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 مقدمه

  تبیین موضوع و ساختارتحقیق

چنانکـه پیداسـت   ، از امـور اي  لزوم اذن شـوهر در انجـام پـاره    مسألهیعنی  ،موضوع تحقیق

از آنجا که زوجـین  . درارتباط با حقوق خانواده و زوجین و مباحث فقهی مرتبط با آن است

مـورد  ، ده نهاد کوچک خانواده در اسالم مطرح هسـتند به عنوان دو رکن اصلی تشکیل دهن

توجه ویژه قرار گرفته و شارع حکیم احکام و قوانین خاصـی را در مـورد نحـوه ارتبـاط و     

یکی از این احکام و قوانین کـه از روایـات وارد   . تشریع نموده است، تعامل آنها با یکدیگر

ه از زوج خویش در انجام برخی امـور  لزوم اذن گرفتن زوج، گردد می در این زمینه استفاده

بررسی نحوه داللـت روایـات وگسـتره    ، آنچه در این تحقیق مورد پژوهش واقع شده. است

پس از بیان روایـات و بررسـی اسـناد     ،دراین راستا. شمول و داللتشان براین موضوع است

. دهیم می قرارداللت آنها را بر موضوع مورد گفتگو مورد بررسی ، آنها در هر گروه یا شاخه

آمـده از   به دستبه بیان نتیجه  ،در اقوال فقها پرداخته و در نهایتبررسی سپس در ادامه به 

  . پردازیم می این مجموعه

  بیان پیشینه و ضرورت تحقیق

مربوط به خانواده و زوجین از موضوعاتی اسـت کـه از دیربـاز مـورد      مسایلموضوعات و 

ده و در کتب فقهی خود فروع فراوانـی را در مـورد آن   توجه فقها و اندیشمندان اسالمی بو

؛ لکن در آثار فقهی علما به موضوع مورد تحقیق به صورت مـدون و یکجـا   اند مطرح نموده

شـاید بتـوان   . مشابه پرداخته نشده اسـت هاي  و در بابی مستقل تحت همین عنوان یا عنوان

اختصاص ، نوان یک فرع فقهیاین است که موضوع مورد تحقیق به ع مسألهگفت دلیل این 

قابلیـت بحـث و بررسـی را    ، به باب خاصی از فقه نداشته و در چندین باب از ابواب فقهی

در کتب فقهی نظرات فقها را پیرامون موضوع و مصادیق آن باید در ابواب  ،از این رو، دارد

بایـد گفـت   لـذا  . جستجو نمـود . . . کتاب النذر و، کتاب الصوم، مختلف نظیر کتاب النکاح
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عدم تمرکز مباحث و مبهم بودن برخـی از  ، بخشد می آنچه تحقیق در این زمینه را ضرورت

تالش این نوشته آن است که زمینه را براي تنقـیح موضـوع و روشـن    . زوایاي مطلب است

شدن جوانب آن فراهم آورد و به موضوع مورد تحقیق تمرکز مطلـوب و شـفافیت ارزانـی    

  . دارد

زدایی از موضوع و حدود و جوانب آن  تواند در ابهام می ذیلهاي  به پرسشبررسی و پاسخ 

  : باشد گشا راه

  کدامند؟ ،انجام آنها به اذن شوهر منوط شده است، مصادیقی که در روایات. 1

حد داللت و گستره شمول روایات نسـبت بـه موضـوع مـورد بحـث تـا کجاسـت؟         .2

  ؟  آرا فقها در این ارتباط کدام است چنین هم

 مسـأله شود؟ و آیا  می آیا اذن شوهر الزم است یا عدم نهی او به عنوان اذن محسوب. 3

  کند؟ می تعبدي است یا از مالك خاصی پیروي، لزوم اذن

  بیان روایات مرتبط با موضوع مورد گفتگو

اذن شـوهر   مسـأله گو روایات فراوانی وجود دارد که در آنهـا  و با موضوع مورد گفت بارهدر

به اجازه گرفتن از زوج منـوط گردیـده   ، ردیده و انجام بعضی از امور توسط زوجهمطرح گ

تواند بر والیت داشتن زوج بر زوجه در این امور داللت داشـته باشـد    می است که این بیان

توان در دو گروه و چند زیر شاخه قرار داد که در ادامه به بیان این  می این روایات را، است

سپس هر گروه از آنها یا زیر شاخه را از نظر سند و داللـت بـه تفکیـک    روایات پرداخته و 

  . دهیم می مورد بررسی قرار

  روایات دال بر لزوم اذن زوج در انجام امور عبادي

اد شده و شوهر را محـق دانسـته کـه از آن منـع     یث از آنها یاعمال مستحبی زن که در احاد

. انـد  نهـا ملحـق کـرده   یهان به ایز فقیف را ناعتکا. عبارت است از روزه و حج مستحبی ،کند

  .میده می ک مورد بررسی قرارین سه مورد را به تفکیا
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  روزه مستحبی

  : ان شده استیث متعددي بین مطلب در احادیا

لـیس للمـراه ان تصـوم تطوعـا اال بـاذن      ) ص(قـال النبـی  «: عن ابی جعفر علیه السالم قال

  .)527ص، 1409 ،عاملی( »زوجها

عـاملی،  ( »ال یصلح للمراه ان تصوم تطوعا اال باذن زوجها«: داهللا علیه السالم قالعن ابی عب

  .)527، ص 1409

: جاءت امراه الی النبی صلی اهللا علیه و آله و سـلم فقالـت  «: عن ابی جعفر علیه السالم قال

، 1365، لینـی ک( »...وال تصوم تطوعا اال باذنه:... یا رسول اهللا ما حق الزوج علی المراه، فقال لها

  ).507ص 

وامـا صـوم االذن فـان المـراه التصـوم      « : عن علی بن الحسین علیه السالم فی حدیث قال

  ).529ص، 1409، عاملی( »تطوعا اال باذن زوجها

مـن فقـه   : قال رسول اهللا صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    « : عن ابی عبداهللا علیه السالم قال

حبه و من طاعـه المـراه لزوجهـا ان ال تصـوم تطوعـا اال      الضیف ان ال یصوم تطوعا اال باذن صا

باذنه و امره و من صالح العبد و طاعته و نصیحته لمواله ان ال یصـوم تطوعـا اال بـاذن مـواله و     

  ).530ص ، 1409عاملی، ( »...امره

ومن برالولد ان ال یصوم تطوعـا وال یحـج تطوعـا و    « : مثله اال انه قال. . . و رواه فی العلل

  ). 530، ص 1409عاملی، ( »صلی تطوعا االباذن ابویه و امرهماالی

  بررسی سند روایات

بقیه از اعتبار سندي برخـوردار  ، غیر از روایت دوم که مرسل نقل شده، در میان این روایات

ی در یمحقق خـو ، ه بزرگواریلکن فق ،ت پنجم گرچه در حکم مرسل استیالبته روا، هستند

ع یت در کتاب علل الشراین روایرا ایز ،ح السند استیی االقوي صحعل: یندفرما می مورد آن

، ییخـو ( ط بن صـالح نقـل شـده اسـت    یح السند از نشیزي به صورت صحیبا اختالف ناچ

  . میث را از لحاظ سند معتبر به حساب آوردیلذا ما آن حد) 310ص، 1407
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  بررسی داللت روایات

و  "س للمراهیل"عبارت . ت متفاوتی آمده استنهی از روزه گرفتن با عبارا، ات فوقیدر روا

 ت ظهـور در حرمـت درسـت   یـ ه در مقام انشـاء اسـت بـراي روا   یکه جمله خبر "التصوم"

ت یـ ري وجود دارد که ممکن است برداشت حرمت از روایات تعابین روایلکن درا، کند می

، رکراهت داردشده که ظهور د "یصلحال"ر به یت دوم تعبیمثال درروا. ق قرار دهدیدر ض، را

ت پنجم که نهی از روزه مسـتحبی زن در کنـار نهـی از روزه مسـتحبی     یاق روایس چنین هم

، حت که به صورت عطف در کنار همیز صالح و طاعت و نصیمهمان و عبد قرار گرفته و ن

ـ . سـازد  مـی  ت مشکلیبرداشت حرمت را از روا، در مورد عبد به کار رفته ا ممکـن اسـت   ی

ـ  ین روایان همیی که در پایرهایگفته شود تعب همـان جاهـل   یم، ن نکننـد یت آمده که اگـر چن

ـ نها نشـان از عـدم رعا  یهمه ا. . . فرزند عاق شده است و، است ت آداب معاشـرت دارد و  ی

ن همـه قبـل از   یبا ا. مها استین حرین آداب و حفظ ایت ایث در صدد مبالغه در رعایحد

