
 

 

 

Legal-Jurisprudential Analysis of the Wife's 

Asking Permission from the Husband to Leave 

the House with Focus on the Popular Rule 

Mohammad Nozari Ferdowsiyeh
 

Assistant Professor, Faculty of Theology, University of Qom, Qom, Iran 

(Received: June 27, 2020; Accepted: September 13, 2020) 

Abstract 

The family legal system in Islam includes the rights and obligations set by the 

Shari'a for family members, including husband and wife. One of the duties of a 

woman in the family is to limit the way out of the home. Various views have been 

expressed about this ruling. In general, there are two theories among Shi'ite jurists 

regarding the condition of permission for a woman to leave home. According to the 

famous opinion of jurists, a woman has absolutely no right to leave the house under 

any circumstances without her husband's permission and consent. And leaving 

without the husband's permission leads to the violation of marital duties. Based on 

the non-famous opinion, it is considered illegal for a woman to leave home without 

her husband's permission if it is against the right of husband’s sexual enjoyment. 

Therefore, if the husband travels or when the husband cannot have any enjoyment, 

wife may leave home without permission. Referring to and analyzing jurisprudential 

arguments, especially the verses of the Qur'an, this article seeks to prove that there is 

a third theory; that is the fact that it is obligatory for the wife to take the husband’s 

permission if she wants to leave home.  But he has to decide on the woman's pleas 

by following the popular rule and the interests of the family, which is beyond 

personal interest.   
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در از شوهر زن  استیذانتحلیل فقهی حقوقی 

 معروف ۀخروج از منزل با تأکید بر قاعد

 *محمد نوذری فردوسیه

 استادیار دانشکدۀ الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران
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 چكیده

زن و  ، از جملوه متضمن حقوق و تکالیفی است که از جانب شارع برای اعضوای خوانواده  نظام حقوق خانواده در اسالم 

هوای   این حکوم دیودگاه   ۀمحدودیت خروج از منزل است. دربار ،یکی از وظایف زن در خانواده. شوهر مقرر شده است

ریه میوان فقهوای شویعه    دو نظ ،برای خروج زن از منزل استیذانطور کلی در مورد شرطیت  ده است. بهشگوناگونی بیان 

، زن مطلقات و در هیچ شرایطی حق خروج از منوزل را بودون اکن و رضوایت شووهر     مشهور فقهامطابق نظر  وجود دارد:

در  . نظر غیرمشهور این است که خروج زن بودون اکن شووهر  گردد یندارد و خروج بدون اکن شوهر موجب نشوز زن م

 گونه چیتواند ه که شوهر نمی بنابراین در صورت مسافرت شوهر یا زمانی است؛ وی ممنوعتنافی با حق استمتاع  صورت

، فقهوی  ۀاین نوشتار درصدد آن است که با مراجعه و تحلیول ادلو   .خروج بدون اکن بالمانع است ،استمتاعی داشته باشد

 ؛یازمند اکن شووهر اسوت  خروج زن از منزل ن نکهیانظریۀ سومی وجود دارد و آن به اثبات رساند که  ویژه آیات قرآن، به

 اسوتیذان زن  ۀدربوار که فراتر از مصولحت فوردی اسوت،    معروخ و رعایت مصالح خانواده  ۀاما وی باید با رعایت قاعد

 .تصمیم بگیرد

   واژگان کلیدی

 .معروخ ۀاکن شوهر، خروج زن از منزل، نشوز، قاعداستیذان زن، 
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 . مقدمه1

خوروج از  بورای   لزوم اسوتیذان زن از شووهر  و حق نسبت به تمکین  ،در میان حقوق زوج

. روایات متعددی که است  فقهای شیعه مورد اتفاق و مسلم شمرده شدهمشهور منزل از نظر 

مستند این حکم است. از منظر ایشان، خوروج   ،در مورد حکم خروج زن از منزل وارد شده

بلکه دارای  ،تکلیفی نیست حرام صرفات ،بدون اکن زن از منزل در موردی که نیاز به اکن دارد

آثار وضعی مانند ناشزه شدن زن و عدم تعلق نفقه به وی در مدت خوروج از منوزل اسوت.    

قوانون مودنی( و ادای    1105 ۀاین امر در منابع حقوقی از لوازم و یا تبعات ریاست مرد )ماد

بر این حق مستقل شووهر بنوا   1قانون مدنی( معرفی شده است. 1108 ۀوظایف زوجیت )ماد

نظر مشهور مطلق بوده و مستلزم آن است که هرگونه خروج زن از منزل نیازمند اکن شووهر  

 رو نیو باشد؛ حتی اگر شوهر بدون دلیل یا برای اکیت زن از خروج وی جلوگیری کنود. ازا 

، در مقابول  (.183: 1388فور،   )ضویائی  برانگیز بوده اسوت  چنین حقی در منابع حقوقی بحث

صورتی که خروج زن موجب  عه حق عدم خروج بدون اکن را فقط بهمعدودی از فقهای شی

 ؛100 :20 ج: ق1418)خووئی،   اند محدود کردهباشد، نادیده گرفته شدن حق استمتاع شوهر 

فقوط بوه حوق اسوتمتاع      ،زندر حقیقت از دید این گروه، حق شوهر نسبت بوه   .(176 :33  ج

 .دیآ یحساب نم مستقل به خود حقی ،و حتی عدم خروج از منزل شود یمنحصر م

طور کلی در مورد شرطیت اکن شوهر برای خروج زن از منوزل دو نظریوه میوان     به پس،

 فقهای شیعه وجود دارد:

                                                                                                                                        
هوای زن و   خوانواده معاشورت  توانود بورای حفوظ مصوالح      شووهر موی  »انود:   . برخی حقوقدانان در این باره گفته1

کند، بازدارد، ولی حق ندارد بوه   وآمدهای او را بازرسی کند و او را از رفتاری که سالمت خانواده را تهدید می رفت

دلخواه خود و بدون اینکه دلیل موجهی داشته باشد، زن را از معاشرت با خویشان نزدیک خود یوا انجوام فورایض    

ها در مورد خوروج زن از منوزل    (. معموالت دادگاه229: 1: ج 1368کاتوزیان، .« )اردمذهبی یا تکالیف اجتماعی بازد

کننود و تنهوا در موورد     دلیل عدم وجود صراحت در قانون، حکمی مبنی بر تأیید حق مرد در این باره صادر نموی  به

 .دانند مدت و بدون بازگشت، حکم به عدم تمکین و عدم تعلق نفقه را ممکن می خروج طوالنی
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مطابق نظر اول، زن مطلقات و در هیچ شرایطی حق خروج از منزل شوهر را بودون اکن و  

. گردد یز زن مرضایت شوهر ندارد و خروج وی بدون اکن شوهر حرام بوده و موجب نشو

. گروهی از فقهوای معاصور   شود یاین نظریه از اطالق برخی کلمات قدمای امامیه استفاده م

انود.   هم به همین صراحت سخن گفته و قائل به لزوم اکن شوهر در خروج زن از منزل شده

صورت تنافی با حوق   نظر دوم و غیرمشهور این است که منع خروج زن بدون اکن شوهر به

است؛ بنابراین در صورت مسوافرت شووهر یوا     شده محدود که حقی فردی است، ،استمتاع

بالموانع اسوت.    ،خروج بدون اکن ،استمتاعی داشته باشد گونه چیتواند ه که شوهر نمی زمانی

و برخی با احتیا  استحبابی در خروج غیر منافی بوا   برخی دیگر با حکم به احتیا  وجوبی

  اند.  ان دادهاستمتاع به این نظریه گرایش نش

 نهیشیپ. 2

مقاالتی نگاشته شده است، از جمله مقالوۀ   خروج زن از منزل و اکن شوهردر مورد موضوع 

، کوه  اسوت  نجفوی  نیالعابود  نیز نوشتۀ« خروج زن از منزل و اکن شوهر از منظر فقه امامیه»

. مقالوۀ  پردازد یمات آیات، روایو منظر مسلله از ۀاقوال و ادلنویسنده در این مقاله به بررسی 

نوشوتۀ  « ضورر ۀ البازپژوهی خروج از منزل بدون اکن شوهر از منظر قاعد»دیگری با عنوان 

در این مقاله ابتدا به بررسوی  که نویسنده  است محمد عشایری منفرد و ابوالقاسم علیدوست

ر ضور "جایگاه فقهی این موضوع پرداخته و در ادامه به ارتبا  این حق مرد با عنوان ثانوی 

 در منوزل  از زوجوه  خروج حقوقی –بررسی فقهی»همچنین مقالۀ  .نقبی زده است "و ضرار

کوه در آن بوه بیوان     زهرا سادات سرکشویکیان  و سید علی علوی قزوینینوشتۀ « عقد دوران

وجوب یا عودم وجووب اسوتیذان در دوران     خصوصحقوق زوج و طرح نظریات فقها در 

بوه  عقد پرداخته و با طرح و نقد دالیل قائالن به وجوب استیذان، از منظر فقهی و حقووقی  

 اثبات نظریۀ عدم استیذان در دوران عقد پرداخته است.

