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مطالعهی تطبیقی محدودهی استیذان زوجه برای اشتغال در فقه فریقین
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عبدالرسول احمدیان

چکیده
امروزه ،اشتغال ،زنان گریزناپذیر گردیده است .از دیگر سو ،خروج از منزل شوهر بدون اذن او« ،نُشوز» محسوب
میشود .دربارهی محدوده استیذان زوجه برای خروج از منزل ،گروهی از فقها ،استیذان از زوج را بهطور مطلق واجب
و گروهی به قید «منافاتنداشتن با حق زوج در استمتاع تام از زوجه» ،مقیّد میدانند؛ هرچند زوجه نیز در صورت
ضرورت میتواند از خانه خارج و به اشتغال بپردازد .همهی مذاهب اسالمی اتفاقنظر دارند اگر اشتغال زوجه  -چه
خارج از منزل ،چه داخل منزل -با حق استمتاع تام زوج در تنافی باشد ،به اذن زوج نیاز دارد .فقه فریقین همراستای
با هم بیان میکنند اشتغال زوجه نباید با مصلحت خانواده و همچنین با شؤون زوجین و وظیفه مشارکت در تربیت
فرزندان و تحکیم خانواده در تنافی باشد .طبق وظیفه ریاست و ادارهی خانواده ،زوج میتواند بر روابط و رفت و
آمدهای زوجه نظارت داشته باشد .از آنسو ،طبق اصل آزادی اراده ،زوجه میتواند در تمام اموال خود تصرّف نماید و
زوج حق ندارد در امور شخصی زوجه دخالت کند؛ هرچند اجازه از زوج ،امری حَسَن بهشمار میرود.

کلید واژهها :اذن ،اشتغال زنان ،شرط ضمن عقد ،فقه فریقین ،خروج از منزل.

-1تاریخ وصول1397/10/14 :


تاریخ پذیرش1398/05/13 :

استاد یار گروه فقه و اصول ،دانشگاه باقرالعلوم علیه السالم ،قم ،ایران (نویسنده مسؤول)

r.ahmadian@chmail.ir
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 -1بیان مسأله
در اصل  28قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است «هر کس حق دارد شغلی را که بدان
مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست ،برگزیند» .ازسویی ،عقد نکاح حقوقی
را برای هر یک از طرفین عقد ایجاد میکند .از جمله این حقوق ،تمکین زن در مقابل مرد است .این لزوم،
ناشی از قوّامیّت مرد و مسؤولیتی است که از جانب خداوند برای مدیریت و حفاظت از خانواده بر عهده مرد
قرار داده شده است؛ البته تا جایی که موجب معصیت الهی نشود .ریاست شوهر فقط مربوط به امور خانواده
و مصالح آن اسـت؛ چـراکـه ریاسـت او ثمرهی تشکیل خانواده است؛ زیرا اصل اوّلی ،عدم سلطه و والیت
انسانی بر انسان دیگر است .اشتغال زوجه میتواند از جنبههای مختلف با حق تمکین عام زوج در تعارض
قرار گیرد .فقهای مذاهب مختلف ،اصل لزوم استیذان زوجه برای اشتغال را در مواردی که با حقوق شوهر
در تعارض باشد ،پذیرفتهاند .بحـث و اختالفنظر در این است که محدوده لزوم استیذان برای اشتغال چه
اندازه است و مذاهب مختلف در این زمینه چه اتفاقنظرها و چه اختالفنظرهایی دارند که بیانگر سؤال
اصلی این تحقیق است.
پیش فرض ما در مسأله یادشده این است که طبق اصل آزادی اراده ،زوجه ،اختیار امور شخصی
خویش را دارد؛ هرچند این آزادی تا جایی است که با وظایف زناشویی در تنافی نباشد .برای رسیدن به
هدف مطلوب تحقیق که همان مطالعه تطبیقی محدوده نیـاز بـه استیذان بـرای اشتغال زوجه است ،با
استفاده از روش تحقیق اَسنادی و تجزیه و تحلیل یافتههای مرتبط با موضوع ،به بحث و بررسی
پرداختهایم .بررسی این موضوع ،از آن لحاظ ضرورت و اهمیت دارد که نتیجه بحث بـر اعمـال عبـادی و
غیرعبادی زوجه تأثیر میگذارد؛ بهنحوی که افزون بر حرمت تکلیفی ،آثار وضعی فراوانـی از آن منتج
میشود .همه فقهای اسالمی معتقدند انجام اموری که با حق زوج در تنافی باشد« ،نشوز» محسوب
میشود و زن ناشزه ،استحقاق دریافت نفقه و قسم ندارد .همچنین در آیهی 134سوره نساء ،بهدنبـال نشوز،
اقدامهایی برای شوهر مجاز دانسته شده است (حلبی .)295 ،1403 ،در پیشینه تحقیق مقاالت زیر مورد
مطالعه و دقت قرار گرفته است که هر کدام از یک منظر به این موضوع پرداختهاند که میتوان به مقاله
بررسی فقهی و حقوقی اشتغال زنان ،جمشید جعفرپور؛ سوءاستفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال
زنان ،احمد دیلمی؛ اختیارات شوهر در منع اشتغال زن در نظام حقوق ایران ،محمد حسن صادقی مقدم؛
اشتغال زن و نقش اجازه شوهر در آن ،گودرز افتخار جهرمی اشاره کرد .تحقیق حاضر از این منظر که یک
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پژوهش تطبیقی است در هدف از مقاالت فوق متمایز می باشد همچنین در این مقاله به حالتها و جهت-
های مختلف استیذان از شوهر با تقسیمبندی جدیدی پرداخته شده است که با مقاالت فوق متفاوت می-
باشد.
 -2محدودهی بحث
اشتغال زوجه از چند جهت میتواند با حقوق شوهر در ارتباط باشد که الزم است بهطور جداگانه
بررسی شود:
 .1اشتغال زوجه در صورت نیاز به خروج از منزل؛
 .2اشتغال زوجه و تعارض با استمتاع تام زوج؛
 .3اشتغال زوجه و تعارض با مصالح خانواده و حیثیت اجتماعی شوهر؛
 .4اشتغال زوجه و استیذان در تصرّف مالی و استقالل مالی او.
اشتغال زنان بهطور صریح در کالم فقهای امامیه به چشم نمیخورد؛ ولی میتوان نظر فقها را درباره-
ی حکم این مسأله از البهالی مباحث آنها برداشت کرد.
 -3اشتغال زوجه در صورت نیاز به خروج از منزل
اگر اشتغال زوجه نیازمند خروج از منزل باشد ،این اشتغال با استیذان برای خروج از منزل ارتباط پیدا
خواهد کرد .درباره محدوده استیذان زوجه برای خروج از منزل در فقه امامیه ،چند قول بیان شده است.
