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Abstract
The family legal system in Islam includes the rights and obligations set by the
Shari'a for family members, including husband and wife. One of the duties of a
woman in the family is to limit the way out of the home. Various views have been
expressed about this ruling. In general, there are two theories among Shi'ite jurists
regarding the condition of permission for a woman to leave home. According to the
famous opinion of jurists, a woman has absolutely no right to leave the house under
any circumstances without her husband's permission and consent. And leaving
without the husband's permission leads to the violation of marital duties. Based on
the non-famous opinion, it is considered illegal for a woman to leave home without
her husband's permission if it is against the right of husband’s sexual enjoyment.
Therefore, if the husband travels or when the husband cannot have any enjoyment,
wife may leave home without permission. Referring to and analyzing jurisprudential
arguments, especially the verses of the Qur'an, this article seeks to prove that there is
a third theory; that is the fact that it is obligatory for the wife to take the husband’s
permission if she wants to leave home. But he has to decide on the woman's pleas
by following the popular rule and the interests of the family, which is beyond
personal interest.
Keywords: Wife's Appeal, Husband's Permission, Wife's Departure from Home,
Wife’s Violation of Marital Duties, Popular Rule
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چكیده
نظام حقوق خانواده در اسالم متضمن حقوق و تکالیفی است که از جانب شارع برای اعضوای خوانواده ،از جملوه زن و
شوهر مقرر شده است .یکی از وظایف زن در خانواده ،محدودیت خروج از منزل است .دربارۀ این حکوم دیودگاههوای
گوناگونی بیان شده است .بهطور کلی در مورد شرطیت استیذان برای خروج زن از منزل ،دو نظریه میوان فقهوای شویعه
وجود دارد :مطابق نظر مشهور فقها  ،زن مطلقات و در هیچ شرایطی حق خروج از منوزل را بودون اکن و رضوایت شووهر
ندارد و خروج بدون اکن شوهر موجب نشوز زن میگردد .نظر غیرمشهور این است که خروج زن بودون اکن شووهر در
صورت تنافی با حق استمتاع وی ممنوع است؛ بنابراین در صورت مسافرت شوهر یا زمانیکه شوهر نمیتواند هیچگونه
استمتاعی داشته باشد ،خروج بدون اکن بالمانع است .این نوشتار درصدد آن است که با مراجعه و تحلیول ادلوۀ فقهوی،
بهویژه آیات قرآن ،به اثبات رساند که نظریۀ سومی وجود دارد و آن اینکه خروج زن از منزل نیازمند اکن شووهر اسوت؛
اما وی باید با رعایت قاعدۀ معروخ و رعایت مصالح خانواده که فراتر از مصولحت فوردی اسوت ،دربوارۀ اسوتیذان زن
تصمیم بگیرد.

واژگان کلیدی
استیذان زن ،اکن شوهر ،خروج زن از منزل ،نشوز ،قاعدۀ معروخ.
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 .1مقدمه
در میان حقوق زوج ،حق نسبت به تمکین و لزوم اسوتیذان زن از شووهر بورای خوروج از
منزل از نظر مشهور فقهای شیعه مورد اتفاق و مسلم شمرده شده است .روایات متعددی که
در مورد حکم خروج زن از منزل وارد شده ،مستند این حکم است .از منظر ایشان ،خوروج
بدون اکن زن از منزل در موردی که نیاز به اکن دارد ،صرفات حرام تکلیفی نیست ،بلکه دارای
آثار وضعی مانند ناشزه شدن زن و عدم تعلق نفقه به وی در مدت خوروج از منوزل اسوت.