ی متعدد محققان، تواکنون پژوهشوی در خصووص اسوتیذان زن از     ها تالشد اما با وجو

صورت نگرفتوه اسوت، بنوابراین ایون     « قاعدۀ معروخ»بر  دیتأکشوهر در خروج از منزل با 

مقاله ضمن بررسی اقوال متعدد دربارۀ اکن شوهر در خروج زن از منزل، بوه بررسوی نقوش    

http://ensani.ir/fa/article/401825/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%AF
http://ensani.ir/fa/article/401825/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%AF
http://ensani.ir/fa/article/author/23772
http://ensani.ir/fa/article/author/160545
http://ensani.ir/fa/article/author/160545
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مراجعوه و تحلیول   پوردازد و بوا    ن شوهر میدر اک« قاعدۀ معروخ و رعایت مصالح خانواده»

فار  از  اما وی ؛که خروج زن از منزل نیازمند اکن شوهر است رساند یفقهی ادله به اثبات م

 اسوتیذان زن  ۀدربار ،معروخ و رعایت مصالح خانواده ۀبا رعایت قاعد و حق شخصی خود

 تصمیم بگیرد.

 اشتراط مطلق خروج زن به اذن شوهر یهنظر لیدال. 3

برخی فقیهان لزوم اخذ اکن برای خروج از خانه را حق مستقلی برای شووهر و آن را حتوی   

ق: 1416اند )تبریزی،  معتبر دانسته ،ه هیچ منافاتی با حق استمتاع شوهر نداردپدر مواردی ک

. بوه هموین دلیول    (280 :2ج  ق:1408 ،حلیمحقق ؛ 331 :4  ق، ج1387؛ طوسی 263 :6  ج

جارۀ زن برای ارضاع، بدون اجازۀ شوهر را چه بوا حوق اسوتمتاع وی    شیخ و محقق حلی، ا

؛ زیرا معتقدند با عقد نکواح، هموۀ منوافع    دانند یممنافات داشته باشد، یا نداشته باشد، باطل 

آن را بوه دیگوری واگوذار کنود      توانود  ینمو زن به شوهرش تعلق دارد و بودون اجوازۀ وی   

 (.325: 4ق: ج 1426ی،معارخ الفقه االسالم مؤسسۀ دائرۀ)

این حکم را بااحتیوا  واجوب بیوان     1مکارم شیرازی اهلل تیبرخی دیگر از فقیهان مانند آ

مگر اینکه ادای یوک   ،تواند از خروج همسر جلوگیری کند اند. بر این اساس شوهر می کرده

صاحبان این نظریوه بورای    .حق شرعی واجب مانند حج واجب بر خروج زن متوقف باشد

 .اند ای خود به روایات متعدد و اجماع فقیهان تمسک کردهاثبات ادع

اجماع است که از سووی صواحب ریواض مطورح     نظریه این  ۀیکی از ادل الف( اجماع:

شده است. وی مدعی است کسی با نشوز زنی که بدون اکن شووهر از منوزل خوارج شوود،     

 مخالفت نکرده است.

تووان   بنابراین از عدم خالخ نموی  .دالبته ممکن است کسانی متعرض این امر نشده باشن

                                                                                                                                        
 یمگور بورا   ردیو اجوازه بگ  دیو واجوب با  ا یبنابر احت خروج از منزل را دارد؟ قزوج ح تیزوجه بدون رضا ایآ. 1

 مکارم شیرازی، به آدرس: اهلل تیآرسانی دفتر  )پایگاه اطالع .یزندگ یضرور ای یواجب شرع یکارها
(<http://persian.makarem.ir/estefta/?mit=1332&sid=127377#127377> 
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 موضووع  بسوا  چه د. از سوی دیگر این حکم دارای مستند روایی است وکراجماع را اثبات 

چنوین  اسوت و  المدرکیوه   یا محتمول مدرکی همین روایات باشد. بنابراین این اجماع اجماع 

 .شود ینمعالوه دلیل مستقلی محسوب  و به ندارد یاعتباراجماعی از منظر اصولیون 

روایات متعددی است که بوه حکوم خوروج از     ،ترین دلیل برای این نظریه مهم ب( روایات:

)بورای نمونوه ر.ک: صودوق،     منزل اشاره کرده است. برخی برای این حکم به روایوات ضوعیفی  

( 508 -513 :5  ق: ج1407  ؛ کلینوووى22:6ق: ج 1413؛ حمیووورى، 6 :4 ، ج440: 3  ق: ج1413

انود کوه    که در اینجا مجال نقد آنها نیست. اما روایات معتبری نیز مورد استناد بووده اند  استناد کرده

توان تقسیم کرد: دستۀ اول روایاتی است که دربارۀ حکوم خوروج    این روایات را به دو دسته می

و دستۀ دوم روایاتی است کوه حکوم خوروج زن پوس از      1است زن در زمان زوجیت وارد شده

ولوی   ،به بحث ما مربو  نیست ماتیبیان کرده است. هرچند دستۀ دوم مستقطالق یا مرگ زوج را 

 دلیل وحدت مالک از آن برای موضوع مورد بحث سود جست.  به توان یم

 دستة اول

به روایات صحیح و معتبر دو روایت برای حکم به لزوم مطلق اکن  ،با محدود کردن بررسی

هد بود. روایت اول، به حکم وضوعی ناشوی   شوهر برای خروج زن از منزل قابل استناد خوا

منتفوی دانسوته   وی زن را تا هنگام بازگشت به نفقه تعلق از خروج بدون اکن زن پرداخته و 

عودم اسوتحقاق نفقوه     میان حکم وضعیِ ۀاستناد به این روایت مستلزم قول به مالزم 2است.

که خالی از اشکال ، حرمت خروج بدون اکن است دلیل خروج بدون اکن و حکم تکلیفیِ به

 .خواهد شداین امر در تبیین نظر سوم بررسی  نیست.

                                                                                                                                        
صحیح محمّد بون مسولم وحودیث عمورو بون       مطلقات، یدلِّ على حرمۀ خروج المرأۀ من بیتها بغیر إکن زوجها و .1

حودیث   حدیث الحسین بون زیود و   ( و157:  20 ج: ق1414  ،یعامل حرجبیر وحدیث علی بن جعفر فی کتابه )

 (.211:  20 ج: ق1414  ،یعامل حرحدیث عبدالعظیم الحسنی ) حمّاد بن عمرو و

امْورَأَۀ  خَرَجَوتْ ملونْ     مَوا یعَبْدل اللَّهل ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّوهل ص أَ  یعَنْ أَبِ یعَنِ السَّکُونل یعَنِ النَّوْفَلل هلیعَنْ أَبِ مَیبْنُ إِبْرَاهل یعَلل .2

اکورم)ص( نقول    امبریو اموام صوادق)ع( از پ   .(439 :3  ق، ج1413 ،)صودوق   إِکْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَۀَ لَهَا حَتَّوى تَرْجِوع   رِیبِغَ تلهَایبَ

 به منزل برگردد. نکهیاشود تا  ینفقه پرداخت نم ،شوهر از منزلش خارج شود ۀکه بدون اجاز یفرموده است که به زن
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تکالیف زن در برابر شوهر سوؤال   ۀزنی است که از معصوم)ع( دربارۀ روایت دوم دربار

 سوتیذان از کنند که شوامل اطاعوت از شووهر، لوزوم      کند و ایشان پنج تکلیف را بیان می می

 نیوز شوهر برای روزه گرفتن و  استیذان ازلزوم  شوهر برای صدقه دادن از اموالش، تمکین،

بوا مسوائلی    اسوتیذان داللت این روایت نیز بر مطلوق بوودن لوزوم     1شود. خروج از منزل می

 روست که در بخش آخر بررسی خواهد شد. هروب

 دستة دوم

به طالق رجعی، در زمان عدّه، مطلقات حورام اسوت،    مطلقهمشهور که معتقدند خروج از منزل زن 

