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 اختيارات شوهر در منع اشتغال زن در نظام حقوقي ايران

 2اميرحسينيامين  ،1مقدم صادقيمحمدحسن 

  چكيده
د، اشتغال زن و شوهر به مشاغلي است كه به بنيـان  كنيكي از مسائلي كه ممكن است به اساس خانواده خلل وارد 

ختيار زوج در ايجاد محدوديت براي حفظ اشتغال زوجه و ا ةمحدود، سؤال اصلي. رساند ميو اساس خانواده آسيب 
اي نگاشته شده و با تأكيد بر حق اشتغال زوجه به حكم  مقاله با روش كتابخانه .اساس خانواده در حقوق ايران است

اوليه، در مواردي به شوهر اجازه داده شده است كه چنانچه اصل اشتغال زوجه يا نوع آن به اساس خـانواده خللـي   
توان در راستاي اختيارات  اين اختيار را مي. دكند زوجه را از آن نوع خاص شغل يا اصل اشتغال منع د، بتوانكنوارد 
از موارد مجاز منع اشتغال زوجه، اموري است كه به وظيفة زن . بخش خانواده، تحليل كرد عنوان عنصر قوام ، بهمرد

يـا حيثيـت و شـئون     كنـد تمكين خلل وارد  ةمباني خانواده، مساعدت در تربيت فرزندان و انجام وظيف در تشييد
احتمالي شوهر از اعمال ايـن   ةتأكيد اينكه براي جلوگيري از سوء استفاد درخور ةنكت .دار نمايد خانوادگي را خدشه

 ةحق، تقاضاي زوج و اثبات تنافي شغل انتخابي با مصالح خانواده يا حيثيت مرد يا زن و صدور حكم قضايي، الزمـ 
  .مغاير با وظايف و شئون خانوادگي است ةتغال زن به حرفجلوگيري از اش

  كليدواژگان
  .منافي حيثيت مرد  ،اختيارات شوهر، اشتغال زن، تكاليف زن، مغايرت با شئون خانوادگي، ممانعت از اشتغال زن
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  مقدمه
 منزلـة   بـه  ،د كـه اسـالم  شـو  در تحليل جايگاه زن در نظام حقوقي اسالم، اين حقيقت آشكار مي

. گر از جانب خداي متعال، اهميتي درخور شأن و جايگاه زن بـراي وي قائـل اسـت    يني هدايتد
، در غرب، از يونان باستان و روم قديم ناپذير به گواهي متون تاريخي و اسناد خدشه ،خالف آن بر

ز و پـس ا شـد   ميكااليي قابل مبادله و توارث برخورد  منزلة  با زن به ،تا كمي قبل از قرن بيستم
مانده از مرد، تحـت سرپرسـتي پسـر بـزرگ خـانواده قـرار        عنوان ميراث باقي مرگ شوهر، زن به

داليل روشن در برابري زن و مرد در شأن و جايگاه، تقـرب  ]. 89، ص41؛ 102، ص2[گرفت  مي
صـراحت در   مندي از مواهب مـادي بـه   الهي، كسب معارف و علو درجات معنوي و همچنين بهره

. )13/ حجـرات (آمـده اسـت   ، منبع اصـلي اسـتنباط احكـام اسـالمي     منزلة  به ،آيات قرآن مجيد
؛ 35/ احـزاب (كنـد   خداوند در آيات متعـددي زن و مـرد را مسـاوي در كنـار هـم قلمـداد مـي       

  .)194/ عمران آل
و قـوانين   ]214ص ،37[با نگاهي اجمالي به تاريخ ميراث قبل از اسالم و بررسي اديان الهي 

بـراي زن  ] 214ص ،33؛ 264، ص11[ ي حتي تا كمي قبل از يكصد سال اخيـر كشورهاي اروپاي
اصل استقالل اموال زوجين به تعبير برخـي  ]. 56ص ،18[اند  گونه استقالل مالي قائل نبوده هيچ

، 29[اي آمره است و به همين دليـل شـرط خـالف آن نافـذ نيسـت       ان ايراني، قاعدهدان حقوقاز 
از طـرف   .]449، ص4[خوبي توسط فقهاي سلف تبيين شـده اسـت    مباني اين ادعا به]. 138ص

سـاز آن در تربيـت آحـاد     ديگر، اهميت نهاد خانواده در نظام اجتمـاعي اسـالم و جايگـاه انسـان    
بديهي است كه با توجه به اهميت خـانواده و نقـش اساسـي آن    . جامعه، مورد تأكيد اسالم است

حكام خانواده، در برخورد با موضوعات مرتبط بـا  در تشكيل جوامع بشري و ضرورت توجه به است
با توجه به تحول عظيم در ساختار فرهنگـي و  ]. 161، ص13[آن، تسامح و تساهل جايز نيست 

هـا و تغييـرات، علـم حقـوق در      به تناسـب پيشـرفت   ،]239، ص17[اقتصادي و صنعتي جوامع 
يافتـه   شـده و توسـعه   متحـول  دباي، يها، در عين تبعيت از اصول كل حل راه ةها و ارائ يافتن پاسخ

  ].207 ، ص16[د كنرفتار 

  بيان مسئله
و حضـور بيشـتر زنـان در     ،زنـان  ، همچـون اشـتغال اعضـاي خـانواده    ةدر حـوز ذكرشده تحول 
ظـاهر فرهنگـي، يكـي از موضـوعات      هاي اجتماعي به دليل نياز اقتصـادي و تحـوالت بـه    صحنه
يك از زن و مرد در تـأمين نيازهـاي    هر ةحوزه به وظيف سؤال ابتدايي در اين. برانگيز است چالش

اساس قوانين ايران متكي به منابع فقهـي، زن   بر. گردد مادي و مشاركت در اقتصاد خانواده برمي
ة هاي وي حتي هزينـ  و تأمين نفقه و هزينه رداي در تأمين نيازهاي مادي زندگي ندا هيچ وظيفه
  ].405، ص12[مرد است  ةعهدرب ،رمانيهاي د هزينه، مانند زن ةنيازهاي ويژ
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زوجه، در عين عـدم تكليـف در    نداشتنيا داشتن  سؤال اصلي مقاله به اشتغال، با اين وصف
. گـردد  آن برمـي  ةهاي مختلف و محـدود  تأمين نيازهاي زندگي و حق زوجه در اشتغال به حرفه

تشـكيل خـانواده در    ةفنويسندگان به دنبال يافتن پاسخي منطبق بـر مبـاني و فلسـ    ،حقيقت در
هـا و   مورد اين سؤال هستند كه چنانچه اشتغال زوجه به هدف اصلي تشكيل خانواده و مأموريت

و اشـتغال بـه    ،كلي  طور به ،تواند وي را از اشتغال به كار خدشه وارد كند، آيا مرد مي تكاليف زن
ي چنين حقي دارد؟ آيا بـه  بازدارد؟ اگر چنين است، بر چه مبنا و اساس ،طور جزئي به ،كار خاص

ـ  صرف ادعاي مرد مبني بر بروز اختالل در زندگي زناشويي و انجام  ويتكـاليف زناشـويي،    ندادن
معين بازدارد؟ آيا ضمانت اجراي قانوني وجود دارد يا مـرد بـا    ةتواند زن را از اشتغال به حرف مي

