
 
 اذن شوهر از منظر فقه امامیه خروج زن از منزل و

 
 ١العابدین نجفي زین

 )١٧/٧/١٣٩١ : تاریخ پذیرش نهاییـ ٨/٧/١٣٩٠ :قالهتاریخ دریافت م(

 
 چکیده

ل به ممنوعیت مطلق خروج زن از منزل بـدون اذن شـوهر در          ئمشهور فقیهان امامیه قا   
دانان به پیروي از قول مشهور همین نظـر را            بسیاري از حقوق   .غیر انجام واجب هستند   

 . روا نیست،ه هر منظوريخروج زن از منزل بدون اذن شوهر ب: اند برگزیده و گفته
 روایـات و اصـول بررسـي شـده و اثبـات              مسأله از آیات،  ی    ادلّه اقوال و    پژوهشدر این   

 کـامجویي  گردیده است که خروج متعارف زن از منزل بدون اذن شوهر با رعایـت حـقّ      
 .شوهر جایز است

 
 . کامجویي شوهرحقّ اذن شوهر، خروج زن از منزل،: ها کلید واژه

 
 هطرح مسأل

ل بحث انگیز میان فقیهان امامیه و مورد ابتالي جامعـه، جـواز یـا عـدم                 ئیکي از مسا  
 خروج زن   معتقدند مشهور فقیهان امامیه     .جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر است        

 گرچـه خـروج     ؛ جایز نیست  عنواناز منزل بدون اذن شوهر در غیر انجام واجب، به هیچ            
 حتي رفتن به عیادت پدر و مادر بیمارش و          .داشته باشد وي منافاتي با کامجویي شوهر ن     

. باشـد   حاضر شدن بر جنازه و شرکت در مجلس عزاي آنان بدون اذن شوهر جـایز نمـي                
 )٢/٣٦٥ گلپایگاني، ؛٢/٢٨٨، )ره ( امام خمیني؛٨/٣٠٨شهید ثاني، (

 انـد  دانان به پیروي از مشهور فقیهان امامیه همین نظـر را برگزیـده             بسیاري از حقوق  
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 )٣/٢٠٢ طاهري، ؛٣١٦اد، محقق دام(
 مایحتـاج زن او  ۀۀ همشود که در صورت تهیّ   بر اساس این قول به مرد اجازه داده مي        

 )٩٢ه، اللّ فضل (.را به طور ابد در خانه زنداني نماید
 در   را  برخي از فقیهان، خـروج زن از منـزل بـدون اذن شـوهر              ،مشهورنظر  در مقابل   

؛ ٩٢اللّـه،     فـضل (اند    جایز دانسته  ، کامجویي شوهر نداشته باشد    قّ ح صورتي که منافات با   
 )٢/١٠٥اتي،  جنّ؛٣/٨٨ین، الدّ شمس

این مسأله اکنون مورد ابتالي جامعه است چرا که برخـي از مـردان از ایـن وضـعیت            
ت زن، یا براي وادار نمودن او به طـالق و بخـشیدن             سوء استفاده نموده و براي آزار و اذیّ       

 .کنند استفاده مي سوءها، از این حق  سایر انگیزهمهریه و 
 مـاده   ،دانان و شارحان قانون مـدني      ه در این زمینه آن است که حقوق        قابل توجّ  ۀنکت
» در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شـوهر اسـت          «: دارد  ر مي  را که مقرّ   ١١٠٥

هـا   مات و بد فهميرخي توهّاند که این امر موجب ب ه قرار ندادهبه طور شایسته مورد توجّ 
 .قید و شرط مردان بر زنان است شده و گویا ریاست شوهر به معناي سلطه و سیطرۀ بي

ی جواز و عدم جواز خروج زن از منـزل،   در این مقاله، ضمن تحریر دقیق محلّ نزاع، ادلّه  
 .دی بحث، ارائه خواهد ش بدون اذن شوهر مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نتیجه

 
 محلّ نزاع تحریر ـ١

هاي گوناگون مسألۀ خـروج زن        براي روشن شدن موضوع بحث، شایسته است صورت       
 نزاع فقها    تمرکز بحث مشخص گردد تا معلوم شود که محلّ          از منزل مطرح شده و نقطه     

 لفظـي   ،گرنه نـزاع   دالیل مربوط به کدام صورت است و       ها و اقامۀ      کجاست و نقض و ابرام    
 :روشني به دست نخواهد آمدشده و نتیجۀ 

 اجازۀ خروج از منزل را داشته باشـد    ، اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که زن         ـ١ـ١
 مانند آنکـه زن اشـتغال بـه         ،یا آنکه عقد مبتني بر اجازۀ خروج زن از منزل منعقد گردد           

 کار در خارج از منزل داشته و عقد ازدواج با علم و آگاهي شوهر از وضعیت کـار زن و بـا     
 زن    به نظر مـشهور فقیهـان امامیـه،        ، در این صورت   ؛توافق ضمني یا صریح او واقع گردد      

 )ره( خمینـي  امام. باشد براي خروج از منزل در راستاي کار مربوط نیازمند اذن شوهر نمي      
 شرط اشتغال براي زن شده یا عقد مبنـي  ،اگر در ضمن عقد «:نویسد در این خصوص می   

 مانع تواند تواند به شغل خود ادامه دهد و شوهر نمي           زن مي  ت، اس بر این شرط واقع شده    



 ١٠٥ خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه   

 )٣/٣٥٦ات، ئ خمیني، استفتا موسوي(. »شود
 زیرا بحث فقها از جواز یا عدم جواز خروج ؛ بحث استاین صورت خارج از محلّلکن، 

هـایي کـه       یعني ازدواج  ،هاي متعارف است    زن از منزل بدون اذن شوهر مربوط به ازدواج        
 .ا چنین شرطي مطرح نشده باشده در آن

دهد، کلماتي کـه پـس از ایـن مطـرح             که کلمات فقها نشان مي      چنان ،در هر صورت  
ها از جواز یا عدم جواز خروج زن از منـزل بـدون اذن شـوهر،                  بحث آن  خواهد شد محلّ  

در . ها چنین شرطي مطرح نـشده باشـد        هایي که در آن      ازدواج  هاي متعارف است،    ازدواج
 . مقاله بیرون بوده و مورد بحث قرار نخواهد گرفت بحث ایناین فرض از محلّ ،نتیجه
همانند انجام حجّ واجـب و  (واجب باشد فعل  اگر خروج زن از منزل براي انجام   ـ١ـ٢

 در صورتي که در منزل فراگیري آن ممکن نباشد، در این صورت             )فراگیري احکام واجب  
سـت و در ایـن زمینـه میـان فقیهـان امامیـه              خروج زن از منزل بدون اذن شوهر جایز ا        

ـ  محقّ(اختالفي وجود ندارد     ین، المحققّ؛ فخـر  ١٠٩ و   ٣/١٠٨ علّامـه حلّـي،      ؛٥٦٩ي،  ق حلّ
 ٢/٣٦٥ گلپایگـاني،    ؛٣١/٣١٤  نجفي، ؛٧/٥١٦؛ فاضل هندي،    ٨/٤٤٦؛ شهید ثاني،    ٣/٢٧٤

 )٢/٢٨٨، خمیني و امام
نجام واجب همانند حج واجب     اگر زن براي ا   «: نویسد  میمحقق حلّي   در این خصوص،    

مقصود این  . )٥٦٩محقق حلّی،   (» شود  بدون اذن شوهر مسافرت کند، نفقۀ او ساقط نمي        
ـ                ق است که مسافرت زن براي انجام واجب، بدون اذن شوهر، اشکالي ندارد و موجب تحقّ

 .گردد  نفقۀ او ساقط نمي،شود و در نتیجه نشوز نمي
ن براي انجام واجب مضیّق همانند حجّ واجب و  اگر ز « :نیز معتقد است  صاحب جواهر   

 بلکـه همچنـان     ؛شـود    او سـاقط نمـي     ۀ بدون اذن شوهر مـسافرت نمایـد، نفقـ         ،مانند آن 
وال طاعـة لمخلـوق فـي       « زیرا زن در این صورت معـذور اسـت           ، نفقه خواهد بود   مستحقّ

 )٣١/٣١٤نجفي، (» معصیة الخالق
زد و راهـي بـراي الـزام او نباشـد و زن             اگر شوهر نفقۀ واجب زن را نپـردا       طور،    همین

ـ مجبور شود براي تأمین مخارج خود کار کند که امروزه این مسأله در مورد برخي   چنان 
 در این صورت نیز خروج زن از منزل براي کـار، بـدون    ـ  ابتال استاز مردان معتاد محلّ
 از عـذر    اعـمّ  ر زیرا در این صورت نیز زن عـذر دارد چـرا کـه عـذ               ؛اذن شوهر جایز است   
 . از وجوب شرعي و عقلي است اعمّ،که وجوب  چنان؛شرعي و عقلي است
 جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر براي انجـام واجـب مـورد                ،شایان ذکر است  
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فاق فقیهان امامیه است و نزاعي که در مورد جواز یـا عـدم جـواز خـروج زن از منـزل                      اتّ
مـورد  مقالـه    این قـسم نیـز در ایـن          بنابراین،،  باشد  مطرح است، مربوط به این قسم نمي      

 .بحث قرار نخواهد گرفت
واجب نباشد ولـي بـا اسـتمتاع و     فعل بنابراین،    اگر خروج زن از منزل براي انجام         ـ١ـ٣

