بسمه تعالی

سخن سردبیر
مهمترین هدف فقه و حقوق در مکتب اسالم ،تأمین نظم و ایجاد عدالت برای
رسیدن به کمال نهایی تقرب خداوند توسط انسانهاست .اهداف فقه و حقوق در
قانونگذاری تجلی مییابد پس قانون هرچهه سهیجید تهر تهدوین دهود و حهدود
حقوق و تکالیف افراد و نهادهای اجتماعی دقیقتر تعیهین رهردد ،اههداف فقهه و
حقوق نیز بهتر تأمین میدود.
یکی از زیرمجموعه های مطالعات فقهی و حقوقی ،مطالعات فقهی و حقهوقی
در زمییه مسائل مربهو بهه زن و خهانواد اسهت .تاریخچه بثها از حقهوق و
تکالیف زن و خانواد در اسالم ،قدمتی هم تراز با تاریخ فقه اسالمی دارد .نگاهی
رذرا به مسائل و احکام مطرح دد در ابواب فقهی مختلف (از کتاب طهارت تها
دیات) نشان میدهد که سؤال و جهواب از احکهام اختصا هی زن و خهانواد در
احادیا و روایات میقول از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) ،جایگها ویه ای
را به خود اختصاص داد است.
از سوی دیگر تثوالت دهههای اخیر در زمییهه نگهرب بهه دخصهیت فهردی و
جایگهها اجتمههاعی زن ،نگهها اندیشههمیدان و متتکههرین ردههتههههای مختلتههی چههون
رواندیاسی ،علوم اجتماعی ،حقوق و علوم سیاسی را به خود معطوف دادته است.
تردیدی نیست که در طول سالیان اخیهر ،در کشهور مها ،الگوههایی در زمییه
دخصیت فردی ،خانوادری و اجتماعی زن تثت تأثیر فرهیگ مدرنیتهه و فاهای
حاکم بر جهان ،دکل ررفته و به ورت باور عمومی تثبیت رشته است.
اما سؤال اساسی این است که الگوهی پذیرفته دد مذکور تا چه حد با احکام
دریعت در مورد حقوق و تکالیف زن و خانواد و همچیین اهداف نهتتهه در نن
در مورد این حقوق و تکالیف سازرار است؟
سیاست های کهالن نظهام جمههوری اسهالمی ایهران در حهوز مباحها زن و
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خانواد به چهار زمییه زیر تقسیم دد است:
الف -زمییه فقهی حقوقی
ب -زمییه فرهیگی تربیتی
ج -زمییه اجتماعی سیاسی
د -زمییه روابط بین الملل
دو فصل نامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواد بها انگیهز بررسهی فقههی
حقوقی مسائل و چالشهای نوین مربو به زن و خانواد  ،پا به عر هه نشهریات
علمی و تخصصی کشور نهاد است و اهداف زیر را دنبال میکید:
 -1تبیین نظامید مشکالت فقههی حقهوقی در ارتبها بها حهوز مسهائل زن و
خانواد .
 -2ارائه راهکارهای قانونی برای حل مشکالت قانونگذاری در حهوز مسهائل
زن و خانواد .
 -3اتخاذ رویکرد همه جانبهنگر و جامع در تثلیل مسائل زن وخانواد .
 -4کمک به ایجاد پیوند و همبسهتگی میهان حهوز ههای کاردیاسهی دییهی و
قانونگذاری اجرایی در مسائل زن وخانواد .
امید ننکه نشریه حاضر ،بتواند رامی هر چید کوچک اما مؤثر در راستای نیهل
به اهداف مذکور بردارد.
همکاری تمامی اندیشمیدان و فاالی متخصص حوز و دانشگا را در ایتای
این رسالت الهی خواستاریم.
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