  . مینه مورد تتبع قرار دهین زمیا ی خوب است کلمات فقها را دریاظهار نظر نها

   تتبع در کلمات فقها

بـه  (ث حرمـت اسـت  یـ ن احادیـ ن است که لسـان ا یبحث اصلی در ا، که گذشت طور همان

به معناي برخورداري روزه بـدون  (یا کراهت  )معناي بطالن روزه بدون اذن یا با نهی شوهر

منافات داشـتن روزه بـا   ، اتین روایاار نهی از روزه در ینکه معیا ایتعبدا  )اذن از اقل ثواب

، است و لذا در صورتی که منافاتی با هم نداشته باشند )استمتاع از زوجه(حق واجب شوهر

ـ فقها در ا اقوال، اشکالی ندارد، روزه مستحبی گرفتن تـوان   مـی  ن ارتبـاط را در سـه قـول   ی

  : نمود خالصه

چه روزه گرفتن با حـق زوج در  (ا با نهی او مطلقا یبطالن روزه زن بدون اذن شوهر  .1

  . )ا نباشدیتنافی باشد 

  . کراهت روزه بدون اذن شوهر .2

بطالن روزه در صورتی که با حق زوج در تنافی باشد و صحت روزه در صورتی که  .3

  . با حق زوج منافاتی نداشته باشد
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روزه مسـتحبی زن را درقسـمت صـوم االذن    ، )ره(دیـ خ مفیچـون شـ   فقها هـم  بعضی از

، مفیـد (اند  ان در مورد آن اکتفا نمودهین مقدار از بیبندي نموده و به هم میتقس، اقسام روزهاز

ن یروزه مسـتحبی زن را در همـ  ، )ره(س حلییو ابن ادر )ره(خ طوسییش .)367ص، 1413

کـه روزه مسـتحبی زن بـدون اذن شـوهر     انـد   بندي نموده و در ادامه فرمـوده  میقسمت تقس

ـ را مرادشـان ازا گردد و ظاه نمی منعقد  بطـالن روزه زن بـدون اذن شـوهر اسـت    ، ن کـالم ی

  .)420ص ، 1410، ابن ادریس؛ 283ص ، 1387، طوسی(

ا بـا  یـ روزه مسـتحبی زن بـدون اذن زوج   ، عیصاحب شرا )ره(ه بزرگوار محقق حلییفق

نهی او را از اقسام روزه ممنوع و حرام دانسته ومرحوم صاحب مدارك در شـرح آن ضـمن   

ـ    یرش ایپذ ؛ 190ص ، 1408، حلـی ( ن علمـا دانسـته اسـت   ین کـالم آن را موضـع وفـاق ب

  .)283ص، 1411، موسوي

ابـن زهـره   ، ابـن حمـزه  ، سـالر ، د مرتضـی یچـون سـ   گر از فقهاي بزرگوار همیبرخی د

، 1365، نجفــی( ســتیلی در کالمشــان نیروزه بــدون اذن کراهــت دارد و تفصــ: انــد گفتــه

  .)131ص

ـ اولـی ا «: ودهدرلمعه فرم )ره(د اول یشه ن اسـت کـه روزه مسـتحبی زن بـدون اذن از     ی

  .»شود نمی شوهر منعقد

ـ اقـوي ا «: انـد  در شرح آن فرمـوده  )ره(د ثانی یشه چنین هم ن اسـت کـه اذن در روزه   ی

ن حکـم فرقـی   یـ گردد و در ا نمی مستحبی زن و مملوك شرط بوده و بدون آن روزه منعقد

  ).153ص ، 1418، عاملیو  مکی( »ب باشندیا غایست که زوج و مولی حاضر ین

ایشان روزه را در . نیست قایلان نهی و عدم اذن یه ارجمند صاحب جواهر تفاوتی میفق

ر یروزه و سـا  مسألهت در یدانند و در نها می حیصورتی که با حق زوج در تنافی نباشد صح

  ).283 ، ص1365، نجفی( دانند ، میاط مستحب را در اذن گرفتن از زوجیاحت، مستحبات

اط را یـ ز در صورت منافـات روزه بـا حـق زوج فتـوا نـداده و احت     یالبته برخی از فقها ن

ی معتقدنـد اگـر بـا    یت اهللا خـو یبه عنوان نمونه صاحب عروه الوثقی و مرحوم آاند  دهیبرگز

ترك روزه بـدون اذن  ، اط واجبیلکن احت. ستیز نیجا حق شوهر منافات داشته باشد روزه

هرچنـد مزاحمتـی بـا حـق      ؛در ترك روزه است، اطیاحت، رت نهی زوجبلکه در صو ،است
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  .)313ص، 1409، ییخو؛ 244ص ، 1409، طباطبایی( زوج نداشته باشد

اط کـرده  یـ ن فرض فتوا نداده و احتیدر هم )ره(نی ید و فرزانه انقالب امام خمیرهبر فق

رد یاست که روزه نگ اط آنیاحت« : دیفرما می عنی با فرض منافات روزه با حق شوهریاست 

اط در ترك یاحت )ا نهیچه با حق زوج منافات داشته باشد (بلکه در صورت نهی زوج مطلقا 

  ).303 ص، بی تا، خمینی( روزه است

ادعـاي اجمـاع کـرد ؛     مسـأله تـوان در   نمـی  ن دارد کـه یـ ن اختالف اقـوال نشـان از ا  یا

گرچه وي ادعـاي اجمـاع را    ،ک کردهیه بزرگ صاحب جواهر در آن تشکیگونه که فق همان

  .)132ص، 1365، نجفی( داند می مظنون

  ییبررسی نها

 جه بحث روشـن ینت، ات و کلمات فقهایرسد با دقت و توجه به چند نکته در روا می به نظر

  : گردد می

ـ لکن ا ،به کاررفته "صلحیال"ت دوم کلمه یاگرچه در روا .1 ر بـه دلیـل مرسـل    یـ ن تعبی

تواند دال بر کراهت روزه باشد و اگر برخـی از فقهـا    نمی از آن بودن روایت و اعراض فقها

حه علی بـن  یبه دلیل معارضه روایات دال بر نهی با صحاند  دهیقول به کراهت روزه را برگز

  : جعفر است

 ر اذن زوجها ؟یسالته عن المراه تصوم تطوعا بغ« : ه قالیعلی بن جعفر فی کتابه عن اخ

  .)528ص ، 1409، عاملی( »ال باس: قال

لـذا   ،ات ظهور در حرمت و منع داردیح در جواز است و آن روایحه صرین صحیچون ا

ن مواردي یکه قاعده جمع در چناند  حه را مقدم نموده و آنها را حمل بر کراهت نمودهیصح

  . ن استیچن

ن یـ ه را بـر ا یـ ات ناهیـ که در تتبع کلمات فقهـا گذشـت اکثـر آنـان روا     طور همانلکن 

ن یو ااند  اط نمودهیا حداقل احتیبه بطالن روزه بدون اذن شده  قایلدم نموده و حه مقیصح

حه یجـه اعـراض مشـهور از صـح    یه و در نتیات ناهیممکن است به خاطر کثرت روا مسأله

رسـد   می ده باشند که البته به نظریات برگزیگري را در حمل روایق دینکه فقها طریا ایباشد 
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ارجح باشـد کـه در    "الجمع مهما امکن اولی من الطرح"معروف  احتمال دوم به دلیل قاعده

  . م کردیضمن نکته دوم به آن اشاره خواه

تـوان راه   ، مـی با توجه به اینکه نهی از روزه زن در فضاي بیان حقوق زوج بیان شده. 2

م یین صورت کـه بگـو  یبد، ات برگزیدین روایگري را جهت برطرف کردن تعارض بیحل د

ناظر به مزاحمت روزه با حق  ،کند می ز روزه مستحبی زن بدون اذن شوهر نهیاتی که ایروا

کند که روزه گرفتن با حق شوهر در  می انیی را بیحه علی بن جعفر جایشوهر است و صح

. شود می بت زوج را شاملیا غیا مسافرت یضی زوج یل مریست که مواردي از قبیتعارض ن

  : ندیفرما می زا محمد تقی آملیرین پیوند شارح عروه مرحوم میدر هم

ن است که خبر علی بن جعفر را بر صورت عدم مزاحمت روزه زن یدر نزد من اولی ا«

با استمتاع زوج از او و اخبار مانعه را بـر صـورتی کـه اسـتمتاع زوج از زوجـه بـا روزه در       

  .)107ص ، 1380، آملی( »مییحمل نما ،تزاحم است

در (ت بـا قـول بـه حرمـت و بطـالن روزه      یاق روایس ت پنجم اگرچه ظاهرایدر روا .3

