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؟مهع؟  اهل بيت کاری واشتغال زوجه با اذن همسر از دیدگاه فقه  تزاحم 
 واهل سنت  

 1سادات هاشمی  نفيسه 

 چکیده 
در فقه زنان واحکام فقهی به اتفاق تمام مذاهب، پیوند زناشویی حقوقی را برای هریک  

که متناسب با جایگاه اجتماعی اوست. در قبال این امتياز  همراه می از همسران به  آورد 
فعاليت  برخی  انجام  برای  که  است  خواسته شده  زن  ورفت از  همسر  ها  نظر  وآمدها 

گس   واجازه  کند.  کسب  کسب اجازه از شوهر  وی را  که در آنها زن موظف به  تره مواردی 
که ميان مذاهب مختلف اسالمی وبلکه ميان مجتهدان یک   است موضوعی است 
مذهب، آرا وفتاوای مختلفی را پدید آورده است. از نظر مبانی فقهی، مسئله اذن زوجه  

است. به مقتضای  طور صریح مطرح شده  صورت اشاره ودر روایات به از زوج در آیات به 
که دست آفرینش  دليل برخورداری از توانمندی وچهار سوره نساء مرد به آیه سی  هایی 

های زندگی، قيم  دليل پرداخت نفقه وتأمين هزینه در خلقت او به ودیعت نهاده ونيز به 
وسرپرست خانواده وهمسرش است. در مقابل از زن خواسته شده است از شوهر خود  

کند. از  کارهای غير واجبی   اطاعت  که زن از  لوازم پذیرش این نظام مدیریتی آن است 
که مزاحم حق شوهر است، اجتناب کند وبرای بیرون رفتن از منزل از شوهر کسب اجازه  
کيد بیشتری در روایات شيعه واهل سنت مورد   کند. مسئله مورد نظر با صراحت وتأ

گرفته است. برخی از این روایات، احکا  کرده  توجه قرار  م اطاعت زن از شوهر را مطرح 
داند. باتوجه  وی می   است وخروج زن از منزل بدون اذن شوهر را موجب سقوط نفقه 

به مبانی فقهی، نوع نگاه فقهای اسالمی در ادوار هشتگانه فقه شيعه ومقاطع چهارگانه  
کرده   است.  فقه اهل سنت به مسئله »اذن همسر متغير بوده، فرازوفرودهایی را تجربه 

گرچه عموم فقهای متقدم اماميه واهل سنت، مسئله اذن همسر را موضوعی مستقل   ا

 
 

گروه علمی  .دانش  1  .  افغانستان   العالميه،   ص؟ المصطفی   جامعه   الهدی،   بنت   عالی   آموزش   مجتمع   اصول،   و   فقه   تی ی ترب   – پژوه دکتری فقه مقارن، 
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تمکين دانسته  تمتع زوج وبحث  حق  زاویه  از  از  این حال، فقهای متأخر  با  ولی  اند، 
نگریسته  به مسئله  مواردی  دیگری  در  منحصر  را  شوهر  از  اجازه  کسب  اند وضرورت 

که با حق تمتع وی در  می  که  دانند  ارتباط است. در پرتو دیدگاه اخير، هرگونه فعاليتی 
مزاحمتی با حقوق شوهر نداشته باشد واز این رهگذر تهدیدی برای بنيان خانواده  

عبادت  ندارد.  شوهر  اجازه  به  نياز  نشود  صدقات  محسوب  هبه،  مستحبی،  های 
کلی  وجه به  است. از سوی دیگر با ت   وموضوع اشتغال زن نيز همگی مشمول این أصل 

های  توان مخالفت اند، نمی اینکه تمام فقها نشوز را بیزاری وتصميم به طالق دانسته 
های جزئی وی از منزل را مصداقی از نشوز دانست. همچنين  شدن ناچيز همسر وخارج 

که تحت عنوان شرط ضمن عقد در نظام فقهی  حقوقی اسالم تعبيه شده    - راهکاری 
گرچه مدیریت مرد در خانواده از احکام  تواند در مسئله حاضر  است، می  راهگشا باشد. ا

ع حکيم احکام ثانویه  که به  ای را نيز پیش اوليه فقهی است، اما شار کرده است  بینی 
کند.  هایی را برای تغيیر در احکام اوليه فرآهم می تناسب شرایط، زمان ومکان، ظرفيت 

ک گرفتن از این ظرفيت شروط ضمن عقد درواقع بهره  ه با استمداد از آن زن  هاست 
فعاليت می  انجام  تعلم،  چون  شروطی  ازدواج،  عقد  ضمن  اجتماعی،  تواند  های 

کند ومرد  اشتغال، انجام عبادت  را در طول زندگی زناشویی  های مستحبی و... را لحاظ 
کند.   به پذیرش آن پایبند 

کلیدی:   گان   تزاحم، اشتغال، اذن. واژ

 مقدمه 
کيد آموزه توجه دین اسالم به همه   های دینی بر اهتمام مسلمين به امور جامعه،  زوایای زندگی بشر وتأ

گاه در تعارض با برخی   های اجتماعی مستلزم حضور زنان در صحنه جامعه است. اشتغال زن به فعاليت 
و سایر مسئوليت  استمتاع مرد  مانند حق  زوجيت  از  ناشی  حقوق  تربیت  از  بر  مانند نظارت  های زن 

تنها با شأن  های اجتماعی به بهانه عدم انجام وظایف نه کردن زن از فعاليت   .. است. محروم فرزندان و. 
اجتماعی زن    انسانی زن منافات دارد بلکه موجب ایراد ضرر بر وی وجامعه است. بنابراین، منع فعاليت 

که ممکن موجب دو ضرر می  که ممکن است به    شود: ضرری  است به مرد وخانواده وارد شود وضرری 
های این مسئله، اشاره به جریان قاعده الضرر است. ضابطه عمومی  حل زن وجامعه وارد شود. یکی از راه 

فقها این است که در مواردی که دو ضرر متزاحم دارای شدت وضعف هستند، بنابر درجه شدت وضعف  
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گر ضرر قابل  کند،  تواند از فعاليت اغماض باشد مرد نمی   متفاوت هستند. ا های اجتماعی زن ممانعت 
گر  ولی  گر وضعيت  های اجتماعی تجویز نمی ضرر، غيرقابل اغماض باشد، اشتغال زن به فعاليت  ا شود. ا

 اند. دو ضرر مساوی باشد، فقها مراجعه به عمومات یا توسل به قرعه را برگزیده 
کارکردن زن د اهميت و ابعاد   ر بیرون از منزل از نظر شرعی اشکال ندارد، ولی اسالم برای حضور  اصل 