 خروج زن   ، فقیهان امامیه  ۀفاق هم کامجویي شوهر منافات داشته باشد، در این صورت به اتّ         
 خـروج زن  ،زیرا مشهور فقیهان امامیه، به طور مطلق ؛از منزل بدون اذن شوهر جایز نیست  

 خواه منافـات بـا کـامجویي شـوهر داشـته            ؛دانند  از منزل را در غیر انجام واجب ممنوع مي        
؛ ابـن  ٤/٣٣١؛ شیخ طوسـي، مبـسوط،       ٣٨ساء،  شیخ مفید، احکام النّ   ( .باشد یا نداشته باشد   

؛ فاضـل هنـدي،     ٨/٣٠٨اني،  ؛ شـهید ثـ    ٣/١٠٨اعـد االحکـام،      عالمه حلّـي، قو    ؛٣٥٣زهره،  
 )٢/٣٦٥ گلپایگاني،  و٢/٢٨٨خمیني،  ؛ امام٣١/١٤٧؛ نجفي، ٢/٢٥١؛ سبزواري، ٧/٥١٦

 قـدر متـیقّن     ، کامجویي شوهر منافات داشـته باشـد       گاه خروج زن با حقّ    ن هر بنابرای
 .بوده و جایز نخواهد بود

وهر را جـایز    در مقابل مشهور، برخي از فقیهاني که خروج زن از منزل بـدون اذن شـ               
؛ ٩٢ه،  فضل اللّ    (اند   کامجویي شوهر کرده   اند، آن را مشروط به عدم منافات با حقّ          دانسته
 )٢/١٠٥اتي،  جنّو ٣/٨٨ین الدّ شمس

عـدم الخـروج مـن البیـت         المـرأة  اِنّ علـي  «: نویـسد   میه  سیدمحمدحسین فضل اللّ  
 )٩٢ه، فضل اللّ(» الزوجي اذا کان خروجها منافیاً لحقّ الزوج باالستمتاع فقط

 گاه با حـقّ   فعل واجب، هر  خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در غیر انجام           بنابراین،  
فاق فقیهان امامیه جایز نیست و نزاعي کـه در          کامجویي شوهر منافات داشته باشد، به اتّ      

از  مربوط بـه ایـن قـسم نیـست،           ،مورد جواز یا عدم جواز خروج زن از منزل مطرح است          
 .باشد  مورد بحث نميمقاله قسم نیز در این  اینرو، این

 کـامجویي شـوهر     واجب نباشد و با حقّ    فعل   اگر خروج زن از منزل براي انجام         ـ١ـ٤
 مانند اینکه بانوي خانه به نحو متعارف و معقـول هنگـامي کـه               ،نیز منافات نداشته باشد   

 ایـن فـرض   شوهر در سفر یا سرکار است، بدون اذن وي از منزل خـارج شـود، در مـورد            
ـ  مشهور فقهاي امامیه قا    .میان فقیهان امامیه اختالف نظر وجود دارد       ل بـه عـدم جـواز       ئ

 آنچه کـه  .اند  ولي برخي قول به جواز را برگزیده     ،اند  خروج زن از منزل در این فرض شده       
 بنابراین آنچـه کـه      ؛ همین فرض است   ، نزاع است  نزد فقیهان امامیه، در این مسأله محلّ      

مسألۀ پژوهش  بنابراین،   مورد بحث قرار خواهد گرفت، همین فرض است،          قتحقیدر این   
واجـب، در   فعل  این است که آیا بیرون رفتن زن از منزل بدون اذن شوهر، در غیر انجام                



 ١٠٧ خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه   

 ؟خیر کامجویي شوهر منافات نداشته باشد، جایز است یا صورتي که با حقّ
 

  بررسي اقوال در مسألهـ٢
 : مورد بحث دو قول مطرح استۀ در مسألي به طور کلّ، شدکه پیش از این گفته چنان

 ز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر عدم جواـ٢ـ١
 خروج زن از منزل، بدون اذن شوهر را به طور مطلـق ممنـوع               ،مشهور فقیهان امامیه  

شـیخ   . کامجویي شوهر منافات نداشـته باشـد        گرچه خروج وي از منزل با حقّ       ؛دانند  مي
بر زن است که از شوهر خود اطاعت نماید و او را در غیر              «: نویسد  زمینه می در این   مفید  

آنچه که خداوند تعالي، حرام فرموده، نافرماني نکند و حق ندارد از منزلش بدون اذن وي 
  )٣٨ساء، شیخ مفید، احکام النّ(خارج شود، 

ه از  ز جمله حقوق مرد بر همـسرش آن اسـت کـ           ا« :نیز معتقد است  ) ره(خمیني   امام
ي رفتن به    حتّ ،منزلش بدون اجازۀ وي خارج نشود گرچه براي رفتن نزد بستگانش باشد           

  موسـوي . (باشـد    اذن شـوهر، روا نمـي       بـدون   وی عیادت پدر و شرکت در مجلس عـزاي       
  )٢/٢٨٨الوسیله، خمیني، تحریر

کلمات اکثر فقیهان امامیه مطلق بوده و داللت دارند بر اینکه خروج        در این خصوص،    
خـواه     ن از منزل بدون اذن شوهر، در غیر انجام واجب، بـه طـور مطلـق جـایز نیـست،                   ز

مه عال  ؛  ٤/٣٣١شیخ طوسي،   ( کامجویي شوهر داشته باشد یا نداشته باشد         منافات با حقّ  
؛ سـبزواري،  ٨/٣٠٨؛ شـهیدثاني،  ٣/٢٧٤قین،  فخـرالمحقّ  ؛٣/١٠٨ قواعـد االحکـام،      حلّي،

 .)٢/٣٦٥ گلپایگاني، و ٣١/١٤٧في،  نج؛٧/٥١٦فاضل هندي،  ؛ ٢/٢٥١
دانان نیز به پیروي از مشهور فقیهان، همـین نظـر را اختیـار کـرده و                  برخي از حقوق  

 »خروج زن از خانه به هر منظور که باشد باید با موافقـت شـوهر انجـام پـذیرد                  «: اند  گفته
 )٣١٦محقق داماد، (

عالوه بر تمکین ) غیر ناشزه (نهزن متمکّ «:نویسد میه طاهري در این زمینه حبیب اللّ
ي بـدون اجـازۀ او   در مقابل استمتاعات جنسي، بایستي مطیع تام و تمام زوج باشد و حتّ    

 )٣/٢٠٢طاهري، (» براي عیادت والدین خویش از خانه خارج نگردد
 ز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر جواـ٢ـ٢

از منزل در صـورتي کـه بـا     خروج زن     در مقابل قول مشهور، برخي از فقیهان امامیه،       
ین، الـدّ    شمس ؛٩٢ه،  اللّ  فضل (.دانند   کامجویي شوهر منافات نداشته باشد را جایز مي        حقّ
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 )٢/١٠٥اتي،  جنّو ٣/٨٩
 نظر مشهور را برگزیده است ولي در مقام ،ه خویي گرچه در نهایت از باب احتیاط آیت اللّ 

 کـامجویي شـوهر     ت داشتن آن بـا حـقّ       عدم جواز خروج زن از منزل را منوط به منافا           فتوا،
 کامجویي شوهر منافات داشته     در صورتي که خروج زن از منزل با حقّ        «: نویسد  میدانسته و   

 )٢/٢٨٩الحین، منهاج الصّخوئی،  (.»باشد، خروج وي از منزل، بدون اذن شوهر جایز نیست
زل بدون اذن   دلیلي نداریم بر اینکه خروج زن از من       «: در جاي دیگر گفته است    ایشان  

 اگر چه براي بیرون انـداختن آشـغال مـثالً پـایش را از               ،شوهر به طور مطلق حرام باشد     
سافرت یـا زنـداني    ـ به خـاطر مـ    درب خانه بیرون بگذارد یا آنکه هنگام غیبت شوهرش

با رعایت جهات   ) السّالم  لیهع(ـ براي دیدن بستگان یا زیارت امام حسین        بودن و مانند آن   
خـوئي،   (.»زل خارج شود، بر این مطلب به هـیچ وجـه دلیلـي وجـود نـدارد                شرعي از من  

 )٢٠/١٠٠موسوعهَ اإلمام الخوئي، 
اکثر علماي اهل سـنّت و شـیعه         «:استمعتقد  ه در این باره     لّسید محمد حسین فضل ال    

اش را به طور ابد در خانه زنداني نمایـد در صـورتي کـه         تواند زوجه   دهند که مرد مي     فتوا مي 
ها مخالف هستیم و مشروع بـودن ایـن           ما در این مسأله با آن      .ه نماید مایحتاج او را تهیّ    ۀهم

 کامجویي شوهر منافـات داشـته       گاه خروج زن، با حقّ    هر: گوییم  ما مي  ... .کنیم  امر را ردّ مي   
هـاي   ا در حالتباشد، فقط در این صورت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، جایز نیست امّ      

 اینکه شوهر در مسافرت یا سرکار باشد و مانند آن، خروج زن از منزل بدون اذن                 دیگر مانند 
 )٩٢ه، اللّ فضل(» ي اگر شوهر او را منع نمایدحتّ... شوهر جایز است