 اق مـادامی بـراي مـا ظهـور درسـت     یلکن سـ  ،سازگاري ندارد )صورت تزاحم با حق زوج

نـه  یگري بر خالف آن وجود نداشته باشد و حال آنکه در مورد بحث قرینه دیکند که قر می

ب شـوهر بـر زن   ان حقوق واجیبر خالف وجود دارد و آن نهی از روزه گرفتن در فضاي ب

از ظهور درمنـع  ، تیاق رواین گذشته در اصل مطلب که سیاز ا. ه استیات ناهیر روایدرسا

ت برخـی از فقهـا   یـ ن روایرا به خاطر وجود همیز ،کند مناقشه وجود دارد می می منعیتحر

ـ وابن ادر) 275ص ، 1414، موسوي(ر صاحب مدارك ینظ ، حلـی ( ریسـرا  س حلـی ره در ی

زدي ره یــ و محقــق   )153ص ، 1418، مکــی( د اول در لمعــه یهو شــ )420ص ، 1410

ا در یـ همان داده یفتوا به بطالن و عدم انعقاد روزه عبد و م) 242ص ، 1409، یزدي(درعروه

  . اند اط نمودهیاحت مسألهن یا

ان عـدم اذن و نهـی زوج   ین است که تفاوتی مید ایآ به دست میات یآنچه که از روا. 4

ق عـدم اذن اسـت و تنهـا آنچـه کـه در      یکی ازمصادیع نهی زوج هم وجود ندارد و در واق

ار منافات یروزه گرفتن زن بدون اذن شوهر به مالك و مع ،ات از آن نهی صورت گرفتهیروا

  . داشتن روزه زن با حق زوج است
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راه حـل دوم در  (نکه اگر مالك نهی از روزه را منافـات بـا حـق شـوهربدانیم     یحاصل ا

ا نهـی  یـ م در صـورت عـدم اذن   یید بگـو یـ د را در این زمینه نپذیریم باوتعب )اتیجمع روا

گردد اما در صورتی که روزه او منـافی بـا    نمی روزه مستحبی زن باطل بوده و منعقد، شوهر

سر یطی باشد که امکان استمتاع از زوجه براي او مینکه زوج در شرایحق شوهر نباشد مثل ا

  . خواهد بود ح و شرعییصح، روزه مستحبی او، نیست

  : میپرداز میه بزرگوار صاحب جواهر یشی از فقیکالم خود به نقل فرما تأییدان در یدر پا

  : صاحب جواهر فرموده است

توانـد او را از روزه   مـی  کـه اي  نکه مرد مالک منافع همسرش اسـت بـه گونـه   یادعاي ا«

ستمتاع کنـد و روزه مـانع   تواند از زن ا می ژه که مردیبه و، ستیگرفتن باز دارد قابل قبول ن

ژه که عبادتهاي شرعی برده مانند ذکر و تفکر مجاز است و بـا حـق مـوال    یست و به ویآن ن

ل کارهـاي عبـادي و مسـتحب بـاز     یـ ن قبیبلکه موال حق ندارد که بنده را از ا. ستیمنافی ن

را یـ ز ،سـت یرش نیامـا در مـورد زن قابـل پـذ    ، میرین را در باب برده بپذیبه فرض ا... دارد

ن روزه زن یبنـابرا . سـت وجـوبی نـدارد   ین امور که منافی اسـتمتاع ن یاطاعت از شوهر در ا

  .»ح است ولو شوهر او را نهی کندیصح

ـ فرما می شان در ادامه مطلب در فرض عدم منافات روزه مستحبی زن با حق شوهریا : دی

ـ بـه همـان ب  . ی قوي استیدرستی روزه زن با نهی شوهر را، به هر حال با نبود اجماع« انی ی

ض باشد کـه  یا مرینکه مرد نشوز داشته باشد یا ایب باشد یژه اگر مرد غایبه و، که گفته شد

  .)131ص ، 1365، نجفی( »روزه با حق او منافات نداشته باشد

  اعتکاف 

. انـد  فقها یکی از شـرایط آن را بـراي زن، اذن همسـر دانسـته    . اعتکاف یک عبادت مستحبی است

در ضمن شـرط هفـتم، اذن شـوهر را     "عروه الوثقی"مد کاظم طباطبایی یزدي در مرحوم سید مح

  ).249، ص1409یزدي، (در صورتی که با حق وي منافی باشد، الزم دانسته است 

ذان را الزم دانسته ین استیاط واجب ایولی به احت ،ن شرط اشکال کردهینی در ایامام خم

  .)306و305، صص تا بی، خمینی( است
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ن امـر  یـ ق بـر ا یست ؛ لذا فقها از دو طریل خاص لفظی موجود نیدل، ذانیوم استبراي لز

  .)362و361ص ، ص1409، ییخو(اند  استدالل نموده

  . ستیز نیخروج زن از منزل بدون اذن شوهر جا .1

  . د به اذن همسر باشدیروزه مستحبی زن با .2

سجد انجام شود و هـم  د در میرا بایز، و چون اعتکاف هم مستلزم خروج از منزل است

ن دو جهـت  یبنـابرا ، روزه اسـت ، ط اعتکـاف یکی از شـرا یرا یز، مستلزم روزه گرفتن است

البتـه در مباحـث قبـل در مـورد روزه مسـتحبی      . درستی اعتکاف به اذن شوهر منوط است

 م گفت که تنها فرضی کـه یبحث شد و در مباحث آتی در بررسی خروج از منزل نیز خواه

ا روزه او با حـق  یاز زوج قابل قبول و الزم است فرضی است که خروج زن  در آن استیذان

ا ناتوانی جنسی یض است و یا مرین اگر شوهر به سفر رفته یبنابرا. استمتاع مرد منافی باشد

سـت و عنـوان   یگونه استمتاع ولو با لمس و نظـر بـراي او ممکـن ن    چیکه هاي  دارد به گونه

ن صورت اعتکاف زن مترتـب بـر   یدر ا، ستیز منزل منطبق نرون رفتن زن ایثانوي هم بر ب

م گفـت کـالم برخـی از    یز خـواه ینده نیان شد و در آیگونه که ب لذا همان. ستیاذن شوهر ن

 شان خروجـی را حـرام  یچراکه ا، نماید تأیید میز این مطلب را یی ره نیر محقق خویفقها نظ

ز در بحـث از  یو ن ).362و  361، ص 1409، ییخو( دانند که با حق استمتاع منافی باشد می

 زیروزه مستحبی بیان شد که ایشان روزه مستحبی زن را در فرض تنافی با حـق شـوهر جـا   

ـ از ا، تـوان بـه اطـالق    نمـی  ن اسـاس یبر ا .)313ص ، 1409، ییخو( دانستند نمی ن عمـل  ی

 ل و موجـه لذا باید گفت در این ارتباط کالم محقق یزدي قابـل قبـو  . استحبابی زن منع کرد

  . نماید می

  حج مستحبی

  : عبارتند ازاند  را بیان نموده مسألهاما روایاتی که این 

سـالته عـن المـراه الموسـره قـد حجـت       «: عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن قـال  .1

قـول  ینعـم و  « : منعها من ذلک ؟ قالیأ له أن ، االسالم تقول لزوجها أحجنی من مالی حجه

رواه الصـدوق   ؛)156ص ، 1409، عـاملی ( »ن حقک علی فـی هـذا  ک أعظم میلها حقی عل
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  . نی عن ابی علی االشعريیباسناده عن اسحاق بن عمار و الکل

ه السـالم  یـ سمعت ابا جعفر محمد بن علـی البـاقر عل  : د الجعفی قالیزیعن جابر بن  .2

 .)222ص، 1409عاملی، ( »جوز ان تحج تطوعا اال باذن زوجهایو ال . . . «: قولی

  کلمات فقها

بلکـه  ، اذن شوهر و مـوال الزم اسـت  ، در حج استحبابی«: صاحب عروه الوثقی فرموده است

  .)533ص ، 1409 ،یزديطباطبایی ( »باشد می ز الزمیاذن پدر و مادر ناي  در پاره

، بی تـا ، ییخو( ل آن را حرمت خروج زن بدون اذن دانسته استیی ره دلیت اهللا خویآ

  .)196ص 

  بررسی ادله

  . میکن می ث شروعین ادله را از احادیبررسی ا

ث دوم به جهت ناشناخته بودن ابن عمـاره و  یاما حد ،ث نخست اعتبار سندي داردیحد

مورد ، ان عالمان رجال وجود داردیاختالف نظري که نسبت به جابر در م چنین همپدرش و 

  . د استیشک و ترد

، ا نهیات ظهور در اطالق دارد ین روایم اینیم و ببید بررسی کنیز بایاما از جهت داللت ن