گروهی از فقها ،استیذان از زوج برای خروج از منزل را بهطور مطلق واجب میدانند .سخنان بسیاری از
فقهای متقدم و متأخر امامیه ،ازجمله شیخ مفید ،شیخ طوسی ،ابوالصالح حلبی ،عالمه حلی ،امام خمینـی و
آیتاهلل سیستانی ،مؤیّد این نگاه است (احمدیان .)13 ،1396 ،گروه دوم ،استیذان را به قید «منافاتنداشتن
با حق زوج در استمتاع تام از زوجه» ،مقیّد میدانند .فتاوی برخی از فقهای معاصر ،مانند آیتاهلل خویی،
شیخ محمـدمهدی شمسالدین ،سید محمدحسین فضلاهلل ،آیتاهلل محمد موسوی بجنوردی و آیتاهلل
جناتی ،ناظر به این دیدگاه است.
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 -1-3لزوم استیذان مطلق برای خروج از منزل طبق نظر امامیه
بنابر این مبنا ،برای هر بیرونرفتنی از منزل  -هرچند کوتاهمدت  -و حتی بیرونرفتنی که با حق زوج
منافات ندارد  -برای اشتغال یا هر کار دیگر  -بر زوجه الزمست که از زوج اذن بگیرد ،مگر در موارد
استثنائی و ضروری.
مرحوم صاحب جواهر میفرماید« :حق شوهر بر زن است که زن از او اطاعت کند و نافرمانی نکند»
(نجفی.)147 ،31 ،1363 ،
نویسنده کتاب مسالکاالفهام نوشته است« :ازجمله تکالیف زن در برابر شوهر این است که از منزل
بدون اذن او خارج نشود؛ حتی اگر برای دیدن و عیادت بیماران و حضور در مراسم فوت یکی از اقوامش
باشد» (جبعی عاملی .)446-445 ،8 ،1413 ،پس به طریق اولی خروج برای اشتغال نیز احتیاج به اذن دارد.
اصوالً خروج زن از خانه به هر منظوری که باشد باید با موافقت شوهر انجام پذیرد (سیستانی،1413 ،
 ،103 ،3مسأله .)337
قائالن این دیدگاه به روایات متعددی استناد کردهاند که در آنها ،لزوم استیذان مطلق بیان شده است.
از جملة این روایات میتوان به نمونه زیر اشاره کرد:
پیامبر (صلاهلل علیه و آله) در پاسخ به زنی کـه پرسـیده بـود« :حقـوق شـوهر بـر زنـش چیست؟»،
از جمله موارد ،عدم خروج از منزلش بدون اذن شوهر را برشمردند(1کلینی.)506 ،5 ،1367 ،
تحلیل روایی :از آنجا که کالم اطالق دارد ،لزوم استیذان بهنحو مطلق از روایت برداشت میشود .این
روایت از روایات معتبر است و از آن به «صحیحه» تعبیر شده است (صدوق.)438 ،3 ،1404 ،
حقوق یادشده در این روایت ،با وجود قرائنی ،حمل بر حقوق واجب میشود؛ زیرا اوّالً ،اهل لغت ،حق
را بهمعنای امر واجب و ثابت دانسته (ابـنمنظور)49 ،10 ،1405 ،؛ ثانیاً ،جمالت خبری در مقام انشاء بیان
شده و داللتشان بر لزوم از جمله انشائی کمتر نیست؛ ثالثاً ،لعنت مالئکه عذاب و رحمت که ذیل روایت
آمده است ،حرمت خروج بـدون اذن را تأیید میکند (رهبر.)68 ،10 ،1393 ،

 .1عَنْ أَبِی جَعْفَرٍقَالَ :جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ فَقَالَتْ :یَا رسولاهلل  ،مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ
بَیْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نفسها وَ إِنْ کَانَتْ عَلَی ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بیتها إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بیتها
به غیر إِذْنِهِ لعنت ها مالئکه السَّمَاءِ وَ مالئکه الْأَرْضِ وَ مالئکه الْغَضَبِ وَ مالئکه الرَّحْمَةِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی بیتها ...
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علیبنجعفر در کتاب خود از برادرش مینویسد« :از او امـام کـاظم (علیهالسالم) دربـاره زنـی
پرسیدم که آیا بدون اذن شوهرش میتواند از خانهاش خارج شود .فرمود :نه» (عاملی.)1409،20،159 ،
تحلیل روایی :این روایت نیز از روایات معتبره میباشد .ما از اطالق روایت برداشت می کنیم این اذن
شامل هر بیرونرفتنی میشود .در این روایت نیز قصد خروج ،چه برای اشتغال یا هر کار دیگری ،مدخلیت
ندارد .پس رعایت حق شوهر واجب است و ترککردن واجب بهواسطه عملی غیرواجب ،جایز نیست؛
بنابراین ،هیچ تزاحمی (تعارضی) بین عمل جایز زن (اشتغال) و واجب او (بقاء در منزل) وجود ندارد؛ زیرا
زن ،جز با اجازه همسرش ،حق اشتغال در بیرون از منزل ندارد.
 -2-3لزوم استیذان مطلق برای خروج از منزل طبق نظر اهل سنّت
بیشتر فقهای مذاهب شافعی ،مالکی و حنبلی قائل به دیدگاه لزوم استیذان مطلق و بیشتر فقهای
حنفی قائل به دیدگاه استیذان مقیّد هستند .در کتاب کشفالقناع آمده است که بیرونرفتن زن بدون اجازه
همسرش ،حرام است .این حکم در هنگامی است که همسر مواردی که زن به آنها نیاز دارد را فراهم کند؛
بنابراین ،اگر مرد این کارها را نکند ،زن میتواند بدون اجازه او برای رفع نیازهای ضروری خود از منزل
بیرون برود (بهوتی.)197 ،5 ،1402 ،
در مذهب حنفی در تعریف نشوز آمده« :نشوز ،بیرونرفتن زن از منزل شوهر است؛ درحالیکه این
حق را ندارد» (ابنعابدین .)633 ،3 ،1415 ،به این مطلب در مذهب شافعی هم اشاره شده است؛ وقتی در
تعریف نشوز میگویند « :بیرونرفتن از خانه شوهر نشوز است ،مگر بهسبب عذر شرعی( »...نوری،1417 ،
124 ،18؛ شربینی .)260 ،1377 ،نویسنده کتاب االنصاف میگوید « :بیرونرفتن زن بدون اجازهی
شوهرش حرام است .اگر این کار را کرد ،دیگر نفقه واجب به او تعلّق نمیگیرد» (مرداوی ،بیتا.)360 ،8 ،
در کتاب کشفالقناع آمده است« :بیرونرفتن زن بدون اجازه همسرش حرام است؛ زیرا رعایت حق همسر،
واجب است و ترک این واجب بهواسطه امری که واجب نیست ،جایز نیست» (بهوتی.)197 ،5 ،1402 ،
عالوه بر این ،نفقه زن بر مرد واجب است .ازاینرو ،اشتغال برای زن وجهی ندارد و زنی که بیرون از
منزل به کار میپردازد ،دیگر نمیتواند برای همسرش وقت کامل بگذارد و بهطور کامل در خدمت او باشد.