گرامی اسالم های اجتماعی و اقتصادی، حدود و ضوابطی را قرار داده است.  زن در عرصه  هيچ    ص؟ پیامبر 
داند. باوجود این مسئله همواره مسائلی  تر از ازدواج وتشکيل خانواده نمی بنيانی را در اسالم محبوب 

هایی مواجه کرده است وگاه موجودیت آن را تهدید  د که این نهاد حساس ومهم را با فرازونشيب وجود دار 
گسترده آنان به عنوان  می  کند. تغيیر موقعيت اجتماعی زنان پس از پیروزی انقالب اسالمی و حضور 

ی  های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی و... یک بخشی از جمعيت فعال جامعه در عرصه 
که امروزه خانواده واعضای آن را با مسائل پیچيده  کرده است از مهمترین مسائلی است  با    .ای مواجه 

شود وطرفين مکلف به رعایت حقوق  وقوع عقد ازدواج، حقوق وتکاليف زوجين دربرابر یکدیگر برقرار می 
که آیا فعاليت  که مستلزم حضور  های اجتماعی زن  یکدیگرند. مهمترین سؤال پژوهش حاضر این است 

فيزیکی وغير فيزیکی مانند فعاليت در فضاهای مجازی در صحنه اجتماع است تزاحمی با تکاليف وی در  
بودن پاسخ، نقش وجایگاه قاعده الضرر در رفع این تزاحم چيست.  قبال مرد دارد یا خير. درصورت مثبت 

های اجتماعی  يجه ممانعت از فعاليت کردن قاعده الضرر در جهت منافع و حقوق مرد و در نت آیا جاری 
توان مصلحت  کردن وی از حق مسلم نيست. آیا می علت محروم زن، مستلزم بروز ضرر در جانب زن به 

 فرد )مرد( را بر مصلحت جامعه ترجيح داد. 
کار واشتغال زوجه با اذن همسر   که با بررسی تزاحم  ضرورت حل این معضل، نگارنده را بر آن داشت 

ارتباط با فعاليت ؟مهع؟   اه فقه اهل بیت از دیدگ  آیات،  واهل سنت در  از  های اجتماعی زن با استمداد 
های یادشده بیابد. فرضيه مورد نظر در مقاله  روایات، عقل واجماع در عرصه فقه پاسخی برای پرسش 

سازگاری  های اجتماعی توسط زن با ایفای تعهدات خانوادگی  حاضر عبارت است از اینکه انجام فعاليت 
اساس، مطالب منظور، حاالت مختلف خروج زوجه، ادله قائلين به جواز خروج وادله قائلين  دارد. براین 
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کار زوجه با اذن همسر ارائه می  داری  های قدیم تا امروز غير از خانه شود. زن از زمان به عدم جواز وتزاحم 
گله  کشاورزی،  دوش مردان مشغول  به ر نظامی، دوش داری، صنایع دستی وحتی امو در امور مختلف 

دوره  در  ولی  بوده است،  فعاليت فعاليت  است  بوده  نيز  اقتصادی  واحد  یک  خانواده،  که  های  هایی 
که در خانه ویا نزدیکی آن انجام می  شده وزن در  گرفته است جزء امور خانگی محسوب می توليدی زن 

کارمزدی دریافت نمی   کرده است.  ازای آن، 
کارگاه با   وتبدیل  اروپای غربی  در  صنعتی  انقالب  کارخانه وقوع  به  نيروی  های خانگی  وتبدیل  ها 

به  کار  شکل ومفهوم  اساسی در  نيروی ماشين، تحوالت  به  زن  انسان  اقتصادی  آمد وفعاليت  وجود 
کشيده شد. از آن زمان به بعد زنان با تحصيل علم د  کارخانه  ر سطوح  درمقابل دریافت مزد از خانه به 

گون مشغول به ها ودر پست های توليدی در سایر زمينه بر فعاليت باالتر عالوه  گونا کار شدند. در  های 
که تساوی زن ومرد از نظر حقوق اجتماعی عالوه  کشورهای صنعتی  بر اینکه شکل مدون وقانونی  بیشتر 

کار  کثریت نيز هست حدود نيمی از نيروی  گرفته مورد توافق ا دهند. بنابراین  را زنان تشکيل می   به خود 
که آیا زن می  کشورها این سؤال  کمتر مطرح است، پس وضعيت  در این  کند،  کار  تواند در خارج از خانه 

گون از زمينه   های باارزش در تحقيقات اجتماعی است.  اشتغال زنان در سطوح خرد وکالن واز جهات گونا

 شناسی مفهوم .  2  
 . تزاحم 1  - 2

لغت به معنای گردآمدن گروهی بر چيزی، تالطم امواج و راندن برخی از آنها برخی دیگر را در یک    تزاحم در 
ک عبارت است از تنافی دو حکم دارای  اصطالح تزاحم در  ( 262/  12،  1414تنگناست. )ابن منظور،    مال

  (. 26/ 7،  1398قادر نيست )صدر،   زمان به انجام هردو در یک   مکلف سبب آنکه  به   مقام امتثال در  

 اشتغال .  2  - 2
به معنای مشغول شدن، به چيزی پرداختن و به کار سرگرم بودن است. همچنين    افتعال اشتغال مصدر  

گویند.   اشتغال  را  کاری  یا  کسی  به  قلبی  ومریدی،  توجه  ص 1373)نوروزی  دهخدا،  742،  ،  1377؛ 
کار آمده است. تطابق نيروی انسانی با  تغال در فرهنگ اقتص ش ا (  3362ص  ادی به معنای مشغول به 

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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های موجود در یک جامعه اشتغال  فعاليت ی  ها ها با حرفه های شغلی و درجه تطبيق این نيرو فرصت 
گویند  برخی می   دهد. زن و مرد در خانه با بیرون از خانه انجام می   ان اعم از  س شامل هر فعاليتی است که ان 

می   های فعاليت  ناميده  اشتغال  رسمی،  بخش  در  زنان  رسمی،  اقتصادی  بخش   از  منظور  شود.  
کشاوری   از  آن بخش  و  صنعت، خدمات  باشد.  اقتصادی،  فردبگير  کار  نيروی  دارای  )طباطبایی  که 

کار درون خانه به عنوان    (. 131/ 1،  1410یزدی،   به نظر می رسد تعریف دوم، یعنی، به حساب آوردن 
  تر  است. و به عدالت نزدیک   تر اشتغال مناسب 