تواند زوجه را از اشـتغال   مي اييقض ةاالجرا از محكم مراجعه به دادگاه و تقاضاي صدور رأي الزم
معيني بازدارد؟ نويسندگان بـا تبيـين حـق زوجـه بـر اشـتغال و تشـريح داليـل آن و          ةبه حرف

شمارش برخي از مصاديق مغاير با مصالح خانواده، با تأكيد بر حفظ مصالح خـانواده، بـه منظـور    
  .هند كردرا تشريح خواذكرشده زوج، شرايط اعمال حق  ةجلوگيري از سوءاستفاد

  روش
 ـ كـاربردي و از حيـث ماهيـت تحقيقـي توصـيفي      ـ نظـري  يحاضر از نظر هدف، پژوهشـ  ةمقال

 ، تحليلـي  ــ  براي بررسي و تحليل تحوالت از روش توصيفي زمينه،در اين . شود تحليلي تلقي مي
 فتـه بهـره گر  ،اي آوري اطالعات بـه روش كتابخانـه   جمعو ان دان حقوقو آراي  ها همداقه در نظري

و بـراي نيـل بـه مقصـود از      ـ توصيفي بـوده  تحليليروش تجزيه و تحليل اطالعات نيز . شود مي
 ةدر حـوز  ،عـالوه  بـه . شده اسـت  استفادههاي دانشجويي  پژوهشي و رسالهـ  كتب، مقاالت علمي

، انتقادات و پيشنهادهاي افراد متخصـص در  آراها نيز به روش ميداني، از  عملي و عملكرد دادگاه
  .شده استگيري  اين حوزه بهره

  حق اشتغال زوجه
حق اشتغال زوجه در نظام حقوق اسالم و به تبع پيروي قوانين از منابع اسالمي، در حقوق ايران 

. شـود  مـي حق اشتغال زوجه در اسالم و حقوق ايران بررسـي   ،در ادامه. مورد تأييد و توجه است
المللي نيز تجزيه  ع اشتغال زن در اسناد بينشايسته است كه موضو ،قبل از طرح مباحث مذكور

  .شودو تحليل 

  حق اشتغال زوجه در اسالم
اسالم به حق مالكيت و حق توارث زن احترام گذاشته و در آيـات متعـددي بـر ايـن امـر صـحه       
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ـ  ).32/ نسـاء (آمد زن متعلق به خـود اوسـت    گذاشته و تأكيد كرده است كه دستاورد و در  ةنمون
و ، )ص(همسر بزرگوار پيـامبر اسـالم   ،حضرت خديجه از سويشتغال به تجارت عملي اين امر، ا

مندي زنان از ماترك خويشاوندان منتسب به زوج كه مورد  بهره، همچنين. ميزان دارايي وي بود
  ).7/ نساء(تأكيد قرآن قرار گرفته است 

شخص مالي د كه شو آيد كه اكتساب در موردي استعمال مي از معاني كسب و اكتساب برمي
رود كه شخص براي خود و ديگـري چيـزي    براي خود به دست آورد و كسب در جايي به كار مي

 ذكرشـده  ةدر آيـ ]. 174، ص22[كردن اسـت   جمع كردن آورد و اصل معناي كسب به دست مي
از صـراحت در  . يعني تحصيل درآمد، مفروض گرفته شـده اسـت   ،بودن اكتساب براي زنان حالل

  .دشو به مردان، استنباط مي كار و كسبدر آيه، عدم انحصار مالكيت و تفكيك زن و مرد 
و دعـوت بـه    )10/ جمعـه ( كار و كسبقرآن در آيات متعددي ضمن تشويق مردان و زنان به 

هاي حضـور و تـالش    برخي از نمونه ،)15 /ملك( برداري از منافع زمين و بهره )61 /هود(آباداني 
هـاي   حضور زنـان در صـحنه   ).26ـ23/ قصص(ا بيان كرده است زنان به كار و تالش اقتصادي ر

و حتي جهاد در اسـالم از   )10/ ممتحنه(و همچنين هجرت  )12/ ممتحنه(سياسي مانند بيعت 
  .امور بديهي است

منـدي از تـوان و تخصـص زنـان، افـزايش       از قبيل بهره ،نظر از آثار مثبت اشتغال زنان صرف
ادي خانواده و آثار منفي آن از قبيـل كـاهش ارتبـاط بـا اعضـاي      ظاهري رفاه و تأمين نياز اقتص

خانواده، بروز مشكالت عاطفي براي فرزندان، خستگي ناشي از كار مضـاعف خانـه و محـل كـار،     
، ضرورت اشتغال زنان در برخي از مشاغل از قبيل امـور آموزشـي و   ]76، ص9[ شوهر نارضايتي

  .توان ناديده گرفت اقتصادي خانواده را نميدرماني بخش زنان و مشاركت زنان در امور 
و ] 212 ، ص5[نسـاء را برخـي طلـب رزق     ةمباركـ  ةسـور  32 ةمعناي عبارت كسـب در آيـ  
رغـم احتمـال بـه     بـه در باب معنـاي كلـي آيـه،    ]. 430، ص8[اند  ديگران تحصيل فايده دانسته

آمـدهاي كشـاورزي و   به اكتسـاب در  دنيوي، مشهور، نظريا عقاب اخروي و ميراث  اكتساب اجر
، 25؛ 64ص ،23؛ 338، ص22؛ 66، ص7[انـد   تجارت و دسـترنج بشـر از مشـاغل مختلـف داده    

در آزادي اشتغال زنان به كـار و تـالش و تجـارت و اختصـاص     ، بنابراين]. 163، ص35؛ 185ص
  .دسترنج زنان به خودشان به صورت مستقل از شوهر و خانواده، ترديدي وجود ندارد

  وجه در حقوق ايرانحق اشتغال ز
ـ     28برابر اصل  شـغل   ةقانون اساسي جمهوري اسالمي، هر مرد و زن ايرانـي حـق انتخـاب آزادان

. مصـالح عمـومي و حقـوق ديگـران دارد     ،با اسـالم  نداشتن مورد دلخواه خود را به شرط مغايرت
دولـت   ةعهـد رافراد، اعم از زن و مـرد، ب  ةايجاد شرايط مساوي و امكان اشتغال به كار هم ةوظيف
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قـانون اساسـي نيـز بـر      43در بندهاي دوم، چهارم و هفـتم اصـل   ، عالوه بر اصل مذكور 1.است
افـراد   نداشـتن آحاد جامعه و آزادي انتخاب شـغل و اجبار  ةتأمين شرايط و امكانات كار براي هم

در  2.به كاري معين و تربيت افراد ماهر براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور تأكيـد شـده اسـت   
هـاي مختلـف وجـود     تفاوتي بين زن و مرد در اشتغال به حرفـه  ،يك از اصول قانون اساسي هيچ
 همـة قانون اساسي دولت موظـف شـده اسـت حقـوق زن را در      21در اصل  ،نايعالوه بر  .ندارد