بنابراین ،مرد میتواند زن را از بیرونرفتن از خانه ،منع کند (ابنعابدین.)663 ،3 ،1415 ،
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در مغنی المحتاج آمده است« :زن میتواند برای بهدست آوردن نفقه در طول روز از خانه بیرون برود؛
خواه با کار یا تجارت یا با گدایی باشد و مرد نمیتواند او را منع کند و فرقی ندارد که زن فقیر باشد یا
ثروتمند؛ چراکه تمکین و فرمانبرداری وقتی معنا دارد که نفقه زن پرداخت شود .بنابراین ،اگر وظیفه خود را
(پرداخت نفقه) انجام ندهد ،دیگر استحقاق اطاعت نخواهد داشت .شربینی در ضمن این مطلب میگوید:
اگر زن بتواند از اموال خود هزینه کند یا در منزل به کار درآمدزایی بپردازد ،حق ندارد از منزل بیرون برود و
این نظری است و نظر اوّل صحیح است» (شربینی.)445 ،3 ،377 ،
برایناساس ،بیشتر فقهای اهل سنّت پذیرفتهاند که خروج زن از منزل ،احتیاج به اذن مطلق زوج دارد؛
ولی در مواردی که زن برای بیرونرفتن ،عذر شرعی (سببی که عقل و شرع آن را تأیید کنند) داشته باشد،
میتواند از منزل خارج شود و موارد ضروری استثنا شده است.
بر پایه نکات پیشگفته ،بیشتر فقهای شیعه و اهل سنّت در این مسأله اتفاق نظر دارند که استیذان
برای خروج از منزل به صورت مطلق الزم است؛ درنتیجه ،خروج از منزل برای اشتغال ،حتی اگر با استمتاع
تام زوج نیز منافات نداشته باشد ،به اذن زوج نیاز دارد.
 -4اشتغال زوجه و تعارض با استمتاع تام زوج
اگر اشتغال زوجه نیازمند خروج از منزل نباشد ،چنانچه با استمتاع تام زوجه در تعارض باشد ،از این
حیث ،به بررسی و واکاوی نیاز دارد.
 -1-4لزوم استیذان برای اشتغال در هنگام تعارض با استمتاع زوج ،طبق نظر
امامیه
فقهای امامیه بهطور کلی به چند آیه و حدیث استناد کردهاند که از این قرار است:
زنی نزد رسول خدا (صل اهلل علیه و آله) آمد و گفت :ای رسول خدا ،مرد چه حقی بر زن دارد؟ رسول
خدا (صلاهلل علیه و آله) فرمود :حاجتهای او را اجابت کند ،اگرچه او در حال سواری و روی مرکب باشد
 ....و نخوابد ،درحالیکه شوهرش از او خشمناک و ناراحت است .باز هم آن زن سؤال کرد :ای رسول خدا،
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اگرچه شوهر ظالم و سختگیر باشد؟ پیامبر (صلاهلل و علیه و آله) فرمود :بله ،اگرچه اینچنین باشد ،زن باید
به وظایف خود عمل کند( 1کلینی508 ،5 ،1407،؛ شیخ حر عاملی 159 ،20 ،1409 ،و .)253 ،2
وقتی اطاعت از زوج در امور زناشویی در سختترین شرایط نیز از وظایف زوجه محسوب میشود،
حتماً در سایر شرایط نیز این حق بر بقیه امور ترجیح دارد.
امام صادق (علیهالسالم) فرمودند :هرگاه زنی نمازهای پنجگانه را بخواند ،روزه واجب را بگیرد و حج را
به جای آورد و از شوهرش اطاعت کند و حق والیت علی را بشناسد ،از هر دری که بخواهد وارد بهشت
میشود( 2حر عاملی159 ،20 ،1409 ،؛ ابنبابویه.)441 ،3 ،1413 ،
تحلیل روایی :در این روایت ،اطاعت از شوهر ،همردیف انجام واجبات اصلی دین مانند نماز و حج قرار
گرفته است .می دانیم اطاعت از شوهر مانند اطاعت از خدا و پیامبر نیست که بتواند چیزی را حالل یا حرام
نماید؛ ولی مسلّماً در حقوق خودش (با دستور خداوند) ،اطاعت از شوهر ،واجب و همردیف اطاعت از خدا
قرار گرفته ا ست .پس قطعاً هر کاری ،اعم از اشتغال یا کار دیگر ،نباید با این حق تنافی داشته باشد.
خداوند در آیه حرث میفرمایند« :نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ ( »..بقره)223 :؛ زنان
شما ،محل بذرافشانى شما هستند؛ پس هر زمان که بخواهید ،مىتوانید با آنها آمیزش کنید.
بنابراینکه اب ن حرث به زمان و شرایطی مقیّد نشده است ،هر آنچه با آن در تضاد باشد ،به اذن و
اجازه از همسر احتیاج دارد .فقها نیر به استناد همین آیات و روایات ،چنین استنباط کردهاند:
فاضل هندی میگوید« :شوهر حق دارد زن را از عیادت والدین و خویشاوندانش و تشییع جنازه آنها و
بالجمله خروج از منزل بازدارد؛ مگر آنکه در مورد مسألهای واجب باشد؛ زیرا شوهر در هر زمان استحقاق
استمتاع از همسرش را دارد (فاضل هندی .)100 ،2 ،1416 ،پس به طریق اولی در کارهای دیگر با درجهی
ضرورت کمتر مانند اشتغال نیز این حق برای شوهر وجود دارد.

 .1عَنْهُ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عبداهلل قَالَ :أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَی رسولاهلل(ص) .فَقَالَتْ :مَا
حَقُ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ :أَنْ تُجِیبَهُ إِلَی حَاجَتِهِ وَ إِنْ کَانَتْ عَلَی قَتَبٍ وَ لَا تُعْطِیَ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ فعلیها الْوِزْرُ وَ لَهُ الْأَجْرُ وَ لَا تَبِیتَ
لَیْلَةً وَ هُوَ علیها سَاخِطٌ .قَالَتْ یَا رسولاهلل(ص) :وَ إِنْ کَانَ ظَالِماً؟ قَالَ :نَعَمْ .قَالَتْ :وَ الَّذِی بَعَثَکَ بالحق ،لَا تَزَوَّجْتُ زَوْجاً أَبَداً.
 .2مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عبداهلل قَالَ :إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَه خمسها وَ صَامَتْ شَهْرَهَا وَ حَجَّـتْ بَیْـتَ
ربها وَ أَطَاعَتْ زوجها وَ عَرَفَتْ حَقَ عَلِیٍ -فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَیِّ أَبْوَابِ الْجِنَانِ شَاءَت.