   . مفهوم اذن 2-3
( و در  2068/ 5،  1404اذن در لغت به معنای علم، رخصت و اباحه، استماع و فرمان آمده است. )نجفی،  

(.  131/ 1،  1410شده است )طباطبایی یزدی،  دادن و اعالم رضایت معنا  ، اذن به رخصت فقه اصطالح  
ای که به دوطرف نيازمند نيست.  معامله   (. 476/ 3،  1355)خوانساری،  اند  دانسته   ایقاعات را از  گروهی آن 

که رضایت، مالیمت نفس با شیء بدون  می  رضایت بنابراین در تفاوت اذن و   گفت  مانع   اظهار توان 
که  سخنان برخی استفاده می از    (. 39/ 19،  1378)طباطبایی،    است، ولی اذن، اعالم رضایت است  شود 

)موسوی    و عمل و اجازه، ابراز رضایت پس از عمل است   رف تص اذن، اعالم رخصت و رضایت پیش از  
 (. 104/ 2،  1378خمينی،  

   . مفهوم فقه 4  - 2

کردن چيزهای مخفی نيز آمده است.  به معنای درک  فقه در لغت به معنای دانستن و فهميدن است. 
فقه به معنای مطلق   ( 442/ 4،  1404؛ ابن فارس،  289/  4،  1415؛ فيروزآبادی،  2243/ 6،  1404)نجفی،  

ک ودانش، علم به چيزی، درک وفهم آن چيز، دانستن، فهميدن، فهم دقيق چيزی، درک   فهم وادرا
گوینده، فهم دقيق مسائل نظری، جودت ذهن  اشياء مخفی، فهم اشياء دقيق، درک منظور و  هدف 

)جمعی از پژوهشگران،   کار رفته است بردن از معلومات حاضر به معلومات غایب به وسرعت انتقال وپی 
1423  ،1 /17 .) 

http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%91%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%91%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%91%D9%81
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 اندیشمندان دین   . فقه در اصطالح فقها و 1  - 4  - 2

الهی،     قانون  هر  اسالم  شریعت  می   حکم در  )مطهری،  ناميده  ص 1378شود  حکم،    ( 54،  هر  و 
کارهای بندگانش از آنها انتظار دارد.  کننده وظيفه مشخص  ای است که خداوند متعال در مورد هر یک از 

که انسان عمل خاصی را در خارج انجا  کند یا اینکه نسبت به  هدف این احکام این است  م دهد یا ترک 
بار بود دختران در نظر  قبل از اسالم، وضع زنان و دختران در عربستان رقت . ترک یا انجام آن مخير باشد 

اختيارات مرد    . ارزش و قابل تملک و معامله بودند پدران و زنان در نظر شوهران، موجودی ضعيف و بی 
ای در امر زندگی نداشت.در  کرد، ولی حق هيچ مداخله می   نامحدود بود. زن در محدوده منزل زندگی 

ظهور  (. با  21، ص 1393)عبدالحميد،    این دوران فعاليت اقتصادی و اشتغال زنان مطرح نبوده است. 
کرامت انسانی زن احيا شد و  به عنوان نيمی از پیکره حيات بشری مطرح شد. زنان صدر اسالم    اسالم، 

کریم  ند. در امور اجتماعی مشارکت داشت  به کسب و تالش اقتصادی زنان تأیید کرده و مالکيت آنان  قرآن 
اند، بهره ای است. اشتغال  و برای زنان از آنچه کسب کرده (  123)ر.ک.، نساء:    را به رسميت شناخته است 

گسترده به چشم می  ص؟ زنان در عصر پیامبر  و  در تمام مشاغل آن زمان رایج بود. برای  خورد به شکل 
زینب دختر جحش به صنایع دستی اشتغال داشت . زنی به نام زینب، پزشک قبيله بنی داود بود  مثال  

. زنانی بسيار به امر شبانی و دامداری اشتغال داشتند و زنانی به تجارت مشغول  کرد  و مریضان را مداوامی 
 (. 620/ 4،  1377اثير،  )ابن بودند.  

 حاالت مختلف خروج زوجه .  3
 . شرط ضمن عقد 1  - 3

که زن اجازه خروج از منزل را دارد یا عقد مبتنی بر این خروج واقع     گر در ضمن عقد ازدواج، شرط شود  ا
در این    هر؟ شود در این صورت خروج زن از منزل به اتفاق فقها بالاشکال خواهد بود. امام خمينی 

گر در ضمن عقد، شرط اشتغال برا خصوص می  بر این شرط واقع شده    ی عقد مبن   یا زن شده    ی فرماید: »ا
،  1372تواند مانع شود« )موسوی خمينی،  ی تواند به شغل خود ادامه دهد و شوهر نم است زن می 

3 /356 .) 

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
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 . خروج زن برای عمل واجب 2  - 3
گ    و    108/ 3،  1413،  ی ؛ عالمه حل 569، ص 1379،  ی ذشته )محقق حل در این زمينه نيز فقها، اعم از فقهای 

شهيدثانی،  109 نجفی،  446/ 8،  1416؛  خمينی،    ( 314/ 31،  1362؛  )موسوی  فقهای حاضر  ،  1387و 
گلپایگانی،  228/ 2 و  356/ 2،  1371؛  واجب  اعمال  انجام  برای  زن  خروج  که  باورند  این  بر  همگی   )

این حکم هم در مورد انجام فرایض دینی مانند حج واجب  درصورت ضرورت، نيازمند اذن همسر نيست.  
پردازد  جاری است و هم در شرایطی که زن نيازمند خروج از منزل است مانند وقتی که مرد نفقه او را نمی 

 و راهی نيز برای الزام او وجود ندارد. 

 . خروج زن برای انجام عمل غیرواجب 3  - 3

که اختال    شدن و نشدن ميان این دو فرض  ف فقها نيز در تفاوت قائل در این حالت دو فرض وجود دارد 
 است. 