، اسوتناد  روایات کیل آیۀ اول سورۀ طالق دربارۀ خروج زن مطلقوه از منوزل وارد شوده اسوت    ه ب

بودون اجوازۀ   را از منزل بیرون کند و نه وی اجازه دارد  او تواند ینه مرد م ،. طبق این آیهکنند یم

اجوازه بگیورد. هرچنود     خوود برای خروج از منزل باید از همسر کند، بلکه منزل را ترک شوهر، 

غیور   ۀبور زوجو   توانود  یولی با تنقیح منا  و قیاس اولویوت مو   ؛وضوع این آیه زن مطلقه استم

منا  و مالک عدم جواز خروج زن مطلقه از منزل آن است کوه وی  زیرا مطلقه هم منطبق باشد؛ 

و هموان احکوام زوجوه بور وی مترتوب اسوت.        2شوود  از نظر شریعت در حکم زوجه تلقی می

در حکوم  کوه   وی مربو  بوه زوجیوت  تکالیف  رو ازاین ؛د بر اصل نیستزائ ،حکم فرع عالوه به

بنابراین، حکم عدم خوروج بودون اکن    .تر نیست زوجۀ غیرمطلقه سخت تکالیف از است، زوجه

                                                                                                                                        
جَعْفَرٍعقَيالَیمَّدِبْنِمُسْلِمٍعَنْأَبِعَنْمُحَۀَیعِدَّةٌمِنْأَصْحَابِنَاعَنْأَحْمَدَبْنِمُحَمَّدٍعَنِابْنِمَحْبُوبٍعَنْمَالِكِبْنِعَطِ. 1

وَلَاتَصَيدَّقَمِينْهُیوَلَاتَعْصِعَهُیفَقَالَلَهَاأَنْتُطِأَةِرَسُولَاللَّهِمَاحَقُّالزَّوْجِعَلَىالْمَرْای فَقَالَتْیجَاءَتِامْرَأَةٌإِلَىالنَّبِ

إِنْإِلَّيابِإِذْنِيهِوَتِهَيایمَتَطَوُّعاًإِلَّابِإِذْنِهِوَلَاتَمْنَعَهُنَفْسَهَاوَإِنْكَانَتْعَلَىظَهْرِقَتَبٍوَلَاتَخْرُجَمِنْبَإِلَّابِإِذْنِهِوَلَاتَصُوتِهِیبَ

 تِهَایلَائِکَۀُالْغَضَبِوَمَلَائِکَۀُالرَّحْمَۀِحَتَّىتَرْجِعَإِلَىبَإِذْنِهِلَعَنَتْهَامَلَائِکَۀُالسَّمَاءِوَمَلَائِکَۀُالْأَرْضِوَمَرِیبِغَتِهَایخَرَجَتْمِنْبَ

خودا   امبریو پ یو عرض کورد: ا  دی)ص( رسامبریپبه محضر  ی(: ...امام باقر)ع( فرمود: زن507 :5 ج ق:1407 ی،نی)کل

او بودون اکنوش    ۀانو فرمودند: بر او است که از شوهرش اطاعوت کنود، از خ   شانیا ست؟یحق مرد بر گردن زن چ

اگور ببوا    ینکند حتو  غی  خود را از شوهرش دریباز نظر جنس رد،ینگ یمستحب ۀندهد، بدون ا کن او روز یا صدقه

خوارج شوود توا     اکن یاش بدون اکن شوهرش خارج نشود؛ اگر هم بو   باشند، و از خانه شتر ی شوهرش  در کجاوه

 .کنند یشتگان غضب و فرشتگان رحمت لعنتش مو فر نیزمان بازگشت، فرشتگان آسمان و فرشتگان زم

 (.88: 7ق: ج 1416ه )عالمه حلی، المعتدۀ عدۀ رجعیۀ کالزوج .2
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 ،طریق اولی باید در مورد زوجۀ غیر مطلقه هم ساری و جواری باشود. بوه بیوان دیگور     ه ب ،شوهر

هموان   ۀدر حقیقت باید ادام است، رد زن مطلقه بیان شدهدر مو از شوهر که در آیه استیذانلزوم 

  باشد که پیش از طالق بر وی حاکم بوده است. یوضع سابق

 اشتراط خروج منافی با حق استمتاع به اذن شوهر نظریۀ لیدال. 4

 داننود  برای خروج از خانه را حق مستقلی برای شووهر نموی   استیذان زنبرخی فقیهان لزوم 

(، برخوی هوم ماننود محقوق حلوی از منوع       176: 33  ، ج100-101 :20  ج :ق1418)خوئی 

)محقق  اند خروج زن از منزل سخنی نگفته و تنها مسافرت زن بدون اکن شوهر را منع کرده

تنها خروجوی را کوه بوا حوق     نیز دهد ایشان  (؛ این تعبیر نشان می292: 2ق، ج 1408حلی، 

بوارز خوروج    ۀانند. چه آنکوه مسوافرت نمونو   د حرام می ،استمتاع شوهر منافات داشته باشد

منوافی حوق    معمووالت  ،خروج بورای کارهوای روزانوه    لیو ،مدت است غیرمتعارخ و طوالنی

  1مگر در موارد خاص. ؛استمتاع نیست

، 2کنود  یمو کیل روایت امام صادق)ع( که حق زن بر مورد را بیوان    مسالكشهید ثانی در 

ابول خوود را بودون اظهوار کراهوت، بلکوه بوا        : هریک از زوجین بایود حقووق متق  دیگو یم

 دانود  یمخوشرویی ایفا کنند. وی تمکین را که از حقوق مرد بر زن است، به معنای استمتاع 

و هر آنچه با آن منافات داشته باشد، از جمله خروج زن از منزل را بدون اجازۀ شوهر، ولوو  

 (308: 8ق: ج1414ی، )شهید ثان داند ینمبرای عیادت بستگان بیمارش باشد، جایز 

بوه   روز شوبانه معتقد است منافع زن، از جمله استمتاع از وی، در طوول   مبسو شیخ در 

شویخ طوسوی،   )  مرد تعلق دارد. لذا اگر مانع خروج زن از منزل شوود، بایود اطاعوت کنود    

 .( 331 :4 ، جق1387

                                                                                                                                        
 . البته قول محقق حلی در این موضوع کامالت روشن نیست و این برداشت از سخن محقق حلی در حد احتمال است.1

المرأۀ على زوجها؟ قوال: یسود جوعتهوا ،     ما حق مالسال هیعلقلت ألبی عبد اهلل »وروى شهاب بن عبد ربه قال:  . 2

  ،یعوامل  حور  ؛511: 5ج ق.1407الکوافی ) «فعل کلک فقد واهلل أدى حقهوا  ویستر عورتها ، وال یقبح لها وجها ، وإکا

 ( 226:  15 ج: ق1414
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را محقووق، عالمووه و بیشووتر متووأخران، اجووارۀ زن بوورای ارضوواع، بوودون اجووازۀ شوووهر  

معارخ  مؤسسۀ دائرۀ) دانند یمکه با حق استمتاع وی منافاتی نداشته باشد، صحیح  درصورتی

(. بدیهی است در صورت تنافی اجاره با حوق زوج کوه   325: 4ق: ج ،1426یالفقه االسالم

دربارۀ  مبسو شیخ طوسی در  . همچنینشود یمبر حق ارضاع مقدم است، عقد اجاره باطل 

 کنود  یمو و بعد از عده با فرد دیگری ازدواج  شود یمه شوهرش مفقود تکلیف ارضاع زنی ک

، معتقد است اگر زن، فرزندش را در گردد یبرمو از قضا شوهر اول  شود یم دار بچهو از او 

منزل شوهر اول شیر بدهد، چون استمتاع از او ممکن است، استحقاق نفقه دارد؛ ولوی اگور   

و  شوود  یمو به فرزندش شیر بدهود، ناشوزه محسووب    بدون اجازۀ او از منزل خارج شود و 

 العبيادذخیيره. محقوق سوبزواری در   (281 :5 ، ج1387شیخ طوسوی،  ) مستحق نفقه نیست

: اعتکاخ استحبابی زن باید با اجازۀ شوهر باشود؛ زیورا اعتکواخ بوا حوق اسوتمتاع       دیگو یم

 (. 541: تا یبشوهر منافات دارد )محقق سبزواری، 

را دائر مدار حق دیگری با عنووان حوق اسوتمتاعات     استیذاندم لزوم ع یااین عده لزوم 

زن از منزل منافاتی با ایون حوق مورد داشوته باشود،       ارج شدنیعنی اگر خ ؛1دانند جنسی می