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شهید ثانی و صاحب جواهر میگویند« :حق استمتاع بر زن واجب است .این حق اختصاص به زمان یا
مکان خاصی ندارد؛ پـس زن نمیتواند کاری بر خالف این حق شوهر انجام دهد؛ مگر اینکه از او اذن
گرفتـه باشـد (شهید ثانی183 ،31 ،1363 ،؛ نجفی.)337 ،8 ،1416 ،
بر این اساس ،اگر اشتغال زوجه با حق استمتاع زوج که به هیچ زمان و مکانی مقیّد نیست ،تعارض
داشته باشد و باعث گردد این حق محدود و مقیّد گردد ،یقیناً جایز نبوده و به اذن زوج احتیاج دارد؛ مگر در
مواردی که استثنا شده و به حکم شرع و عقل جایز شمرده شود؛ مانند حفظ جان یا سالمت یا در مواردی
که از قبل در ضمن عقد ،شرط شده باشد که از ذیل قانون کلی خارج میشود .پس لزوم استیذان مطلق که
از روایات بهدست میآید ،به حکم اولی است و واضح است که این حکـم اولی ،مانند سایر احکام اولی شاید
تحت عناوین ثانویه تغییر یابد ،عناوینی مانند:
الف .ضرورت :با توجه به آیهی  173سوره بقره «  ...فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَ الَ عَادٍ فَالَ إِثْمَ»...
ب .انجام واجبات :اطـالق ادلـّهی واجبات و عدم تقیید به اذن شوهر ،مستلزم جـواز انجام دادن ایـن
امـور حتـی بـدون اذن شوهر است؛ پس در صورتی که فعلِ واجب ،نیاز بـه خـروج از منزل داشـته باشـد،
چنـین خروجی بدون اذن شوهر نیز جایز است .همچنین است اگر خود اشتغال به دالیل ثانویه واجب شده
باشد مانند پزشکی که حفظ جان دیگری منوط به حضور و انجام طبابت و اشتغال باشد.
ج .ضرر و اذیت :بر اساس قاعدة «الضرر» که از قواعـد بسـیار مهـمّ فقهـی اسـت ،اگـر استیذان
موجب ضرر و اذیتی شود که عرفاً برای زوجـه تحمـلناپـذیر باشـد ،الزمالرعایـه نیست .در آیات قرآن
درباره زنان مطلقه که در حال عده هستند و باید در خانه شـوهر بماننـد ،میخوانیم« :وَ الَ تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ( »...طالق )6 ،وقتی قرآن دربارهی زنان مطلقه چنین دستور میدهد ،به طریـق اولـی
دربارهی همسـران نباید مضیقه و فشار وجود داشته باشد.
بنابراین ،اشتغال به حرفههایی که با استمتاعات زوج منافی باشد ،حتی در داخل منزل نیز باید با جلب
موافقت شوهر باشد .اشتغاالت غیرمنافی نیز (اعم از داخل یا خارج منزل) چنانچه با مصالح و حیثیت
خانوادگی شوهر منافات داشته باشد ،میتواند مورد ممانعت قرار گیرد؛ بنابراین ،واضح است که در صورت
عدم اطاعت ،زوجه ناشزه محسوب خواهد شد (محقق داماد .)316 ،1384 ،البته اگر مرد نفقة زن را ندهد،
با استناد به آیهی  78سوره حج «...مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ  »...و آیهی  185سورهی بقره
«...یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ الَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ »...در مـواردی کـه اسـتیذان ،عسر ،حرج و سختی و مشقت
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برای زوجه فراهم کند ،لزوم شرعی ندارد پس زن برای رفع ضرورت (بدون اذن مرد) میتواند بیرون از
منزل کار کند.
الزم به ذکر است همهی علما متفقالقولاند که برآوردن مطلق نیازهای مرد بر زن واجب نیست و
تنها زن ملزم به برآوردن نیازهای مربوط به استمتاع است و رفع سایر نیازها که مربوط و متعلّق به استمتاع
و تلذّذ جنسی شوهر نیست ،بر زن واجب نمیباشد (مدنی تبریزی317 ،1403 ،؛ نجفی205 ،31 ،1404 ،؛
طباطبایی ،بیتا152 ،2 ،؛ امام خمینی ،بیتا .)305 ،2 ،درنتیجه ،اگر اشتغال زوجه با حق تمکین خاص زوج
در تنافی نبود ،به اذن احتیاج ندارد.
 -2-4لزوم استیذان برای اشتغال در هنگام تعارض با استمتاع زوج ،طبق نظر عامه
فقهای اهل سنّت نیز همنوا با امامیه معتقد هستند اگر اشتغال زن با حقوق مسلّم زوج در تنافی بود،
حتی اگر این اشتغال نیاز به خروج از منزل نداشت ،باز به استیذان و اجازه از همسر نیاز دارد ،ایشان نیز به
احادیثی استناد کردهاند مثالً :روایتی که از رسول خدا (صلاهلل علیه و آله) نقل شده است :اگر مرد زن را
فرابخواند ،الزم است که برود؛ حتی اگر در حال پخت نان و کنار تنور باشد (نووی.)9 ،10 ،1418 ،
رسول خدا (صل اهلل علیه و آله) به زن دربارهی اطاعتنکردن از همسرش در هنگامی که شوهرش او
را به بستر فرابخواند هشدار داده است  -هرچند زن در حال پخت نان و در کنار تنور باشد  -و به زن در
صورت مخالف با امر شوهرش وعدة لعنت فراوان داده شده است و این لعنتها همراه او خواهد بود تا
زمانی که همسرش از او راضی شود.
در حاشیه رد المختار به نقل از البحر آمده است« :مرد میتواند مانع زن شود برای هر کاری؛ حتی نخ
ریسیدن و مامایی و غسل دادن میّت (زن) .و میگوید که تو خود آگاهی که اگر شوهر ،زن را منع کرد و
زن فرمانبرداری نکرد و بدون اجازهی شوهر بیرون رفت ،زن مادمی که بیرون است ناشزه است و اگر
شوهر او را منع نکند ،ناشزه نخواهد بود و شایسته نیست که ریسندگی که در کالم آمده است را تخصیص
بزنیم (برای مثال بیانشده) ،بلکه مرد میتواند زن را از تمامی کارهای درآمدزا منع کند؛ زیرا که زن (در
حالت عادی) بینیاز از آنهاست؛ چراکه مرد مسؤول فراهمکردن احتیاجات زن است و به طریق اولی مرد
میتواند زن را از کار کردن بدون مزد برای فرد غریبه ،منع کند» (ابنعابدین.)634 ،3 ،1415 ،
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ابن عابدین میگوید« :مرد حق دارد زن را منع بکند از کاری که موجب بشود حق مرد بهخوبی ادا
نشود یا ضرری به او برسد و همچنین میتواند زن را از بیرون رفتن منع بکند؛ اما کاری که هیچ ضرری را
متوجه مرد نمیکند ،مرد حق منع ندارد؛ مخصوصاً در هنگامیکه مرد در خانه حضور ندارد؛ زیرا که تنها
گذاشتن زن در خانه و بدون کار ،باعث ایجاد وسوسههای نفسانی و شیطانی میشود یا باعث میشود زن،
در اموری که ربطی به همسایگان و غریبهها ندارد ،وارد شود» (کارها و اعمالی که نباید همسایهها و
دیگران از آنها مطلع شوند) (ابنعابدین.)663 ،3 ،1415 ،
بر خالف نظر مشهور عامه ،طبقنظر حنفیها ،اگر زن از تمکین خودداری کرد ،ناشزه نخواهد بود
(ابنعابدین.)633 ،3 ،1415 ،
علت حکم یادشده را اینگونه بیان کردهاند :وجود زن در خانه شوهر و بقای زن در آن منزل موجب
میشود که شوهر بتواند با او همبستر بشود؛ خواه رضایت داشته باشد و خواه مجبور شود .بنابراین ،ناشزه
نخواهد بود؛ مانند اینکه زنی که به سن بلوغ نرسیده ،وطی نمیشود مگر با اکراه.