م نیز همین نظر به دسـت       عالوه بر فقیهان یاد شده، از کلمات برخي از فقیهان متقدّ          
ز خروج زن از منزل بـدون اذن شـوهر بـه            ها، عدم جوا    زیرا گرچه ظاهر کالم آن      آید،  مي

هـا خـروج     شود که مقصود آن     ها، استفاده مي   ت در عبارات آن   طور مطلق است ولي با دقّ     
 بلکـه مقـصود خـروج بـدون           کامجویي شـوهر نیـست،     متعارف زن سازگار با رعایت حقّ     

 اعتنـا بـه حـقّ       بازگشت است بدین معني که زن از انجام وظایف خویش سرباز زده و بي             
از کالم ابن زهره و علي بـن        . شوهر، خانه را ترك نموده و از بازگشت به آن امتناع نماید           

 .شود محمد قمي بلکه از کالم شیخ مفید در مقنعه همین مطلب استفاده مي
فإن خرجَت من منزله بغیـر إذنـه و امتنعـت مـن     «: نویسد میابن زهره در این زمینه     

 )٣٥٣ابن زهره،  (.»سقط عنه فرض نفقتها العود الیه،
این عبارت به روشني داللت دارد بـر اینکـه، صـرف خـروج زن از منـزل بـدون اذن                     



 ١٠٩ خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه   

 بلکه اگر زن پس از خروج از منزل از بازگشت ؛شود ي وي نمي شوهر، موجب سقوط نفقه
 .شود ي او ساقط مي امتناع نماید نفقه

، از کـالم ابـن      ي وي   با عنایت به رابطه مستقیم میان نشوز زن و سـاقط شـدن نفقـه              
شـود، خـروج      آید که خروجي که موجب نشوز و سقوط نفقـۀ زن مـي              زهره به دست مي   

 خروج متعارف زن سازگار با رعایت ، بنابراین،بدون بازگشت و ترك زندگي با شوهر است       
 . شود و اشکالي ندارد  کامجویي شوهر، موجب نشوز زن نميحقّ

تر است زیرا او مسألۀ خروج زن از منزل  بن محمد قمي در این زمینه روشن کالم علي
فـإن  « :اسـت معتقد  اذن شوهر و با اذن شوهر مطرح کرده و چنین             را در هر دو فرض بي     

» خرجَت من منزله بغیر إذنه او بإذنـه و امتنعـت مـن العـود، سـقط عنـه فـرض نفقتهـا                      
 وي،  ي  در مسألۀ نشوز زن و سـقوط نفقـه        » مقنعه«شیخ مفید نیز در کتاب       ) ٤٥١ قمي،(

 .فرض خروج از منزل بدون اذن شوهر را در مقابل فرض اقامۀ در منزل قـرار داده اسـت                  
 )٥١٨مقنعه، الشیخ مفید، (

این نکته اشاره به این مطلب دارد که مقصود وي از خروجي که باعث نشوز و سقوط                 
شود، خروج بدون بازگشت و ترك زندگي با شوهر است نـه صـرف خـروج     ي زن مي  نفقه

تـوان گفـت از دیـدگاه      مـي رو از ایـن  . کامجویي شوهر   زن سازگار با رعایت حقّ     متعارف
 کـامجویي  شیخ مفید در کتاب مقنعه خروج متعارف زن در صورتي که منافـات بـا حـقّ             

 .شوهر نداشته باشد، اشکالي ندارد
 

 ادلّه بررسي ـ٣
 ممنوعیت مطلق خروج زن از منزل بدون اذن شوهرادلّه  ـ٣ـ١

طلق خروج زن از منزل بـدون اذن شـوهر کـه قـول مـشهور فقیهـان                  بر ممنوعیت م  
ها در دو حوزۀ آیات و روایات        دي اقامه شده است که مهمترین آن      متعدّ ۀادلّامامیه است   

 :شود ميبیان 
  آیاتـ٣ـ١ـ١

 :دو آیه استبراي اثبات قول مشهور مهمترین دلیل مورد استناد 
سَاء بِمَـا فَـضَّلَ اللّـهُ       الرِّجَ «:نساءسورۀ مبارکۀ  ٣٤الف ـ آیۀ   الُ قَوَّامُـونَ عَلَـى النـِّ

 )٣٤،ساءنّال (.»بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
هایي که خداوند براي بعضي نسبت بـه   مردان سرپرست و نگهبان زنانند به خاطر برتري       «
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 .»کنند مي) در مورد زنان(از اموالشان هایي که  بعضي دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق
قید و شرط مردان بر زنان را استفاده   از این آیه قیمومت و سلطۀ بي،برخي از فقیهان

 امر و نهي دارند     ها حقّ  اي که مردان بر زنان والیت داشته و نسبت به آن            اند به گونه    کرده
 گرچه خروج منافـاتي     ؛مایدتواند زن را نسبت به خروج از منزل منع ن            مرد مي  ،در نتیجه 

 .با کامجویي وي نداشته باشد
یعني مردان بر زنان » ساءامون علي النّجال قوّالرّ«: نویسد میفاضل مقداد در این خصوص، 

مرحـوم   )٢/٢١١فاضـل مقـداد،      (.»ها با مـردان اسـت      والیت دارند، سیاست و امر و نهي آن       
یعني مردان سرپرست   » ساءوّامون علي النّ  الرجال ق «: در مجمع البیان گفته است    نیز  طبرسي  

ها بر انجام تکالیف و  ها سلطه دارند، تدبیر امور زنان، تأدیب، وادار کردن آن    زنان بوده و بر آن    
طور، مرحوم محقق اردبیلي گفتـه         همین )٢/٤٣طبرسي،   (.ها بر عهدۀ مردان است     تعلیم آن 

نمایند و هماننـد      سبت به امور زنان قیام مي     یعني مردان ن  » ساءامون علي النّ  جال قوّ الرّ«: است
 )٦٧٧محقق اردبیلي، (  »ها سلطه دارند  بر آن،سیطرۀ والي بر رعیت

ـ  الرّ« مقصود از ،بر اساس دیدگاه یاد شده   ط و سـیطرۀ  تـسلّ » اءسجال قوّامون علـي النّ
قید و شرط مردان بر زنان است و زنان باید تحـت فرمـان مـردان زنـدگي نماینـد در                       بي
 .ها از منزل نیز به دست مردان است  اختیار خروج آن،تیجهن

رسـاند    ت در معناي لغوي واژۀ قوّام و کلمات صاحب نظران ما را به این نتیجه مي               دقّ
قیـد و     نبوده و مراد از قوّام بودن مـرد، سـیطره و سـلطۀ بـي              صحیح  که دیدگاه یاد شده     

یگر به معناي قیام وي نسبت بـه        ن فرد د  و بلکه قائم بودن یک فرد بر شؤ       ؛شرط او نیست  
 قوّام بودن مرد    ، بنابراین .تأمین مصالح و منافع و در واقع قیام به خدمت به آن فرد است             

وس بـه   ؤ ریاسـتي کـه مـر      ؛به معناي ریاست مرد در چارچوب مصالح و منافع زن اسـت           
یچ عملي اختیار باشد و ه  مقهور و بي،وسؤکند نه اینکه مر ف مياختیار و ارادۀ خود تصرّ

 .اذن رئیس انجام ندهد را بي
گاهي قیام به معناي محافظت و اصالح است و از این قبیـل             «: آمده است در لسان العرب    

 )١٢/٤٩٧ابن منظور،  (.»ساءون علي النّجال قوامّالرّ«:  سخن خداوند متعال که فرمود،است
ا اداره کـرده و  هـا ر   قیّم قوم کسي است کـه امـور آن        «: نیز گفته شده  در کتاب العین    

 )٣/١٥٤٣فراهیدي،  (.»کند ها را اصالح مي آن
القوّام علي الغیر، یعني کـسي کـه        «: نویسد  نیز در این خصوص چنین می     ین راوندي   قطب الدّ 

 )٢/١١٦راوندي،  (.»ها است دار امر او از قبیل هزینه، پوشاك و سایر نیازمندي متکفّل و عهده
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قیمومت مرد  «: گفته است » ساءامون علي النّ  جال قوّ لرّا«ي در تفسیر آیۀ     علّامه طباطبائ 
ف زن نسبت به ملکش نافذ نباشد یا آنکـه زن           بر زن به این معني نیست که اراده و تصرّ         

 بلکه معنایش این است که ؛در حفظ حقوق فردي و اجتماعي خود استقالل نداشته باشد         
کنـد، بـر زن اسـت کـه از او             ميمرد به خاطر اینکه در مقابل استمتاع از زن، انفاق مالي            

. »ت اطاعـت نمایـد  هنگام حضورش در مورد هر آنچه که مربوط به استمتاع و آمیزش اس  
 )٤/٣٤٣طباطبائي، (

پس طبق نظر علّامۀ طباطبائي، لزوم اطاعت زن از مرد مطلق نیست، بلکه در هنگـام           
ن بـه نظـر وي،      ؛ بنـابرای  هم محدود به امور مربوط به استمتاع و آمیزش است          حضور، آن 

 . گاه خروج زن از منزل، منافات با استمتاع شوهر نداشته باشد، جایز خواهد بودهر
ـ     الرّ«شیخ طوسي در تفسیر آیۀ       اساسـاً، سـلطنت، مزیّـت و    » ساءجال قوّامون علـي النّ