آن است کوه در  با دیدگاه قبل این دیدگاه  تفاوتمشرو  به اکن شوهر خواهد بود.  ،خروج

نیوازی بوه اکن    ،و موضوع استمتاع منتفی اسوت که شوهر در سفر است  مواردی مانند زمانی

 الزم است. هر حالدر  ستیذانا ،بنابر دیدگاه اول که یدرحال ؛شوهر نیست

 ارائه کرد: توان یمزیر را  لیدالبرای اثبات این نظریه 

یکی از دالیل این نظریوه، از دیودگاه شویخ و عالموه در     سورۀ طالق:  1الف( مفاد آیة 

، حرمت خروج زن از منزل را مقیود بوه عودم اکن    2روایت حسنۀ حلبیتحریر، که به استناد 

سورۀ طالق است. در ایون   1(، مفاد آیۀ 257: 13ق، ج 1407، عالمه مجلسی) دانند یمزوج 

                                                                                                                                        
سوت، چوون حوق    اند که اگرچه این حق ناشی از حق اسوتمتاع شووهر ا   . برخی فقیهان طرفدار نظر اول نیز تصریح کرده1

 (.183 :31 ق. ج 1421طور مطلق الزم است )نجفی،  استمتاع محدود به هیچ زمان و مکانی نیست، اکن شوهر به

   .434:  15ج ق.1414الحر العاملی. 2
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 از منزلی که در آن سکنی دارند، نهوی شوده اسوت. بوا ایون      مطلقهآیه اخراج و خروج زنان 

شود و همان احکام زوجوه بور    تلقی می زن مطلقه از نظر شریعت در حکم زوجهکه مالک 

بدیهی است علت نیواز   .بدون اجازۀ شوهر از منزل خارج شود تواند ینم، وی مترتب است

عبوارت دیگور،    به استیذان، حق رجوعی است که در طالق رجعی برای مرد وجود دارد. بوه 

توا در نتیجوه    باید زمینۀ امکان برگشت دوباره به زندگی در هر زمانی برای وی فراهم باشد

 1شود. مند بهرهبتواند همانند زمان زوجیت از حق استمتاع 

ف بین فعول  لمک تخییر اباحه عبارت است از خطاب شرعی مبنی بر ب( اصاله االباحه:

به هریک از فعول   شارع یکی بر دیگری. مفاد این نوع اباحه، رضایت رجحان و ترک، بدون

گفتوه  « اخوص  اباحه بوه معنوای  »و متعلق آن افعال مکلف است. به این اباحه،  است و ترک

. مطابق این اصول زن مخیور اسوت در    قرار دارد« اباحه به معنای اعم»که مقابل آن،  شود یم

 منزل بماند یا منزل را ترک کند؛ مگر اینکه شوهر او را منع کند.

 هر کس بر اعمال خویش مسلط اسوت  ،فقهی سلطنت قاعدۀمطابق  ج( قاعدۀ سلطنت:

ق، 1411 ،)مکارم شویرازی باشد  خالخ شرع کاری کهمگر  انجام دهد؛ تواند یمو هر کاری 

 است،محدود کردن آزادی زن در خروج از منزل  ،باید اثبات شود آنچه رو ، ازاین(36 :2 ج

برای اثبات این نظریه کافی است سند یا داللوت روایواتی   ، رسد یم نظر بهالبته نه خالخ آن. 

مورد نقد قورار گیورد. البتوه     ،اند گرفته طور مطلق مورد استدالل قرار که بر منع خروج زن به

سومی هوم وجوود    ۀنظری ،بر نظریۀ اول و دوم زیرا در این مسلله عالوه ،این راه ناتمام است

 دوم کافی نیست. ۀاول برای اثبات نظری ۀابطال ادلۀ نظری . در نتیجهدارد

 سوم: منع خروج بدون مصلحت  یۀنظر. 5

براسواس   ،از سووی دیگور   .افعال، جایز و مباح باشند ۀدر دین اسالم اصل این است که هم

سلطنت بور موال برداشوت     ۀهر شخص بر نفس خودش که از فحوای قاعد ،سلطنت ۀقاعد

                                                                                                                                        
 (.88: 7ق، ج 1416)عالمه حلی،  طالقها واالستمتاع بها المعتدۀ عدۀ رجعیۀ کالزوجۀ، ألن للزوج الرجوع فی .1

https://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AE%DB%8C%DB%8C%D8%B1
https://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%AC%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
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 :10   ق، ج1416 )طباطبائى حکویم،   ی واداردهر کارآن را به  تواند یم، تسلط دارد و شود می

های شوریعت   ه اگر از چارچوبداند ک انسان را موجودی مختار و آزاد می ،اسالم ، زیرا(17

حق ایجواد محودودیت بورای او را     کس چیشلون خود تسلط دارد و ه ۀبر هم ،خارج نشود

را بوه او داده اسوت. بور ایون     محودودیتی  چنین  ایجاد ثابت شود دین حق نکهیندارد، مگر ا

اساس، محدود کردن زن به اکن دیگری در یک عمل مانند خارج شودن از منوزل، فقوط در    

دانستیم که چنین دلیلوی وجوود   . البته تی قابل قبول است که با دلیل شرعی اثبات شودصور

حودود داللوت    در نظر کرد. اگرچه ن به قول دوم از آن صرختوان همچون قائال دارد و نمی

 .تردید وجود داردآنها 

خروج از منزل دو روایت است  استیذان زن درشده برای لزوم  اصلی بیان ۀادلگفته شد، 

یل تردید در داللت روایات موورد اسوتنادل   دال ی ازکه مورد استناد طرفداران نظر اول بود. یک

آن روز است. روش برخوورد   ۀجامع ۀت قابل توجه آنها با وجود ابتالی گستردلنظر اول، ق

این  ،ای داشتند شارع مقدس و اهل بیت)ع( با امور ناپسندی که در میان مردم رواج گسترده

گسوتردگی و شویوع آن    ۀبوه انوداز   ،خواستند مردم را از این امور نهی کنند ی میبود که وقت

هوای گونواگون تکورار     بوا بیوان  و های مختلف  ها و زمان نهی خود را در مکان ،امور ناپسند

خوود    نهوی بر اهمیت آنها  ۀیا به اندازدر جامعه شدت رسوخ آن امور  ۀکردند و به انداز می

نان شریعت با امور ناپسندی که در جامعه رایج و راسوخ  برخورد مبیّ ، چراکهکردند تأکید می

هوای   . نهوی  بازدارندگی الزم را نداشتشک  بی ،شد اگر با این کیفیت همراه نمی ،شده بودند

ربواخوری و   و منکراتوی چوون   انحرافوی قیواس   ۀمکرر و مؤکد ایشان در برخورد با پدیود 

 .یی از این مطلب استها مکرر به تقیه نمونه ۀمیگساری یا توصی

مودتی   های کوتواه  مانند خارج شدن زن از خانه آن هم وقتی بخواهد از خروج یا مسلله

ویژه  به ،شود های بلندمدت را شامل  مثل دید و بازدید از همسایگان و بستگان گرفته تا سفر

جنوگ و ... کوه بوه سوفرهای      ،شوبانی  ،ماننود تجوارت   مشواغل ای که بسیاری از  در جامعه

ر زنوان جامعوه بوه آن    بیشتیا   است که همه یا مسلله ،لندمدت در آن عصر نیاز داشته استب

نوان  شود و مبیّ  اند. این کثرت ابتال مستلزم آن است که سؤاالت زیادی مطورح موی   مبتال بوده
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کردند. اندک بودن معنادار روایوات و   شریعت نیز مطلوب خود را با روایات فراوانی بیان می

این باشد که پیوروان ائموه    ۀتواند نشان هایی در میان احادیث می پرسش و پاسخفقدان چنین 

هموان خوروج    ،یوا از خوروج   ؛انود  خوروج در تعوالیم آنوان نداشوته     ۀچنین برداشتی از کلم

اخالقوی بودون التوزام     ۀاند یا صرفات یوک توصوی   کرده  فهمبازگشت و خروج بلندمدت را  بی

 (.35 :1390)علیدوست،  اند فقهی از سخنان ایشان برداشت کرده

دالیل دیگری نیز برای تردید در داللت این روایات وجود دارد. روایت اول از نظر سند 

نفقوه   عدم لزوم پرداخوت آید. اما موضوع اصلی این روایت  شمار می هو معتبر ب است موثقه