  :دكنرعايت  ذيل،هاي  ويژه در زمينه به ،جهات با رعايت موازين اسالمي
  ؛راي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي اوهاي مساعد ب ايجاد زمينه.  1
  .خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند هب حمايت مادران.  2

به مواردي ، 78و  77، 76، 75، 38مواد  همچون ،در مواد متعددي از قانون كار ،عالوه بر آن
ارهـاي سـخت و   در قبال كار مساوي و ممنوعيـت ك  از قبيل اشتغال و مزد مساوي زن با مردان

هــاي شــغلي،  در فرصــت. آور، مرخصــي بــارداري و زايمــان كــارگران زن پرداختــه اســت  زيــان
توانند به مشاغل مختلف دست يابند و هيچ منع قـانوني بـراي    االصول زنان مانند مردان مي علي

  ].31، ص27[اشتغال زنان وجود ندارد 
تـرين مرجـع در    عـالي  منزلـة  بـه  ،در موارد متعددي از مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي

زنـان در نظـام جمهـوري اسـالمي     هـاي   از جمله منشور حقوق و مسـئوليت  ،فرهنگيهاي  حوزه
بر حقوق زنـان   ،شوراي عالي انقالب فرهنگي 1383شهريور  31مورخ  546 ةمصوب جلس ،ايران

  .كيد شده استأاز جمله حق اشتغال ت
از جمله محدوديت اشتغال به مشـاغل   ،راي زنانهاي شغلي ب با توجه به برخي از محدوديت
قـانون ارتـش جمهـوري اسـالمي ايـران       33 ةبه استناد مـاد  ،سنگين در ارتش و سپاه پاسداران

 1370قانون استخدامي سپاه پاسداران انقالب اسالمي مصوب سـال   20 ةو ماد 61مصوب سال 
غل درماني، بهداشتي و نظـاير  اگرچه در مشا ؛دشو نيز در راستاي وضعيت خاص زنان تحليل مي

  .آن مجاز شمرده شده است

                                                        
كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسالم و مصالح عمومي و  هر«: اساسيقانون  28اصل . 1

دولت موظف است كه با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همة . حقوق ديگران نيست، برگزيند
 ».افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد

تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و «: قانون اساسي 43 بند دوم اصل. 2
 »...قرار دادن وسايل كار در اختيار همة كساني كه قادر به كارند؛ ولي وسايل كار ندارند

وگيري از رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كار معين و جل«: قانون اساسي 43بند چهارم اصل 
 »...كشي كار ديگري بهره

استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر نسبت به احتياج براي توسعه و «: قانون اساسي 43بند هفتم اصل 
  »...اقتصاد كشور
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با توجه به ضرورت حضور زنان در برخي مشاغل، قوانين نيز بنا به ضرورت، متعرض مسـائل  
 ؛129، ص10 ؛18ص ، 1[نتيجه به صحت اشتغال زنـان مهـر تأييـد زده اسـت      مذكور شده و در

  ].142، ص34

  المللي بينحق اشتغال زن در اسناد 
 هاي اقتصادي از ديرباز در جوامع بشري وجود داشته است؛ ولـي معمـوالً   زنان در فعاليتحضور 

. بـوده اسـت   ،از جملـه زنـان   ،تـالش ديگـران  ة خود بر كار و نتيج ةتالش مردان در اعمال سلط
توانستند شـغل   هاي طبقاتي هر طبقه و صنف مي دهد كه در نظام چه تاريخ جوامع نشان مي اگر

مبارزات براي دسترسي مردم به آزادي انتخاب شـغل بـراي آحـاد مـردم در      ،نندخاصي را برگزي
 ةاعالميـ  23 ةماد .جهاني حقوق بشر نيز تجلي يافت ةجوامع مختلف به ثمر نشست و در اعالمي
  :دارد جهاني حقوق بشر در اين مورد مقرر مي

نصــفانه و شــرايط م. كــس حــق دارد كــار كنـد و كــار خــود را آزادانــه انتخـاب نمايــد   هـر 
همـه حـق   . بخشي براي كار خواستار باشد و در مقابل بيكاري مورد حمايت قـرار گيـرد   رضايت

  .]85ص ،31[ دارند كه بدون هيچ تبعيضي در مقابل كار مساوي، اجرت مساوي دريافت دارند
يكـي  . هاي كارگري بيشتر شد كارخانجات و محيطدر شدن اروپا، حضور زنان  پس از صنعتي

  :به قول ويل دورانت. ن امر احساس نياز كارفرمايان به كار ارزان زنان بوداز علل اي
قيمـت تـرجيح    آنان را بر مردان سركش سنگين تري بودند و كارفرمايان زنان كارگران ارزان

  .]151ص ،40[ خواندند مي زنان و كودكان را به كارخانجات فرا  كارفرمايان ةدادند و اعالمي مي
اروپـا را زنـان تشـكيل     ةبگيـر در كشـورهاي اتحاديـ    جمعيـت حقـوق   درصـد  45 ،اكنون هم

درصـد   50از  مقـدار مانند فنالند، فرانسه و سوئد، اين  ،در برخي از كشورهاي اروپايي. دهند مي
بـا   .]248ص ،26[ درصد از مردان كمتـر اسـت   20هنوز حقوق زنان حدود . نيز فراتر رفته است

طـور ضـمني و    بـه  ربي، در قانون اساسـي ايـن كشـورها   كشورهاي غ توجه به اهميت موضوع در
از جملـه  . آحاد مـردم پرداختـه شـده اسـت     ةصراحت به موضوع اشتغال هم برخي از كشورها به

، ينفك حقوق انسـاني  يك حق ال منزلة به  ،كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان به حق كار 11 ةماد
رفع تبعيض عليه زنان  ةكنند ردي كه تضمينبه موا ،در بندهاي ديگر اين ماده .اشاره شده است

مين اجتمـاع و  أا حق برخورداري از تـ بحرفه و شغل، دريافت مزد مساوي  ةدر حق انتخاب آزادان
 .اشاره شـده اسـت    ،ايمني الزم براي دوران بارداريمانند  ،مراقبت بهداشتي و امنيت شرايط كار

پيشرفت بررسي و در صورت لزوم بـازنگري،   بايد همگام با عدمذكرشده  ةقوانين حمايتي در ماد
  .]همان[لغو يا تمديد شود 
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  حق مالكيت زن
. شوند از حقوق مدني متمتع مي ،اعم از زن و مرد، ها انسان همة ،قانون مدني 958 ةاساس ماد بر

در صـورت اشـتغال زوجـه، وي     ،بنـابراين . انواع بديهي حقوق مدني، حق مالكيـت اسـت   يكي از 
استناد ذكرشده  ةتوان به ماد با ترديد در حق اشتغال زوجه مي. دكن د را تملك ميكار خو ةنتيج
ـ  حقوقيكي ديگر از موارد مورد استناد ]. 33، ص38[د كر ة ان در جـواز اشـتغال زوجـه، مـاد    دان

خصـوص تصـرف زن در امـوال خـود،      مادة ذكرشده در]. 133، ص21[قانون مدني است  1118
طور طبيعي، چنانچه زن اموالي داشته باشد، تصرف در امـوال   و بهطور مستقل ذكر شده است  به