 روج زن منافی حق استمتاع مرد باشد اول(  خ 
که زن در چنين حالتی نيازمند اذن همسر است؛   در این حالت، فقها بر یک قولند و همگی متفقند 

مرد را از چنين حقی محروم  گرفته است و زن حق ندارد  زیرا استمتاع از حقوق مرد و از لوازم ازدواج صورت 
توان به نظر فقهای بزرگی چون شيخ مفيد، شيخ طوسی، عالمه حلی، صاحب جواهر،  باره می کند. دراین 

کرد. )شيخ مفيد،    هر؟ امام خمينی  ؛ عالمه  331/ 4،  1378،  ی ؛ شيخ طوس 38،  1413و سایرین اشاره 
،  1367اهَّلل،  ؛ شيخ فضل 228/ 2  ، 1385؛ موسوی خمينی،  147/ 31،  1392؛ نجفی،  108/ 3،  1413حلی،  

 ( 92ص 

 اول( خروج زن منافی حق استمتاع مرد نباشد 
که زن قصد خروج از منزل را دارد و این  محل اشکال و اختالف فقها در این مورد است؛ یعنی زمانی 

: یکی  دارند خروج عقاًل و منطقًا منافاتی با حق استمتاع مرد ندارد. در این حالت فقها دو نظر متفاوت  
به اینکه   غيرواجب  کاری  انجام  برای  منزل  از  زن  خروج  معتقدند  فقها  حتی  مشهور  مطلق،  طور 

؛  331/ 4،  1386که منافاتی با حق استمتاع مرد نداشته باشد، جایز نيست. )شيخ طوسی،  درصورتی 
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در این زمينه شيخ مفيد    ( 251/ 31،  1404؛ نجفی،  108/ 8،  1413؛ شهيد ثانی،  108/ 3،  1385عالمه حلی،  
که خداوند تعال می  کند و او را در غير آنچه  که از شوهر خود اطاعت  حرام فرموده،    ی گوید: »بر زن است 

در ميان فقهای    (. 3، ص 1374خارج شود« )شيرازی،    ی نکند و حق ندارد از منزلش بدون اذن و   ی نافرمان 
نيز آیت  اهَّلل  نيست«. آیت   االحوط جایز فرماید: »خروج وی بدون اذن زوج علی اهَّلل تبریزی می معاصر 
شدن زن بدون رضایت شوهر از منزل جایز نيست مگر در امور واجب«.  فرماید: »خارج بهجت نيز می 
فرماید: »بدون  اذن همسر می لنکرانی در پاسخ به استفتایی در باب خروج زن بی اهَّلل فاضل همچنين آیت 

ر خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر جایز  فرماید: »د ای نيز می اهَّلل خامنه اجازه حرام است برود«. آیت 
 . نيست« 

 جواز خروج زن .  4
در مقابل قول مشهور، برخی دیگر از فقها معتقدند که خروج زن از منزل تا زمانی که منافاتی با حق تمتع    

  ی اهَّلل خوی ( در این ميان فقهایی مانند آیت 105/ 2،  1381مرد نداشته باشد، بالاشکال است. )جناتی،  
گر  در مقام فتوا، عدم جواز خروج زن از منزل    ی است، ول   ه چه درنهایت از باب احتياط، نظر مشهور را برگزید ا

کام را منوط به منافات  که خروج زن از  ی فرماید: »درصورت شوهر دانسته و می   ی جوی داشتن آن با حق 
کام  شوهر جایز نيست«    از منزل بدون اذن   ی شوهر منافات داشته باشد، خروج و   ی جوی منزل با حق 

کثر فقهای اهل سنت و  اهَّلل در این سيد محمدحسين فضل (.  289/ 2،  1410)خویی،   باره معتقد است: »ا
که مرد م ی شيعه فتوا م  طور ابد در  که همه مایحتاج همسرش را تهيه نماید او را به ی تواند درصورت ی دهند 

کنيم. ما  ی بودن این امر را رد م ستيم و مشروع کند، اما ما در این مسئله با آنها مخالف ه   ی خانه زندان 
کام ی م  شوهر منافات داشته باشد فقط در این صورت خروج زن از   ی جوی گوییم هرگاه خروج زن با حق 

دیگر مانند اینکه شوهر در مسافرت یا سرکار باشد و    ی ها منزل بدون اذن شوهر جایز نيست، اما در حالت 
کند« )فضل   ی ن اذن شوهر جایز است حت مانند آن، خروج زن از منزل بدو  گر شوهر او را منع  ،  1367اهَّلل،  ا

شيرازی نيز در پاسخ استفتایی در رابطه با خروج زن از منزل بدون اذن همسر  اهَّلل مکارم (. آیت 92ص 
کرده و می  که منافات با حق زوج نداشته باشد، احتمااًل  فرماید: »درصورتی باوجود بیان جواز، احتياط 
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که زن در عقد ازدواج چنين حقی را برای خود قایل شده  ند، ولی احتياط در ترک آن است و درصورتی بتوا 
 (. 3، ص 1374شيرازی،  « ) باشد، اشکال ندارد 

 عدم جواز خروج   هی قائالن به ادله فق .  5
 . آیات 1  - 5

آنها دریافت.  ای  توان چنين نکته بر این امر ندارند، اما به داللت می   آیات قرآنی اشاره مستقيمی  از  را 
ْمَواِلِهم؛ مرد » 

َ
نَفُقوْا ِمْن أ

َ
َل اهَّلُل َبْعَضُهْم َعَلی َبْعٍض َوِبَما أ َساء ِبَما َفض َ اُموَن َعَلی الن ِ َجاُل َقو َ ِ ان سرپرست  الر 

به  ا ي دل زنانند  از  برخی  آنکه خدا  ]ن ی ل  و  برترى داده  برخی  بر  را  به ي شان  از  ي دل ز[  آنکه  اموالشان خرج  ل 
کرد (.  34:  )نساء   « کنند می  اند. فاضل مقداد در  ه برخی مفسرین از این آیه، مطلق قيوميت را استفاده 
آنها با مردان است« )فاضل مقداد،    ی گوید: »مردان بر زنان والیت دارند، سياست و امر و نه باره می این 

گوید: »مردان سرپرست زنان بوده و بر آنان  طبرسی نيز در تفسير خود ذیل این آیه می   (. 211/ 2،  1422
سلطه دارند، تدبیر امور زنان، تأدیب، وادارکردن آنها بر انجام تکاليف و تعليم آنها برعهده مردان است«  

َج اْلجاِهلِ ی ب    ی »َو قَْرَن ف (.  43/ 2،  1413)طبرسی،   ْجَن تََبرُّ ؛ در خانه خود  ی ِة اْْل ول ی وِتک نَّ َو ال تَبَرَّ
(. تعدادی از فقها  33و همانند زنان دوران جاهليت نخستين با خودنمایی ظاهر نشوید« )احزاب:    بمانيد 

کرد   (. 168،  1396اند )مشکينی،  ه برای ممنوعيت خروج زنان از منزل به این آیه استناد 

 . روایات 2  - 5
احکام الهی خواهد    و قرآن    و امامان پس از ایشان، مکمل و مفسر    ص؟ روایات و سيره وارده از رسول خدا 

 بود.  
کتاب خود می بن جعفر: علی علی   صحيحه   -  کاظم بن جعفر در  درباره زن    ع؟ نویسد: »از او )امام 