یعنی  ؛از خروج بدون اکن نهی نکرده است ماتیدر صورت خروج بدون اکن زن بوده و مستق

اما حکم تکلیفی حرموت خوروج    ؛ممکن است حکم وضعی سقو  نفقه وجود داشته باشد

نیاز دارد. برای نمونه هدخ از حکوم   ای دلیل جداگانه این حکم به ، بلکهوجود نداشته باشد

از وضعی ممکن است اعمال فشار بر زوجه باشد تا وی یوا بوه تشوخیص خوود از خوروج      

دلیول عودم امکوان رسویدگی بوه وظوایف        به ،از منزل خارج شدخودداری کند. یا اگر منزل 

 د.شوزناشویی فاقد حق دریافت نفقه 

توانود   موضوع نفقه در ایون روایوت، مقصوود از خوروج نموی      ۀدیگر اینکه به قرین ۀنکت

زیرا قورار دادن نفقوه و ارزشویابی میوزان      ،مدت و برای انجام امور روزانه باشد خروج کوتاه

هایی قابل قبول نیسوت. بورای نمونوه     در مقابل چنین خروج ،روایت است نفقه که موردنظر

شود که برای چند ساعت خروج جهوت کارهوای متعوارخ     به این حکم ملتزم نمی کس چیه

و موضووع روایوت    بلکه سویاق مقداری از نفقه از سوی زن به مرد بازگردانده شود.  ،روزانه

کنود   رای مدت قابل توجه را برداشوت موی  است که عرخ از خروج، ترک منزل ب یا گونه به

 (. 100: 20 ق، ج1418 )ر.ک: خوئی،

اما داللوت ایون روایوت بور مقصوود       ،روایت دوم نیز از نظر سند صحیحه و معتبر است

معصوم)ع( در مقام بیان تکوالیف الزاموی زن در    ،پیروان نظر اول مبهم است. در این روایت

شده از این نوع است. اشکال اصلی به داللت ایون   بیان اند و تمام پنج مورد برابر شوهر بوده

ایون   ۀاند. قرینو  روایت آن است که پیامبر)ص( در اینجا در مقام بیان جزئیات این حق نبوده
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 عنوان یکوی از حقووق واجوب آموده     امر آن است که اطاعت از شوهر نیز در این روایت به

ایون   رو ازاینیا مطلق شوهر نیست. دانیم اطاعت از شوهر حق مستقل  می که یدرحال است،

تواند داللت بر حق مستقل شوهر نسوبت بوه خوروج زن از منوزل داشوته       روایت اگرچه می

اطالق آن از روایت قابل استنبا  نیست. قیود قابل توجه برای این حق در تبیین نظور   ،باشد

 سوم با استفاده از اصل معاشرت به معروخ خواهد آمد.

نواظر بور   به چنین روایاتی این است که معموالت ایون روایوات    واردسی یکی از اشکاالت اسا

تووان گفوت حکموی کلوی از      کننده بوده است. در این صوورت نموی   مورد ابتالی سؤال وضعیت

ای کوه شورایط زنودگی خوود را بیوان       کننده بلکه فقط در پاسخ به سؤال ،)ع( بیان شده سوی ائمه

ین موارد ممکن است معصوم)ع( آموادگی اطاعوت بواالیی را    اند. در ا ی فرمودههایدستور ،کند می

ی کوه در موورد زنودگی    هایاخالقوی یوا دسوتور    هایدر شخص بیابد و وی را به برخی دسوتور 

کوار   راهنمایی کند. فقها معموالت این بیان را در رد داللوت روایواتی بوه    ،شخصی وی کاربرد دارند

کموا   (،148: 10ق، ج 1410ی، ثوان  دیشوه و  )عواملی  برند که با روایات دیگر متعارض اسوت  می

اینکه برخی فقها هنگام وجود قرینه یا دلیل متعارض، قائول شودن بوه کواربرد روایوت در موورد       

(. در اینجا نیز با توجه بوه وجوود قورائن    29: 1ق، ج 1417، مراغی) اند دانسته زیخاص آن را جا

توجه است. پیش از ایون قرائنوی در    شایاندیگری که بیان شد و آیات متعارضی که خواهد آمد، 

راستای تعیین داللت صحیح روایات این باب بیان شد و در انتها نیز با اسوتفاده از آیوات قورآن و    

 اصل معاشرت به معروخ تعارض آنها با این ادله بیان خواهد شد.

 ،  بوددر پاسخ استناد به روایات مربو  به زن مطلقه نیز که همراه با استناد به تنقیح منا

باید گفت میان حکم خروج زن مطلقه و حکم خروج زن غیرمطلقه تالزمی وجود نودارد و  

حکم این دو قابل قیاس نیست. چه آنکه ممکن است علت خاصی برای حکوم خوروج زن   

مطلقه مانند کاهش امکان مالقات وی با مردان دیگر مدنظر بوده باشود توا احتموال پیشوامد     

کواهش   ،تثبیت طالق و تضعیف امکان رجووع شوود   سببت هرگونه عواملی که ممکن اس

ایون  « التخرجووهنِّ مون بیووتهنِّ   »مووردنظر در ایون روایوات     ۀآی ۀیابد. ضمن آنکه به قرین

 مدت و به قصد عدم بازگشت معنا شود. روایات باید به خروج طوالنی
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ل تا اینجا تالش شد داللت روایات دال بر لزوم اخوذ اکن شووهر بورای خوروج از منوز     

شده قول اول یعنی لزوم مطلق اخذ اکن شوهر بر هور   درستی تبیین شود. بنابر مطالب گفته به

نوع خروج از منزل از سوی زن قابل قبول نیست. حمل این روایات بر حق استمتاع نیوز از  

ریاست مرد در تعیین مصالح خانواده را که  ؛ چراکهسوی صاحبان نظر دوم بدون دلیل است

 این قول نیز قابل پذیرش نیست. رو  ازاینگیرد.  وایات بوده است، نادیده میموردنظر این ر

حال که داللت روایات مورد استناد نظر اول بر لوزوم مطلوق اخوذ اکن بورای خوروج از      

پردازیم و آن تعارض چنین داللتی با آیات  دلیل اصلی این امر می است، به پذیر منزل خدشه

ن دسته آیات بر محور بودن مصالح خانواده )در کنوار حوق   قرآن و مصالح خانواده است. ای

زیورا احکوام    ،عنوان مبنای اختیاراتی که به مرد اعطوا شوده اسوت، داللوت دارد     استمتاع( به

انود   ویژه احکام معامالت و نکاح با توجه به مصالح و مفاسد اجتماعی بیان شوده  به ،اسالمی

باید در بیان حکم شرع به آنهوا نیوز توجوه    که در متن آیات و روایات دیگر موجود است و 

شووند. در ایون    رو موی  هنقوض غورض روبو    ۀکرد. در غیر این صورت برخی احکام با شوبه 

)نه حقی در تطوابق   وآمد زن صورت ضمن پذیرش وجود حق مستقلی برای مدیریت رفت

لجبازی،  سبب شوهر حق ندارد بهبرای مثال، با حق استمتاع(، اطالقی برای آن وجود ندارد. 

ای که منطبق بر مصوالح زن   خواسته دلیل اکیت زن یا منافع شخصی نامربو  به خانواده یا به

تواند زن  شود. تنها خواستۀ شخصی شوهر که میاز منزل مانع خروج زن  ،و خانواده نیست

توجه به مصالح زن و زنودگی و کیوان    دیدگاه،حق استمتاع است. این  ،را از خروج بازدارد

تووان مخصوص    ایون امور را موی    ۀکننود  داند. آیات بیان محوری می ۀه را در این مسللخانواد

 شود. روایات مطلق مذکور دانست. در ادامه داللت این آیات بررسی می

معاشرت به معروخ نسبت به همسر  «وَ عاشلرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوخل»نساء  ۀسور 19 ۀمطابق آی

 ۀعنوان ضوابط  های مهم قرآنی است که به له وایهمعروخ از جم ۀبر مردان واجب است. وای

ق، 1414، منظوور  )ابن بسیاری از رفتارها در قرآن بیان شده است. معاشرت به معنى اختال 

( مصاحبت همراه بوا اخوتال  اسوت؛ یعنوى بوه      90: 2ق، ج 1407بادی، آ؛ فیروز547: 4 ج

روخ بوه معنوى   داشوتن اسوت و معو    زشیو عوالوه آم  ه)همراهوی( بو   معنای استمرار صحبت
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(. 404: 4: ج 1385)طباطبوایی،   شده و پسندیده از روى عقل، عرخ و شورع اسوت   شناخته