این امر در منابع حقوقی از لوازم و یا تبعات ریاست مرد (مادۀ  1105قوانون مودنی) و ادای
وظایف زوجیت (مادۀ  1108قانون مدنی) معرفی شده است 1.این حق مستقل شووهر بنوابر
نظر مشهور مطلق بوده و مستلزم آن است که هرگونه خروج زن از منزل نیازمند اکن شووهر
باشد؛ حتی اگر شوهر بدون دلیل یا برای اکیت زن از خروج وی جلوگیری کنود .ازایونرو
چنین حقی در منابع حقوقی بحثبرانگیز بوده اسوت (ضویائیفور .)183 :1388 ،در مقابول،
معدودی از فقهای شیعه حق عدم خروج بدون اکن را فقط بهصورتی که خروج زن موجب
نادیده گرفته شدن حق استمتاع شوهر باشد ،محدود کردهاند (خووئی1418 ،ق :ج100 :20؛
ج  .)176 :33در حقیقت از دید این گروه ،حق شوهر نسبت بوه زن ،فقوط بوه حوق اسوتمتاع
منحصر میشود و حتی عدم خروج از منزل ،خود حقی مستقل بهحساب نمیآید.
پس ،به طور کلی در مورد شرطیت اکن شوهر برای خروج زن از منوزل دو نظریوه میوان
فقهای شیعه وجود دارد:

 .1برخی حقوقدانان در این باره گفتهانود« :شووهر مویتوانود بورای حفوظ مصوالح خوانواده معاشورتهوای زن و
رفتوآمدهای او را بازرسی کند و او را از رفتاری که سالمت خانواده را تهدید میکند ،بازدارد ،ولی حق ندارد بوه
دلخواه خود و بدون اینکه دلیل موجهی داشته باشد ،زن را از معاشرت با خویشان نزدیک خود یوا انجوام فورایض
مذهبی یا تکالیف اجتماعی بازدارد( ».کاتوزیان :1368 ،ج  .)229 :1معموالت دادگاهها در مورد خوروج زن از منوزل
به دلیل عدم وجود صراحت در قانون ،حکمی مبنی بر تأیید حق مرد در این باره صادر نمویکننود و تنهوا در موورد
خروج طوالنیمدت و بدون بازگشت ،حکم به عدم تمکین و عدم تعلق نفقه را ممکن میدانند.
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مطابق نظر اول ،زن مطلقات و در هیچ شرایطی حق خروج از منزل شوهر را بودون اکن و
رضایت شوهر ندارد و خروج وی بدون اکن شوهر حرام بوده و موجب نشوز زن میگردد.
این نظریه از اطالق برخی کلمات قدمای امامیه استفاده میشود .گروهی از فقهوای معاصور
هم به همین صراحت سخن گفته و قائل به لزوم اکن شوهر در خروج زن از منزل شدهانود.
نظر دوم و غیرمشهور این است که منع خروج زن بدون اکن شوهر بهصورت تنافی با حوق
استمتاع ،که حقی فردی است ،محدود شده است؛ بنابراین در صورت مسوافرت شووهر یوا
زمانیکه شوهر نمیتواند هیچگونه استمتاعی داشته باشد ،خروج بدون اکن ،بالموانع اسوت.
برخی دیگر با حکم به احتیا وجوبی و برخی با احتیا استحبابی در خروج غیر منافی بوا
استمتاع به این نظریه گرایش نشان دادهاند.
 .2پیشینه
در مورد موضوع خروج زن از منزل و اکن شوهر مقاالتی نگاشته شده است ،از جمله مقالوۀ
«خروج زن از منزل و اکن شوهر از منظر فقه امامیه» نوشتۀ زینالعابودین نجفوی اسوت ،کوه
نویسنده در این مقاله به بررسی اقوال و ادلۀ مسلله از منظر آیات ،روایوات میپردازد .مقالوۀ
دیگری با عنوان «بازپژوهی خروج از منزل بدون اکن شوهر از منظر قاعدۀ الضورر» نوشوتۀ
ابوالقاسم علیدوست و محمد عشایری منفرد است که نویسنده در این مقاله ابتدا به بررسوی
جایگاه فقهی این موضوع پرداخته و در ادامه به ارتبا این حق مرد با عنوان ثانوی "ضورر
و ضرار" نقبی زده است .همچنین مقالۀ «بررسی فقهی– حقوقی خروج زوجوه از منوزل در
دوران عقد» نوشتۀ سید علی علوی قزوینی و زهرا سادات سرکشویکیان کوه در آن بوه بیوان
حقوق زوج و طرح نظریات فقها در خصوص وجوب یا عودم وجووب اسوتیذان در دوران
عقد پرداخته و با طرح و نقد دالیل قائالن به وجوب استیذان ،از منظر فقهی و حقووقی بوه
اثبات نظریۀ عدم استیذان در دوران عقد پرداخته است.