که آیا بدون اذن شوهرش می   (  13/ 14،  1416تواند خارج شود؟ فرمود: نه«. )حرعاملی،  پرسيدم 
کرد: ای    ص؟ مبر فرمود: »زنی به محضر پیا   ع؟ محمدبن مسلم: امام باقر   معتبره   -  رسيد و عرض 

کند، از خانه او   که از شوهرش اطاعت  گردن زن چيست؟ ایشان فرمود: بر اوست  پیامبر خدا حق مرد بر 
ای ندهد، بدون اذن او روزه مستحبی نگيرد، ]از نظر جنسی[ خود را از شوهرش دریغ  بدون اذنش صدقه 
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کجاوه شتر باشند و از خ  گر ]با شوهرش[ در  گر هم  انه نکند، حتی ا اش بدون اذن شوهرش خارج نشود. ا
اذن خارج شود تا زمان بازگشت، فرشتگان آسمان و فرشتگان زمين و فرشتگان غضب و فرشتگان  بی 

 کنند«.  رحمت لعنتش می 
کرد: »پیامبر   ع؟ سکونی: امام صادق   موثقه   -  که از خانه   ص؟ نقل  اذن خارج  اش بی فرمود: هر زنی 

 ( ۴۳۹/ 3،  1404شود ]استحقاق[ نفقه ندارد تا اینکه بازگردد«. )شيخ صدوق،  

 . اجماع 3  - 5
که در باب   کرده است، مال عبداالعلی سبزواری است  که در این زمينه به اجماع استناد  کسانی  یکی از 

 ( 219/ 25،  1381ن از خانه دانسته است. )سبزواری،  اذن ز نکاح یکی از اسباب تحقق نشوز را خروج بی 

 . مالزمه عقلی 4  - 5
گوید: »حق استمتاع بر زن واجب است. این حق اختصاص به زمان یا مکان  باره می شهيد ثانی در این 

گرفته  خاصی ندارد، پس زن نمی  کاری برخالف این حق شوهر انجام بدهد مگر اینکه از او اذن  تواند 
گر این خروج برای  کار  باشد. یکی از  که با این حق شوهر منافات دارد، خروج از منزل است، حتی ا هایی 

کار  که مستحب  عيادت بستگان یا تشيیع جنازه آنها باشد؛ زیرا این  که دارند این است  کثر ارزشی  ها حدا
که واجب است بر اعمال  ی مثل  هستند، اما رعایت حق شوهر واجب است. بنابراین، باید حق شوهر را 

سوره طالق:   2سوره بقره و  231آیه  ( ۳۳۷/ 8، 1413عيادت و تشيیع جنازه مقدم بدارد«. )شهيد ثانی، 
ْمِسُکوُهن َ ِبَمْعُروٍف؛ 

َ
شایستگی نگاه دارید«. این آیه در مورد طالق و رجوع در طالق است،  را به   زنانتان   »َفأ

بر تمام شر  این مورد خاص ندارد و ناظر  با  اما خصوصيتی در  بر مرد الزم است  که  ایط زوجيت است 
همسرش معاشرت به نيکی داشته باشد. محدودکردن زن به حضور در منزل و اجازه خروج ندادن به او،  

 .خارج از دایره حسن معاشرت است 

 . اصل اباحه   5  - 5
کافی نمی  االباحه  اصاله   وجودآمده به سراغ دانند و برای رفع شک به قائالن بر این نظر، ادله عدم جواز را 

که خروج زن منافات می  کام   ی روند. از نظر ایشان فرض این است  شوهر ندارد. بنابراین،    ی جوی با حق 
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تمام  مقتضا درصورت  خروج،  حرمت  ادله  )نجفی،    ی نبودن  است.  خروج  اباحه  و  جواز  ،  1391اصل، 
 (  118ص 

 . قاعده الضرر و الحرج 6  - 5

فقها،   از  عده  این  نظر  شود.  خارج بنابر  زن  حرج  یا  ضرر  موجب  است  ممکن  خانه  از  زن  نشدن 
که زنش را به اهَّلل در این رابطه می محمدحسين فضل    ی طور ابد زندان گوید: »اینکه مرد حق داشته باشد 

 (. 92، ص 1367اهَّلل،  زن است، خواه مرد این حق را اعمال کند«. )فضل   ی ترین حرج برا کند بزرگ 

 . بررسی ادله 6

 زن   قائالن عدم جواز خروج .  1  - 6
 اول( آیات 

در آیه قواميت، مراد از قواميت موردنظر متفاوت است با آنچه که برخی از مفسرین در این رابطه بیان    
 اند.  ه کرد 

فرماید: »قيومت مرد بر  قول غالب نيست. در این زمينه عالمه طباطبایی در بیان معنای قواميت می 
که   ی زن به این معن  اراده و تصرف زن نسبت به ملکش نافذ نباشد یا آنکه زن در حفظ حقوق    نيست 

که مرد به   ی و اجتماع   ی فرد  خاطر اینکه در مقابل  خود استقالل نداشته باشد بلکه معنایش این است 
که مربوط به  ی م   ی استمتاع از زن، انفاق مال  که از او هنگام حضورش در مورد هرآنچه  کند بر زن است 

 ( 343/ 4،  1382ميزش است، اطاعت نماید«. )طباطبایی،  استمتاع و آ 
که مردان متکفل و عهده شيخ طوسی در ارتباط با این آیه می  دار حقوق  گوید: »آیه به این معناست 

به  آنان  نفع  به  که  حقوقی  یعنی  هستند؛  طوسی،  زنان  )شيخ  است«.  مردان    ( 324/ 4،  1386عهده 
قواميت مرد  اهَّلل جوادی آیت  نيز  او می آملی  برای  و مسئوليت  تکليف  نوعی  ایشان می را  فرماید:  داند. 

و مدیریت و    ی نيست بلکه به معنای سرپرست   ی و ساالرگر   ی روای فرمان   ی به معنا قرآن    »قيمومت در زبان  
که باربرداری و خدمت نه   ی است و چنين قيمومت   ی پذیر مسئوليت  گزاری است«. در  تنها مقام نيست 

که  گفت  قيد و شرط مرد بر زن و لزوم اطاعت مطلق زن  ی بر سيطره و سلطه ب   ی آیه فوق داللت   نتيجه باید 
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بر عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر درصورت عدم منافات    ی تبع آن داللت از شوهر ندارد و به 
نزل ندارد  یه دوم نيز داللتی بر حق شوهر نسبت به همسر در مورد اذن خروج از م آ   با استمتاع شوهر ندارد. 