 -5اشتغال زوجه و تعارض با مصالح خانواده و حیثیت اجتماعی شوهر
اشتغال زوجه میتواند به خروج از منزل احتیاج نداشته باشد یا زن برای بیرون رفتن اذن گرفته باشد و
همچنین با حق استمتاع تام زوج نیز در تنافی نباشد؛ اما از جهت دیگر ،یعنی مصالح و حیثیت اجتماعی
شوهر یا زن ،در تعارض باشد.
 -1-5لزوم استیذان زوجه در صورت تعارض با مصالح خانواده طبق نظر امامیه و حقوق ایران

طبق تلقی دینی و قانونی« ،اموری با مصالح خانوادگی منافی است که سبب سستی بنیان آن یا
اخالل در نگاهداری و تربیت فرزندان یا حیثیت اجتماعی زن و شوهر یا برهمزدن نظم اقتصادی خانواده
باشد ( »...کاتوزیان.)233 ،1 ،1385 ،
بهطور خالصه و کلی ،ارتباط زوجه با مصالح خانواده را می توان به دو بخش اساسی تقسیم کرد:
الف :مصالحی که از حیث ارتباط زوجه با زوج به عنوان اعضا اصلی خانواده باید رعایت شود .و عدم
رعایت آن منجر به سستی بنیان خانواده می شود :خداوند در آیهی  187سوره بقره میفرماید«:هُنَّ لِبَاسٌ
لَکُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ» این آیه زن و شوهر را لباس و پوشش یکدیگر خوانده است و نشان از وظایف
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مشترک این دو در برابر یکدیگر دارد .یعنی در عین حال که زن و شوهر از این لباس استفاده می کنند
وظیفه لباس و پوشش بودن در قبال دیگری را نیز بر عهده دارند.
«وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً» (روم)21 ،
«و از نشانه هاى او اینکه از جنس خودتان همسرانى براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در
میانتان مودت و رحمت قرار داد» پس برای ایجاد آرامش در خانواده هر یک از زوجین وظایفی در مقابل
یکدیگر دارند.
مطابق مادهی  1104قانون مدنی« ،زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد خود به یکدیگر
معاضدت نمایند» .بنابراین ،تشیید و تحکیم مبانی خانواده ،وظیفة مشترک زوجین است؛ حال اگر شغلی که
زن انتخاب کرده ،به دالیلی ،موجب سستی بنیان خانواده باشد ،زوج میتواند با آن مخالفت نماید.
و طبق مادهی  1117قانون مدنی« ،شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح
خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد ،منع کند» .شوهر در سِمت ریاست و مسؤولیت سرپرستی خانواده و در
جهت مصلحتاندیشی و پاسداری از عفت و حیثیت خانواده ،میتواند زن را از اشتغال منع نماید .بنابراین،
بحث اشتغال زوجه را میتوان بر اساس چنین ضابطهای تحلیل و بررسی کرد؛ بدین ترتیب که شوهر حتی
اگر اشتغال زن مغایر با حق کامجویی وی نباشد یا به این امر رضایت دهد ،به لحاظ داشتن ریاست و
سرپرستی خانواده و صالحاندیشی آن ،حق بازرسی و نظارت دارد و به این ترتیب میتواند زن را از اعمال و
مشاغل منافی عفت و مصلحت و حیثیت خانواده بازدارد (مهرپور)38 ،1384 ،؛ ولی حق ندارد به دلخواه خود
و بدون اینکه دلیل موجّهی داشته باشد ،زن را از معاشرت با خویشان نزدیک خود یا انجام فرائض دینی یا
تکالیف اجتماعی بازدارد (کاتوزیان.)229 ،1 ،1385 ،
ممکن است شغلی مشروع باشد ،در عین حال با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین ،ناسازگار باشد .مانند
اینکه همسر یک استاد دانشگاه یا یک عالم دینی ،منشی اداره ای باشد یا شوهر یک خانم با تحصیالت
عالیه ،شغل دستفروشی را برگزیند .این قبیل مشاغل ،با وجود اینکه مشروع هستند ،ولی عرفاً میتوانند
منافی حیثیات زوجین تلقی شود (هدایتنیا.)16 ،1385 ،
ب :مصالحی که از حیث ارتباط زوجه با فرزندان به عنوان مادر خانواده باید مورد توجه قرار گیرد .و
عدم رعایت آنها موجب اختالل در تربیت فرزندان می گردد.
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خداوند در آیات مختلف از وظایف زن و شوهر به عنوان اعضا یک خانواده در مقابل تربیت فرزندان و
مصلحت آنها سخن گفته است مثالً در آیهی  233سوره بقره می فرماید « :وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» در این آیه وظیفه تربیت و شیر دادن فرزند همچنین
مایحتاج او به عهده زن و شوهر قرار داده شده است ،البته در آیه به صراحت بیان شده که بیش از طاقت و
عرف وظیفه ای ندارند و از طرف فرزند و والدین نباید ضرری به یکدیگر وارد شود.
همچنین می فرماید« :وَأْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ» (طالق« )6 ،و (در کار فرزند) میان خود به نیکی
و معروف ،سازش کنید» در این آیه نیز در مورد اساس زندگی بر مبنای معروف و همکاری مشترک
سفارش شده است.
امام سجاد (علیه السالم) در رساله حقوق خود ،تربیت نیکو و کمک برای ایجاد رفتار صحیح در
فرزندان را از وظایف والدین برشمرده و فرموده است« :و اما حق فرزندت آن است که بدانی او از توست و
خیر و شر او در همین دنیا به تو نسبت داده می شود و تو نسبت به تربیت شایسته او و راهنماییاش به
سمت و سوی خدا و کمک به خداپرستی اش ،مسؤولی و در این مورد ،پاداش یا کیفر داده خواهی شد .پس
در کار تربیت فرزند ،چنان رفتار کن که اگر در این دنیا آثار خوب داشت ،مایه آراستگی و زینت تو باشد و با
رسیدگی شایسته ای که نسبت به او داشتهای ،نزد پروردگارت عذر و حجت داشته باشی» (بحرانی،1376 ،
.)70
از فحوا و روح حاکم به آیات و روایات به درستی میتوان برداشت کرد که تربیت فرزندان یکی از
وظایف مهم زن و شوهر و جز اهداف تشکیل خانواده است.