اما با وجود تالشهای متعدد محققان ،تواکنون پژوهشوی در خصووص اسوتیذان زن از
شوهر در خروج از منزل با تأکید بر «قاعدۀ معروخ» صورت نگرفتوه اسوت ،بنوابراین ایون
مقاله ضمن بررسی اقوال متعدد دربارۀ اکن شوهر در خروج زن از منزل ،بوه بررسوی نقوش
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«قاعدۀ معروخ و رعایت مصالح خانواده» در اکن شوهر میپوردازد و بوا مراجعوه و تحلیول
فقهی ادله به اثبات میرساند که خروج زن از منزل نیازمند اکن شوهر است؛ اما وی فار از
حق شخصی خود و با رعایت قاعدۀ معروخ و رعایت مصالح خانواده ،دربارۀ اسوتیذان زن
تصمیم بگیرد.
 .3دالیل نظریه اشتراط مطلق خروج زن به اذن شوهر
برخی فقیهان لزوم اخذ اکن برای خروج از خانه را حق مستقلی برای شووهر و آن را حتوی
در مواردی کپه هیچ منافاتی با حق استمتاع شوهر ندارد ،معتبر دانستهاند (تبریزی1416 ،ق:
ج 263 :6؛ طوسی 1387ق ،ج 331 :4؛ محقق حلی1408 ،ق :ج .)280 :2بوه هموین دلیول
شیخ و محقق حلی ،ا جارۀ زن برای ارضاع ،بدون اجازۀ شوهر را چه بوا حوق اسوتمتاع وی
منافات داشته باشد ،یا نداشته باشد ،باطل میدانند؛ زیرا معتقدند با عقد نکواح ،هموۀ منوافع
زن به شوهرش تعلق دارد و بودون اجوازۀ وی نمویتوانود آن را بوه دیگوری واگوذار کنود
(مؤسسۀ دائرۀمعارخ الفقه االسالمی1426،ق :ج .)325 :4
برخی دیگر از فقیهان مانند آیتاهلل مکارم شیرازی 1این حکم را بااحتیوا واجوب بیوان
کردهاند .بر این اساس شوهر میتواند از خروج همسر جلوگیری کند ،مگر اینکه ادای یوک
حق شرعی واجب مانند حج واجب بر خروج زن متوقف باشد .صاحبان این نظریوه بورای
اثبات ادعای خود به روایات متعدد و اجماع فقیهان تمسک کردهاند.
الف) اجماع :یکی از ادلۀ این نظریه اجماع است که از سووی صواحب ریواض مطورح
شده است .وی مدعی است کسی با نشوز زنی که بدون اکن شووهر از منوزل خوارج شوود،
مخالفت نکرده است.
البته ممکن است کسانی متعرض این امر نشده باشند .بنابراین از عدم خالخ نمویتووان
 .1آیا زوجه بدون رضایت زوج حق خروج از منزل را دارد؟ بنابر احتیا واجوب بایود اجوازه بگیورد مگور بورای
کارهای واجب شرعی یا ضروری زندگی( .پایگاه اطالعرسانی دفتر آیتاهلل مکارم شیرازی ،به آدرس:
>(<http://persian.makarem.ir/estefta/?mit=1332&sid=127377#127377
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اجماع را اثبات کرد .از سوی دیگر این حکم دارای مستند روایی است و چهبسوا موضووع
اجماع همین روایات باشد .بنابراین این اجماع مدرکی یا محتمولالمدرکیوه اسوت و چنوین
اجماعی از منظر اصولیون اعتباری ندارد و بهعالوه دلیل مستقلی محسوب نمیشود.