 های عفاف و حجاب است. و در مقام بیان معيار 

 دوم( روایات 

بن جعفر: این روایت داللت خاص بر مورد مدنظر ندارد، اما به جهت اطالقی که دارد،  علی   صحيحه   -   
که آیا خروج از منزل  می  گوینده در این روایت مشخص نيست  کند. هرچند مراد  تواند بر مدعا داللت 

يز خدشه  از طرف دیگر، برخی در سند این روایت ن   ( 15/ 12،  1390مدنظر است یا امر دیگری. )عليدوست،  
کرده  گفته وارد  که این روایت تنها در  اند و  آمده است و سند آن مشتمل بر احمدبن    بحاراالنوار اند ازآنجا

که از سو  ی بن عل بن حسن ی العباس و عل  ی بن جعفربن اب ی موس  نحو  دانشمندان علم رجال به  ی است 
   (. 114، ص 1391اند سندیت آن ضعيف است )نجفی،  خاص یا عام توثيق نشده 

محمدبن مسلم: سند این روایت معتبر است، اما باید از نظر داللت، بررسی شود. معلوم    معتبره   - 
که به عنوان مجازات خروج بدون اذن زن از منزل قلمداد شده   نيست مراد از لعن و نفرین فرشتگان 

کالم فقها نيز   که تفاوت آن در  کراهت شدید است یا حرمت و این تعبيری است  شود  احساس می است، 
اند. ظهور یا عدم  چنانچه برخی خروج زن از منزل بدون اذن همسر را جایز ندانسته و برخی حرام دانسته 

دار فقهی است که بررسی کامل آن از مجال  های دامنه ظهور تعبير لعنت در معنای حرمت، یکی از چالش 
 ( 15/ 1390،  12این مقال خارج است. )عليدوست،  

این روایت بیان یک حکم وضعی در مورد نشوز و عدم وجوب نفقه در این رابطه    سکونی:   موثقه   - 
یافتن مالزمه  ساد است و  کار  ای  ه ای خردپسند بین این حکم وضعی و حکم تکليفی حرمت خروج 
 (. 15/ 12،  1390نيست. )عليدوست،  

 (  اجماع  م سو 

شده،  یابد با آنکه اجماع بیان مشخص است که باوجود تفاوت آرایی که وجود دارد، اجماع معنا نمی 
 . مدرکی نيز ندارد 
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 الف(  مالزمه عقلی 

شده از شهيد ثانی،  شده، بیشترین محل چالش ميان دو نظر است. برخالف قول بیان مالزمه بیان 
که برخی از فقها حج استحبابی زن را به در جایی می  صاحب مدارک  خاطر تنافی با حق استمتاع  گوید 

کرد  اند، اما او در مقام نقد این استدالل معتقد است دليل این فقها  ه همسرش مشروط به اذن شوهر 
حج   باشد،  نداشته  استمتاع  امکان  دليلی  هر  به  شوهر  که  مواقعی  زیرا  است؛  مدعایشان  از  اخص 

تحبابی زن با حقوق شوهر تنافی ندارد تا به اذن او مشروط شود. بنابراین، حج زن فقط زمانی مشروط  اس 
درحقيقت، آنچه در این    ( 94/ 7،  1411به اذن شوهر است که شوهر امکان استمتاع داشته باشد. )عاملی،  

ای  اشته باشد مالزمه که این امکان وجود ند شود امکان وقوع استمتاع مرد است و زمانی ميان مطرح می 
 .در ميان نخواهد بود 

 زن ازمنزل  . قائالن به جواز خروج 2  - 6

 اول( آیه 

آیه امر به معاشرت به معروف با زنان ممکن است در مدعای مدنظر داللت نداشته باشد و آن زمانی  
که حکم به محدودکردن زنان، واجب باشد. در چنين شرایطی برخوردی اینچنين، مخالف با   است 

شده چنين  یک از آیات بیان چه گذشت از هيچ عروف نخواهد بود و عمل به دستور الهی است، اما چنان م 
 . آید دست نمی ای به نکته 

 دوم( اصل اباحه 

تواند داللت الزم بر مدعای  شده، می شاید در این ميان جایی برای اجرای اصل نباشد؛ زیرا ادله بیان 
کند. در این زم  که از چارچوب شریعت    سلطنت، هرکس مادامی   ينه نيز مطابق قاعده مورد نظر را روشن 

( در این رابطه زن نيز مانند  ۳6/ 2،  1386خارج نشود بر خویشتن خویش مسلط است. )مکارم شيرازی،  
همه افراد بر اعمال و رفتار خود تسلط دارد. تنها تفاوت او با دیگران در این است که چون براساس قرارداد  

که خروج او از خانه یا هر عمل دیگرش با  نکاح، زن   موظف به ادای حقوق شوهر شده است در مواردی 
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کند باید از شوهر اذن بگيرد تا امکان استيفای حقوق وی نيز وجود داشته باشد   آن وظيفه تنافی پیدا 
 (. 15/ 1390،  12)عليدوست،  

 سوم( قاعده الضرر والحرج 

که با خارج  شود مصداق عنوان ضرر یا  زن از خانه به زن وارد می نشدن  باید دانست آیا آسيبی 
نشدن از خانه ممکن است برای یک زن فقط آسيب  شود یا نه. خارج ضرار و یا حرج شمرده می 

بی  موجب  دیگری  زن  برای  باشد،  داشته  روحی  فشار  و  دیگری  روانی  زن  برای  شود،  آبرویی 
که آن منفعت با خروج از خان  توانست بیشتر از این باشد، برای  ه می موجب کاهش منفعتی شود 

که آن منفعت با خارج  آمد و  دست می شدن از خانه به زن دیگری موجب انتفای منفعتی شود 
یک از این موارد مصداق ضرر، ضرار  برای زن دیگری موجب کاهش دارایی موجودش شود. کدام 

که با منع خروج  خروج زن از خانه این اس   تفصيل مسئله ؟  شود یا حرج شمرده می  که مردی  ت 
رفتن او به دادگاهی  رفتن دارایی موجود او مثل ارث یا با منع ازبین همسرش از خانه موجب ازبین 

ازبین  موجب  است  وابسته  دادگاه  آن  به  آبرویش  حفظ  می که  او  آبروی  باعث  رفتن  یا  و  شود 
کشيده تا برای مثال د ازبین  که درپی آموختن علمی  کتر و یا معلم و... در یکی از  رفتن زحمات 

 چهار فرض زیر قرار دارد: 