از جملـه حقـوق مـالي    ]. 286، ص24[ذكرشده مستلزم اجازه از ديگري از جمله شوهر نيسـت  
دادن و نگهـداري فرزنـد، ارث،    كارهاي خانـه، مـزد شـير    المثل زن در زوجه، مهريه، نفقه، اجرت

چيزهايي كه در اسالم با نـزول  . ز كار و فعاليت استدريافت و پذيرش هبه و درآمدهاي حاصل ا
است، قوانين كشورهاي اروپـايي  شده  شمرده بربراي زنان  منابع مالي بديهي منزلة به آيات وحي

زنان در اروپا حتي مالـك محصـول كـار خودشـان     . اند به بعد به آن پرداخته 1900هاي  در سال
قـانون   1919هـا در سـال    و ايتاليـايي  1907در  هـا  ، سوئيسـي 1900ها در سـال   آلماني. نبودند

از منابع مالي ذكرشده، روشن است كه زن حتي ]. 106، ص42[مالكيت زرا به تصويب رساندند 
توانـد در   و مـي ] 145ص، 9[به كار نيز از منابع مالي برخـوردار اسـت    نداشتن در صورت اشتغال
آمـده قبـل از ازدواج    دسـت  ه اموال بـه نظر از اينك بدون موافقت شوهر، صرف، اموال شخصي خود

  ].317، ص30[گونه تصرفي داشته باشد  وي باشد يا بعد از آن، هر
د شـو  با پذيرش استقالل مالي و حق مالكيت براي زن، جواز حق كار و اشتغال نيز اثبات مي

حـق اشـتغال بـه مشـاغل مـورد       ةنتيج اكنون با پذيرش حق مالكيت براي زن در]. 31، ص27[
و اقتصـادي و كسـب    يهاي اجتماعي، فرهنگـ  و اعتقاد به آزادي زن در پذيرش مسئوليت عالقه

به مسئوليت زن در حفظ قوام خانواده و تشـييد مبـاني آن اشـاره     تالش مذكور،  ةنتيج درآمد در
  .خواهيم داشت

  مسئوليت زن در تشييد مباني خانواده
ندان و احترام متقابل به يكـديگر وظـايفي   يك از زن و مرد در حفظ بنيان خانواده، تربيت فرز هر

از عنـاويني ماننـد تكليـف بـه حسـن معاشـرت بـا         1104و  1103قانون مدني در مـواد  . دارند
ضـمانت اجـراي ايـن    . يكديگر، معاضدت در تشييد مباني خانواده و تربيت اوالد نام بـرده اسـت  

هاي  انتظار داشت؛ بلكه مصداق تكاليف و معاضدت و همكاري را نبايد از رأي دادگاه و اجراي آن
صراحت در مـواد   كه به شده،به امور ذكر]. 212، ص29[اين تكاليف نيز نوعي الزام اخالقي است 

قانون مدني مشهود است، اموري مانند وفاداري و ضرورت سكونت مشـترك را نيـز بايـد اضـافه     
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ط شـوهر تعيـين   سـكونت زن را در منزلـي كـه توسـ     1114 ةاگرچه قانون مـدني در مـاد  . كرد
رسـد   در صورت عدم واگذاري حق سكونت به زن، تكليف زن دانسته است، به نظر مـي ، شود مي

مربوط به جايي است كه متناسب با عـرف و عـادت و رعايـت شـئون زن باشـد      ذكرشده تكليف 
نساء، مردان مكلـف بـه معاشـرت بـه نيكـي بـا زنـان         ةمبارك ةسور 19 ةبرابر آي]. 311ص ،30[

  .و به آنان ضرر برساند بگيردبه آنان سخت  دطالق، نباي ةمبارك ةسور 6 ةبه حكم آيهستند و 
تالش و معاضدت زن در تشييد مباني خانواده و مشاركت وي در تربيت فرزندان همراه شوهر 

هاي قـانوني و بـه    در چارچوب گزاره شيك از اعضاي اي كه در آن هر خانواده. از تكاليف زن است
حفــظ دوام و قــوام آن هســتند، بــه  بــرايهــايي  وادگي موظــف بــه تــالشكمــك اخــالق خــان

اي نياز دارند كه در صورت به خطر افتادن اين بنيان اصلي و اساسـي در سـاختار    گيرنده تصميم
اند زير يك سقف و بـا رعايـت وفـاداري و نهايـت      ها موظف آن. اجتماعي، تصميم نهايي را بگيرد

يگر در استحكام مباني خانواده و تربيـت محصـول ايـن بنيـان و     ورزي و ابراز عالقه به يكد عشق
از نظر برخي . محور است، تالش كنند خانواده ةجامع ةاساس، يعني فرزندان كه عناصر اصلي سازند

ن سازماني مخلـوط از قواعـد حقـوقي و اخالقـي     آما از  ةقواعد حاكم بر خانواد، ان مادان حقوقاز 
ز هر چيزي كه به اين سازمان مخلوط از قواعد حقوقي و اخالقـي  ا ،نتيجه در .]29[ ساخته است
از بايد يك از زن و شوهر در عين آزادي در انتخاب شغل،  د، بايد پرهيز شود و هركنخدشه وارد 

 .اندازد، اجتناب كنند مهم متشكل از زوجين را به خطر مي ةمشاغلي كه اين خانواد

  رياست خانواده
ولو اجتماعات دونفري، در هر سازمان حقوقي يا مردمـي   ،اجتماعاتگيري در  در ضرورت تصميم

نيـز جـز بـا تعيـين      ،يعني خـانواده  ،دوام اين اجتماع دونفري. از نظر عقلي ترديدي وجود ندارد
يكي از دو نظر و تصميم در يك جمـع   معموالً]. 223، ص29[مدير و مسئول ويژه ممكن نيست 

در مقابل اين سؤال كه چرا بايـد  . بست مواجه نشود رها با بنعمل بپوشد تا كاة دونفري بايد جام
رياست خانواده با مرد باشد، پاسخ اين است كه از نظر قواي جسماني و احاطه بر امور اجتمـاعي،  

. شـود  دار شدن اين مسئوليت در مردان مشـاهده مـي   طور نوعي صالحيت بيشتري براي عهده به
كه عالوه بر برتري در قـواي جسـماني، بـر    بود دنبال فردي به  دبراي تصدي رياست خانواده، باي

شـود   ها بيشتر در مردان ديده مي به طور نوعي، اين ويژگي. امور اجتماعي نيز احاطه داشته باشد
استنباط احراز  .شود ده ميهها مشا دار شدن اين مسئوليت در آن و صالحيت بيشتري براي عهده

شـدن يـك مسـئوليت مهـم و بـه       دار عهـده  منزلة به 1نساء ةمبارك ةسور 34 ةاين مسئوليت از آي
 1105 ةقانون مدني بـه موجـب مـاد   . هاي زندگي زناشويي است دار شدن هزينه دنبال آن، عهده