 آیـه    بلکه تأمین منافع و مصالح زنان را مفـادّ         ،برتري مردان بر زنان را مطرح نکرده است       
 بدین معنـي اسـت کـه مـردان        » ساءجال قوّامون علي النّ   الرّ« :نین گفته است  دانسته و چ  

» مـردان اسـت  برعهـدۀ   هـا     حقوقي که به نفـع آن       دار حقوق زنان هستند،    متکّفل و عهده  
 )٤/٣٢٤طوسي، مبسوط، (

ت را بـراي مـرد مـردود شـمرده و قـوّام             نیز وجود برتري و مزیّ    آملی  ه جوادي   اللّ آیت
جـال قوّامـون علـي      الرّ«ولیت دانـسته و در تفـسیر آیـۀ          ؤ تکلیف و مس   بودن مرد را نوعي   

 ، سرپرستي داخل  ول تأمین هزینۀ زندگي است    ؤچون مرد مس  « :نویسد  میچنین  » ساءالنّ
 بلکـه کـاري اجرایـي و    ؛منزل هم با اوست، و این سرپرستي فضیلتي بـراي مـرد نیـست          

ـ روا قیمومت در زبان قرآن به معناي فرمان      ... وظیفه است    ي و سـاالرگري نیـست بلکـه        ئ
ولیت پذیري و چنین قیمومتي نه تنها مقام نیست که          ؤیعني سرپرستي و مدیریت و مس     

 )٣٢٩ـ٣٢٦جوادي آملي، . (»گذاري است بار برداري و خدمت
قیـد و   ي بي داللتي بر سیطره و سلطه   » ساءجال قوّامون علي النّ   الرّ« آیۀ   ،نتیجۀ بحث آنکه  

 داللتـي بـر عـدم جـواز         ، در نتیجه  .م اطاعت مطلق زن از شوهر ندارد      شرط مرد بر زن و لزو     
 .خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در صورت عدم منافات با استمتاع شوهر ندارد

 ایـن   ؛شـود    قانون مدني روشن مـي     ١١٠٥ تفسیر ماده    ،ه شده ئبا عنایت به مباحث ارا    
مباحـث  » از خصایص شوهر اسـت    در روابط زوجین، ریاست خانواده      «: دارد ر مي ماده مقرّ 

سازد که ریاست مذکور به معناي قیمومـت و سرپرسـتي در چـارچوب      پیشین آشکار مي  
مصالح و منافع زن با حفظ استقالل وي در حقوق فردي و اجتماعي است نـه اینکـه زن                   

 .اذن او انجام ندهد اراده بوده و هیچ عملي را بي  شوهر مقهور و بيۀدر برابر اراد
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ةِ          « :احزابسورۀ مبارکۀ    ٣٣ـ آیۀ    ب وَقَرْنَ فِي بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَـرَّجْنَ تَبَـرُّجَ الْجَاهِلِیـَّ
 )٣٣حزاب، ألا (.»الْأُولَى
 . »هاي خود بمانید و همچون دوران جاهلیت نخستین به خودنمایي بیرون نیایید و در خانه«

اذن شوهر بـه ایـن      برخي فقها براي اثبات ممنوعیت مطلق خروج زن از منزل بدون            
ـ   لّیصـ ( هاي پیـامبر    زیرا خداوند متعال به زن    ) ١٦٨مشکیني،  (اند    ک جسته آیه تمسّ  ه اللّ

هایـشان    به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطي دسـتور داده کـه در خانـه                ) علیه و آله  
کـه راغـب     چنـان .از ریشۀ قرار به معناي ثبات است  » قَرْنَ«د و بیرون نروند، چرا که       بمانن
 ،از طرفي ) ٣٩٧راغب اصفهاني،    (»قَرّ في مکانه یَقِرّ قراراً اذا ثبتَ ثبوتاً جامداً        « :ته است گف
 )٧٠آخوند خراساني،  (. داللت بر وجوب دارد،امر

 ولي تنقیح مناط ،است) ه علیه و آلهلّی اللّص( هاي پیامبر خطاب به زن  گرچه در این آیه،  
لّی ص( هاي پیامبر تیجه می رساند که در این زمینه زنباعنایت به سبر و تقسیم ما را به این ن

ـ  ص(  خصایص پیامبر  ، به ویژه آنکه   ؛خصوصیتي ندارند ) ه علیه و آله   اللّ و ) ه علیـه و آلـه     لّی اللّ
ها چیزی به عنـوان مانـدن    وایات ذکر شده است که در میان آن       ن کریم و ر   آزوجات او در قر   

 ۀ مـسأل  ،بنـابراین ) ٢٣٧ـ٢/٢٤٨فاضل مقداد،    (.ج مطرح نشده است   در خانه و عدم جواز تبرّ     
 های پیامبر   آیه بدان امر شده، اختصاص به زن       ماندن در خانه و عدم جواز خروج، که در این         

 . ندارد و شامل سایر زنان نیز می شود) ه علیه و آلهلّی اللّص(
آیـد کـه ایـن آیـه داللتـي بـر               پیشین بـه دسـت مـي       ۀ این آیه و آی    ت در مفادّ  از دقّ 

قـیح منـاط یـاد شـده      زیرا گرچه تن؛ممنوعیت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر ندارد       
 ،نـدارد ) ه علیه و آله   لّی اللّ ص( های پیامبر  ، اختصاص به زن    مورد بحث  درست است و آیۀ   

 زیرا ؛ شوهر نیستولی آیه از لحاظ جواز یا عدم جواز خروج زن از منزل با عنایت به حقّ            
فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ «: دهد ن مي که آیه پیشین نشا     چنان

که خداوند متعال حفظ عفّت و حجاب است    موضوع بحث آیه  ) ٣٢حزاب  ألا(» قَوْلًا مَّعْرُوفًا 
هاي خود بمانید و همانند جاهلیت نخستین ـ که زنـان بـا      فرمود در خانهبه زنان پیامبر

 مـورد بحـث   ۀ آیـ ،بنـابراین  آمدند ـ در جامعه ظاهر نشوید،  هاي بدن نما بیرون مي لباس
بـدین  .  نـدارد    شوهر از نظر رعایت حقّ    ارتباطي به جواز یا عدم جواز خروج زن از منزل،         
 ۀ چرا که مورد بحث آیه بـه قرینـه آیـ   ؛معني که این آیه، از این نظر در مقام بیان نیست     

 .  عفاف و حجاب استۀ بلکه مسأل؛نیست شوهر  موضوع حقّ،پیشین



 ١١٣ خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه   

  روایاتـ٣ـ١ـ٢
هـا   تـرین آن    انـد کـه مهـم       قول مشهور، مطرح شـده    ی    ادلّهدي به عنوان    روایات متعدّ 

 :عبارتند از
ـ   ةت امـرأ  جـاء : قـال ) السّالم لیهع(هعن ابي عبداللّ«الف ـ   یـا  : ه فقالـت  الـي رسـول اللّ

فخبّرني عن شيء منـه     : اکثر من ذلک، قالت     :  ؟ فقال  ة الزوج علي المرأ   ه ما حقّ  اللّ  رسول
عاملي،  حرّ(.... لیس لها أن تصوم الّا باذنه یعني تطوّعاً و ال تخرج من بیتها بغیر إذنه              : قال
زني خدمت پیـامبر آمـد و       : فرمود) السّالم  لیهع(امام صادق   « )٥/٥٠٨ کلیني،   و ١٤/١١٢

چـه  (بیـشتر از آن  : رمـود  شـوهر بـر زن چیـست؟ پیـامبر ف          اي رسول خـدا، حـقّ     : گفت
اجـازۀ    زن حق ندارد بي   : اي از آن را بر من بازگو، پیامبر فرمود          پاره: زن گفت ) اندیشي  مي

 .»اش خارج شود ي بگیرد و نیز حق ندارد بدون اذن شوهر از خانهشوهر، روزۀ مستحبّ
این حدیث از نظر داللت بر عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، در صورتي 

 ولي اطالق دارد و با اطالق       ؛ کامجویي شوهر نباشد، صریح نیست     که خروج منافي با حقّ    
 .شود  منافي با کامجویي شوهر نباشد نیز مي،خود شامل موردي که خروج

 این حدیث آن است که از نظر سند ضعیف است و قابل استناد نیست        اما اشکال مهمّ  
، علي بن ابي حمزۀ بطائني و عمرو بـن          زیرا در سلسلۀ سند آن محمدبن احمد جاموراني       

 چرا که در مورد جاموراني از سوي        ؛ها ضعیف هستند    آن ۀجبیر عزرمي قرار دارند که هم     
، اردبیلي. (دانشمندان علم رجال توثیقي وارد نشده است، نه توثیق خاص و نه توثیق عام             

اهـل قـم او را تـضعیف نمـوده و           «:  عالمه حلّي در مـورد وي گفتـه اسـت           لکن، )٢/٤٤١
اند، او در مذهب خود اهـل غلّـو بـوده             هاي او را از کتاب نوادرالحکمه کنار گذاشته         روایت
 )٤٠٤  خالصة األقوال، عالّمه حلّي، (.»است

خـاص    بطائني نیز از سوي دانشمندان علم رجال بـه نحـو عـام یـا               ۀحمز  علي بن ابي  
؛ ٣٣٩شیخ طوسي، رجال الطوسـي،      (بوده است   ؛ او پیرو مذهب واقفي      توثیق نشده است  