  : میپرداز می که در طی چند نکته بدان

ـ فرما مـی  خواهد او را بـه حـج بـرد و حضـرت     می زن از مرد، ث نخستیدر حد .1 : دی

ث پاسـخ  ین حـد یـ در ا ،اما اگر خود زن بخواهد به سفر حج رود. ن حقی بر مرد نداردیچن

و آن چـه مـورد   . افـت کـرد  یث درین مطلب را از حدیتوان جواب ا نمی داده نشده است و

  . ن مطلب دوم استینظر است هم

ط یکننـده و شـرا   الؤمشخصات س. خاص استاي  ث ناظر به واقعهیگذشته از آن حد .2

  . ستیم آن و استنتاج قانون عام امري آسان نین نشده است و تعمییاو تب

ز یـ ه در بحث خروج از منزل نگونه ک همان، ث دوم هم گذشته از ضعف سندیدر حد .3

ـ نکه اطـالق از روا یبرا ،نه استیاذن قر مسألهشدن  م گفت مطرحیخواه ت قابـل برداشـت   ی

ت و سـند محکـم   ین روایازمند چندیی نمسایلن ینکه اثبات اطالق در چنیعالوه اه ب، ستین



5هاي فقهی، شماره  پژوهش

  . قابل اثبات نیست مسألهر معتبربه راحتی یت غیک روایو معتبر بوده و با 

ـ نکه انجام حج مسـتحبی مسـتلزم خـروج زن از منـزل اسـت با     ین با توجه به ایبنابرا د ی

ر مدار حکمی است کـه  یدامسأله، ن یز اطالق و عدم آن در ایم جواز و عدم جواز و نییبگو

چه بـا حـق   (گردد و لذا اگر کسی خروج زن را مطلقا  می انیب، خروج زن از منزل مسألهدر 

ز آن ین مسألهن ید در ایمنوط به اذن شوهر بداند با )ته باشدزوج تنافی داشته باشد چه نداش

چنـان  ، م گفـت در ادلـه خـروج زن   یکه در بحث آتی خـواه  طور همانلکن . را منوط سازد

لـذا تنهـا   . صورت تنـافی بـا حـق شـوهر اسـت     ، ست و آن مقدار که مسلم استیاطالقی ن

ـ ابی نبان حج استحبین است که اید بدان توجه شود ایکه بااي  نکته د بـا حـق مـرد تنـافی     ی

  . داشته باشد

  روایات دال بر لزوم اذن زوج در انجام امور غیر عبادي

، نـذر و قسـم  ، خـروج از منـزل  : اعمال غیر عبادي که در روایات بیان شده است عبارتند از

  برخی تصرفات اقتصادي 

  خروج از منزل

: اَ لها ان تخرج بغیر إذن زوجها ؟ قـال سالته عن المرأه : علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه قال .1

، 1409، عـاملی ( »ال بـأس : ال و سالته عن المـرأه أ لهـا أن تصـوم بغیـر إذن زوجهـا ؟ قـال      «

  .)159ص

: جائت إمراه إلی النبی صلی اهللا علیه و اله و سلم فقالت«: عن ابی جعفر علیه السالم قال. 2

و ال تخرج مـن بیتهـا   . . . ا أن تطیعه و ال تعصیهیا رسول اهللا ما حق الزوج علی المرأه ؟ فقال له

إال بإذنه و إن خرجت بغیر إذنه لعنتها مالئکه السماء ومالئکه االرض ومالئکه الغضب ومالئکـه  

  .)507ص ، 1365، کلینی(»... الرحمه حتی ترجع الی بیتها

 صلی اهللا إن رجال من االنصار علی عهد رسول اهللا« : ه السالم قالیعن ابی عبداهللا عل .3

تهـا حتـی   یه وآله وسلم خرج فی بعض حوائجه فعهد الی إمرأته عهدا أن ال تخرج من بیعل

ه وآلـه وسـلم   یـ و إن أباها قد مرض فبعثت المـرأه الـی رسـول اهللا صـلی اهللا عل    : قال. قدمی
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ـ قال فثقل فارسلت إل. عی زوجکیتک و أطیإجلسی فی ب، ال: تستأذنه أن تعوده فقال ا یـ ه ثانی

ه ان أبی قد مات یقال فمات أبوها فبعثت ال. عی زوجکیتک و أطیإجلسی فی ب: فقال بذلک

فدفن الرجل فبعث : قال. زوجک عییتک و أطیإجلسی فی ب، ال: ه فقالیفتأمرنی أن أصلی عل

 »ک بطاعتـک لزوجـک  یـ ه وآله وسلم ان اهللا قد غفـر لـک و الب  یها رسول اهللا صلی اهللا علیال

  ).513ص، 1365کلینی، (

ث یه وآله وسـلم فـی حـد   یهم السالم عن النبی صلی اهللا علیعن الصادق عن آبائه عل .4

ر اذن زوجها فان خرجت لعنها کـل ملـک   یتها بغیو نهی ان تخرج المراه من ب« : المناهی قال

، 1409، عـاملی ( »تهـا یه من الجن و االنس حتی ترجع الـی ب یفی السماء و کل شیء تمر عل

  .)161ص 

ه وآله وسلم یه النبی صلی اهللا علیهم السالم فی وصین محمد عن آبائه علعن جعفر ب .5

ت یـ والتخرج من ب. . . س علی النساء جمعه و ال جماعهیل! ا علی ی« : ه السالم قالیلعلی عل

عـاملی،  ( »لیـ کائیل و میـ ر اذنه لعنهـا اهللا عـز وجـل و جبرئ   یزوجها اال باذنه فان خرجت بغ

  ).212ص، 1409

لعظیم بن عبداهللا الحسنی عن محمد بن علی الرضا عن آبائـه عـن علـی علـیهم     عن عبد ا .6

دخلت انا و فاطمه علی رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم فوجدتـه یبکـی بکـاء    «: السالم قال

لیلـه اسـري بـی الـی     ! یا علـی  : فداك ابی یا رسول اهللا ما الذي ابکاك ؟ فقال: فقلت له. شدیدا

ن امتی فی عذاب شدید فانکرت شانهن فبکیت لما رایت من شـده عـذابهن   السماء رایت نساء م

عـاملی،  ( »و أما المعلقه برجلیها فانها کانت تخرج من بیتها بغیـر إذن زوجهـا  . . . ثم ذکر حالهن

  ).213ص، 1409

و أیما إمرأه خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فال نفقه لهـا حتـی   « . . . عن جعفر عن ابیه .7

  .)116ص، 1409عاملی، ( »ترجع

  بررسی سند و داللت روایات

ت سوم یروا. ات اول و دوم و هفتم معتبرندیروا، از میان روایاتی که در این زمینه وارد شده

لکن با ، ستندیات از سند معتبر برخوردار نیر روایبعضی از مبانی معتبر است اما سا هم طبق
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توان  نمی ن رویاز ا، کسان هستندیجهت متن  از، ث معتبر در فقره مورد استداللیر احادیسا

نجا مهم است بررسـی  یاما آنچه در ا. از آنها صرف نظر نمود، تین فراز از روایحداقل در ا

  :میده می ل چند شماره مورد بررسی قراریات است که در ذین روایداللت ا

 بـر ان خاص و واقعه خـارجی خ یک جریث سوم از یمثل حد، ثین احادیبرخی از ا .1

تـوان از آن   نمـی  ن جهتیبد، ستین مورد براي ما معلوم نیي اها ویژگیط و یشرا. دهد می

ن یـ در ا، گذشـته از آن . باشـد  مـی » ه فـی واقعـه  یقض«گر یر دیبه تعب. حکم کلی استفاده کرد

ان زن و شوهر بسته ین عهد در مید اگر ایشا. ث سخن از عهد شوهر با همسرش استیحد

  . کردند نمی ريیان سختگامبر چنیپ، نشده بود

: گـري ماننـد  یات نهی از خـروج زن بـه همـراه امـور د    ین روایاگر چه در برخی از ا .2

ن امـور بـر   یـ ره همراه شده که قطعا ایو غ، بایدن لباس زیپوش، فه استفاده از بوي خوشیوظ

ر یـ ان حقـوق واجـب و غ  یـ ات مشتمل بر بینگونه روایلکن چون غالب ا، ستیزن واجب ن

ظهور در عدم حرمت براي خـروج از منـزل بـدون    ، تیاق روایدر صورتی س، ستواجب ا

نه بر یقر، لکن در محل بحث، نه بر خالف آن وجود نداشته باشدیکند که قر می درست، اذن

نـه  یات اسـت و آن قر یـ ن روایـ ن ظهـوري بـراي ا  یخالف وجود دارد که مانع از انعقاد چن