کنود و   قرآن در این آیه دستور معاشرت شایسته و رفتار انسانى مناسب را با زنان صادر موى 

در حقیقت درصدد تبیین تغییر رویکرد معرفتی و در نتیجه، تغییر رفتاری جامعه نسوبت بوه   

 نویسد: ت. عالمه طباطبایی در تفسیر این بخش از آیه میزنان اس

شده و در بین آنها متعارخ است، این است  معاشرتی که از نظر مردان معروخ و شناخته

م جامعه باشد؛ یعنوی در تشوکیل جامعوه دخالوت داشوته و      وجزء مق ،که یک فرد از جامعه

دست آمدن همکاری عمومی  به میزان دخالت وی با سایر اعضا مساوی باشد و در نتیجه در

بنابراین، اصل معاشرت به معروخ، یوک اصول    .دیگران تأثیر داشته باشد ۀبه انداز ،و تعاون

، 1385)طباطبوایی،   برای زندگی اجتماعی زنان است و به روابط خانوادگی اختصاص ندارد

 همچنین معاشرتی است که براساس منطق و حکمت عقالیی باشد.  . (404: 4ج 

 ۀدر تعیین نوع لباس و مسکن و خدمات منزل و اموری از این قبیل براساس قاعود  فقها

ق، ج 1413)شهید اول(،   ؛ عاملی419: 1 ، ج1372)عاملی،  اند معاشرت به معروخ فتوا داده

توان گفت اگر مرد زن خود را بدون دلیل یا بوه دالیول خوارج از     (. در اینجا نیز می457 :8

خالخ این آیه رفتار کورده اسوت و حوق وی     ،ج از منزل منع کندمصلحت خانواده از خرو

شوود. بنوابراین اطوالق روایوات براسواس ایون آیوه         شامل این موارد نمی ،برای اکن خروج

 خورد. تخصیص می

و َلَهُنَّ ملثلُ الَّوذى عَلَویهِنَّ بِوالمَعروخل    » :بقره است ۀسور 228 ۀآی ،هزمیندیگر در این  ۀآی

 ۀای کوه بور عهود    یهِنَّ دَرَجَۀٌ: و برای آنان حقوقی شایسته است؛ هماننود وظیفوه  وَلللررجالِ عَلَ

بخوش   انیيالب مجمعریتفس. مرحوم طبرسی در «آنهاست؛ ولی مردان را بر زنان مرتبتی است

)طبرسوی،   شومارد  داند و متضمن فواید بسیاری می اول آیه را از سخنان عجیب و جامع می

بوه تفواوت   « للرجوال علویهن درجوۀ   »حال در ادامۀ آیه با عبارت (. با این 575 :2 ، ج1380

 کند که نیازمند تبیین است.  ها اشاره می حقوق و مسلولیت

اسوالم اسوت کوه بوه      یتناسب حوق و مسولولیت و تکلیوف یکوی از اصوول نظوام حقووق       

حقووق   ۀ(. آنچه دربار80 - 81 :1، ج 1380)مصباح یزدی،  های مختلفی بیان شده است صورت
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های وی متناسب اسوت.   های زن با مسلولیت به این معناست که حق ،ن در خانواده مطرح استز

فرض استوار است که قواعد حاکم بر روابط خانوادگی کوه گواه متضومن     این سخن بر این پیش

ده اسوت. بوا ایون    شها و تکالیف است، توسط شارع مقرر  مسلولیت ۀکنند ها و گاه بیان تبیین حق

هوای وی تناسوب    هوای زن و تکوالیف و مسولولیت    این است که آیا میان حق فرض، سخن پیش

براساس صفات شارع باید گفت، نظام حقوق خانواده عادالنه و حکیمانوه اسوت و    ؟برقرار است

صوراحت بوه برقوراری تناسوب      کند. این آیه بوه  تناسب برقرار می  در نتیجه میان حق و مسلولیت

توجه در آیه این اسوت   شایان ۀکند. نکت و تکالیف )عَلَیهِنَّ( اشاره میها  ها )لَهُنَّ( و مسلولیت حق

برای آن معیار معروخ قرار داده شده است. بنوابراین بحوث    است وکه مبنای سخن، حقوق زنان 

در  ،دال بر لوزوم اکن خوروج زن   نسبت آن با روایاتلهمچنین آیه قبل و تعارض و  در خصوص

 اینجا هم وجود دارد.  

بَعْضٍوَبِماأَنْفَقُواالرِّجالُقَوَّامُونَعَلَىالنِّساءِبِمافَضَّلَاللَّهُبَعْضَهُمْعَلى» نساء ۀسور 34 ۀآی

: مردان، از آن جهت که خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است، و از آن جهت مِنْأَمْوالِهِمْ

طوور غیرمسوتقیم بوا بحوث اکن      نیوز بوه   «دهند، بر زنان تسلط دارند که از مال خود نفقه مى

و  1نسواء  ۀسوور  135 ۀاست. در آی آمدهسه بار در قرآن « امقوّ»ۀ . وایداردخروج زن ارتبا  

« امین بالقسوط قوّ»اند، دستور داده شده است که  به کسانی که ایمان آورده 2مائده ۀسور 8 ۀآی

                                                                                                                                        
فَقِیيرًاأَوْغَنِیيایکينْإِنوَالْيأَقْرَبِینَالْوَالِدَینِأَوِأَنفُسِکمْاالَّذِینَآمَنُواكونُواقَوَّامِینَبِالْقِسْطِرُهَدَاءَلِلَّيهِوَلَوْعَلَىیاأَیهَ. »1

اى کسانى کوه ایموان   : وافَإِنَّاللَّيهَكانَبِمَاتَعْمَلُونَخَبِیرًاتُعْرِضُأَوْتَلْوُواوَإِنتَعْدِلُواأَنالْهَوَىتَتَّبِعُوافَلَابِهِمَاأَوْلَىفَاللَّيهُ

اید، به عدالت فرمانروا باشید و براى خدا شهادت دهید، هر چند به زیان خود یا پدر و مادر یا خویشواوندان   آورده

هوا نفس پیروى مکنید توا  بوده باشد. زیرا خدا به آن دو سزاوارتر است. پس، از  و  چه توانگر و چه درویشو شما  

 «کنید آگاه است. بازى کنید یا از آن اعراض کنید، خدا به هر چه مى از شهادت حق عدول کنید. چه زبان

2« .ِبِالْقِسْطَرُهَدَاءِلِلَّيهَقَوَّامِینكونُواآمَنُوا لِلتَّقْيوَیأَقْرَبُهُوَاعْدِلُوااتَعْدِلُوأَلَّاعَلَىقَوْمٍرَنَآنُیجْرِمَنَّکمْوَلَایاأَیهَاالَّذِینَ

عودالت،   یو از رو د،یکن امیخدا ق ی! همواره برادیا آورده مانیکه ا یکسان یا: تَعْمَلُونَبِمَاخَبِیرٌاللَّيهَإِنَّوااللَّيهَوَاتَّقُ

 تور  کیو نزد یارکزیرهکه به پ د،یشما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کن ،یتیّبا جمع یدشمن .دیده یگواه

   «با خبر است! د،یده یکه از آنچه انجام م د،یزی( خدا بپرهتیاست! و از )معص
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سوت و بوه شوهادت بور     باشند. در این دو آیه، قوامین از صفات مؤمنان، اعم از زن و مورد ا 

مطابق روش شرع و التزام به عدل و قسط مرتبط است. دربوارۀ   ،یعنی قیام به امر دین ؛مردم

اینکه آیوا ایون آیوه بوه روابوط خوانوادگی        مانندمباحث گوناگونی مطرح است؛  مذکور ۀآی

؛ 464: 1 ق، ج1416)تبریوزی،  ؟ شوود  روابوط اجتمواعی موی    ۀاختصاص دارد یا شامل همو 

امیوت  واینکه بنا بر هر دو احتموال، بایود دیود معنوای ق     ( و دیگر391: 1375لی، جوادی آم

 (.502 :12ق، ج 1414منظور،  )ابن چیست

بودن رعایت قسط و عدالت در شلون کسوانی    است اینکه مقتضای قواماین مهم  مسللۀ

زیرا  ،داو قرار داده شده است. مفهوم قوامیت با تسلط تفاوت دار ۀاست که امورشان بر عهد

بودن بوه ایون    امعبارت دیگر، قوّ  شود؛ به از مفهوم سلطه، آزادی مطلق در تصرخ فهمیده می

کوه بتوانود    یا گونوه  معنا نیست که مرد در حیات اجتماعی، بر زن سلطه و والیوت دارد؛ بوه  