ب) روایات :مهمترین دلیل برای این نظریه ،روایات متعددی است که بوه حکوم خوروج از
منزل اشاره کرده است .برخی برای این حکم به روایوات ضوعیفی (بورای نمونوه ر.ک :صودوق،
1413ق :ج  ،440 :3ج 6 :4؛ حمیووورى1413 ،ق :ج 22:6؛ کلینوووى 1407ق :ج )508 -513 :5
استناد کردهاند که در اینجا مجال نقد آنها نیست .اما روایات معتبری نیز مورد استناد بوودهانود کوه
این روایات را به دو دسته میتوان تقسیم کرد :دستۀ اول روایاتی است که دربارۀ حکوم خوروج
زن در زمان زوجیت وارد شده است 1و دستۀ دوم روایاتی است کوه حکوم خوروج زن پوس از
طالق یا مرگ زوج را بیان کرده است .هرچند دستۀ دوم مستقیمات به بحث ما مربو نیست ،ولوی
میتوان بهدلیل وحدت مالک از آن برای موضوع مورد بحث سود جست.
دستة اول
با محدود کردن بررسی ،به روایات صحیح و معتبر دو روایت برای حکم به لزوم مطلق اکن
شوهر برای خروج زن از منزل قابل استناد خواهد بود .روایت اول ،به حکم وضوعی ناشوی
از خروج بدون اکن زن پرداخته و تعلق نفقه به زن را تا هنگام بازگشت وی منتفوی دانسوته
است 2.استناد به این روایت مستلزم قول به مالزمۀ میان حکم وضعیِ عودم اسوتحقاق نفقوه
بهدلیل خروج بدون اکن و حکم تکلیفیِ حرمت خروج بدون اکن است ،که خالی از اشکال
نیست .این امر در تبیین نظر سوم بررسی خواهد شد.
 .1و یدلِّ على حرمۀ خروج المرأۀ من بیتها بغیر إکن زوجها مطلقات ،صحیح محمّد بون مسولم وحودیث عمورو بون
جبیر وحدیث علی بن جعفر فی کتابه (حر عاملی1414 ،ق :ج  )157 : 20و حدیث الحسین بون زیود و حودیث
حمّاد بن عمرو و حدیث عبدالعظیم الحسنی (حر عاملی1414 ،ق :ج .)211 : 20
 .2عَللی بْنُ إِبْرَاهلیمَ عَنْ أَبِیهل عَنِ النَّوْفَللی عَنِ السَّکُونلی عَنْ أَبِی عَبْدل اللَّهل ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّوهل ص أَیمَوا امْورَأَۀ خَرَجَوتْ ملونْ
بَیتلهَا بِغَیرِ إِکْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَۀَ لَهَا حَتَّوى تَرْجِوع (صودوق1413 ،ق ،ج  .)439 :3اموام صوادق(ع) از پیوامبر اکورم(ص) نقول
فرموده است که به زنی که بدون اجازۀ شوهر از منزلش خارج شود ،نفقه پرداخت نمیشود تا اینکه به منزل برگردد.
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روایت دوم دربارۀ زنی است که از معصوم(ع) دربارۀ تکالیف زن در برابر شوهر سوؤال
می کند و ایشان پنج تکلیف را بیان میکنند که شوامل اطاعوت از شووهر ،لوزوم سوتیذان از
شوهر برای صدقه دادن از اموالش ،تمکین ،لزوم استیذان از شوهر برای روزه گرفتن و نیوز
خروج از منزل میشود 1.داللت این روایت نیز بر مطلوق بوودن لوزوم اسوتیذان بوا مسوائلی
روبهروست که در بخش آخر بررسی خواهد شد.
دستة دوم
مشهور که معتقدند خروج از منزل زن مطلقه به طالق رجعی ،در زمان عدّه ،مطلقات حورام اسوت،
به روایات کیل آیۀ اول سورۀ طالق دربارۀ خروج زن مطلقوه از منوزل وارد شوده اسوت ،اسوتناد
میکنند .طبق این آیه ،نه مرد میتواند او را از منزل بیرون کند و نه وی اجازه دارد بودون اجوازۀ
شوهر ،منزل را ترک کند ،بلکه برای خروج از منزل باید از همسر خوود اجوازه بگیورد .هرچنود
موضوع این آیه زن مطلقه است؛ ولی با تنقیح منا و قیاس اولویوت مویتوانود بور زوجوۀ غیور
مطلقه هم منطبق باشد؛ زیرا منا و مالک عدم جواز خروج زن مطلقه از منزل آن است کوه وی
از نظر شریعت در حکم زوجه تلقی میشوود 2و هموان احکوام زوجوه بور وی مترتوب اسوت.