 )٣٦٢ي، خالصة االقوال،  حلّه عالم و٢٤٩نجاشي، 
علي :  علي بن حسن بن فضّال گفته است       ابوالحسن«: ي درباره او گفته است     حلّ ۀعالم

 )حلّی، همان (.هم و ملعون بوده استگو، واقفي، متّ بن ابي حمزه دروغ
ابی حمزه نقض و ابرام هایی انجـام داده اسـت           امه تستری گرچه در مورد علی بن        علّ

) ٧/٢٦٨تـستری،    (آیـد  ولی از سخن او توثیقی برای علی بن ابی حمزه بـه دسـت نمـی               
تیجـهَ یعامـل معـه معاملـهَ        و بالنّ «: نویسد  میدرباره علی بن ابی حمزه      نیز  مرحوم خویی   

گرچـه علـی    در معجم الثقات    ) ١١/٢٢٦موسوی خویی، معجم رجال الحدیث،      (» عیفالضّ
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 ولی در عین حال     ،بن ابی حمزه را از ثقات ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی شمرده است              
 ) ١٨٢تجلیل تبریزی، . (م بوده استهاب، واقفی و متّامه را نقل نموده که او کذّکالم علّ

بن جبیر عزرمي نیز از سوي علماي علم رجال به نحـو عـام یـا خـاص توثیـق                     عمرو
 راویان حدیث یاد شـده، ضـعیف        ۀبنابراین سه تن از سلسل     )١/٦١٨لي  اردبی( . نشده است 

 .باشد  این حدیث قابل استناد نميبنابراین،. هستند
ن تخرج بغیر إذن    أ ألها   ةسألتُه عن المرا  : علي بن جعفر في کتابه، عن أخیه قال       «ـ   ب
 )١٠/٢٨٢،  مجلسيو ١٤/١٣ عاملي، حرّ(. »...ال : قال زوجها؟

از امـام   : کند کـه    نقل مي ) السّالم  لیهع(ظم  درش امام کا  ادر کتابش از بر   علي بن جعفر    «
 »نه:  شوهرش از خانه خارج شود؟ امام فرمودندۀتواند بدون اجاز ال کردم که آیا زن ميسؤ

از رو،   از ایـن   ؛ داللت بر قول مشهور صریح نیست ولـي اطـالق دارد            در این روایت نیز  
و داللت بر عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن         شامل قول مشهور شده      ،طریق اطالق 
 .چه خروج با کامجویي شوهر منافات نداشته باشد؛ گرشوهر دارد

 زیرا این روایت تنهـا در       ؛ولي اشکال این روایت آن است که از نظر سند ضعیف است           
مجلـسي،  ( موجـود اسـت      ،که در بحاراالنوار نقـل شـده      ) السّالم  لیهع(بن جعفر   کتاب علي 

 ؛که در بحار آمده ضعیف اسـت      ) السّالم  لیهع( سند روایت کتاب علي بن جعفر     ) ١٠/٢٨٢
زیرا سند مشتمل بر احمد بن موسي بن جعفر بن ابي العباس و علي بن حسن بن علـي                   

 .اند است که از سوي دانشمندان علم رجال به نحو خاص یا عام توثیق نشده
 کتـاب   ۀیخ طوسـي و در مـشیخ      ا آنچه که در رجال نجاشي و در کتاب فهرست ش          امّ

انـد    ذکـر شـده   ) الـسّالم   لیـه ع(من الیحضره الفقیه، به عنوان سند کتاب علي بـن جعفـر           
مربـوط بـه کتـابي کـه     ) ٤/٤٢٢صـدوق،    و١٥١؛ شیخ طوسي، فهرسـت،    ٢٥٢نجاشي،  (

که سندهایي را    ت به ویژه آن   باشد نیس   االنوار مي ه روایت بحار  اکنون در دسترس است و ب     
 با آنچه که در کتاب بحار آمده بـه          ،اند  ق، شیخ طوسي و نجاشي ذکر کرده      که شیخ صدو  

  .طور کامل با یکدیگر تفاوت دارند
در » ... ألهـا أن تخـرج بغیـر إذن زوجهـا            ةسألته عن المرأ  «وانگهي روایت مورد بحث     

 موجود نیـست  است،  که در قرب اإلسناد حمیري آمده       ) السّالم  لیهع(کتاب علي بن جعفر   
م نیـز از     روایت دوّ  ،در نتیجه . افزاید   روایت مي  بر سستی و این امر    ) ١٧٦ـ٣٠٠،  حمیري(

 .باشد نظر سند ضعیف و قابل استناد نمي
  لّیصـ ( جاءت امرأة الي النبـي : قال) السّالم علیه(عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر« ج ـ 

لها ان تطیعه و ال تعصیه      : قال الزوج علي المرأة؟ ف    حقّ ه ما یا رسول اللّ  : فقالت) ه علیه و آله   اللّ



 ١١٥ خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه   

ماء و مالئکة األرض و     وال تخرج من بیتها الّا بإذنه و إن خرجت بغیر اذنه لعنتها مالئکة السّ             ... 
 )١٤/١١٢عاملي،  حرّ(» ي ترجع الي بیتهاحمة حتّمالئکة الغضب و مالئکة الرّ

: آمد و عرض کرد   )  و آله  اللّه علیه    یلّص(بر  مزني نزد پیا  : فرمود) السّالم  لیهع(امام باقر «
این که از شوهر اطاعـت      :  شوهر بر زنش چیست؟ پیامبر به او فرمود        اي رسول خدا، حقّ   

کند و او را نافرماني نکند و بي اجازه او از خانه خارج نشود و اگر بـدون اجـازۀ او بیـرون              
ي کـه   کنند تا زمان     فرشتگان آسمان و زمین، و مالئکۀ غضب و رحمت، او را لعن مي             ،رود

 ».گردد به خانه بر
 شـامل  ، در نتیجـه ؛این روایت از نظر سند صحیح است و از نظر داللت مطلـق اسـت      

 گرچـه   ؛اذن شوهر داللـت دارد      شود و بر عدم جواز خروج زن از منزل بي           قول مشهور مي  
اي که داللت یاد شده را تضعیف          ولي نکته  .خروج با کامجویي شوهر منافات نداشته باشد      

ـ                ،کند  مي ب کیفري است که در ادامۀ روایت بر خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، مترتّ
 فرشتگان آسـمان و زمـین و        ،اگر بدون اذن شوهر از منزل بیرون رود       : شده و گفته است   

 .کنند مالئکه غضب و رحمت او را لعن مي
 و  سازگار و نیکوکار که براي اموري هماننـد عیـادت پـدر        وجود چنین کیفري براي زنانِ    

شوند آن هم به نحوي که منافاتي با کامجویي شوهر نداشته باشد، بـا                مادر از خانه خارج مي    
بـا  » و عاشر وهُنّ بالمعروف   «از جمله با آیات شریفه      . هاي دیني منافات دارد     بسیاري از آموزه  

ـ ال(زنان خود به شایستگي معاشرت نماییـد         فأمـسکوهُنّ بمعـروف او سـرحوهُنّ       «) ١٩ ،اءسنّ
 )٢٣١بقره، ال(. پس زنان را به خوبي نگاهشان دارید یا به خوبي آزادشان کنید» وفبمعر

حمل بر زنان ناسـازگار و نافرمـان نمـوده کـه از              بنابراین شایسته است این روایت را     
 کامجویي شـوهر، خانـه و خـانواده را          انجام وظایف خویش سرباز زده و بدون رعایت حقّ        

  بـا رعایـت حـقّ      ، سـازگار  افـاتي بـا خـروج متعـارف زنِ        پس این روایت من   . کنند  رها مي 
 .کامجویي شوهر ندارد

آیـد کـه      ر به دست مي   م و متأخّ  ه خویي و برخي فقهاي متقدّ     لّال  که از کالم آیت    چنان
اذن شوهر، مربوط به خروج متعارف زن سازگار با رعایت            عدم جواز خروج زن از منزل بي      

 ؛٢/٢٨٩ خـویي،    ؛٤٥١بن محمد قمي،      علي  ؛  ٣٥٣ابن زهره،    ( کامجویي شوهر نیست   حقّ
 )٣/٨٩ین،  شمس الدّ و٩٢ه، اللّ فضل

ـ     : قال) السّالم لیهع(ه عن ابي عبداللّ«د ـ   ه إنّ رجالً من األنـصار علـي عهـد رسـول اللّ
ن التخرج من بیتها    أخرج في بعض حوائجه فعهد الي إمرأته عهداً         ) ه علیه و آله   ی اللّ صلّ(

: اله تستأذنه أن تعوده فق    باها قد مرض فبعث المرأة الي رسول اللّ       أنّ  و ا : ي یقدم، قال  حتّ



 ١٣٩١فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ دوم، سال چهل و پنجم، پاییز و زمستان مجلۀ  ١١٦

اجلـسي  : فثقل فأرسلت الیه ثانیاً بذلک فقال      : اِجلسي في بیتک و اطیعي زوجک، قال       ال،
في بیتک و اطیعي زوجک، قال فمات ابوها فبعثت الیه انّ ابي قدمات فتأمرني ان اصـلّي                 