گر مرد به همسرش اذن خروج بدهد خودش متضرر می   -    ؛ شود ا

نمی   -  گر مرد به همسرش اذن بدهد متضرر  از دست می ا را  اما سودی  دهد )عدم  شود، 
 ؛ النفع( 
النفع. قصد او از ندادن  شود و نه دچار عدم  گر مرد به همسرش اذن بدهد نه دچار ضرر می ا   - 

 رساندن به همسرش است؛ اذن فقط زیان 

اذن   -  با  می مرد  ضرر  دچار  نه  همسرش  به  عدم دادن  دچار  نه  قصد  شود  نه  و  النفع 
 کند. جهت همسرش را منع می رساندن به همسرش را دارد بلکه بیهوده و بی زیان 
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شدن مرد از  خانه نيز باید مانع در چنين شرایطی در فرض اول و دوم در مسئله خروج زن از 
های همسرش ضامن هم ندانست. براساس استدالل  خروج زن را روادانست و او را دربرابر زیان 

گر مرد همسرش را منع نکند برای خودش موجب حرج   منسوب به مشهور در فروض اول و دوم ا
کند،  تواند همس الحرج و برای دفع حرج از خودش می  است، پس مرد طبق قاعده  رش را منع 

که او را از اضرار به همسرش منع می  کند. در  کردن او را منتفی می کند حق منع اما قاعده الضرر 
که منع  گر هم تقدم  کردن مرد را جایز می تعارض این دو قاعده، قاعده الحرج  کرد، مقدم است ا

و مرد دوباره به همان  کنند  قاعده الحرج پذیرفته نشود هر دو قاعده پس از تعارض تساقط می 
در فرض سوم و  .  تواند مانع از خروج همسرش شود گردد و می وضعيت فرض عدم ضرر باز می 

های  شدن مرد از خروج زن را حرام و او را ضامن زیان الضرر، مانع   چهارم نيز به اقتضای قاعده 
که در این ميان مطرح است دیدگاه متفاوت فقها در مورد  البته نکته .  دانند   همسرش می  ای 

 بودن آن است.  معتبربودن ضرر و حرج در نوع افراد یا شخصی 

 بندی آرا . جمع 7
گذشت، خروج زن از منزل درصورتی  که  که مخالف حق استمتاع مرد باشد نيازمند اذن  براساس آنچه 

تصميم به رفتن به مسافرت یا دوری چندین روزه از خانه  که زن  شوهر است و مسلم است درصورتی 
داشته باشد چنين اتفاقی خواهد افتاد و این بدان معناست که زن برای سفر و دوری چند وقته از منزل،  
که فقها در آن متفقند، اما اختالف نظر ميان فقها در   باید اذن همسر را داشته باشد و این امری است 

که خروج   زن از منزل، منافاتی با حق تمتع مرد از نظر عقلی و منطقی نداشته باشد؛ حال  شرایطی است 
شده آنها  دليل درسفربودن مرد و یا... . در چنين شرایطی آنچه از مجموع اختالف نظر فقها و ادله بیان به 

کرد آید را می دست می در این مورد به   : توان چنين خالصه 

یری بر عدم جواز خروج زن بدون اذن همسر وجود ندارد و تنها  ناپذ دليل مستند، مستدل و خدشه 
که به  نحو مطلق بر این امر داللت دارد. از طرف دیگر، این باور وجود  دليل معتبر موجود، روایتی است 

که  ها و رویکرد در تبيین احکام اجتماعی اسالم روش  ؟مهع؟  و اهل بیت   ص؟ که پیامبر دارد   هایی داشتند 
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شد. در این راستا در جامعه آن  شدن این احکام به فرهنگ یا عادات رفتاری مردم می یل موجب تبد 
دنبال داشت. اینکه مردان در آن  ها و ابهامات فراوانی را به ، پرسش روزگار، مواجهه زنان با چنين حکمی 

ل زنان را در این  گذشت، مشک دور از خانواده می دوره، بیشتر زمانشان در سفر، جنگ و یا تجارت و به 
که باید سؤاالتی به زمينه دو چندان می  تر در این خصوص وجود  مراتب بیشتر و دقيق کرد؛ بدین معنا 

که مبينان شریعت، مطلوب خود را با   کثرت ابتال، مستلزم آن بوده است  داشته باشد. درحقيقت این 
کنند درصورتی  شود و  یات وارده در این باب دیده نمی که چنين اتفاقی در ميان روا روایات فراوانی بیان 

که تعدادی از آنها نيز معتبر نيستند، سند روایی دیگری نيست.   جز چند روایت 

که اندک  روایات و فقدان چنين پرسش و پاسخ این بدان معناست  هایی در ميان  بودن معنادار 
نشانه  شاید  ائمه   احادیث  پیروان  که  باشد  از   این  برداشتی  چنين  آنها    اطهار  تعاليم  در  خروج  کلمه 

اند یا یک توصيه  ه کرد بازگشت و خروج بلندمدت را برداشت  اند بلکه یا از خروج همان خروج بی نداشته 
رسد الزم است مروری مجدد در باب احکام خروج زنان  نظر می اخالقی بدون التزام فقهی را. در نتيجه به 

که تضادی با حق استمتاع مرد ند  اشته باشد ، انجام شود. مروری ناظر بر تمام جوانب امر و  در شرایطی 
 سازی بیشتر. با رویکرد حل مسئله و نه مسئله 

 کاری زوجه با اذن شوهر در فتوای فقها  تزاحم .  8
 . فتوای فقهای شیعه 1  - 8
د  ي و س   ی الوثق عروه در    ی زد ی د  ي مانند س   ی ع ي در بحث اجاره، مختلف است. فقهای ش   ی ع ي ش   ی فقها   ی رأ 

گر زن برا اند گفته   مستمسك   در حکيم   ]تعهد و توان خود را[ اجاره دهد و    ی ن ي درمدت مع   خدمت   ی : »ا
انقضا ی پ  از  نم ی ا   ی ش  باطل  تعهد[  ]و  اجاره  کند،  ازدواج  مدت،  حت ی ن  مناف   ی شود،  خدمت  گر    ی ا

تعهد زن    ست شوهر در هنگام ازدواج، ي ن   ی ن حکم تفاوت ی باشد. در ا   یی شوهر و حقوق زناشو   یی جو بهره 
که  ی را دو حق ا ی ا نداند؛ ز ی را بداند   گر زن بتواند هردو را انجام دهد  نجاست: حق خدمت و حق شوهر. ا