، خروج زن از منزل با اجازه شوهر، ه که در آنهان گرویات ایر روایعبارت است از لحن سا

ان شده و زن در صورت خـروج  یب، در زمره حقوق واجب شوهر که برعهده زن قرار گرفته

تـوان ادعـا نمـود     نمـی  کـه اي  ظ قرار گرفته است به گونـه ید و غلیمورد لعن شد، بدون اذن

  . ن روایات ظهور درکراهت داردیري از لعن دراین تعابیچن

ـ منع زن از خروج از منـزل بـه عنـوان    ، اتینکه در روایدر ا، وجه به نکات فوقبا ت ک ی

ن یت دارد ایلکن آنچه اهم، ستیدي نیحق واجب شوهر برعهده زن مطرح است جاي ترد

کننـد و بـه    مـی  ات به طور مطلق زن را از خارج شـدن از منـزل نهـی   ین روایا ایاست که آ

د بدون اذن از منزل خارج شود ولـو  یرد و زن نبات دایعبارتی عدم خروج از منزل موضوع

رون رفتن او با حق زوج مزاحمتی نداشته باشد و به عبـارتی آیـا تعبـد خاصـی در میـان      یب

ـ منافات داشتن خروج زن با حق شوهر است بـه طـوري کـه اگرب   ، ار نهییا معیاست  رون ی

، ض باشـد یا مـر یـ در سـفر  نکه زوج ین حق نداشته باشد مثل ایرفتن او از منزل منافاتی با ا
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  ست ؟یحرمتی براي خروج زن متصور ن

، مینه مورد بررسی قرار دهین زمیخوب است کلمات فقها را در ا، ییقبل از بررسی نها 

  . اند اظهار نظر نموده مسألهن یهرچند معدودي از فقها در ا

  تتبع در کلمات فقها

  : شود می به طور خالصه کلمات فقها در سه نظر خالصه

ات را براي اثبات موارد مطـرح در آنهـا بـه عنـوان     ین روایبرخی از فقها استدالل به ا .1

  : به عنوان نمونه. دانند نمی حق واجب زوج کافی

  : فرموده است، ثین احادیمرحوم خوانساري درجامع المدارك پس از نقل برخی از ا

عـه وال  یتط ان« عبـارت  ، ر واجـب مشـتمل اسـت   یها بر حقوق واجب و غ تین روایا«

نه است و روشن است که اطاعت شوهر در یان در هر زمیشامل اطاعت و عدم عص» ه یتعص

  . ستیازها واجب نیر نیو سا، پختن نان، شستن لباس

طور است اسـتعمال بـوي    نیهم. ن داردیی چنیمعنا» وال من کل مأه واحد«ز عبارت یو ن

ـ م بـه ا ن التـزا یهاي متـد  ره زنیس، عالوه بر آن... . خوش و ، خوانسـاري ( »سـت ین امـور ن ی

  .)435ص ، 1405

از آن ، ات بـاب یـ ن نکته است که روایان این کالم در صدد بیشان در ایرسد ا می به نظر

ل یـ مجمـل بـوده و مـادامی کـه دل    ، ر واجب اسـت یجهت که مشتمل بر حقوق واجب و غ

منـزل نداشـته    خروج زن از مسألهات و از جمله یروشنی بر وجوب موارد ذکر شده در روا

  . توان به آنها استدالل نمود نمی میباش

مزاحمت آن باحق واجب ، رون رفتن از خانهیارمنع زن از بین باورندکه معیبرخی برا .2

  . است )استمتاع از زوجه(شوهر

  : خ طوسی فرمودهین پیوند شیدر هم

نه روز را شـوهر در تمـام شـبا   یـ ز، رون رفـتن منـع کنـد   یمرد حق دارد زن خود را از ب«

، توانـد از همراهـی جنـازه پـدر     ، مین حق را داردیو چون ا. وري از زن است مستحق بهره

ن مراسم یرا طاعت شوهر واجب است و حضور در ایز. . . ري کند یمادر و فرزندش جلوگ
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  ).331ص ، 1387، طوسی( »ا استحباب دارد و امر واجب برآنها مقدم استیمباح است 

را مزاحمت و عدم مزاحمت  اریی معیچون محقق خو چه برخی همگر، ان فقهایالبته درم

شـان  یا. انـد  اط قـرار داده یزمطابق احتیلکن مطلقا اجازه ازشوهر را ن، اند با حق شوهر دانسته

  : ن ارتباط فرموده استیدرا

رون رفتن با حـق  یدر صورتی که ب، رون رودیتواند بدون اجازه شوهر از خانه ب نمی زن«

اط مستحب آن است که مطلقـا بـدون اجـازه شـوهر خـارج      یالبته احت، ی باشداستمتاع مناف

  . نشود

ر کارهـا بـدون اذن شـوهر بـر زن حـرام      یانجام سا. خروج بدون اذن شوهر نشوز است

  .)361ص ، 1409، ییخو( »مگر با حق استمتاع منافی باشد، ستین

هر منافات داشته باشد و اال از به اذن دارد که با حق شویرون رفتنی نین نظر تنها بیطبق ا

سـت کـه زن   یلـی ن یدل، ا براي مدتی سفر رفته استیرون از خانه بسر برد یاگر شوهر خود ب

  . نتواند از خانه خارج شود

چه با حق زوج منافات داشته با شد (گر از فقها به صورت مطلق یو باالخره بعضی د .3

  . دیتن از منزل منع نمارون رفیدانند که زن را از ب می زوج را محق) ا نهی

گري دارد کـه  یک از زن و شوهر حقی بر دیهر «: نی ره فرموده استیحضرت امام خم

از جمله حقوق مرد آن است که زن از . تر است میگر چه حق شوهر عظ، ام کندید بدان قیبا

اش بدون اجـازه شـوهر خـارج نشـود ولـو بـراي        از خانه، دینافرمانی ننما، او اطاعت کرده

 »حتی در مراسـم عـزاي آنـان بـدون اذن شـرکت نکنـد      ، ادت پدر و بستگانشیا عیرت ایز

  .)303ص، بی تا، خمینی(

  . اند شان خروج زن از خانه بدون اذن را نشوز دانستهیز این و

زن بـدون اذن شـوهر حـق خـارج      ن است کهید ایآ به دست میشان یآنچه از عبارت ا 

رون رفـتن بـا حـق زوج در    یـ چـه ب (شان مطلق است یشدن از منزل را ندارد و ظاهر کالم ا

  ). ا نهیتنافی باشد 

خروج زن از منـزل را حقـی    مسألهح نموده و یتصر، ن اطالقیبرخی از فقها نسبت به ا

  . اند مستقل براي زوج و جدا از حق استمتاع دانسته



موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسالمی

  : ندیفرما می ت اهللا اراکیید معاصر مرحوم آین پیوند مرجع فقیدر هم

ن است که حق زوج بر زوجه منحصـر در دو حـق   یشود ا می از اخبار استفاده آنچه که«

  : است

رون رفـتن نهـی   یـ پس اگر زوجـه را ازب ، نکه بدون اذن او از منزل خارج نشودیحق ا .1

ن نهـی خـود اسـتمتاع از    یـ هرچند زوج با ا، گردد می د خارج شدن از منزل بر او حرامینما

ت دارد و یموضوع، شود که عدم خروج می خبر استفاده چون از، زوجه را قصد نکرده باشد

  . ستیل مراعات حق استمتاع نیباشد و به دل می مستقال متعلق حق

ن ید بـر زوجـه تمکـ   یـ پس هر زمان که زوج اراده استمتاع از زوجه نما، حق استمتاع .2

  .)260ص ، 1413، اراکی(» ...واجب است

  ییبررسی نها

رون یـ عنی وجوب اجازه گرفتن زن از شوهر بـراي ب ی مسأله در اصل ،ان شدیکه ب طور همان

ـ ترد، رون رفـتن یـ رفتن از منزل و محق بودن شوهر در منع نمودن همسـر از ب  دي وجـود  ی

ن حق بـراي  ید اید دیلکن با، ات قابل برداشت استین معنا به خوبی ازظاهر روایندارد و ا

بـري او از همسـر    متاع و بهـره ا به عدم مزاحمت با استیشوهر به صورت مطلق ثابت است 

  . خود محدود است

لذا باید  ،شود نمی نان و قراري را موجبیکسان نبوده و اطمین ارتباط یکلمات فقها در ا

  رااز روایات باب استنتاج نمود یا خیر ؟ مسألهتوان این  می دید آیا

اطمینـانی در  تواند ما را بـه قـرار و    ، میاتی که نقل شدیرسد دقت نظر درروا می به نظر