مطابق مادهی  1168قانون مدنی « ،نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» .حال ،اگر
شغل زن مانع از انجام وظایفی باشد که قانون و شرع در قبال فرزندان بر عهدهی وی گذاشته است ،زوج
میتواند مانع اشتغال زن شود.
برای تشخیص منافاتداشتن شغل زن با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین معیار ثابتی وجود ندارد و
نمی توان چارچوب معینی را بیان نمود .معیارهای ذکرشده ،نسبت به همه عرفها و اشخاص یکسان نیست
و اخالق عمومی و وضع خاص هر خانواده در این داوری مؤثر است .به همین دلیل ،ذکر مصداق ممکن
نبوده و به مصلحت نمیباشد .مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیات زوجین دادگاه
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است؛ دادگاه نیز با توجه به اخالق حسنه ،عادات و رسوم جامعه و ویژگی های فردی و اجتماعی زوجین،
تشخیص میدهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده مخالفت دارد؟ (کاتوزیان.)233 ،1 ،1385 ،
 -2-5لزوم استیذان زوجه در صورت تعارض با مصالح خانواده ،طبق نظر عامه
اگر زن بدون اجازه مرد در بیرون از خانه مشغول به کاری بشود و مرد راضی نباشد ،زن ناشزه خواهد
بود و فقها در این مسأله میان کارها فرقی قائل نشدهاند؛ هرچند کار زن جزو شغلهای ضروری برای جامعه
باشد؛ مانند پزشکی (برای زنان) ،مامایی و غسل دادن میّتِ زن و بهمانند این کارها که بیرون رفتن و انجام
آنها بهعنوان واجب کفایی الزم است؛ زیرا که لزوم بقای زن در منزل ،واجب عینی است که مقدم بر واجب
کفایی است (ابنعابدین.)633 ،3 ،1415 ،
مرد حق دارد که زن را از ریسندگی و غیر آن منع کند و از هر آنچه موجب میشود بوی آن ،مرد را
اذیت کند ،بهمانند حنا بستن و خالکوبی کردن و به طریق اولی ،در دایه شدن و شیر دادن به فرزند دیگر،
مرد حق منع دارد؛ زیرا که دایگی زن موجب الغری زن میشود و اگر زن از خانوادهای شریفتر (از خانواده
کودک) باشد ،موجب میشود که آبروی زن لطمه بخورد (ابنعابدین.)634 ،3 ،1415 ،
بنابراین ،طبق نظر عامه ،شغل زن باید با حیثیت و مصالح خانواده ،متناسب و هماهنگ باشد.
 -6اشتغال زوجه و استیذان در تصرّف مالی و استقالل مالی او
مقتضای اصل در آزادی زوجه در تصرّف در اموال خود این است که مردم برای تصرّف در اموال خود
آزادند« :الناس مسلّطون علی اموالهم» .قرآن کریم در اینباره میفرماید ... « :لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ
لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ » (نساء)32 ،؛ « ...برای مردان از آنچه اکتساب کردهاند ،بهرهای است و برای
زنان نیز از آنچه کسب کردهاند بهرهای است».
روایات متعددی هم در این زمینه داریم که مضمون آنها چنین است:
• وفی روایه أبی بصیر قول (علیهالسالم) :انّ لصاحب المال أن یعمل به ماله ما شاء؛ مادام حیّاً إن شاء
وهبه و إن شاء تصدّق به و إن شاء ترکه إلی أن یأتیه الموت (بروجردی.)290 ،24 ،1386 ،
صاحب مال تا وقتی زنده است اختیار مالش را دارد؛ اگر خواست ببخشد یا صدقه بدهد.
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در مقابل این اصل کلی ،چند روایت داریم که داللت میکند بر اینکه اذن زوج ،شرط است .مثالً :زن
حق ندارد بدون اجازة همسرش بنده آزاد کند یا بردهاش را تدبیر کند یا چیزى به کسى ببخشد یا نذر کند
در ما ل مخصوص خودش ،مگر زکات واجب یا نیکى به پدر و مادرش یا بخششى به خویشانش( 1حر
عاملی .)214 ،19 ،1409 ،ظاهر روایت ،وجوب و سند آن ،معتبر است (مکارم شیرازی.)119 ،6 ،1424 ،
ولی در مقابل ،ادلّهای داریم که این معنا را نفی میکند مانند معتبره محمد بن مسلم  :عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
(علیه السالم) قَالَ :جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ (صل اهلل علیه و آله) :فَقَالَتْ یَا رسولاهلل :مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی
الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ :أَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (حر عاملی.)527 ،10 ،1409 ،
و روایات متعدّد دیگری که دلیل است بر اینکه زوجه برای تصرّف در مال خودش اجازه نمیخواهد؛
چون اگر استیذان مطلق بود (خواه از مال زوج یا مال خودش) ،نباید این روایات به «من بیته» مقیّد شود؛
بنابراین ،روایاتی هم که میگوید استیذان در مال خودش هم الزم است ،یک حکم اخالقی است و زوجه
ملزم نیست که برای تصرّف در مال خودش اجازه بگیرد .بنابراین ،اجازه زن برای تصرّف در مال شوهر
واجب و در مال خودش مستحب است (مکارم.)126 ،6 ،1424 ،
 -7شرط ضمن عقد مبنی بر عدم ممانعت شوهر از کار زن در بیرون از منزل
زوجه می تواند ضمن عقد نکاح ،اشتغال خود را در بیرون از منزل شرط نماید .فقهای امامیه و عامه،
تقسیمبندیهای متفاوتی را برای این شرط بیان کردهاند.
 -1-7اعتبار شرط ضمن عقد مبنی بر عدم ممانعت شوهر از اشتغال ،طبق نظر
امامیه
شروط در یک تقسیمبندی کلی به شروط مذکور و غیرمذکور تقسیم میشوند .شروط مذکور ،گاهی در
ضمن عقد و گاهی در خارج عقد هستند (سیمایی صراف.)34 ،1380 ،
 -1-1-7اشتغال و شرط ضمن عقد
ممکن است زوجین در ضمن عقد نکاح توافق کنند که زوجه شاغل باشد یا شغل فعلی را حفظ نماید.
 .1مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عبداهلل بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عبداهلل قَالَ :لَیْسَ لِلْمَرْأَه مَعَ زوجها أَمْرٌ فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَهٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ
وَ لَا هِبَهٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مالها إِلَّا بِإِذْنِ زوجها إِلَّا فِی حَجٍّ أَوْ زَکَاه أَوْ بِرِّ والدیها أَوْ صِلَهِ رحمها.
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تردیدی نیست که شروط مذکور در عقد نافذ است و این ،جای بحث ندارد .در مادهی  1119قانون
مدنی درباره اعتبار شروط ضمن عقد آمده است« :طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با
مقتضای عقد مزبور نباشد ،در ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر بنمایند».