                                                        
  ».الرجال قوامون علي النساء بما فضل اهللا بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم«. 1
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 ةقبـل از آن وظيفـ   ةرياست خانواده را در روابط زوجـين از خصـايص مـرد برشـمرده و در مـاد     
]. 224، ص29[به زن داده است  تربيت فرزندانمعاونت و ياوري او را در تشييد مباني خانواده و 

زيـرا در   ،دشـو گـذاري مـرد بـر زن     نبايد تلقي برتـري و ارزش ذكرشده  ةاز تعبير رياست در ماد
جا بحث از ارزش جـنس زن و مـرد شـده اسـت، سـخن از برابـري و        مجموعه آيات و روايات هر

هاي مغفـرت   در كنار هم زمينهقرآن كريم در آيات متعددي براي زن و مرد . ارزش مساوي است
در مراتـب اسـالم و ايمـان و قنـوت و      ،در اين آيـه ). 35/ احزاب(و پاداش عظيم قرار داده است 

و ذكر خداوند، زن و مـرد را در كنـار هـم     اعبادت و صدق و صبر و خشوع و صدقه و روزه و تقو
عمـران   آل ةمباركـ  ةسور 194 ةدادن پاداش اخروي براي اعمال زن و مرد در آي قرار. آورده است
  .هاي بارز برابري در ارزش عمل زن و مرد از ديدگاه اسالم است نيز از نمونه

نسـاء بهـره    ةمبارك ةسور 34 ةدرستي از لفظ سرپرست براي تفسير آي ن بهابسياري از مفسر
روشني معلوم است كه خانواده يك واحـد كوچـك اجتمـاعي اسـت و      به]. 412، ص35[اند  برده

 ،سرپرستي مـرد در نظـام خـانواده   . مانند هر اجتماعي بايد يك سرپرست و مسئول داشته باشد
دار شدن ايـن مسـئوليت و پـذيرش     عهده. نيز از همين قبيل است ،عنوان يك اجتماع دونفري به

دليل ها و قواي جسماني است و هم به  ويژگي دليل هم بهه نفر دو يا چند ةسرپرستي يك خانواد
هاي نگهداري و تربيت فرزندان  هاي مالي از قبيل پرداخت نفقه، مهريه، هزينه پذيرش مسئوليت

يكي از داليل رياست و سرپرستي ]. 1ص ،15[المثل كارهاي زن در خانه  و حتي پرداخت اجرت
 ،از همـين روي . امـور خـانواده اسـت    ةر ادامـ تفكر بر احساسـات د  ةمردان در خانواده ترجيح قو
 مـردان و معاونـت و يـاوري بـه زنـان      ةعهـد راين اجتماع دونفـري ب  ةمسئوليت سرپرستي و ادار

كـرد و سرپرسـتي را در اختيـار زنـان      چنانچه اسالم برعكس اين هم عمل مي. سپرده شده است
كه چرا سرپرستي و رياسـت خـانواده   كرد  پاسخ، امكان طرح پيدا مي داد نيز اين ايراد بي قرار مي

تـر   خوبي روشن است كه رياست و به تعبير صـحيح  به ،نتيجه در. زنان گذاشته شده است ةعهدرب
 ةدار شـدن ادار  حقيقت نوعي پذيرش مسـئوليت و عهـده   نفري زن و مرد در سرپرستي اجتماع دو

گيري در وقـت   صميمهاي زندگي، ت خانواده است كه در ضمن پذيرش مسئوليت پرداخت هزينه
گيري نهايي صرفاً در امور خانواده و  اين تصميم. مرد قرار داده است ةعهدرضرورت و نياز را نيز ب

و انتخـاب شـغل زن    )قانون مدني 1114 ةماد(از قبيل انتخاب محل سكونت  ،مراعات مصالح آن
  .]388، ص 30[از اختيارات شوهر است  ،و نظاير آن )قانون مدني 1117 ةماد(

تواننـد و نبايـد از ضـروريات     يك از زن و مرد كه باشند، نمـي  رئيس يا سرپرست خانواده، هر
رياست مرد بر خانواده و در چارچوب سـازمان حقـوق خـانواده يـك     . اين مسئوليت تجاوز كنند

]. 226، ص29[يك حق شخصي از آن اسـتفاده كنـد    منزلة  اجتماعي است و مرد نبايد به ةوظيف
كانون خانواده . كند خانواده را بهتر ايفا مي ةزيرا مسئوليت ادار ،مرد است ةعهدرده برياست خانوا

يابـد و اعمـال ايـن     تري قوام و استحكام مـي  مرد به نحو شايستهانة دلسوز يبا رهبري و فرمانده
  ].227، ص29[اختيار از طرف مرد بايد به منظور حفظ مصالح خانواده باشد 
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  و حدود اختيارات شوهرهاي اشتغال زن  محدوديت
با توجه به اهميت سازمان حقوقي خانواده در اجتماعات بشري و تأكيد مضاعفي كه نظام اسالمي 

يـك از زن و مـرد    اسالمي دارد، هر ةدر جامع ،متشكل از زن و مرد و فرزندان ،به جايگاه خانواده
مندي زوجـه از حقـوق    هرهب. )قانون مدني 1102 ةماد( دارند حقوق و تكاليفي در مقابل يكديگر
مسكن و لباس و  ة، نفقه شامل هزين)قانون مدني 1108 ةماد(مالي نظير مهريه به تراضي طرفين 

هـاي درمـاني و    هزينـه  ،)قانون مـدني  1107 ةماد(غذا و حتي خادم در صورت عادت يا نياز زن 
گونه تكليـف در   يچه نبودالمثل كارهاي زن در خانه با توجه به  و اجرت] 406، ص12[بهداشتي 

زن، از حقوق مالي زن  از سويدادن به فرزند  اجرت شير ةكار زن در خانه و نيز مطالب دادن انجام
گونه شرط در ازدواج از قبيل تنصيف دارايي شـوهر در   در صورت وجود هر ،ها عالوه بر اين. است

شرايط موجود در قانون مندي زن از ماترك شوهر متوفاي خود با كيفيت و  زمان زناشويي و بهره
حقـوق   ةزن در كليـ . از ديگر حقوق مالي زن اسـت  )قانون مدني 949و  948، 946مواد (مدني 

  .)قانون مدني 1118 ةماد(د گونه تصرف مستقل را دار خود حق هر هاي مالي و دارايي
 از نتايج رياست مرد بر خانواده، عالوه بر تمكين، تعيين محل سكونت توسط مـرد، مخالفـت  
شوهر با شغل زن در صورت منافات با مصالح خانوادگي و حيثيت زن يا شوهر، عـدم خـروج زن   
از محل زندگي بدون اجازه يا رضايت شوهر، امور ديگري مانند تحميل تابعيـت مـرد بـر زن در    

و تعيين اقامتگاه زن شوهردار در اقامتگاه  )قانون مدني 976 ةماد(خارجي  ةصورت ازدواج با تبع
قانون  42 ةموضوع ماد( و امكان استفاده از نام خانوادگي شوهر )قانون مدني 1005 ةماد(شوهر 

قـانون   1170و  1168موضـوع مـواد   ( و واليت پدر بر فرزنـدان ) 1355ثبت احوال مصوب سال 
  .گفتني است )مدني