فـدفن الرجـل فبعـث الیهـا        : قـال . اطیعـي زوجـک   ک و   اجلسي فـي بیتـ    ،  ال: علیه، فقال 
 ) ١٤/١٢٥عاملي،  حرّ(» ه قد غفر لک و ألبیک بطاعتک لزوجکه إنّ اللّاللّ رسول
مردي از انصار   ) ه علیه و آله   اللّ  یصلّ( در زمان پیامبر  : فرمود) السّالم  لیهع(امام صادق «

اش خـارج      که از خانـه    براي انجام برخي از امور به مسافرت رفت و از زنش پیمان گرفت            
پیغـام    پدر آن زن بیمار شد، زن بـه پیـامبر           پس در این میان،   . نشود تا آنکه او باز گردد     

ات   نه، در خانه  : فرمود پیامبر. فرستاد و از ایشان اجازه خواست که به عیادت پدرش برود          
 پس حال پدرش بدتر شـد، زن دوبـاره از پیـامبر بـراي             . بنشین و از شوهرت اطاعت کن     

ات بنشین و از شوهرت       در خانه : رفتن به عیادت پدرش اجازه خواست، باز پیامبر  فرمود         
پیغام فرستاد که پـدرم فـوت کـرده          پدر آن زن فوت کرد پس زن به پیامبر        . اطاعت کن 

ات بنـشین و از       نـه، در خانـه    : دهي که بر او نماز گزارم؟ پیامبر فرمـود          است آیا اجازه مي   
نگامي که پدر دفن شد پیامبر بـه آن زن پیـام فرسـتاد کـه                پس ه . شوهرت اطاعت کن  

 ».ي که از شوهرت نمودي بخشیده استخداوند تو و پدرت را به سبب اطاعت
 یکـي طریـق     ؛ زیرا به دو طریق روایت شده است       ؛این روایت از نظر سند معتبر است      

 طریـق مرحـوم   ) ٣/٤٤١صدوق،  (و دیگري شیخ صدوق     ) ٥/٥١٣کلینی،  (مرحوم کلیني   
 .کلیني گرچه ضعیف است ولي طریق شیخ صدوق صحیح است

 زیـرا دربـارۀ ایـن       ،این روایت از نظر داللت، به طور واضح داللت بر قول مشهور دارد            
 چـرا   ؛ کامجویي شوهر اسـت    توان گفت، منع بیرون رفتن زن، مربوط به حقّ          حدیث نمي 

ـ              ه حـضور نـدارد، ولـي       که مورد حدیث جایي است که اساساً شوهر مسافرت رفته و در خان
اشکالي که بر داللت حدیث وارد است، این است که در صدر آن، مسألۀ عهد و پیمان میان                  

 بدین معني که شوهر از زن خود عهد گرفتـه کـه تـا زمـان                 ؛زن و شوهر مطرح شده است     
) ه علیه و آله   اللّ   یصلّ(  لذا ممکن است عدم اذن پیامبر      .بازگشت او زن از منزل خارج نشود      

سبت به بیرون رفتن زن براي عیادت و سپس در مراسم دفن پـدرش، بـه خـاطر عهـد و                     ن
 پیمان بوده که میان آن مرد و همسرش منعقد شده بود نه اینکه اقتضاي زناشـویي و حـقّ                  

 کامجویي شـوهر، از     ي در صورت عدم منافات خروج با حقّ       مرد بر زن این باشد که زن حتّ       
  .رکت در سوگواري او منع شده باشدترین کسان خود و ش عیادت نزدیک

قید و شرط خـروج       کند این است که ممنوع کردن بي        آنچه که این نظر را تقویت مي      
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اي که مجاز به عیادت پدر و مادر بیمـار و شـرکت در مراسـم                  زن از منزل شوهر به گونه     
 دیـن  هاي دیني سازگار نیست، چگونه   شریعت و آموزه   يِها نباشد با روح کلّ     سوگواري آن 

» وعاشروهُنّ بـالمعروف   «: مانند ،هایي که درباره زنان کرده است       اسالم با آن همه سفارش    
ها را از عیـادت و       آن) ٢اق،  طلّال(» فأمسکوهُنّ بمعروف او فارقوهُنَّ بمعروف    «) ١٩ ،ساءالنّ(

ترین کسان خویش منع کند و جوشش احساسات و عواطـف   شرکت در سوگواري نزدیک   
 .اي نادیده گیرد ا در چنین هنگامهها ر انساني آن
ه علیـه و    اللّ   یصلّ( اگر این روایت واقعاً از پیامبر     « :نویسد  میین  الدّ  که مهدي شمس   چنان

 چـرا کـه حکـم در آن،       ؛باشـد   صادر شده باشد بیانگر یک قضیه در یک واقعۀ خاص مي          ) آله
ـ  ائ، مـس  گویا در آن خـانواده    . ي الهي نیست  حکم خاص بوده و یک حکم کلّ       ي وجـود   ل خاصّ

 به آن زن اجـازۀ عیـادت   ،از آن آگاه بوده و در نتیجه    ) ه علیه و آله   اللّ  یصلّ( داشته که پیامبر  
  چرا که آن کسي که به زن اجازه نداده پیامبر          ؛اش را نداده است     پدر و حاضر شدن در جنازه     

لتي ندارد که شـوهر آن       روایت دال  ،اساساً .بوده است نه شوهر غایب او     ) ه علیه و آله   اللّ  یصلّ(
دهد که بیماري پدر پس از         بلکه ظاهر روایت نشان مي     ؛زن از بیماري پدرش آگاه بوده است      

 بـدون   ،کرد   زن را از امور یاد شده نهي مي         سفر شوهر، پدید آمده است، در نتیجه اگر شوهر،        
 )٣/٩٣ین، الدّ شمس (.»بود امساك به معروف مي و شک بر خالف معاشرت نیکو

کـه در    چنانموردی خاص نمود؛     این است که این روایت را حمل بر           ابراین مناسب بن
 .صدر روایت بدان تصریح شده است

و نهي أن تخرج المرأة مـن  : قال...  يعن النبّ) السّالم لیهمع( ادق عن آبائهعن الصّـ    ه
 علیـه مـن     شئ تمـرّ   ماء و کلّ   ملک في السّ    زوجها، فإن خرجت لعنها کلُّ     یر اذن بیتها بغ 

) الـسّالم   لیـه ع( امام صـادق  « )١٤/١٥٤عاملي،   حرّ (.»ي ترجع الي بیتها    حتّ الجنّ و اإلنس  
اذن شـوهر     که زن از خانۀ خـود بـي        نهي نمود از این   ) ه علیه و آله   ی اللّ لّص(پیامبر  : فرمود

اذن شوهر از منزل خارج شود همۀ فرشتگان آسمان او را لعن   پس اگر زن بي.خارج شود
کننـد تـا بـه     گذرد از جنّ و انس او را لعن مـي  نند و نیز هر آن چیزي که بر آن مي   ک  مي
 ».اش باز گردد خانه

 زیرا آن را شیخ صدوق از طریق شعیب بن واقـد        ؛این روایت از نظر سند ضعیف است      
 . در حالي که طریق شیخ صدوق به شـعیب بـن واقـد صـحیح نیـست         ؛روایت کرده است  

ـ     خود   )٤/٥٣٢شیخ صدوق،   (  زیـرا در مـورد او نـه بـه           ؛ق نیـست  شعیب بن واقد نیز موثّ
 در  لکـن، ) ١/٤٠١اردبیلـي،    (. توثیقي وارد نشده اسـت     ،صورت خاص و نه به صورت عام      

 األقـوال  صـة  معتبر همانند نجاشي، رجال و فهرست شیخ طوسي و خال        هاي رجاليِ  کتاب
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ت از نظـر مـتن نیـز خـالي از        عالوه بر این، روایـ     .عالمة حلي، اساساً نام او ذکر نشده است       
باشد، نکتـه دیگـر        زیرا بر جنّ و انس، اطالق شئ نموده است که متداول نمي            ؛ نیست اشکال

 لعن است در حالي کـه صـرف خـروج زن از منـزل بـدون اذن          آنکه، مرتکب کبیره مستحقّ   
ي در حـال  ) ٣/٤٤ین،  شمس الدّ (.  کبیره بودن آن ثابت نشده است      ، اگر گناه هم باشد    ،شوهر

ماء الـسّ    ملک في  فإن فرجت لعنها کلّ   «: که در این روایت به صورت غالظ و شداد گفته است          
 .» شئ تمرّ علیه من الجنّ و اإلنسو کلّ

 . از نظر متن نیز خالي از اشکال نیست  این روایت عالوه بر ضعف سند،بنابراین،
از منزل بدون  قول مشهور مبني بر ممنوعیت مطلق خروج زن ادلّۀ ،نتیجه بحث آنکه

 داللتـي بـر مـدّعاي       ، زیرا آیات مورد اسـتناد     ؛اذن شوهر در غیر انجام واجب تمام نیست       
 روایات هم برخي از نظر سند و برخي از نظر داللت و برخـي هـم از نظـر                    .مشهور ندارند 

 .باشند سند و هم از نظر داللت ضعیف مي
  جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهرادلّۀ ـ٣ـ٢

 قول مشهور مبني بر ممنوعیت مطلق خـروج زن از منـزل بـدون               ادلّۀ شد که    آشکار
 ،دهد  دي وجود دارد که نشان مي     متعدّادلّۀ   در مقابل،    .اذن شوهر در فرض مورد بحث تمام نیست       

 .خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در صورت عدم منافات با کامجویي شوهر، جایز است
 :عبارتند ازاین ادلّۀ 