پس زوج نمی تواند با اشتغال همسر مخالفت نماید مگر در جایی که بتواند اثبات کند اشتغال زوجه
منافی با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین است .در این شرایط؛ باید به دادگاه دادخواست بدهد؛ در صورتی
که ادعای وی به تأیید دادگاه برسد؛ دادگاه حکم ترک شغل ،صادر مینماید ،این حکم آثاری دارد.
اگر زوجه در قرارداد با یک شخص حقیقی یا حقوقی (اعم از شخص حقوقی حقوق عمومی یا شخص
حقوقی حقوق خصوصی) تعهداتی پذیرفته باشد ،پس از صدور حکم دادگاه ،قرارداد میان آنان منحل شده و
تعهد شغلی زوجه از بین خواهد رفت .البته تعهد شغلی و قرارداد کاری زمانی از بین میرود که ادعای زوج
در منافی بودن شغل زن با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین به تایید دادگاه برسد ،بنابراین به صرف
مخالفت زوج با شغل زن ،کارفرما حق ندارد به اشتغال کارگر زن خاتمه دهد .این نکته در ماده  14آییننامه
اجرایی قانون حمایت خانواده ذکر شده بود« :کارفرما (اعم از حقوقی یا حقیقی) هنگامی می تواند به استناد
ماده  15قانون حمایت خانواده [ماده  18ق.ح.خ .فعلی] به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه
دهد که دادگاه قبالً به درخواست شوهر مبنی بر این که شغل زن منافی با حیثیات خانوادگی است رسیدگی
کرده و نظر موافق داده باشد» .اگر چه در قانون حمایت خانواده فعلی و آییننامه اجرایی آن چنین متنی
دیده نمی شود ،ولی با توجه به این که لزوم تایید دادگاه در قانون فعلی نیز ذکر شده ،میتوان ادعا کرد در
حال حاضر نیز همینطور است (صفایی ،امامی.)143 ،1 ،1380،
حتی در این صورت نیز حق اشتغال زن از بین نمی رود و اگر با تغییر شغل مشکل برطرف شود
همچنان می تواند به اشتغال خود ادامه دهد.
 -2-1-7اشتغال و شرط بنایی
شرطی که در خارج عقد ذکر شود ،اگر شرط با موضوع قرارداد مرتبط باشد و عقد مبتنی بر آن منعقد
شود ،شرط بنایی نامیده میشود؛ در این مورد ،ارتباط شرط و عقد بهنحوی است که طرفین از ذکر مجدّد
شرط در ایجاب و قبول بینیاز هستندو شرط ،قید معنوی عقد محسوب میشود.
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ممکن است در مذاکرات پیش از عقد ،زوجه بر شاغل بودن خود تأکید کرده یا طرفین عقد نکاح بر
حق اشتغال زوجه توافق نموده باشند و عقد را مبتنی بر این توافق جاری سازند .در این گونه موارد ،زوجین
خود را از ذکر مجدّد موارد توافق شده در عقد بینیاز میدانند .چنین شرطی نیز نافذ و الزمالوفاء است.
از بعضی عبارات فقهی چنین برمیآید که شرط بنایی در باب نکاح اعتبار ندارد .از کالم اکثر اصحاب
فهمیده میشود شرط در صورتی قابل اعتنا و الزمالوفاء است که بین ایجاب و قبول واقع شود تا جزئی از
عقد الزم گردد .بنابراین ،اگر شرط ،پیش از عقد یا پس از آن واقع شود ،جزو عقد محسوب نمیشود و
اعتبار ندارد» (بحرانی .)167 ،24 ،1405،برخی دیگر از فقها بر ضرورت ذکر شروط عقد نکاح بین ایجاب و
قبول تأکید نمودهاند (شهید ثانی457 ،7 ،1413 ،؛ نجفی183 ،30 ،1374 ،؛ انصاری .)225 ،1415 ،به نظر
میرسد عبارات فقها در نفی اعتبار شروط غیرمذکور در متن عقد ،ناظر به شروط ابتدایی است و شامل
شرط بنایی نمیشود؛ از این جهت که شروط بنایی ،بهدلیل ارتباطی که با عقد دارند و عقد مبتنی بر آنها
جاری شده ،در حکم شرط مذکور در متن عقد هستند (هدایتنیا.)36 ،34 ،1385 ،
آیتاهلل سیستانی در پاسخ سؤالی میگوید :زوجه پیش از ازدواج شاغل است و مرد از این مسأله آگاه
است .در صورت منافات داشتن اشتغال با حقوق زوج ،زوج نمیتواند از اشتغال وی جلوگیری کند (نرمافزار
گنجینه آرای فقهی -قضائی ،سؤال  .)9077آیتاهلل صافی گلپایگانی مینویسد :اگر زوج این را هم
نمیدانسته که اشتغال زوجه با حقوق او منافات دارد و معذلک بدون اعتراض قبول کرده ،نمیتواند مانع
اشتغال زوجه شود و اگر به این امر توجه نداشته ،بعید نیست بتواند مانع اشتغال زوجه شود (همان).