بهعالوه حکم فرع ،زائد بر اصل نیست؛ ازاینرو تکالیف مربو بوه زوجیوت وی کوه در حکوم
زوجه است ،از تکالیف زوجۀ غیرمطلقه سختتر نیست .بنابراین ،حکم عدم خوروج بودون اکن
 .1عِدَّةٌمِنْأَصْحَابِنَاعَنْأَحْمَدَبْنِمُحَمَّدٍعَنِابْنِمَحْبُوبٍعَنْمَالِكِبْنِعَطِیۀَعَنْمُحَمَّدِبْنِمُسْلِمٍعَنْأَبِیجَعْفَرٍعقَيالَ
جَاءَتِامْرَأَةٌإِلَىالنَّبِی فَقَالَتْیارَسُولَاللَّهِمَاحَقُّالزَّوْجِعَلَىالْمَرْأَةِفَقَالَلَهَاأَنْتُطِیعَهُوَلَاتَعْصِیهُوَلَاتَصَيدَّقَمِينْ
بَیتِهِإِلَّابِإِذْنِهِوَلَاتَصُومَتَطَوُّعاًإِلَّابِإِذْنِهِوَلَاتَمْنَعَهُنَفْسَهَاوَإِنْكَانَتْعَلَىظَهْرِقَتَبٍوَلَاتَخْرُجَمِنْبَیتِهَياإِلَّيابِإِذْنِيهِوَإِنْ
خَرَجَتْمِنْبَیتِهَابِغَیرِإِذْنِهِلَعَنَتْهَامَلَائِکَۀُالسَّمَاءِوَمَلَائِکَۀُالْأَرْضِوَمَلَائِکَۀُالْغَضَبِوَمَلَائِکَۀُالرَّحْمَۀِحَتَّىتَرْجِعَإِلَىبَیتِهَا
(کلینی1407 ،ق :ج... :)507 :5امام باقر(ع) فرمود :زنی به محضر پیامبر(ص) رسید و عرض کورد :ای پیوامبر خودا
حق مرد بر گردن زن چیست؟ ایشان فرمودند :بر او است که از شوهرش اطاعوت کنود ،از خانوۀ او بودون اکنوش
صدقهای ندهد ،بدون ا کن او روزۀ مستحبی نگیرد ،باز نظر جنسی خود را از شوهرش دریغ نکند حتوی اگور ببوا
شوهرش در کجاوهی شتر باشند ،و از خانه اش بدون اکن شوهرش خارج نشود؛ اگر هم بویاکن خوارج شوود توا
زمان بازگشت ،فرشتگان آسمان و فرشتگان زمین و فرشتگان غضب و فرشتگان رحمت لعنتش میکنند.
 .2المعتدۀ عدۀ رجعیۀ کالزوجه (عالمه حلی1416 ،ق :ج .)88 :7
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شوهر ،به طریق اولی باید در مورد زوجۀ غیر مطلقه هم ساری و جواری باشود .بوه بیوان دیگور،
لزوم استیذان از شوهر که در آیه در مورد زن مطلقه بیان شده است ،در حقیقت باید ادامۀ هموان
وضع سابقی باشد که پیش از طالق بر وی حاکم بوده است.
 .4دالیل نظریۀ اشتراط خروج منافی با حق استمتاع به اذن شوهر
برخی فقیهان لزوم استیذان زن برای خروج از خانه را حق مستقلی برای شووهر نمویداننود
(خوئی 1418ق :ج  ،100-101 :20ج  ،)176 :33برخوی هوم ماننود محقوق حلوی از منوع
خروج زن از منزل سخنی نگفته و تنها مسافرت زن بدون اکن شوهر را منع کردهاند (محقق
حلی1408 ،ق ،ج )292 :2؛ این تعبیر نشان میدهد ایشان نیز تنها خروجوی را کوه بوا حوق
استمتاع شوهر منافات داشته باشد ،حرام میدانند .چه آنکوه مسوافرت نمونوۀ بوارز خوروج
غیرمتعارخ و طوالنیمدت است ،ولی خروج بورای کارهوای روزانوه ،معمووالت منوافی حوق
استمتاع نیست؛ مگر در موارد خاص.