گونوه قیود و محودودیتی     طور مطلق و بدون هیچ خواهد تصمیم گیرد و بر زن به هرگونه می

بودن متضمن دو امر مهم است: یکی اینکه مرد نیازهای موادی    الیت کند، بلکه قواماعمال و

صوورت مناسوب بورآورده شوود و      های او به که خواسته طوری و معنوی زن را فراهم کند؛ به

احساس اطمینان و آرامش کند؛ دیگر اینکوه از زن حمایوت کنود و او را مراعوات نمایود و      

که دارد، براساس عودل اداره کنود. تسولط مورد و سرپرسوتی       ای خانواده را در حدود سلطه

آزادی زن و فرزندان را در چوارچوب   زمینۀخانواده دارای ضوابط و قیود بسیاری است که 

کلی شیوۀ اجرا، همان عملکرد  ۀ(. ضابط177 :1377)رئوخ،  آورد مجاز و مشروع فراهم می

شوود   روشن می رو نیاست؛ ازا شده تأکیدبر آن طبق معروخ است که در آیات متعدد قرآن 

اجورای آن   بایود عادالنوه باشود،    هسرپرستی و قوامیت مرد بر زن در محیط خوانواد  چنانکه

 تواند مخالف با عدالت باشد. نمی

مین منوافع و  أبراساس این معنی مفاد آیۀ شریفه این است که خداوند مردان را مسلول ت

راقب حفظ مصوالح موادی و معنووی زن باشود.     مصالح زنان قرار داده است و شوهر باید م

لجبازی، اکیت زن یا منافع شخصی نوامربو    سبب بنابراین، مطابق این آیه مرد حق ندارد به

ای که منطبق بر مصالح زن و خانواده نیست مانع خروج زن شود. تنها  به خانواده یا خواسته
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 نکوه یاولوو  خانواده مصالح که زن خواهان انجام کاری برخالخ مصالح خود و یا  درصورتی

مانع آن شود. بنوابراین، مورد حوق دارد     تواند یمرد م ،مصالح زن باشد ۀکنند نیدر نهایت تأم

 د.کنزن را از خروج از منزل با این شر  منع 

 یریگ جهینت. 6

با توجه به روایات صحیح و معتبر موجود در موضوع مورد بحوث، مشوهور فقهوای شویعه     

اند. به این معنا کوه   طور مطلق فتوا داده هر برای خروج زن از منزل بهنسبت به لزوم اکن شو

تواند بدون دلیل و برخالخ مصلحت خانواده از این حق خود استفاده کنود.   حتی شوهر می

 ،حورام تکلیفوی نیسوت    صورفات  ،خروج بدون اکن زن از منزل در موردی که نیاز به اکن دارد

شدن زن و عدم تعلق نفقه بوه وی در مودت خوروج از    بلکه دارای آثار وضعی مانند ناشزه 

از فقها از گذشته تاکنون بورخالخ آن   تعداد معدودیمنزل است. اجرای این حکم با اینکه 

دلیول   رو بوده اسوت. چوه آنکوه قانونگوذار بوه      هاند، در محاکم کشور با مشکل روب فتوا داده

صریح قانونی نکرده اسوت و چنوین   استفاده از این حق از سوی مردان، به آن ت فراوانی سوء

 شود.   عنوان حق شوهر به رسمیت شناخته نمی کشور به یها حقی در دادگاه

ها به رسمیت شناخته شده است، حق استمتاع است. بنابراین  حقی که در قانون و دادگاه

مخل به حق استمتاع است که دارای احکام تکلیفی  جتنها خرو ،از منظر نظام حقوقی کشور

 ۀعی مربوطه مانند نشوز و مسائل مربو  به نفقه است. ایون در حوالی اسوت کوه ادلو     و وض

پوشی نیست و رها کردن ریاسوت مورد بور     مورد استناد در مورد این تکلیف زن، قابل چشم

، تموام حقووق و تکوالیف زوجوین در     شود خانواده نیز به مصلحت خانواده نخواهود بوود.   

ده در جهت مصالح خانواده و بر مبنای اصل معاشرت خانواده از جمله ریاست مرد بر خانوا

ی ا گونوه  مقوررات بوه   ،ویژه در مقام قانونگذاری به معروخ تنظیم شده است. بنابراین باید به

نهادهایی چون خوانواده، حفوظ و    ۀکه مصالح و مفاسد موردنظر در ایجاد و ادار شودتنظیم 

فقها در آن، همانند قوانونی کوردن    دلیل اختالخ تقویت شود. رها کردن یک حکم شرعی به

ها از اهداخ  یک حکم شرعی بدون توجه به تبعات اجتماعی آن موجب دور کردن خانواده

شوود. اگور    شده هنگام صدور احکام مذکور می متعالی شرع و مصالح و مفاسد در نظر گرفته
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 ،خروج زن از همچون منع استیذان،استفاده مردان از حق  ای موارد زیادی از سوء در جامعه

ای  شوود، بایود بوه شویوه     دلیل بدخلقی و لجبازی مشاهده  بدون دلیل یا برای اکیت زن و به

ویوژه   بوه  ،دشواسالمی مراعات  ۀها و جامع خانواده ۀدست به قانونگذاری زد که مصالح عالی

آنکه معیارهای آن در آیات و روایات متعدد همچون آنچه تحت عنوان اصول معاشورت بوه    

 ککر شد، آمده است. معروخ

 

  



  1419 بر قاعدۀ معروف یدزن از شوهر در خروج از منزل با تأک یذاناست یحقوق یفقه یلتحل 

 

 کتابنامه

 و قرآن کریم

دارالفکور للطباعوۀ و النشور و    : بیوروت لسيانالعيرب،ق(.1414منظور، محمد بن مکورم )  ابن .1

 التوزیع.

مالک األخیار فی فهم تهذیب ق(. 1407محمد بن تقی ) محمدباقردوم،  مجلسیاصفهانی،  .2

 .المرعشی اهلل مکتبۀ آیۀ قم: ،تحقیق سید مهدی رجائی ،األخبار

 ، قم: برگزیده.صرا النجاة ق(.1416) تبریزی، جواد .3

 ، قم: اسراء. جاللوجمالۀزندرآین(.1375) جوادی آملی، عبداهلل .4

 عۀ،یمسائل الشر لیتحص یال عۀیوسائل الش لیتفص(. 1414)الحسن ابن محمد ،یعامل حر .5

  .: مؤسسۀ آل البیت)ع(  حیاء التراثقم

، قم: دفتور انتشوارات   العناوینالفقهیۀق(. 1417على ) الفتاح بن عبدحسینى مراغى، سید میر .6

 قم. ۀعلمی ۀمدرسین حوزۀ اسالمى وابسته به جامع

ررائعاإلسالمفیمسائلالحياللو ق(. 1408) الدین جعفر بن حسن نجمحلی )محقق(،  .7

 اسماعیلیان. ۀقم: مؤسس ،الحرام

 .)ع(البیت آل ۀ، قم: مؤسسداإلسنا قربق(. 1413) حمیرى، عبداهلل بن جعفر .8

، قوم: مؤسسوۀ إحیواء آثوار ا موام      موسوعۀاإلميامالخيوئیق(. 1418خویى، سید ابو القاسم ) .9

 .الخوئی
 قطره. :محسن آرمین، تهران ۀ، ترجممشاركتسیاسیزن(. 1377) رئوخ، هبه .10

 مؤسسوۀ آل البیوت)ع(  حیواء    ، قوم: ذخیرةالمعاد (.تا یب(. محمدباقر )محقق،)سبزواری .11

 التراث

وگو با جمعی از اساتید حووزه و   ثیر اخالق در اجتهاد: گفتأت  (.1388) فر، سعید ضیائی .12

 دانشگاه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

 ، قم: مؤسسۀ دار التفسیر.مستمسكالعروةالوَقىق(. 1416طباطبایى حکیم، سید محسن ) .13



1420  1400، زمستان 4، شمارۀ 17دورۀ های فقهی، پژوهش 

 

 :موسوی همدانی، تهوران  ۀترجم ،تفسیرالمیزانۀترجم(. 1385) طباطبایی، محمدحسین .14

 دارالعلم.