نه وجود دارد که با وجـود آنهـا ظهـوري بـراي     یسه قر، اتیرا دراین روایاین باره برساند ز

ن حق را به عدم مزاحمت بـا حـق شـوهر    یماند ومحدود بودن ا نمی ات در اطالق باقییروا

  : سازد که عبارتند از می به ذهن متبادر

او به خانه منوط گردیده و از آنجا نفقه زن بر رجوع  ، مسألهدرآخرین از این روایات .1

شود کـه خـارج نشـدن از     می که استحقاق نفقه در قبال تمکین نسبت به زوج است فهمیده

شـود کـه    مـی  منزل هم به عنوان مصداقی از تمکین مطرح است و به همین قرینـه فهمیـده  
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وج از لذا اگر خـر  ،منافات داشتن خروج با حق زوج است، خروج از منزل  مسألهمالك در 

تصور شود که منافی حق زوج نباشد حرمتی هم بـر ایـن خـروج متصـور     اي  منزل به گونه

  . نخواهد بود

منـع از روزه   مسـأله در کنـار  ، ان کننـده حـق زوج بـر زوجـه    یات بیدر برخی از روا .2

ن یه شده که بوي خوش استعمال نموده و بهتریبه زن توص، مستحبی و عدم خروج از منزل

ـ اراینت بین زیخود را به بهتر، دیرتن نماها را ب لباس د و درهـر صـبح و شـام خـود را بـر      ی

ار یـ سازد که مـالك و مع  می ن معنا را به ذهن متبادرین موارد ایکه همه ا، شوهر عرضه دارد

  . وري زوج از همسر است استمتاع و بهره، ن حقوقیدر ا

ن مطلب داللت دارد کـه  یاذن زوج مطرح شده که بر ا ، مسألهاتین روایدر تمامی ا .3 

انجام دادن آن فعلی که منوط به اذن زوج است فی نفسـه و بـدون در نظـر گـرفتن اجـازه      

ن جهت انجام آن کار توسط زوجـه بـه   یبا حق زوج در تضاد و تزاحم است و به هم، زوج

تواند همسر خود را از انجـام دادن آن کـار بـه     می ن معنا که زوجیازمند است بدیاذن زوج ن

لـذا  . دیاز حق خود صرف نظر نما، ا با اجازه دادنیهت مزاحمت با حق خود نهی نموده ج

ات به طور مطلق مرد را محـق دانسـته کـه    یتوان گفت که روا ، نمینه مطرح شدن اذنیبه قر

ن قـول کـه عـدم خـروج     یـ د و بالتبع موافقـت بـا ا  یهمسر خود را از انجام آن امور منع نما

نکـه کسـی از فقهـا    یژه ایوه ب، دینما می متعلق حق است مشکل ت داشته و مستقالیموضوع

  . ست که مرد مالک منافع همسرش استین قایل

، خروج زن از منزل شـوهر  مسألهم که در یید بگوین ذکر شده باین با توجه به قرایبنابرا

اسـتمتاع از  (مزاحمت با حق شـوهر  ، ن حقیار در ایتعبد خاصی مطرح نبوده و مالك و مع

رون رفتن زن از خانـه اشـکال   یب، ن تنافی در کار نباشدیلذا در صورتی که چن. است )زوجه

خـروج زن از  ، نکـه در مقطعـی  ینکه عنوان ثانوي بر خروج مترتب گردد مثل ایندارد مگر ا

درمعرض خطر قرار گرفتن عفت و عفاف زوجه را به خاطر مواجهه با نامحرمـان در  ، منزل

ا امـر  یتواند به مالك وجوب حفظ عفت همسر  می فرضی زوجن یپی داشته باشد که در چن

ن نکته را یالبته ا، دیرون رفتن از خانه منع نمایهمسر خود را از ب، به معروف و نهی از منکر

رون رفـتن  یبه اینکه زن همواره در ب مسألهن یاط در اید در نظر داشت که رعایت احتیز باین
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قطعا ، ن کار با شوهر خود هماهنگی داشته باشدیدر ااز شوهر خود اجازه گرفته و ، از منزل

  . برخوردار است )استحباب(از مطلوبیت اي  از درجه

  : ان تذکر دو نکته ضروري استیدر پا

توان گفت که  ، نمیاستمتاع زوج از زوجه استمسأله، ن ینکه محدوده ایبا توجه به ا .1

ا کـه اسـتمتاع از زوجـه مطلـق     کند چر می زیخروج زن از منزل را جا، ضی زوجیصرف مر

  . ستیی نیبوده و منحصر در ارتباط خاص زناشو

، دیرون رفتن از منزل منع نمایدهد که زوجه را از ب می ن حق را به زوجیاتی که ایروا .2

ـ به امور مستحبی و مباح محدود بوده و خروج زن از منزل براي انجـام امـور واجـب نظ    ر ی

  . شود نمی را شامل. . . ا صله رحم ویحج 

 نذر و قسم

  : رندید جداگانه مورد بررسی قرار گیهاي فقهی متفاوتند و با ن دو عنوان از نظر بحثیا

  نذر . اول

البته برخـی  . ردید از شوهر اذن بگیدهند که زن براي نذر با می هان متاخر عموما فتوایفق

بـه اذن شـوهر منـوط     انعقاد نـذر اند  نذر زن با منع شوهر باطل است و برخی گفتهاند  گفته

  . است

گرچـه مربـوط   . ستیح نینذر زن با منع شوهر صح«: نی فرموده استیحضرت امام خم

بلکه ظاهرا انعقاد نذر بـه اذن  . به اموال خودش باشد و عمل به آن مانع از حق شوهر نباشد

  ).117ص، بی تا، خمینی( »شوهر منوط است

معموال فقهـا  . داد و به بررسی ادله پرداخترا مورد توجه قرار  مسألهد اصل ینجا بایدر ا

  : اند ن مطلب ذکر نمودهیل بر ایسه دل

ـ « : ه السالم قـال یعن ابی عبداهللا عل: ح عبداهللا بن سنانیت صحیروا .1 س للمـراه مـع   یل

ر و ال هبه و ال نذر فی مالها اال باذن زوجهـا اال فـی   یزوجها امر فی عتق وال صدقه و ال تدب

  .)514ص ، 1365، کلینی( »ها او صله قرابتهایر والدحج او زکات او ب

گفته شده ادله فراوانی داللت دارد که سـوگند زن منـوط بـه اذن    : استدالل به سوگند .2
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ن نشان ازتشـابه  یا. سوگند اطالق شده است، اتی چند بر نذریاز طرفی در روا، شوهر است

ـ بـه ا . ن دو درمعناي الـزام دارد ین دو به جهت تساوي ایاحکام ا د اول و ین اسـتدالل شـه  ی

و صـاحب  ) 253ص، بی تاابن معاذ، ( اضیصاحب ر، )232ص ، 1418، عاملی، مکی(ثانی

 . اند استناد کرده، )358ص ، 1365، نجفی( جواهر

هـان بـدان ملتـزم    یفق، ن سـو یـ که از زمان عالمه حلی به ا: ان فقهاي متاخریشهرت م .3

د ین فقها راي مخالفی وجود ندارد و شـا یدهد که درب می وتتبع در کلمات آنان نشاناند  شده

در کتـب   مسـأله مطـرح نشـدن   ، ادعاي اجمـاع نشـده   مسألهن ینکه در ایبتوان گفت علت ا

  . فقهاي قبل از عالمه است

ر روشـن  یـ ده و اسـتدالل بـه آن را مخفـی و غ   یل دوم را نپسندیق ابتدا دلیصاحب حدا

بر نـذر را از بـاب مجـاز مشـهور دانسـته و آن را      ن یمیاطالق ، تیدانسته است لکن در نها

ل با عبـارت  ین دلیصاحب جواهر درباره ا چنین هم. )239ص، بی تا، بحرانی(رفته استیپذ

ن اطـالق  یم، یح بر نذریات صحینکه در روایان نموده و از باب ایمطلب را ب "قالینعم قد "

  ).360صتا،  بی بحرانی،( رفته استینه شهرت آن را پذیز به قریده و نیگرد

ـ مف تأییدل باشد و تنها در حد یتواند دل نمی ن وجهید گفت حق آن است که ایالبته با د ی

  . است

ـ دل، م گرچـه شـهرت  یید بگویز بایهان متاخر نیدر مورد شهرت فق ل و حجـت شـرعی   ی

کسان است و به ی مسألهن ین است که برداشت و فهم فقها از ادله در ایانگر ایلکن ب، ستین

  . ردیگ می ر ادله مورد استفاده قرارین شهرت کاربرد ابزاري داشته و در تفسیگر ایت دعبار