1

شهید ثانی در مسالك کیل روایت امام صادق(ع) که حق زن بر مورد را بیوان مویکنود،2
میگوید :هریک از زوجین بایود حقووق متق ابول خوود را بودون اظهوار کراهوت ،بلکوه بوا
خوشرویی ایفا کنند .وی تمکین را که از حقوق مرد بر زن است ،به معنای استمتاع میدانود
و هر آنچه با آن منافات داشته باشد ،از جمله خروج زن از منزل را بدون اجازۀ شوهر ،ولوو
برای عیادت بستگان بیمارش باشد ،جایز نمیداند (شهید ثانی1414 ،ق :ج)308 :8
شیخ در مبسو معتقد است منافع زن ،از جمله استمتاع از وی ،در طوول شوبانهروز بوه
مرد تعلق دارد .لذا اگر مانع خروج زن از منزل شوود ،بایود اطاعوت کنود ( شویخ طوسوی،
1387ق ،ج .) 331 :4
 .1البته قول محقق حلی در این موضوع کامالت روشن نیست و این برداشت از سخن محقق حلی در حد احتمال است.
 . 2وروى شهاب بن عبد ربه قال« :قلت ألبی عبد اهلل علیهالسالم ما حق المرأۀ على زوجها؟ قوال :یسود جوعتهوا ،
ویستر عورتها  ،وال یقبح لها وجها  ،وإکا فعل کلک فقد واهلل أدى حقهوا» (الکوافی1407ق .ج511 :5؛ حور عواملی،
1414ق :ج )226 : 15
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محقووق ،عالمووه و بیشووتر متووأخران ،اجووارۀ زن بوورای ارضوواع ،بوودون اجووازۀ شوووهر را
درصورتی که با حق استمتاع وی منافاتی نداشته باشد ،صحیح میدانند (مؤسسۀ دائرۀمعارخ
الفقه االسالمی1426،ق :ج  .)325 :4بدیهی است در صورت تنافی اجاره با حوق زوج کوه
بر حق ارضاع مقدم است ،عقد اجاره باطل میشود .همچنین شیخ طوسی در مبسو دربارۀ
تکلیف ارضاع زنی که شوهرش مفقود میشود و بعد از عده با فرد دیگری ازدواج مویکنود
و از او بچهدار میشود و از قضا شوهر اول برمیگردد ،معتقد است اگر زن ،فرزندش را در
منزل شوهر اول شیر بدهد ،چون استمتاع از او ممکن است ،استحقاق نفقه دارد؛ ولوی اگور
بدون اجازۀ او از منزل خارج شود و به فرزندش شیر بدهود ،ناشوزه محسووب مویشوود و

مستحق نفقه نیست (شیخ طوسوی ،1387 ،ج  .)281 :5محقوق سوبزواری در ذخیيرهالعبياد
میگوید :اعتکاخ استحبابی زن باید با اجازۀ شوهر باشود؛ زیورا اعتکواخ بوا حوق اسوتمتاع
شوهر منافات دارد (محقق سبزواری ،بیتا.)541 :
این عده لزوم یا عدم لزوم استیذان را دائر مدار حق دیگری با عنووان حوق اسوتمتاعات
جنسی میدانند1؛ یعنی اگر خارج شدن زن از منزل منافاتی با ایون حوق مورد داشوته باشود،
خروج ،مشرو به اکن شوهر خواهد بود .تفاوت این دیدگاه با دیدگاه قبل آن است کوه در
مواردی مانند زمانیکه شوهر در سفر است و موضوع استمتاع منتفی اسوت ،نیوازی بوه اکن
شوهر نیست؛ درحالیکه بنابر دیدگاه اول ،استیذان در هر حال الزم است.