 ، ترجمه و نگارش علوی کرموى، چ  مجمعالبیانۀترجم(. 1380) حسن بن طبرسی، فضل .15

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى. :، تهراناول

المکتبوۀ   :تهوران  ،المبسو فیفقهاإلمامیيۀق(. 1387) حسن طوسى، ابو جعفر محمدبن .16

 .المرتضویۀ  حیاء اآلثار الجعفریۀ

الروضيۀالبهیيۀفيیريرحاللمعيۀق(. 1410الودین بون علوى )    عاملی )شهید ثانی(، زین .17

 ، قم: کتابفروشى داورى.الدمشقیۀ

قوم:  ، چ اول، الیتنقيیحريرائعاالسيالممسالكاألفهام ق(.1414وووووووووووووووووو ) .18

 مؤسسۀ المعارخ ا سالمیۀ 

، قم: یررحمختصرررائعاالسالمفنهایۀالمرام (.1372)بن علی موسوی  عاملی، محمد .19

 نشر اسالمى.

 مؤسسۀ الرسالۀ.  :، بیروتالقاموسالمحیطق(. 1407) یعقوب فیروزآبادى، محمدبن .20

دفتر انتشوارات  ، قم: منالیحضرهالفقیه ق(.1413) بابویه بن على صدوق، محمّدبن ،قمّى .21

 .اسالمى

                            .  نشر به :ران ه ، تحقوقمدنیخانواده (.1368) کاتوزیان، ناصر .22

 دارالکتب ا سالمیۀ.: ، تهرانلکافیق(. ا1407) یعقوب کلینى، ابو جعفر محمدبن .23

قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی  حقوقیاسالم،ۀنظری(. 1380) مصباح یزدی، محمدتقی .24

 امام خمینی.

مکوارم شویرازی، بوه     اهلل تیو آ(. )پایگاه اطالع رسانی دفتر 1398مکارم شیرازی، ناصر ) .25

 آدرس:

(http://persian.makarem.ir/estefta/?mit=1332&sid=127377#127377 

 ، قم: مدرسۀ امام امیرالمؤمنین)ع(.القواعدالفقهیۀق(.  1411ووووووووووووووووووو ) .26



  1421 بر قاعدۀ معروف یدزن از شوهر در خروج از منزل با تأک یذاناست یحقوق یفقه یلتحل 

 

موسوعۀ الفقه ا سوالمی طبقوات لموذهب    (. 1426،)المعارخ الفقه االسالمی مؤسسۀ دائرۀ .27

 ، چ اول.مؤسسۀ دائرۀ معارخ الفقه االسالمی، قم: (ع )أهل البیت

المعوارخ   دائرۀ ۀقم: مؤسس ،جواهرالکالمفیَوبهالجدیدق(. 1421) نجفى، محمدحسن .28

 فقه اسالمى.  

البیوت)ع(   مؤسسوۀ آل قوم:  تيذكرهالفقهياء،ق(. 1416حسون )  )حلى(،یوسف بن مطهر  .29

 . حیاء التراث

 
References 

- The Holy Quran 

1. Ibn Manzoor, Mohammad Ibn Mokrram (1993 AD). The language of the 

Arabs, Beirut Dar al-Fikr for printing, publishing and distribution. (in Arabic) 

2. Isfahani, Majlisi II, Mohammad Baqir Mohammad ibn Taqi (1986AD). The 

information in which the news is refined, investigated by Sayyed Mahdi Raja'i, 

Qom, Maktabeh Ayatollah al-Marashi. (in Arabic) 

3. Tabrizi, Mirza Javad (1995AD). The way of salvation, Qom, Bargozideh. (in 

Arabic) 

4. Javadi Amoli, Abdullah (1996AD). Woman in the mirror of glory and beauty, 

Qom, Esraa. (in Persian) 

5. Hor Ameli, Mohammad Ibn Al-Hassan (1993AD). Details of Shiite means to 

study Sharia issues, Qom , al-Albayt (AS) Institute for the Revival of 

Heritage(in Arabic) 

6. Hosseini Maraghi, Sayyed Mir Abd al-Fattah bin Ali (1996AD). Al-Anawin al-

Fiqhiya, Qom, Office of Islamic Publications affiliated with the Jameyeh 

Modarresin of Howzeh Elmiyeh of Qom. (in Arabic) 

7. Hali (researcher), Najmuddin Ja'far ibn Hassan (1987AD). Islamic Sharia in 

Halal and Haram Matters, Qom, Ismailian Institute. (in Arabic) 

8. Hemyari, Abdullah ibn Ja'far (1992AD). Proximity of documents, Qom, Al-

albayt Institute Leehya-Attoras. (in Arabic) 

9. Khoei, Sayyed Abo al-Qasim (1997AD). Encyclopedia of Imam al-Khoei, Qom 

Foundation for the Revival of the Works of Imam al-Khoei. (in Arabic) 

10. Raouf, Hebeh (1998AD). Women's Political Participation, translated by 

Mohsen Armin, Tehran, Qatreh. (in Persian) 

11. Sabzevari, (researcher). Mohammad Baqir, (Bi Ta), al-Ma'ad Reserve, Qom, 

Al-albayt (AS) Institute Leehya-Attoras(in Arabic) 

12. Ziaeifar, Saeed (2009AD). The effect of ethics in ijtihad, interview with a 

group of professors of the seminary and university, Qom, Institute of Islamic 

Sciences and Culture.  

13. Tabatabai Hakim, Sayyed Mohsen (1995AD). Mostamsak al-Urwa al-Wothqa, 



1422  1400، زمستان 4، شمارۀ 17دورۀ های فقهی، پژوهش 

 

Qom, Dar al-Tafsir Institute. (in Arabic) 

14. Tabatabai, Mohammad Hossein (2006AD). Translation of Tafsir al-Mizan, 

translated by Mousavi Hamedani, Tehran, Dar al-Alam. (in Persian) 

15. Tabarsi, Fazl Ibn Hassan (2001AD). Translated of Majma 'al-Bayan, translated 

and written by Ali Karami, First Edition, Tehran, Ministry of Culture and 

Islamic Guidance. (in Persian) 

16. Tusi, Abu Ja'far Mohammad ibn Hassan (1966 AD). Extended in Imami 

jurisprudence, Tehran Maktabah al-Mortazavi for the Revival of al-Jaafari's 

works. (in Arabic) 

17. Ameli (Shahid Thani), Zayn al-Ddin Ibn Ali (1989 AD). Al-Rawdah al-

Bahiyya in Sharh al-Loma'a al-Damashqiya, Qom,Davari Bookstore.(in Arabic) 

18. _________________ (1993AD). The Problems of Understanding the 

Refinement of Islamic Laws, First Edition, Qom, Islamic Knowledge 

Institute.(in Arabic) 

19. Ameli, Mohammad Ibn Ali Mousavi (1993AD). The end of the ideals in the 

brief description of Islamic law, Qom, Islamic publication. (in Arabic) 

20. Firuzabadi, Mohammad Ibn Ya'qub (1986AD). Dictionary of the environment, 

Beirut, al-Resalah Institute. (in Arabic) 

21. Qommi, Saduq, Mohammad Ibn Ali Ibn Babawayh (1992AD). One who is not 

at the Presence of Faqih, Qom, Islamic Publications Office. (in Arabic) 

22. Katoziyan, Naser (1989AD), Family Civil Law, Tehran, Beh Nashr. (in 

Persian) 

23. Koleini, Abu Ja'far Mohammad Ibn Ya'qub (1986 AD). Al-Kafi, Tehran, Dar 

al-Kotob al-Eslamiyah. (in Arabic) 

24. Mesbah Yazdi, Mohammad Taqi (2001AD). Islamic Legal Theory, Qom Imam 

Khomeini Educational and Research Institute. (in Persian) 

25. Makarem Shirazi, Naser (2019AD). (Information base of the office of 

Ayatollah Makarem Shirazi, at: 

(http://persian.makarem.ir/estefta/?mit=1332&sid=127377#127377) 

26. _____________(1990AD). Rules of jurisprudence, Qom, School of Imam Amir 

al-Mo'minin, )peace be upon him(. (in Arabic) 

27. Institute for the Encyclopedia of Islamic Jurisprudence (2005AD). 

Encyclopedia of Islamic jurisprudence according to the religion of the Ahl al-

Bayt (AS), first edition, Qom , Institute for the Knowledge of Islamic 

jurisprudence. (in Arabic) 

28. Najafi, Mohammad Hassan (2000AD). Javahir al-Kalam in the new reward, 

Qom, the Institute for encyclopedia of Islamic jurisprudence. (in Arabic) 

29. Yousuf Ibn Motahhar (Helli), Hassan (1995AD). Tazkerato al Foqaha, Qom, al-

Albayt (AS) Institute for the Revival of Heritage(in Arabic) 

 

 