اما حدیث، چنان که گفتیم سندش صحیح است امـا مضـمونش از ایـن جهـت کـه برخـی از       

عـدم خـروج   « لذا برخی از فقها بـه جهـت قاعـده    . فقرات آن مورد عمل نیست مورد بحث است

 انـد  مضـمونش را تفکیـک نمـوده و در نـذر آن را پذیرفتـه     » ببعضه الخبر عن الحجیه بعدم العمل 

 ث را نسبت به نذریحداند  شان فرمودهیا. اند چنان که صاحب جواهر ره اینگونه مشی نموده

، م که سخن حقـی اسـت  یرین سخن را بپذیالبته اگر ا. میکن می ر آن طردیم و در غیریپذ می

د در نذر خود در صورتی که متعلق آن امـور  یی زن باعن، یمید تنها در نذر اموال قبول کنیبا

  . ت داللتی نداردین روایا، ر امور مالییاما در غ، ردیمالی باشد از شوهر اجازه بگ
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ن یفقـط همـ  ، ن در صورتی که مستمسک ما براي حکم کردن در مورد نذر زوجهیبنابرا

ـ   طور همانت باشد یروا سـت و لـذا اگـر    ین ش از امـور مـالی  یکه گفته شد حد داللـت آن ب

د آن را به منافات و عدم منافات بـا حـق شـوهر در    یاطالقی از کلمات فقها استفاده شود با

شـود   مـی  م و اال موافقت با اطالقی که از ظاهر کلمات آنان استفادهید بزنییر مالی تقیامور غ

  . دینما می مشکل

ـ   ید ایآ به دست میآنچه از ادله مذکور ، خالصه آنکه ذر زن اگـر در امـور   ن اسـت کـه ن

لذا اگـر  ، ستین نیش از اید اذن شوهر را به همراه داشته باشد و داللت ادله بیبا، مالی است

مزاحمت بـا حـق شـوهر    ، اریمع، میید نمایدي مقیر مالی به قیم نذر زن را در امور غیبخواه

  . است

  قسم . دوم

و ترتبی بر اذن و رضاي  نکه سوگند زن تعلقیعه اتفاق نظر است بر ایهان شیان فقیدر م

توانـد آن   می ن سان که شوهریا بدیگردد و نمی ن نحو که بدون اذن منعقدیا بدی. شوهر دارد

  . را منحل سازد

 هـا را  تیـ نخسـت روا . ثی موجـود اسـت  یی است که در منابع حدیها تیل آنان روایدل

  . مینینش می رامون آنها به بحثیم و سپس پیآور می

ن للولد مع والده و ال للمراه مع زوجهـا و ال  یمیال « : ه السالم قالیعل عن ابی عبداهللا .1

  .) 439ص، 1365کلینی ( »دهیللمملوك مع س

ن یمـ یال : ه وآله وسـلم یقال رسول اهللا صلی اهللا عل« : ه السالم قالیعن ابی عبداهللا عل .2

ن یمیه و ال یر فی معصللولد مع والده و ال للمملوك مع مواله و ال للمراه مع زوجها و ال نذ

  .)440ص، 1365کلینی، (» عهیفی قط

ه وآله وسلم یه النبی صلی اهللا علیهم السالم فی وصیعن جعفر بن محمد عن آبائه عل .3

ن لولد مع والـده و ال للمـراه مـع    یمیعه رحم و ال ین فی قطیمیو ال« : ه السالم قالیلعلی عل

  .)217ص  ،1409، عاملی( »زوجها و ال للعبد مع مواله

ـ قال رسول اهللا صـلی اهللا عل « : ه السالم قالیعن ابی جعفر عل .4 و ال : ... ه وآلـه وسـلم  ی

ه و ال ین لولد مع والده و ال لمملوك مع مواله و ال للمراه مع زوجها و ال نذر فـی معصـ  یمی
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   .)217ص ، 1409، عاملی( »عهین فی قطیمی

ن فـی  یمیه و ال یو ال نذر فی معص« : لث االربعمائه قایه السالم فی حدیعن علی عل .5

  .)219و  217ص ، 1409، عاملی( »ن لولده و ال للمراه مع زوجهایمیعه رحم و ال یقط

  بررسی سند و داللت روایات

ت سوم هم چون از نظـر  یح و معتبر است و روایت سوم صحیر از روایات فوق غیسند روا

  . ندش قابل اغماض استکی است لذا ضعف سیات معتبر یر روایمضمون با سا

ـ لکن نکته قابل تامـل ا . اند نها به حسب ظاهر روشن و همه فقها بدان ملتزمیداللت ا ن ی

ن یـ ن اییلذا صاحب عروه الوثقی در تب، ستیات به اطالقشان مورد قبول نین روایاست که ا

  : فرموده استمسأله 

نکـه  یسـت ـ کمـا ا   یحکم قسم به عنوان قسـم ن ، ا توقف آن بر اذنیجواز شکستن قسم 

ـ . ن است ـ بلکه آنجا است که با حق موال و شوهر منافی باشد ین چنیظاهر کلمات فقها ا ا ی

توان قسم  نمی ن صورتیر ایدر غ. ت امر و نهی پدر بر فرزند الزم استیدر موردي که رعا

نکه برده قسم خورد کـه اگـر مـوال او را آزاد    یمانند ا. ستیرا شکست و براذن هم متوقف ن

ا او را طالق داد بـه  یا رفت یاد کند که اگر شوهرش از دنیا زن سوگند یساخت به حج رود 

اد کنند نماز شب به جـا آورنـد درصـورتی کـه بـا حـق مـوال و حـق         یا سوگند ی. حج رود

ک جزء از قرآن تالوت ینکه فرزند سوگند خورد که هر روز یا ای. استمتاع مرد منافی نباشد

ـ بر ا. دیآ می ات به دستین مطلبی است که از روایا. گریدهاي  کند و نمونه ن اسـاس اگـر   ی

قسـم  ، ا برده سوگند خورد که اگر پدرش او را به مکه برد حج به جـا آورد یزن و  ایفرزند 

ـ توانند چ ، نمین سه گروهین است که ایث ایجه منظور احادیدر نت. درست است زي را بـر  ی

  .)484ص، 1409، یزدي(ی است گران منافیخود الزام کنند که با حقوق د

. ادله لفظی معتبر وجود داشـت ، ن است که نسبت به سوگند و قسمین مبحث ایجه اینت

د گفـت  ید و لذا باینما می رش اطالق ادله مشکلیلکن پذ. هان بدان ملتزم بودندیو معظم فق

اشـد  ی که مزاحمتی با حق زوج نداشته بیقول به جواز قسم براي زن بدون اذن زوج در جا

  . قول قوي است



موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسالمی

  تصرفات مالی زنان

بـه اذن زوج  . . . عتـق و ، هبه کردن، ل صدقه دادنیتصرفات مالی زن از قب، اتی چندیدر روا

  : منوط شده است که عبارتند از

س للمراه مع زوجها امر فی عتق و ال صدقه و ال یل« : ه السالم قالیعن ابی عبداهللا عل .1

ها او صـله  یمالها اال باذن زوجها اال فی حج او زکـاه او بـر والـد   ر و ال هبه و ال نذر فی یتدب

  .)514ص ، 1365، کلینی( »رحمها

ه السـالم  یـ سمعت ابا جعفر محمد بن علـی البـاقر عل  : د الجعفی قالیزیعن جابر بن  .2

  .)222ص، 1409، عاملی( »جوز للمراه فی مالها عتق و ال بر اال باذن زوجهایو ال ... «: قولی

ر اذن زوجها یئا بغیش لها ل بن دراج عن بعض اصحابنا فی المراه تهب من مایجم عن .3

  ).240و  222 ص، ص1409عاملی، ( »س لهایل« : قال

  یاتبررسی داللت و سند روا

ث نخسـت از سـند   یدر مورد روایات وارد در زمینه تصرفات مالی زوجه باید بگـوییم حـد  

ث دوم به جهت جعفر بـن  یاما حد. ده استح برخوردار است و در کتب اربعه نقل شیصح

ث سوم هم مرسـل اسـت و هـم مضـمره     یحد. راد استیعماره که در سند آن است مورد ا

  . گردد می ت اول منحصریلذا مدرك حکم در روا، گونه اعتباري ندارد چیاست و ه

  تتبع در کلمات فقها

هـان  یتوسـط فق  تر ، کموجا منوط بودن آن به اذن زیدر مورد استقالل زن در تصرفات مالی 

ت اول منحصـر  یـ طورکه گفته شد مدرك حکـم در روا  همان البته. ان آمده استیسخن به م

 طـور  همانت مورد عمل و فتواي فقها قرار نگرفته است و ین روایلکن تمام فقرات ا، است

فقها تنها در قسمت نذر بـه  ، ز بدان اشاره شدیکه در کالم صاحب جواهر در بحث سوگند ن