 -3-1-7اشتغال و شرط ابتدایی
شروطی که در خارج عقد ذکر میشود ،اگر با موضوع قرارداد بیارتباط و بیگانه باشد (اعم از آنکه
هیچ عقدی در میان نباشد یا آنکه بین عقد و شرط هیچ ارتباطی نباشد) ،شرط ابتدایی یا شرط بدوی نامیده
میشود .بر این اساس ،شرط ابتدایی تعهدی مستقل است .بعضی نوشتهاند :مشهور فقهای امامیه معتقد
هستند شروط ابتدایی الزمالوفاء نیستند (انصاری .)54 ،6 ،1420 ،بعضی نیز در عدم اعتبار شروط ابتدایی
ادعای اجماع نمودهاند (بجنوردی .)285 ،3 ،1419 ،به نظر آنها ،شرط ابتدایی در حقیقت شرط نیست و ادلّة
وجوبِ وفا به شرط ،شامل آن نمیشود (نجفی183 ،3 ،1374 ،؛ بجنوردی255-256 ،1419 ،؛ آملی،1413 ،
152 ،2؛ اصفهانی .)170 ،5 ،1418 ،آنان بیان میدارند که شرط در لغت بهمعنای «الزام و التزام مذکور در
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عقد» است (ابنمنظور .)82 ،7 ،1419 ،بنابراین ،الزام و التزام غیرمذکور در عقد ،شرط نبوده و اطالق شرط
بر آن مجازی است .حتی اگر شرط ابتدایی در قراردادها نافذ باشد ،در عدم اعتبار این شروط در عقد نکاح به
استناد برخی روایات ،تردیدی نیست .این مطلب مورد اتفاق و اجماع فقها بوده و نظر مخالفی دیده نشده
است (نراقی .)47 ،1408 ،مدرک این اجماع ،روایات متعددی است که قدر متیقّن از داللت این روایات،
شرط ابتدایی است .امام صادق (ع) میفرماید« :ما کان من شرط قبل النکاح هدمه النکاح ،و ما کان بعد
النکاح فهو نکاح» (اشعری .)87 ،1408 ،در این حدیث ،عبارت «بعد النکاح» به «بعد االیجاب» حمل شده
است .بنابراین ،مقصود از آن ،شروط مذکور در عقد است (نوری)462 ،14 ،1408 ،؛ لذا معنای حدیث فوق
چنین خواهد بود« :هر شرطی که پیش از [عقد] نکاح بوده[ ،عقد] نکاح آن را از بین برده و آنچه بین
ایجاب و قبول ذکر شده ،جزئی از نکاح خواهد بود» .احادیث دیگری نیز به همین مضمون وارد شده است:
(کلینی .)456 ،5 ،1388 ،بنابر آنچه بیان شد ،اگر شرط اشتغال زوجه ،به صورت شرط ابتدایی واقع شود،
اعتباری ندارد .با وجود این ،اذن در اشتغالی که بهصورت شرط ابتدایی داده شده ،گاهی بهسادگی قابل
رجوع نیست؛ زیرا ممکن است زوجه به اعتماد اذن شوهر تعهدی کرده باشد که نقض تعهد برای خود یا
برای متعهدله خساراتی داشته باشد .آیتاهلل مکارم شیرازی در اینباره بیان نمودهاند« :در صورتی که
اشتغال زوجه در ضمن عقد الزمی مثل عقد ازدواج ،شرط شده باشد ،زوج نمیتواند مانع اشتغال او شود .در
غیر اینصورت ،حق دارد از اذن خود برگردد؛ مگر در مواردی که بهخاطر اذن زوج ،مسؤولیتها را پذیرفته و
ناچار است آن را ادامه دهد» (گنجینهی آرای فقهی -قضائی ،سؤال .)5760
-2-7اعتبار شرط ضمن عقد مبنی بر عدم ممانعت شوهر از اشتغال ،طبق نظر عامه
فقهای اهل سنّت نیز در اینباره نظرات مختلفی دارند که در ادامه بهطور مختصر آنها را بررسی
خواهیم کرد .اگر زن ،کارمند اداره باشد و در ضمن عقد ،شرط بگذارد که شوهر مانع ادامهی کار او نشود یا
اینکه زن به کار خود ادامه بدهد و شوهر سکوت بکند ،در این مسأله ،فقها در صحت وفا به این شرط،
اختالفنظر دارند:
نظر اوّل :حنفیه معتقد است که این شرط ،فاسد و بدون اثر است؛ ولی عقد صحیح است و مرد
میتواند مانع زن شود و اگر زن همچنان به کار خود ادامه بدهد ،علیرغم منع شوهرش ،زن ،ناشزه خواهد
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بود .در کتاب الدر المختار آمده است :اگر خود را در شب در اختیار شوهر قرار دهد یا برعکس ،نفقهای به او
تعلّق نمیگیرد؛ زیرا تمکین کامل نبوده است (حصفکی.)634 ،3 ،1415 ،
نظر دوم :مالکیه معتقد است که این شرط صحیح است؛ ولی مکروه و الزمالوفاء نیست؛ اما التزام به
آن مستحب است .بنابراین ،مرد میتواند زن را از کار کردن بازدارد و اگر اطاعت نکرد ،زن ،ناشزه خواهد
بود (دردیر ،بیتا.)285 ،2 ،
نظر سوم :این شرط هیچ ارزشی ندارد؛ زیرا نفقه در صورتی واجب است که زن تمکین کامل داشته
باشد و مجرد عقد موجب وجوب نفقه نمیشود و این شرط باعث میشود که زن بدون اجازه شوهر از خانه
بیرون برود و موجب میشود که زن ،ناشزه باشد (شربینی.)227-226 ،3 ،1377 ،
نظر چهارم :حنبلیها معتقدند که این شرط برای شوهر الزامآور است و الزم است که به آن عمل کند
و نمیتواند زن را از کار کردن منع کند و اگر منع کرد و زن قبول نکرد ،زن در این حالت و بر طبق این
شرط ،ناشزه نخواهد بود؛ زیرا در اینجا کار زن در تنافی واجب دیگری نخواهد بود؛ چراکه خود مرد در
ضمن عقد ،این شرط را قبول کرده است (ابن قدامه.)255 ،9 ،1403 ،
 -8نتیجهگیری
در صورتی که اشتغال زوجه ،مستلزم خروج از منزل باشد ،از مقایسه دیدگاههای فقهای شیعه و اهل
سنّت به این نتیجه خواهیم رسید که اکثر فقهای شیعه و در میان مذاهب اهل سنّت نیز اکثر آنها به استناد
تعدادی از آیات و روایات ،به استیذان مطلق قائلند .در صورتی که اشتغال مستلزم خروج از منزل نباشد یا
زوج خروج از منزل را اجازه داده باشد ،در صورتیکه اشتغال زوجه با حق استمتاع کامل زوج در تنافی باشد،
برای این اشتغال نیز به استیذان از زوج احتیاج دارد .فقهای عامه نیز همین نظر را دارند؛ هرچند بعضی ار
فقهای حنفی قائل به نشوز زن نیستند .اگر این اشتغال با مصالح خانواده اعم از مصالح و شئون همسر یا
خود زوجه در تنافی باشد یا با وظیفهی مشارکت در تربیت فرزندان در تنافی باشد ،شوهر از باب ریاست بر
خانواده میتواند از اشتغال زوجه جلوگیری نماید .البته فقها بهصراحت به این مطلب نپرداختهاند و حتی
بهجز تمکین خاص ،سایر امور را از وظایف زوجه ندانستهاند؛ ولی بر رعایت شؤون همسر تأکید کردهاند.
شوهر نمی تواند او را از تصرّف در اموالش منع یا در آن دخالت نماید و زوجه مخیّر است در اموال خود
تصرّف نماید؛ مگر در موارد معدودی مانند نذر .بههرحال ،اذن از زوج در تصرّف در اموال خودش نیز
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مستحب است و از اخالق حسنه در خانواده بهشمار میرود و بعضی از روایات به آن اشاره و تأکید کردهاند.
چنانچه زوجه به صورت شرط ضمن عقد ،اشتغال خود یا خروج از منزل را شرط کرده باشد ،اگر این شرط،
ابتدایی نباشد ،زوج ملزم است به این شرط وفادار بماند و نمیتواند از اشتغال زوجه ممانعت کند .همچنین
است اگر بعد از عقد نکاح ،در ضمن عقد الزم دیگری ،آن را با شوهر شرط کرده باشد.
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نرمافزار «گنجینه آرای فقهی -قضائی» ،دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی معاونت آموزش قوه
قضائیه.
نووی ،ابیالحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری ،)1418( ،صحیح مسلم ،دارالمنار.
هدایتنیا گنجی ،فرجالله ،)1385( ،اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی ،بررسی فقهی حقوقی ماده-
ی  7111قانون مدنی ،مطالعات راهبردی زنان .شماره  ،43صفحه. 7