 صلا ـ الف
حال که دلیل قابل اعتمادي بر حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در صورت                

کـه بیـرون رفـتن زن در          کامجویي شوهر، نداریم هنگام شک در این       عدم منافات با حقّ   
زیرا فرض این است      اإلباحه جواز است،   اصالةفرض یاد شده حرام است یا خیر؟ مقتضاي         

 لـذا در صـورت تمـام نبـودن ادلّـۀ            ،جویي شوهر ندارد   کام که خروج وي، منافاتي با حقّ     
 .باشد حرمت خروج، مقتضاي اصل، جواز و اباحۀ خروج در این فرض مي

  آیات ب ـ
بر اساس آیات قرآن کریم، مردان وظیفه دارند زنان خود را به شایستگي نگاه دارنـد،                

 پـس   »حوهنّ بمعـروفٍ  رّس وأفأمسِکوُهُنّ بمعروفٍ   « :ها معاشرت نیکو داشته باشند     و با آن  
 ).٢٣١ ،البقــره(. زنــان را بــه شایــستگي نگــاه داریــد یــا بــه شایــستگي آزادشــان کنیــد

 هـا را بـه شایـستگي نگـاه داریـد یـا بـه               آن» و فارقوهُنّ بمعـروفٍ   أفأمسکوهُنّ بمعروف   «
 )٢الق، طّال(. ها جدا شوید شایستگي از آن
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فأمـسکوهنّ  «هـا یعنـی       ل آن اوّۀ   ولـی فقـر    ،این آیات گرچه مربوط بـه طـالق اسـت         
 ٢/٢٤٩بیان،  طوسی، التّ  (.ه و نگاه داشتن زن است     مربوط به رجوع در حال عدّ     » بمعروفٍ

خداوند متعال امـر    ) ١٩/٣١٣ و   ٢/٢٣٦ طباطبائی،   و ١٠/٣٢ و   ٢/٨٥ طبرسی،   ؛١٠/٣٠و  
فرموده است که در صورت رجوع، نگاه داشتن زن باید به نحـو معـروف باشـد و معـروف                    

  و ٢/٢٤٩بیـان،   طوسـی، التّ  ( .ی که عقل یا شرع بدان حکم نماید       هر حقّ : است از عبارت  
معروف اسم است برای هـر عملـی کـه نـزد            «: که راغب گفته است    چنان) ٢/٨٥طبرسی،  

وف چیـزی اسـت کـه عقـل         پس معـر  ) ٣٣١راغب،  (» .شود  شمرده می  عقل یا شرع نیکو   
 . د نماید بدان هدایت کند و شرع هم آن را تأییفطری، انسان

 رجوع که مـورد بحـث آیـه      ۀلأروشن است که در نگاه داشتن زن به نحو معروف، مس          
که داللت بر وجوب    » فأمسکوهنّ« است خصوصیتی ندارد، بنابراین با عنایت به صیغه أمر        

دارد، مستفاد از آیات یاد شده آن است که بر مرد واجب است، همیشه همسر خویش را                 
قید و شـرط خـروج زن از           باشد، در حالی که ممنوع کردن بي       به نحو معروف نگاه داشته    

ي بـراي عیـادت پـدر و مـادر یـا شـرکت در مراسـم                 اي که حتّ    منزل بدون اذن شوهر به گونه     
ها هنگام مرگ، بدون اذن وي مجاز نباشد، به این معني است که به شـوهر حـق                   سوگواري آن 

روشن است که این امر با مدلول آیه کـه          . شود که همسرش را به طور ابد زنداني نماید          داده مي 
ۀ امساك به معروف باشد منافات دارد و نیز بر خالف رفتاری است که نزد عقل و عقـال شایـست                   

ز به ه، فتواي مشهور فقها را مساوي با دادن مجوّ  که سید محمد حسین فضل اللّ      زن است، چنان  
یعة ان بامکـان    ة و الشّ  اکثر علماء السنّ  یفتي   «:نویسد  و می مرد براي زندان ابد کردن زن دانسته        

 )٩٢ه، لّفضل ال (.»جل ان یسجن زوجته سجناً مؤبداً مع تقدیم کل ما تحتاجهالرّ
گاه مرد بر خالف متعارف از خروج زن از         هر: اند  دانان گفته  که برخي از حقوق    و چنان 

 شـمار   خانه و بازدید خویشان و دوستانش جلوگیري کنـد، رفتـار او سـوء معاشـرت بـه                 
 )١٣٣صفائي و امامي،  (.آید مي

 ؛د قابـل طـرح اسـت      در این زمینه به عنوان مؤیّ     » و عاشروهنّ بالمعروف  «، آیۀ   وانگهی
مشهور مبنی بر ممنوعیت مطلق خروج زن از منزل بـدون إذن شـوهر و إجـازه      زیرا نظر 

 ،نیکـو باشـد   با مدلول آیه که معاشـرت  اینکه زن را تا ابد زندانی کند،    دادن به مرد برای     
 .باشد سازگار نمی
  دۀ نفي حرجج ـ قاع

که مرد حق دارد زن خود را به طور مطلق نسبت بـه خـارج                قول مشهور مبني بر این    
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زیرا ،  شود  و حرج براي زن مي     شدن از منزل منع نماید در بسیاري از مواقع، موجب عسر          
ر ابد در خانـه زنـداني       شود که زن خود را به طو        بر اساس این قول به مرد اجازه داده مي        

  .نماید، روشن است که چنین امري براي زن، عواقب روحي و رواني فراواني خواهد داشت
قید و شرط خروج زن از منزل بدون اذن شوهر و اعمال این حق                بنابراین نظریۀ ممنوعیت بي   

 سـازد   شود که قاعدۀ نفي حـرج آن را مـسدود مـي             حرج براي زن مي    و از سوي وي موجب عسر    
 اینکه مرد حق داشته باشد که زنش را بـه طـور ابـد               ،هبلکه بنابر قول سید محمدحسین فضل اللّ      

 )٩٢اللّه،   فضل. ( خواه مرد این حق را اعمال کند؛زنداني نماید، بزرگترین حرج براي زن است
کـه    مانند این  ،گاه خروج زن از منزل به هیأت غیر مشروع باشد         الزم به ذکر است، هر    

هاي نامناسب و غیر شرعي انجـام دهـد، یـا         ي را مراعات نکند یا آنکه آرایش      حجاب شرع 
آنکه بیرون رفتن به صورت تحریک آمیز باشد، بیرون رفتن زن از منـزل جـایز نیـست و      

ـ      ،ارتباطي به اذن یا عدم اذن شوهر ندارد        ي اگـر شـوهر راضـي بـه          زیرا در این موارد حتّ
جـایز  خـروج زن  بـه زن اجـازۀ خـروج بدهـد،     هاي یاد شـده باشـد و    خروج زن با هیأت 

 در ایـن صـورت نیـز       ،و اگر هدف زن از خروج از منزل انجام امور محرّم باشـد             .باشد  نمي
 چـرا کـه در ایـن فـرض     ؛خروج وي از منزل حرام است و ارتباطي به اجازۀ شوهر نـدارد        

از هم بیـرون     ب ،ي اگر شوهر اجازه دهد و راضي به انجام امور محرّم از سوي زن باشد              حتّ
 شوهر از باب نهي از منکر و        ،گونه موارد  در این  .باشد  رفتن زن با هدف یاد شده حرام مي       
 امکان همسرش را از امور یاد شده باز دارد و نیز او را ریاست خانواده، وظیفه دارد در حدّ

 . هاي ذکر شده منع نماید از بیرون رفتن از منزل با هیأت
 جواز یا عدم جواز خروج زن از منـزل بـدون اذن شـوهر، در                مسألۀنکته پایانی آنکه،    
گـاه  ؛ بنـابراین هر    استمتاع شوهر، مربوط به شرایط عادي اسـت        حقّ صورت عدم منافات با   

ـ        خروج زن از منزل از نظر زمان یا مکان یا شرایط دیگـر بـه گونـه                 ت او را  اي باشـد کـه عفّ
ر حـق دارد بـه عنـوان سرپرسـت          تهدید نماید یا آنکه مفاسد دیگري داشـته باشـد، شـوه           

 زیرا سرپرستی خانواده بـا شـوهر اسـت و مقـام             ،خانواده از بیرون رفتن او جلوگیري نماید      
ت زن اقتـصا کنـد      سرپرستي اقتضا دارد در مواردي که حفظ نظام خانواده و حراست از عفّ            

 :دارد مير  مقر١١٠٥ّکه قانون مدني در ماده  چنان. هایي منظور نماید براي وي محدودیت
 .» از خصایص شوهر است ریاست خانواده،در روابط زوجین«

 
 گیری نتیجه

 کامجویي شوهر جایز است     خروج متعارف زن از منزل بدون اذن شوهر با رعایت حقّ          



 ١٢١ خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه   

 قـول   ادلّـۀ  .باشـد   میآیات قرآن کریم بر آن داللت داشته و مقتضاي اصل و قاعده نیز              و  
منزل بدون اذن شوهر در غیر انجام واجب         ن از مشهور مبني بر ممنوعیت مطلق خروج ز      

 روایات مورد اسـتناد نیـز،       .ها ندارند  تمام نیست، آیات مورد استناد داللتي بر مدّعاي آن        
پـس  . برخي از نظر سند و برخي از نظر داللت و برخي از هر دو جهـت ضـعیف هـستند                   