  . اند ت عمل نمودهین روایضمون ام

م یلـی نـدار  ین است کـه دل یت ایر فقرات رواید بتوان گفت علت اعراض فقها از سایشا

  . ردید در انجام اموري که منافاتی با حق زوج ندارد از شوهر اجازه بگیکه زن با

ست که زن پس از یان فقها نیاختالفی م« : ن ارتباط صاحب حدائق فرموده استیدر هم
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ـ آمـده کـه با   هـا  تیـ لوغ حق تصرفات مالی را دارد و آنچه در برخی رواب د از شـوهر اذن  ی

  ).351ص ، 1405، بحرانی( »اند اصحاب آن را بر استحباب حمل کرده، ردیبگ

ـ ا« : دیفرما می ن بحرانی در تتمه حدائقیخ حسیمرحوم ش چنین هم ث مشـتمل  ین حـد ی

ـ  یندارد مثل ا قایلاست بر مطلبی که  ـ با. . . بخشـش و ، راي عتـق نکـه زن ب د از شـوهراذن  ی

ـ برخـی از اصـحاب ا  . . . سـت ین امري باالتفاق الزم نینکه چنیرد با ایبگ ث را بـر  ین حـد ی

  .)239ص، بی تا، بحرانی( »اند ه در آن دادهیگر احتمال تقیاستحباب حمل کرده و برخی د

ـ فقها به دل، ز بدان اشاره شدهیکه در کالم مرحوم حدائق و بحرانی ن طور همان نکـه  یل ای

و بـه  انـد   شـده  قایـل براي تصرفات زن در صورتی که منافی با حق شوهر نباشـد اسـتقالل   

، ح را کنـار بگذارنـد  یت صـح یروااند  و از طرفی هم نخواستهاند  اجازه شوهر منوط ندانسته

ن از را بدون اذن شوهر مکروه دانسته و اجازه گرفت. . . ل صدقه و هبه ویانجام اموري از قب

  . اند او را مستحب دانسته

  : د فرموده استیخ مفین پیوند شیدر هم

ز یـ و ن. ردیـ مگر آنکـه از شـوهر اذن بگ  ، کراهت دارد زن اقدام به پرداخت صدقه کند« 

، مفید( »ا وقف و نذري را منعقد سازد، یکراهت دارد بدون اذن شوهر برده خود را آزاد کند

  ).31ص ، 1413

ن یعه چنـ یخ حر عاملی عنوان باب را در کتاب وسائل الشـ یار شمحدث بزرگو چنین هم

ـ باب کراهه تصرف المراه فی مالها و انفاقهـا منـه بغ  «: قرار داده است ر اذن زوجهـا اال فـی   ی

  ).516ص ، 1409، عاملی(» الواجب

ست کـه زن را از تصـرف در امـوال خـود در صـورتی کـه       یچ الزام قانونی نیخالصه ه

ق بـه نـوعی   یتشـو ، د استحباب اذن گرفتنینداشته باشد باز دارد و شامنافات با حق شوهر 

در قانون . همدلی و هماهنگی در زندگی است که سنگ اول هر خانواده سالم و موفق است

ـ ن 1118مدنی ماده  ـ ز ای مـالی و   مسـایل ن معنـا مـنعکس شـده اسـت و مطـابق آن زن در      ی

در اموال شخصی خـود هرگونـه دخـل و    تواند  می استقالل و آزادي کامل دارد و، اقتصادي

بـه  نکه آن اموال قبل از ازدواج یاعم از ا، د بدون آنکه موافقت شوهر الزم باشدیتصرفی نما

  .)317ص ، 1405، محقق داماد( ا بعد از آنیآمده باشد  دست
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   نتیجه

ل مورد یاري خداوند متعال به تفصین پژوهش را با ینکه موضوع مطرح در ایاکنون پس از ا

ان نتـایج  یمطرح شده در ابتداي نوشتار و ب هاي سؤالان با پاسخ به یدر پا، میبررسی قرار داد

  : میده می ق را سامانیتحق، آمده به دست

  انجام آنها به اذن شوهر منوط شده است کدامند ؟، مصادیقی که در روایات .1

بـه دو دسـته   تـوان   مـی  ق مطرح شده در این روایـات را یبندي کلی مصاد میک تقسیدر 

  : م نمودیتقس

اعمال عبادي همچون روزه و حج مسـتحبی و البتـه بـه تبـع بحـث از روزه      ، دسته اول

  . گردد می بحث از اعتکاف نیز مطرح

نذر و قسم و نیز برخی از ، خروج از منزل مسألهر عبادي که شامل یاعمال غ، دسته دوم

  . است. . . چون هبه و صدقه و تصرفات اقتصادي هم

حد داللت و گستره شمول روایات نسبت بـه موضـوع مـورد بحـث تـا کجاسـت ؟        .2

  آراء فقها در این ارتباط کدام است ؟  چنین هم

فقها و  ها نظریهآنچه که از مجموعه  چنین ، همآرا فقها در این باره به تفصیل بیان گردید

ن شـرح  یاست بـد  ن حقوق قابل استفادهیداللت این روایات درارتباط با محدوده و قلمرو ا

  : دیان گردیب

منافات داشـتن آنهـا بـا حـق شـوهر      ، در اعمال عبادي آنچه مالك منع شوهر قرار دارد

، انجام دادن آنها مزاحمتی با حق شوهر را در پـی نداشـته باشـد   ، است و لذا اگر در فرضی

نـع  خـروج از منـزل اگرچـه حـق م     مسألهر عبادي در یدر اعمال غ. اذن شوهر را الزم ندارد

، در اذن گـرفتن از شـوهر  ، که بیـان شـد   طور همانلکن ، ن مالك استیز به ایبراي شوهر ن

  . استحباب دارد )صورت مزاحمت با حق زوج و عدم مزاحمت(اط مطلقا یت احتیرعا

، ر مـالی یـ ن نذر در امور مـالی و غ یک بیان شد که قول به تفکینذر ب مسألهدر  چنین هم

ار نذر در امور مالی به شوهر سپرده شده و با نهـی  یرعا اختن معنا که شیقول قوي است بد

ر مالی در صورت عـدم تنـافی   یگردد و باطل است ولی نذر زن در امور غ نمی او نذر منعقد

  . ح استیاز به اذن نداشته و صحیبا حق شوهر ن
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  . قسم هم حق منع شوهر به مالك منافات با حق زوج است مسألهدر 

ـ یـ ن بـود کـه اخت  یکه حاصل شد ااي  جهیات اقتصادي نتمنع از تصرف مسألهدر  ن یار چن

مگر تصرفی تصور شود که منافی حق شوهر باشد که البته ، تصرفاتی در دست زوجه است

  . رسد می د به نظریتصور آن بع

 مسألهشود ؟ و آیا  می آیا اذن شوهر الزم است یا عدم نهی او به عنوان اذن محسوب .3

  کند ؟  می یا از مالك خاصی پیروي تعبدي است، لزوم اذن

لکن متبادر به ذهن از لـزوم  ، بیان لزوم استیذان است، اگر چه لسان روایات در این باره

جلب موافقت شوهر ولو در حد مطلع شدن زوج از فعل زوجه و عدم ، اذن در این روایات

ق منـع شـرعا   نهی او از انجام آن است و در واقع باید گفت عدم نهی زوج در جایی که حـ 

  . شود می براي او ثابت است یکی از مصادیق اذن او محسوب

که در بررسـی   طور ، همانباید بگوییم مسألهدر ارتباط با تعبدي بودن یا نبودن  چنین هم

برخـی اخـذ بـه ظـاهر     ، برخورد فقها با این روایات متفاوت است، کالم فقها روشن گردید

انـد   روایات تمسک نموده و بر طبـق آن فتـوا داده  روایات نموده و به صورت تعبدي بدین 

اکثر یا همه نواهی در این روایات را بر صورت مزاحمت بـا حـق شـوهر    ، ولی برخی دیگر

که البته در این تحقیق بیان اند  حمل نموده و بر طبق این مالك فتوا داده )استمتاع از زوجه(

تر است و ما نیز در برداشـت از   شد که سخن این دسته از فقهاي بزرگوار به صواب نزدیک

البته در نذر در امور مـالی ممکـن اسـت گفتـه     . همین مالك را مد نظر قرار دادیم، روایات

هرچند در این مورد نیز اگر ، ار نذر به شوهر سپرده شده استیشرعا اخت، شود از باب تعبد

ر در امـور مـالی   آنـان در تـدبی   تـر  بیشبه مالك قدرت ، اختیارداري مردان، کسی قایل شود

  . سخن ناصوابی نگفته است، است
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