظرفی شناسی فقه برای علوم انساانی ،قالم :مجمالو

عالی حکمت اسالمی.
 ،)1393(---------------- .25مبانی حریِ خصوصی (بر اساا

مناابع اساالمی  ،قالم و

تهران :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت.
 ،)1394(---------------- .26احکام حریِ خصوصی (بر اساا

مناابع اساالمی  ،قالم:

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .27سهیلی خوانساري ،سیداحمد(1405ق) ،جامع المدارک فی شرح المخاصر النافع ،قم :مكتبةة
الصدوق.
 .28شریدی ،احمدحسین و همکاران( ،)1396دانشنامه اخالق كاربردی 5 ،جلدي ،قم :مسسسه امام
خمینی(ره).
 .29صبورا اردوبادي ،احمد( ،)1374آیین بهزیسای اساالم(خودآرایی ،پوشااک سایا و مسا له
حجاگ  ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .30طباطبایی ،سیدمحمدحسین( ،)1385سنن النبی

 ،قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه.

 .32طلعتی ،محمالدهادي( ،)1383رشد جمعی  ،تنظیِ خانواد و سقط جنین :آراء و مبانی فقهی
ا حقوقی ،قم :بوستان كتاب.
 .33عسگري خانقاه ،اصغر و محمدشری) كمالی( ،)1378انسانشناسی عمومی ،تهران :سمت.
 .34فیاضی ،غالمرضا( ،)1392درسنامه علِ النگس فلسگی ،به كوشالش محمالدتقی یوسالدی ،قالم و
تهران :سمت و مسسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

فقه و روانشناسی  /مسعود آذربایجانی

 .31طباطبایی یزدي ،سیدمحمدكاظم(1427ق) ،العروة الوثقی4 ،جلدي ،قم :المطبعة الزیتون.

 .35گري ،جان( ،)1386مردان مریخی ،زنان ونوسی :راهنمای روابط زناشاویی ،ترجمالة اشالرف
عدیلی ،تهران :نشر علم.
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 .36گنجی ،حمزه( ،)1388مبانی روانشناسی عمومی ،تهران :روان.
 .37لوشر ،ماكس( ،)1371روانشناسی رنگها ،ترجمة لیال حدادي ،تهران :حسام.
 .38ماتلین ،مارگارت( ،)1390روانشناسی زنان ،ترجمة شهناز محمدي ،تهران :روان.
 .39محقق كركی ،علیبنحسین(1412ق) ،جامع المقاصد فای شارح القواعاد ،قالم :مسسساله آل
البیت

الحیاءالتراث.

 .40مرقاتی ،طه( ،)1393سقط درمانی و كاهش جنین از منظر پزشکی ،فقهی ،حقوقی و اخالقی،
تهران :سمت.
 .41مکارم شیرازي ،ناصر(1416ق) ،القواعد الگقهیه ،قم :مدرسة االمام امیرالمسمنین

.

 .42منطقی ،مرتضالی( ،)1390زن شرقی ،مرد غربی؛ بررسی تگاوتهای روانشاناخای زن و مارد،
تهران :بعثت.
 .43مینوهین ،سالوادور( ،)1380خانواد و خانواد درمانی ،ترجمة باقر انایی ،تهران :امیركبیر.

مطالعات فقه معاصر

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

سال دوم  /شمارة اول /پیاپی3
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