چـه مقتـضاي     گر ؛خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در فرض یاد شده جایز خواهد بود             
 . احتیاط براي زن، به دست آوردن اذن شوهر هنگام خروج از منزل است

 

 منابع 
 .قرآن کریم

البیـت     مؤسسۀ آل  ، قم، ل چاپ اوّ  ،کفایة األصول  ،) ق ١٤٠٩ ( آخوند خراساني، محمد کاظم،    .]١[
 .إلحیاء التراث

ــ ،)ق١٤١٧ ( حمــزۀ بــن علــي،  ابــن زهــره،.]٢[  امــام مؤســسۀقــم،   ل، چــاپ اوّ،زوعغنیــة النّ
 ).السّالم علیه(صادق

 .دار الکتب العلمیهیروت، ب، لسان العربین محمد بن مکرم،  جمال الدّ  ابن منظور،.]٣[
 .مکتبة المرعشي النجفيقم، ، واةجامع الرّ، ) ق١٤٠٣( اردبیلي، محمد بن علي، .]٤[
 . شر اإلسالمی النّسسة، قم، مؤم، چاپ سوّجالقاموس الرّ، )ق١٤١٨( تستری، محمد تقی، .]٥[
 . انصاریان،، قمل، چاپ اوّرسالۀ توضیح المسائل ،)١٣٨٢ ( جنّاتي، محمد ابراهیم،.]٦[
 .، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ سیزدهمزن در آیینه جالل و جمال ،)١٣٨٥ (ه، جوادي آملي، عبداللّ.]٧[
 . المعارف االسالمیۀمؤسسۀ، قم، هاممسالک األف، ) ق١٤١٨(، )شهید ثانی(جبعلی عاملی، زین الدّین  .]٨[
 .، بیروتیعه، دار احیاء التراث العربيوسائل الشّ محمد بن حسن،   حرّ عاملي،.]٩[
 .آل البیت ألحیاء التراثمؤسسۀ  ل، قم، چاپ اوّ،قرب اإلسناد ،) ق١٤١٣ (ه، حمیري، عبداللّ.]١٠[
 .شارات خیّامقم، انت، فقه القرآن ، ) ق١٣٩٩ (الدین،  راوندي، قطب.]١١[
  ل، قـم،  چـاپ اوّ  ،  )کفایـة االحکـام   (کفایـة الفقـه      ،) ق ١٤٢٣ (باقر، محمد  سبزواري، مولي  .]١٢[

 .شر االسالمي النّةسسؤم
 ل، بیـروت،   چاپ اوّ  ،مسائل حرجة في فقه المرأة     ،) م ١٩٩٦ ( محمد مهدي،   ین، شمس الدّ  .]١٣[

 . للدراسات و النشرولیةموسسۀ الدّ
 . دفتر انتشارات اسالمي م، قم، چاپ دوّ،حقوق مدني ،)١٣٧٦ (ه،لّال  طاهري، حبیب.]١٤[
 مکتبـة    قـم،  ،مجمـع البیـان فـي تفـسیر القـرآن          ،) ق ١٤٠٣ ( طبرسي، فضل بن حـسن،     .]١٥[

 .المرعشي النجفي
 ۀ مؤسـس   قـم،  ،المیـزان فـي تفـسیر القـرآن        ،) ق ١٣٩٤ (محمد حـسین،   طباطبائي سـید   .]١٦[

 .مطبوعاتي اسماعیلیان



 ١٣٩١فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ دوم، سال چهل و پنجم، پاییز و زمستان مجلۀ  ١٢٢

 .ل، بیروت، األمیرهَچاپ اوّ، التبیان فی تفسیر القرآن ، ) ق١٤٣١ (، محمدبن حسن، طوسی.]١٧[
 .المرتضویة تهران، المکتبة ، المبسوط في فقه االمامیه ،)ق١٣٨٧ ( همو،.]١٨[
 .دارالکتب االسالمیةم، تهران، چاپ سوّ، تهذیب االحکام ،)١٣٦٤ ( همو،.]١٩[
 . نشر اسالميسۀمؤسم، قم،  سوّچاپ، وسيرجال الطّ ،)١٣٨٥ ( همو،.]٢٠[
 . مؤسسۀ نشر الفقاهةجا،  چاپ دوم، بی،الفهرست ،) ق١٤٢٢(،  همو.]٢١[
 .سالمي نشر اۀمؤسسقم، ، من الیحضره الفقیه ،)١٣٦٣ ( صدوق محمد بن علي بن الحسین،.]٢٢[
 م،چـاپ سـوّ   ،  مختـصر حقـوق خـانواده     ،  )١٣٧٩(،  هاللّ صفائي و امامي، سید حسین و اسد       .]٢٣[

 .نشر دادگسترتهران، 
 .مؤسسۀ نشر اسالميقم، ، قواعد األحکام، ) ق١٤١٩(،  عالمۀ حلّي، حسن بن یوسف.]٢٤[
 . نشر الفقاهةمؤسسۀجا،  بي، معرفة الرجال خالصة األقوال في ،)ق١٤٢٢ ( همو،.]٢٥[
 .تبیرول، چاپ اوّ، دنیا المرأة، دار المالك ،)ق١٤١٨ (ه، سید محمد حسین،اللّ  فضل.]٢٦[
ایضاح الفوائد في شـرح اشـکاالت       ،  ) ق ١٣٨٩(،  طالب محمد بن حسن      فخر المحققین، ابو   .]٢٧[

 . اسماعیلیانۀ مؤسسل، قم، چاپ اوّ،القواعد
  قـم،  ،کشف اللثام عن قواعد األحکام     ،)ق١٤٢٤ ( فاضل هندي، محمد بن حسن اصفهاني،      .]٢٨[

 . نشر اسالميۀمؤسس
، کنـز العرفـان فـي فقـه القـرآن         ،  )١٣٧٣(،  ه سیوري عبداللّین بن    فاضل مقداد، جمال الدّ    .]٢٩[

 .، تهران، انتشارات مرتضويچاپ پنجم 
 .، انتشارات اسوهتهرانم، چاپ دوّ، کتاب العین ،)١٣٨٣(  فراهیدي، خلیل بن احمد،].٣٠[
قــم، انتــشارات  ل، چــاپ اوّ،الوفــاق جــامع الخــالف و، )١٣٧٩(،  قمــي، علــي بــن محمــد.]٣١[

 .)عج(ظهور امام عصر ن سازا زمینه
 .الکتب االسالمیه چاپ چهارم، دار،الفروع من الکافي  ،)١٣٧٥(،  کلیني رازي، محمد بن یعقوب.]٣٢[
 .موسسۀ الوفاءبیروت، چاپ دوم، ، بحار االنوار، )ق١٤٠٣(،  مجلسي، محمد باقر.]٣٣[
 فـي بـراهین   زبـدة البیـان   ،  )١٣٨٧(،  )مقـدس اردبیلـي   (  محقق اردبیلي، احمد بن محمد     .]٣٤[

 . انتشارات مؤمنینقم،م، چاپ دوّ، احکام القرآن
 . و النشرللطباعةدارالهدي قم، ، شرائع االسالمین جعفر بن حسن، محقق حلّي، ابوالقاسم نجم الدّ .]٣٥[
 .مرکز نشر علوم اسالميتهران، ، حقوق خانواده، )١٣٦٠(،  محقق داماد، سید مصطفي.]٣٦[
 .چاپ هفدهم، قم، الهادي ترجمۀ احمد جنتي،  ،ازدواج در اسالم ،)١٣٨٣(،  مشکیني، علي.]٣٧[
 .شر االسالمي النّةمؤسسم، قم، چاپ دوّ، المقنعه، ) ق١٤١٠(،  مفید، محمد بن محمد بن نعمان.]٣٨[
 .نا ، بيتا نجف، بي ،ساءاحکام النّ،  همو.]٣٩[

موسسۀ تنظیم و نـشر آثـار       ،  قم،  تحریر الوسیله ،  )١٣٧٩(،  هموسوي خمیني، سید روح اللّ    ]. ٤٠[
 .)ره (امام خمیني



 ١٢٣ خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه   

 .دفتر انتشارات اسالميل، قم، چاپ اوّ، )ره( خمیني استفتائات از محضر امام، )١٣٨١(،  همو.]٤١[
 .ه خویيمدینة العلم آیة اللّ قم، ،منهاج الصالحین، )ق١٤١٠(،  موسوي خویي، سید ابوالقاسم.]٤٢[
 .آثار اإلمام الخوئي  سسۀموم، قم، چاپ سوّ،  الخوئيموسوعة االمام  ،)ق١٤٢١(،  همو.]٤٣[
 .، چاپ چهارم، قم، مرکز نشر آثار الشّیعهمعجم رجال الحدیث ،)١٣٦٩ ( همو،.]٤٤[
 .ل، قم، دارالقرآن الکریم چاپ اوّ،هدایة العباد، )ق١٤١٣(، رضاموسوي گلپایگاني، سیدمحمد .]٤٥[
 .مؤسسۀ النشر اإلسالميقم، ، جاشيلنّرجال ا، )ق١٤٠٧(،  نجاشي، احمد بن علي.]٤٧[
 . اإلسالمیهالمکتبةتهران، ،  فی شرح شرائع اإلسالمالکالمجواهر ،)ق١٤٠١ (حسن، محمد، نجفي.]٤٨[