بـه  . گيـري خواهـد شـد    و نتيجه ثآنچه مربوط به موضوع مقاله است، بح شده،از نكات ذكر
يعني اشتغال زوجه و حدود اختيارات شوهر در منـع وي از اشـتغال بـه     ،سبت موضوع اصليمنا

، مشاغل خالف مصالح، شئون و حيثيات زن و خانواده، كسب رضايت شوهر در خـروج از منـزل  
نهايت اصل اشتغال بـه   اشتغال به مشاغل خارج از منزل و در اجتماع است، بحث و در ةكه مقدم

مالك و مصداق مشـاغل خـالف شـئون و مصـالح و حيثيـات خـانوادگي        مشاغل مختلف و ذكر
  .شود ميتجزيه و تحليل 

د كنـ بنابر نظر مشهور فقهاي اماميه، زن بايد رضايت شوهر را هنگام خروج از منـزل كسـب   
 ةنشدن از منزل شوهر بدون اجـاز  باره معتقد است كه خارج شهيد ثاني نيز در اين]. 307ص ،3[

برخـي از فقهـا نيـز     .]308، ص3[خود برود  ةبر زن است؛ اگرچه نزد خانواد وي از حقوق شوهر
]. 306، ص39  ؛305، ص36؛ 655، ص32؛ 308، ص22 ؛478، ص6[انـد   مواردي را استثنا كرده

عنصر اصلي در توجيه اين اختيار براي مرد در چارچوب رياسـت و سرپرسـتي مـرد بـر خـانواده      
د، در عـين  كنـ اي ايفا  ظام اسالمي، خانواده نقش مهم و ويژهاگر بناست كه در ن. دشو تحليل مي
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آزادي زن در كسب مال و به تبع آن اشتغال به مشاغل مختلف، نبايد به اساس خانواده و اهداف 
د، خـروج زن بـدون   كنـ از مسائلي كه ممكن است به اين مهـم خدشـه وارد   . آن خللي وارد آيد

  .است ،يعني مرد، دير و سرپرست آنخانواده و م ةرضايت و اطالع مسئول ادار
گذار از اعطاي اختيار به شوهر براي منع زن از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح  هدف قانون

 ،بنـابراين . خانوادگي يا حيثيات خود يا شوهر باشد، حفظ مصالح خانواده و حيثيت طرفين است
ثيت زن يا خودش بايـد رفتـار   بر محور حفظ مصالح خانواده و حيذكرشده مرد در اعمال اختيار 

يعنـي نگاهـداري و تربيـت فرزنـد و      ،آنچه موجب اخالل در بنيان خـانواده و ملزومـات آن  . دكن
ا به هم خوردن نظـم خـانواده از نظـر تربيتـي و اقتصـادي      يحفظ حيثيت اجتماعي زن يا شوهر 

در دو محـور مـورد    موضوع را، در ادامه]. 233، ص29[امور منافي مصالح خانواده است از باشد، 
يعني مشاغل منافي مصالح خانوادگي و مشاغل منافي با حيثيات خود يا زن و بعـد   ،تأكيد قانون
  .كنيم ميبررسي  ،اعمال اختيار مرد ةاز آن نحو

  مشاغل منافي مصالح خانوادگي
را مختـل  آن شود كـه بنيـان و اسـاس     چيزي منافي مصالح خانوادگي يك خانواده محسوب مي

اداره، تربيت و تحصيل فرزندان، آرامش و آسايش اعضـاي   ةنظم حاكم بر آن از قبيل نحوو  كند
 ةاي متفاوت است و تعيـين ضـابط   اين موضوعات در هر خانواده. خانواده را تحت تأثير قرار دهد

حسـب شـرايط    بر بنابراين،. ها و تشخيص شغل منافي مصالح خانواده امكان ندارد خاص براي آن
از مجموعـه وظـايف زن، همكـاري و    . و اوضاع و احـوال حـاكم بـر آن متفـاوت اسـت      ها خانواده

معاضدت در تشييد مباني خانواده و تربيت اوالد، نگهداري و مواظبت از اوالد، تمكـين، سـكونت   
چنانچه مشـاغلي كـه    ،بنابراين. توان برشمرد كند و وفاداري را مي در محلي كه شوهر تعيين مي

منافـات   ،يعني قوام و استحكام و نظـم و آرامـش   ،با مصالح خانوادگي ورزد يزن به آن اشتغال م
  .دارد بازذكرشده قانون مدني، زن خود را از شغل  1117 ةتواند وفق ماد داشته باشد، مرد مي

يـا بيـرون از    اعم از اشتغال به حرفه يا صنعت خاصـي در منـزل   ،چنانچه زن با اشتغال خود
 1108 ةد، عالوه بر عدم اسـتحقاق نفقـه، برابـر مـاد    كنين از مرد عمل نتواند به تكليف تمك ،آن

 ،20[بـازدارد  ذكرشـده  وي را از حرفـه يـا صـنعت     1117 ةتواند برابر مـاد  قانون مدني، مرد مي
  ].97، ص28  ؛39ص

عالوه بر اين، چنانچه اشتغال به حرفه يا صنعت يا شغلي توسـط زن در داخـل يـا خـارج از     
كافي براي ايفاي وظايف خـود در تشـييد مبـاني خـانواده و تربيـت فرزنـدان        خانه، وقت و توان

قانون مدني و با ترتيبي كه در بند بعـدي خواهـد آمـد،     1117 ةنداشته باشد، مرد به استناد ماد
 كه زوجه با اشـتغال  صورتي با اين وصف، در. تواند زن را از اشتغال به شغل ذكرشده منع كند مي

بازبمانـد، در تـزاحم    ،اعم از زوجيت و مشاركت در تربيت فرزندان ،زناشويي خود از اداي وظايف
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دو حكم جواز اشتغال و وجوب اداي وظايف زوجيت، زن بايد از اشتغالي كه مغاير و منـافي اداي  
قـانون   1102 ةكه در ماد ،وظايف زناشويي است، دست بردارد و به انجام وظايف ناشي از ازدواج

گذار به پيروي از شرع بـه   مذكور، قانون ةوظيف نيافتن در صورت تحقق. ردازدمدني آمده است، بپ
  .بازدارد شدهمرد حق داده است كه وي را از اشتغال به شغل ذكر

  مشاغل منافي با حيثيت مرد و زن
گذار به مرد حق داده زن خود را از اشتغال به حرفه يا صـنعت معينـي منـع     از مواردي كه قانون

 ةمعيار ثابت و روشني بـراي همـ  . حيثيت مرد و همچنين زن است باذكرشده ل د، تنافي شغكن
هـا   و رسـوم حـاكم بـر آن     هـا و آداب  حسب شرايط خانواده تعيين نيست؛ بلكه بر ها قابل  خانواده

ها متفاوت و تشـخيص آن بـا عـرف     حسب زمان و مكان و وضع خانواده اين امر بر. متفاوت است
و اعتبار اجتماعي يك روحـاني، دانشـمند، پزشـك و هنرپيشـه بـا       حيثيت]. 142، ص21[است 