گر جمع م  کنند، حق پ ان آن ي خوب و ا که تعهد خدمت است، مقدم  ی دو ممکن نباشد و تزاحم  شتر 
گر حقوق شرع  هر حق اعتراض  ن، شو ی ح با حق سابق است. بنابرا ي مزاحم هم شوند ترج   ی است، چون ا
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گر پس از ازدواج، تعهد خدمت دهد و با  ی ا فسخ تعهد زن را ندارد و همسر ناشزه محسوب نم ی  شود، اما ا
ست. تعهد با حق  ي حق شوهر منافات داشته باشد، بدون اذن و اجازه شوهر، تعهد خدمت درست ن 

نکه پدر و مادر زن بیمار باشند و یا  رفتن زن از خانه بنابر نظر فقها بسته به اجازه همسر است مگر ای بیرون 
گر زن بدون اجازه همسر از خانه بیرون رود فقها معتقدند وی ناشزه است   زن بخواهد به دیدن آنها برود. ا

کارکردن زن بیرون از خانه مشروط به  و مجازات وی عدم وجوب پرداخت   نفقه است. بدین ترتيب 
خواهند نافرمانی  دنبال کار خارج از خانه نيستند؛ زیرا نمی به   رو بسياری از زنان رضایت همسر است. ازاین 

کرده، حق دریافت نفقه را ازدست بدهند. همچنان  که پیشتر وضع زندگی بدین دشواری نبود،  همسر را 
کارکردن هنوز محقق نشده است. تعهد قرائت  طرح  راهن با نخ  ی ا بافتن پ ی قرآن    های آزادسازی زن از راه 
گر شوهر اذن ندهد«.    ی ح است حت ي ا پشم را بدهد شوهر مطلقا منافات ندارد اجاره ]و تعهد[ صح ی کاموا   ا

 ( 30/ 12،  1391؛ طباطبایی حکيم،  80/ 5،  1396)طباطبایی یزدی،  

 . فتوای برخی از فقهای اهل سنت 2  - 8
دواج این است که زن در خانه بماند  »از جمله حقوق مرد پس از از :  گوید کاسانی از فقهای بزرگ حنفی می 

(. »آشکارا معلوم  2197/ 5،  1385وکار نکند وتأمين نيازهای زن برعهده مرد باشد« )عالءالدین الکاسانی،  
نمی  زنان  کسب است  است« توانند  فتنه  موجب  زنان  کار  کنند.    (. 185/ 5،  1324)السرخسی،   وکار 

به اجازه همسر است مگر اینکه پدر ومادر زن بیمار باشند ویا  رفتن زن از خانه بنابر نظر فقها بسته بیرون 
گر زن بدون اجازه همسر از خانه بیرون رود فقها معتقدند وی ناشزه بوده   زن بخواهد به دیدن آنها برود. ا
به   خانه، مشروط  از  بیرون  زن  کارکردن  ترتيب  نفقه است. بدین  پرداخت  مجازات وی عدم وجوب 

خواهند نافرمانی  دنبال کار خارج از خانه نيستند؛ زیرا نمی رو بسياری از زنان به ن رضایت همسر است. ازای 
 همسر را کرده، حق دریافت نفقه را از دست بدهند.  

گواه ی که نم   ی شوند، اما در موارد   ی توانند قاض ی فه: »زنان م ي نظر ابوحن  دهند؛    ی توانند شهادت و 
 ( 65، ص 1966باشند«. )ماوردی،    ی اض توانند ق ی ات، نم ی در حدود و جنا   ی عن ی 
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ق،  1388داند. )ابن قدامه،  ی ، قضاوت زن در تمام احکام را روام ی ر طبر ی : امام ابن جر ی نظر طبر 
کارکردن زن،  ی رتر ي ن و خط ی از مهمتر   ی نکه منصب قضا در جامعه اسالم ی ( با ا 36/ 1 گر  ن مناصب است. ا

گر  اند و افزوده انجامد، علما اجازه داده ي ا به خروج از خانه ن ی به حق شوهر نرساند    ی ب ي ا آس ی نقصان   اند: »ا
کفا   یی مثل ماما   ی ا زن، حرفه  که از وجوب  از    ی رفتن و رون ی تواند مانع ب ی زنان است، شوهر نم   یی دارد 

 (. 178/ 2،  1397خانه شود« )کمال سيد سالم،  

 گیری . نتیجه 9
ک  کار زنان و اذن  اسالم با شرایطی  ه مقرر شده است با اشتغال زنان مخالف نيست، ولی در تعارض ميان 

های بنيادین  همسر نگاه اسالم به کار زنان متفاوت است. سعی بر آن است که در کنار اشتغال زنان، ارزش 
نان  و اساسی، صيانت و حمایت شود. البته در این موضوع درباره مردان نيز صادق است و منحصر به ز 

گر   نيست. در اسالم هيچ منعی بر اشتغال زنان نيامده است، اما قاعده تزاحم و اهم و مهم وجود دارد که ا
ميان اهم و مهم، تزاحم پیدا شد از نظر شرعی، عقلی و نقلی، اهم مقدم بر مهم است. با همين قاعده،  

اسالم اهميتی بنيادین دارد، حفظ ارزش  که در  ،  1416شود. )حرعاملی،  می   هایی مثل نهاد خانواده 
گاه نيز موقعيتی پیش می 592/ 20 که شخص نمی (  تواند دو وظيفه را همزمان با هم انجام دهد و  آید 

که از آن به تزاحم تعبير می  کند. در این موارد  که باید مهم  شود عقل حکم می ناچار است یکی را فدا  کند 
کرد؛ یعنی وظيفه  کند.   ای را انجام را فدای اهم  که اهميت بیشتری دارد و وظيفه دیگر را ترک   دهد 

که  عهده مرد البته درصورتی در خانواده به فقيه است و  عهده ولی در جامعه اسالمی تشخيص به 
که دوطرف   شرایط را داشته باشد؛ یعنی رئيس خانواده است. البته مسئله تزاحم دجایی مطرح است 

که داشتن شغل،  ه تزاحم درصورتی با امر اشتغال ارتباط پیدا می تزاحم، وظيفه باشد؛ یعنی مسئل  کند 
که مقرر شده است،  23، ص 1384وظيفه زن باشد. )شکوری،   کار زنان با شرایطی  ( در نتيجه اسالم با 

مخالف نيست، ولی در تعارض ميان کار زنان و اذن همسر، اسالم راهکارهایی مثل شروط ضمن عقد قرار  
نان به رسالت مادری و همسری زن ارزش بنيادین و اساسی نهاده است تا از صيانت  داده است و همچ 

کند.  گرم خانواده حمایت  کانون   زن و 
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