گزينـد، بـا ديگـر     برمـي  شـده يك از مشاغل ذكر هراز شغلي را كه همسر . يكديگر متفاوت است
  .يا خود او منافات داشته باشد حيثيت و اعتبار شوهر مشاغل متفاوت و ممكن است با

  اعمال اختيار مرد و حدود آنة نحو
شود كه تشخيص مصـالح خـانواده و حيثيـت زن و     اين سؤال مطرح مي  ،1117 ةادبا توجه به م

يس خـانواده، بنـا بـه تشـخيص خـود از مصـلحت خـانواده و        ئعنوان ر به، مرد با كيست؟ آيا مرد
تواند زن را از اشتغال به شغل معـين منـع كنـد؟ آيـا بـا اعـالم مـرد بـه          مي حيثيت خود يا زن

خالف مصالح خانواده و منافي حيثيت  ةه دارد از اشتغال زن به حرفكارفرماي زن، كارفرما وظيف
و با اثبات تنـافي شـغل زن بـا    كند عنوان مدعي بايد به محكمه مراجعه  يا مرد بهجلوگيري كند 

معينـي را   ةمصالح خانواده و حيثيت خود و زن، رأي دادگاه مبني بر ممانعت از اشتغال به حرفـ 
آيـد   قانون مدني برمـي  1117و  1105؟ از ظاهر مواد كندفرما تقديم اجرا به كار برايدريافت و 
شـده    بـه وي داده  شـده ذكر ةاساس اختياري كه در مـاد  عنوان سرپرست خانواده و بر كه مرد به
. حكم دادگاه و اثبات آن نـدارد   معين بازدارد و نيازي به ةتواند زن را از اشتغال به حرف است، مي

  :آمده است 1353حمايت خانواده مصوب  قانون 18 ةدر ماد اما
تواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي  شوهر مي

  ...يا حيثيت خود يا زن باشد، منع كند
آيد كـه   نسخ نشده است، برمي كه نسبت به قانون مدني تأخير داشته و هنوز نيز، مذكور ةاز ماد

دعوي و اثبات ادعاي خود مبني بـر تنـافي شـغل زن بـا مصـالح خـانواده يـا         ةقامشوهر بايد با ا
هاي دولتي يـا   ها و سازمان اعم از دستگاه ،رأي دادگاه به كارفرماي زن ةحيثيت خود يا زن و ارائ
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نيـز  ذكرشـده  هـاي   دسـتگاه . بـازدارد ذكرشـده   ةغيردولتي يا خصوصي، زن را از اشتغال به حرف
مـرد از اختيـار   ة ايـن امـر بـراي جلـوگيري از سوءاسـتفاد     . ي دادگاه هستندموظف به اجراي رأ

آمـده اسـت كـه     1353قانون حمايت خانواده مصوب  18 ةماد ةدر ادام. در قانون استذكرشده 
تواند از دادگاه تقاضـاي مشـابه بـر منـع زوج از اشـتغال بـه مشـاغل منـافي مصـالح           زن نيز مي
دادگاه در اين حالت با اثبات ادعـاي زوجـه و در صـورت    . مايديا حيثيت مرد يا زن بن خانوادگي

  .دارد بازميذكرشده بروز اختالل در امر معيشت خانواده، مرد را از اشتغال به شغل 

  گيري نتيجه
زن و  ةمـورد عالقـ   ةآيد كه انتخاب شغل و اشتغال به حرف در مقاله برمي شده انجامبا بررسي .  1

توانند بـه شـغل دلخـواه خـود مبـادرت       مي ،مانند مردان ،زنان نيز. هاست آن ةمرد از حقوق اولي
نظام حقوقي ايران در اصول قـانون اساسـي   . مند شوند ورزند و از مزاياي مادي و معنوي آن بهره

، 38و قوانين عادي از جملـه مـواد    43و بندهاي دوم و چهارم و هفتم و اصل  28از جمله اصل 
ي قوانين ديگر به تبعيت از فقه اماميه براي زن حق اشتغال قائـل  قانون كار و برخ 78و  77، 75

گونه تصرف  طور مستقل حق هر و با داشتن حق مالكيت، به دارندزنان استقالل مالي . شده است
  ؛در دارايي خود را دارند

. نـد داريـك از زن و مـرد حقـوق و تكـاليفي      در اجراي وظايف زناشويي هر ،از طرف ديگر. 2
كند كه در اين اجتماع دو  س و بنيان خانواده و ضرورت مراقبت از اين مهم، ايجاب مياهميت اسا

رو،  ايـن  از. و به ترديدها و اختالف نظرها پايان دهـد  بگيرديا چندنفري، يك نفر تصميم نهايي را 
. عنوان رياست خانواده، از خصايص شوهر دانسته است باگيري نهايي را  تصميم نظام حقوقي ايران

نانچه اشتغال به شغل انتخابي توسط زن با مصالح خانواده در تنافي باشد يا با حيثيت و اعتبار چ
اجتماعي و خانوادگي زن يا شوهر مغايرت داشته باشد، مدير و سرپرست اداره و سازمان خانواده، 

  ؛دكنمنع ذكرشده حق پيدا كرده است كه زن را از اشتغال به شغل  ،برابر قانون
هـا يـا    آيد كه تعيين ضابطه و مالك معين بـراي مصـالح خـانواده    ها برمي يج بررسياز نتا. 3

  ؛و بايد داوري را به دادرس بر مبناي عرف سپرد يستپذير ن حيثيت زن يا مرد امكان
اثبات مغايرت و تنافي شغل زن با مصالح خانواده و حيثيـت و اعتبـار زن يـا     ةوظيف ةاحال.  4

دگي و صدور حكم در دادگاه صالح، فرد را از سوءاسـتفاده از اختيـار   مرد، به مرد و ضرورت رسي
  ؛دارد قانون مدني بازمي 1117 ةدر مادذكرشده 

اين حق به زوجه نيز داده شده است كه در صورت ادعاي اشتغال مرد به شغلي كه مغاير . 5
 18 ةاسـاس مـاد   بـر  ،مصالح خانواده و حيثيت زن يا مرد باشد، با مراجعه به دادگاه و اثبات ادعـا 

  .دكنمنع ذكرشده ، مرد را از اشتغال به شغل 1353مصوب  ،خانوادهاز قانون حمايت 
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  منابع
، مركـز  51ش ، نظرسنجي از مردان درباره اشتغال زنان، پـژوهش ارتبـاطي  ). 1386(ه اقبالي، بنفش] 1[

  .هاي صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران تحقيقات و مطالعات پخش برنامه
  .كميسيون معارف :الحسين هژير، تهران عبد ة، ترجمتاريخ ملل شرق .)1309( لبر مائه؛ ژوئل ايزاكآ] 2[
، مسالك االفهام الي تنقيح الشرايع االسـالم  .)1416( )شهيد ثاني( الدين بن علي العاملي، زين جبعي] 3[

 .، قم8المعارف االسالميه، ج  ةسسؤم
 .6وزارت ارشاد، چ  :، تهران10، ج عه الي تنقيح مسائل الشريعهالشي وسائل .)1367( حر عاملي، محمد] 4[
 .2چ  مسجد مقدس جمكران، :قم ،االشعار خزائن سيد عباس،. )1420( حسيني جوهري] 5[
 جاكبر غفاري،  ، تعليق عليالمدارك في الشرح المختصر النافع جامع، )1405( خوانساري، سيد احمد] 6[

 .2 چصدوق،  :، تهران5
 .3داراالحياء التراث العربي، چ  :، بيروتمفاتيح الغيب .)1420( ي، فخرالدينراز] 7[
 دارالعلوم االسـالميه،  :بيروت ،المفردات في غريب القرآن. )1404( حسين بن محمد راغب اصفهاني،] 8[

 .2 چ
 .2برگ زيتون، چ  :، تهرانزن، اشتغال و مالكيت .)1382( فر، مرضيه روشن] 9[
 .سسه فرهنگي تربيتي تبيانؤم :، تهرانشناسي اشتغال بانوان جامعه .)1377( هسفيري، خديج] 10[
 .طه :، قزوينحقوق مدني .)1375( شايگان، سيد علي] 11[
زن در ، »نفقه و نيازهـاي درمـاني زوجـه   « .)1394( اميرحسيني، امين ؛حسن مقدم، محمد صادقي] 12[

 .405،صمركز مطالعات زنان دانشگاه تهران، فرهنگ و هنر
مدرس علوم  فصلنامه ،باروري مصنوعي از ديدگاه حقوق اسالم .)1383( حسن مقدم، محمد صادقي] 13[

 .161ص ،8، سالانساني
 ،»تحـول در حقـوق ارث زن از امـوال غيـر منقـول شـوهر      «). 1391( حسـن  مقدم، محمد صادقي] 14[

 .41،ص2 ، شدانش حقوق مدني ةنام دوفصل
هاي زوجه و بررسـي   المثل كار اجرت« .)1384( پور، محمد علي ن؛ انصاريحس مقدم، محمد صادقي] 15[

 .1، ص41، ش مدرس علوم انساني ةنام ، فصل»آراي محاكم در اين زمينه
بررسـي تطبيقـي نسـب كودكـان     « .)1393( حسن؛ موحدي ساوجي، محمـد  مقدم، محمد صادقي] 16[

 ة، دورمطالعات حقوق خصوصي ةنام فصل ،»مريكااحاصل از جنين آزمايشگاهي در حقوق ايران و 
 .207،ص2، ش 44

تحـول مسـئوليت مـدني در حقـوق     « .)1390( حسن؛ نوري يوشانلويي، جعفر مقدم، محمد صادقي] 17[
 ةدانشگاه تهران، دور حقوقة نام ، فصل»ترميمي فرانسه با تأكيد بر شناسايي خسارات غير ايران و

 .239،ص24، ش 41
 ،»منقــول شــوهر تحــول در حقــوق ارث زن امــوال غيــر« .)1391( مدحســنمقــدم، مح صــادقي] 18[

 .56،ص2ش  ،دانش حقوق مدني ةنام فصل دو
 حقوق ةمجل ،»االرث زوجه منحصر در فقه و قانون مدني سهم« .)1391( حسن محمد مقدم، صادقي] 19[

 .39، ص26دانشگاه تهران، ش



  467    ...اختيارات شوهر در منع اشتغال زن

 .جنگل: ، تهراننوادههايي از حقوق خا درس) 1393( صفار، محمدجواد] 20[
: ، تهـران حقوق مدني، مختصر حقـوق خـانواده   ةدور. )1374( حسين؛ امامي، اسداهللا ديصفايي، س] 21[

 .4 دانشگاه تهران، چ
بنيـاد علمـي عالمـه    : قم ،4ج ، الميزان في التفسير القرآن .)1417( طباطبايي، سيد محمدحسين] 22[

 .2طباطبايي، چ 
 .مطبعه دارالمعرفه :، بيروتالبيان مجمع .)1406( طبرسي، فضل بن حسن] 23[
ة سسـ ؤم: جـا  ، بـي كتاب الخـالف  .)1407( الطائفه، ابوجعفر محمد بن حسن بن علي طوسي، شيخ] 24[

 .2النشر االسالمي، چ 
 .داراالحياء التراث العربي :، بيروتالتبيان في التفسير القرآن .)تا بي( طوسي، محمد بن حسن] 25[
 ،»نگرشي بر سير تاريخي و تطبيق حقـوق زن در ايـران  « .)1385( سادات ه اردبيلي، فائزهزاد عظيم] 26[

 .248، ص11ع، ش نداي صادق ةنشري
 .2سمت، چ  :، تهران1ج ، كامل حقوق كار ةدور .)1389( اهللا عراقي، عزت] 27[
انتشـارات دفتـر    مركز: ، قمتطبيقي ةزوجه در حقوق ايران و مطالع ةنفق .)1371( فرشتيان، حسن] 28[

 .قم ةعلمي ةتبليغات اسالمي حوز
 .7 شركت سهامي انتشار، چ :، تهرانحقوق مدني، حقوق خانواده ةدور .)1385( كاتوزيان، ناصر] 29[
 .علوم اسالمي ةسسؤم :مق بررسي فقهي حقوق خانواده، )1365( محقق داماد يزدي، سيد مصطفي] 30[
صـدا   :تهران ،اساسي و نهادهاي اساسي جمهوري اسالمي ايرانحقوق . )1369( الدين جالل مدني،] 31[

 .و سيما
 .الفقه الشيعه ةسسؤم :بيروت، 38ج  ،الينابيع الفقهيه .)1413( اصغر مرواريد، علي] 32[
 .2چ ، صدرا: ، تهرانمجموعه آثار .)1379( مطهري، مرتضي] 33[
مجموعـه   ،در ايـران و ديگـر كشـورها   بررسي روند اشتغال زنـان   .)1378( الملوك مظفري، بهجت] 34[

 .معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء: مقاالت سمينار سيماي زن در جامعه، تهران
 .دارالكتاب االسالميه :تهران  ،2ج  ،تفسير نمونه .)1366( مكارم شيرازي، ناصر و ديگران] 35[
تنظيم و نشر آثار امـام   ةسسؤم، تهران، 2، ج تحرير الوسيله .)1407( اهللا روح موسوي خميني، سيد] 36[

 .2علمي عروج، چ  ةسسؤخميني، م
 .اطالعات: ، تهرانبررسي ميراث زوجه در حقوق اسالم و ايران .)1370( پور، حسين مهر] 37[
 .اطالعات ةسسؤم: تهران، مباحثي از حقوق زن .)1379(ــــــــــ ] 38[
داراالحيـاء   :، بيـروت 31ج  ،ع االسـالم جواهر الكالم في شـرح شـراي   .)1404( نجفي، محمدحسن] 39[

 .التراث العربي
 .7انقالب اسالمي، چ :عباس زرياب، تهران ة، ترجملذات فلسفه .)1371( ويل دورانت] 40[
 .اقبال :، تهران2مهرداد مهرين، ج ة ، ترجمتاريخ تمدن .)1349( ويل دورانت] 41[
، )نمـاز جمعـه  هـاي   مجموعه خطبه( تماعيزن و عدالت اج .)1380( اكبر هاشمي رفسنجاني، علي] 42[

 .نشر سفير حج
 