برای اثبات این نظریه دالیل زیر را میتوان ارائه کرد:
الف) مفاد آیة  1سورۀ طالق :یکی از دالیل این نظریوه ،از دیودگاه شویخ و عالموه در
تحریر ،که به استناد روایت حسنۀ حلبی ،2حرمت خروج زن از منزل را مقیود بوه عودم اکن
زوج میدانند (عالمه مجلسی1407 ،ق ،ج  ،)257 :13مفاد آیۀ  1سورۀ طالق است .در ایون
 .1برخی فقیهان طرفدار نظر اول نیز تصریح کردهاند که اگرچه این حق ناشی از حق اسوتمتاع شووهر اسوت ،چوون حوق
استمتاع محدود به هیچ زمان و مکانی نیست ،اکن شوهر بهطور مطلق الزم است (نجفی1421 ،ق .ج .)183 :31
 .2الحر العاملی1414ق .ج.434 : 15
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آیه اخراج و خروج زنان مطلقه از منزلی که در آن سکنی دارند ،نهوی شوده اسوت .بوا ایون
مالک که زن مطلقه از نظر شریعت در حکم زوجه تلقی میشود و همان احکام زوجوه بور
وی مترتب است ،نمیتواند بدون اجازۀ شوهر از منزل خارج شود .بدیهی است علت نیواز
به استیذان ،حق رجوعی است که در طالق رجعی برای مرد وجود دارد .بوهعبوارت دیگور،
باید زمینۀ امکان برگشت دوباره به زندگی در هر زمانی برای وی فراهم باشد توا در نتیجوه
بتواند همانند زمان زوجیت از حق استمتاع بهرهمند شود.

1

ب) اصاله االباحه :اباحه عبارت است از خطاب شرعی مبنی بر تخییر مکلف بین فعول
و ترک ،بدون رجحان یکی بر دیگری .مفاد این نوع اباحه ،رضایت شارع به هریک از فعول
و ترک است و متعلق آن افعال مکلف است .به این اباحه« ،اباحه بوه معنوای اخوص» گفتوه
میشود که مقابل آن« ،اباحه به معنای اعم» قرار دارد .مطابق این اصول زن مخیور اسوت در
منزل بماند یا منزل را ترک کند؛ مگر اینکه شوهر او را منع کند.
ج) قاعدۀ سلطنت :مطابق قاعدۀ فقهی سلطنت ،هر کس بر اعمال خویش مسلط اسوت
و هر کاری میتواند انجام دهد؛ مگر کاری که خالخ شرع باشد (مکارم شویرازی1411 ،ق،
ج  ،)36 :2ازاینرو آنچه باید اثبات شود ،محدود کردن آزادی زن در خروج از منزل است،
نه خالخ آن .البته بهنظر میرسد ،برای اثبات این نظریه کافی است سند یا داللوت روایواتی
که بر منع خروج زن بهطور مطلق مورد استدالل قرار گرفتهاند ،مورد نقد قورار گیورد .البتوه
این راه ناتمام است ،زیرا در این مسلله عالوهبر نظریۀ اول و دوم ،نظریۀ سومی هوم وجوود
دارد .در نتیجه ابطال ادلۀ نظریۀ اول برای اثبات نظریۀ دوم کافی نیست.
 .5نظریۀ سوم :منع خروج بدون مصلحت
در دین اسالم اصل این است که همۀ افعال ،جایز و مباح باشند .از سووی دیگور ،براسواس
قاعدۀ سلطنت ،هر شخص بر نفس خودش که از فحوای قاعدۀ سلطنت بور موال برداشوت
 .1المعتدۀ عدۀ رجعیۀ کالزوجۀ ،ألن للزوج الرجوع فی طالقها واالستمتاع بها (عالمه حلی1416 ،ق ،ج .)88 :7
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میشود ،تسلط دارد و میتواند آن را به هر کاری وادارد (طباطبائى حکویم1416 ،ق ،ج :10
 ،)17زیرا اسالم ،انسان را موجودی مختار و آزاد میداند که اگر از چارچوبهای شوریعت
خارج نشود ،بر همۀ شلون خود تسلط دارد و هیچکس حق ایجواد محودودیت بورای او را
ندارد ،مگر اینکه ثابت شود دین حق ایجاد چنین محودودیتی را بوه او داده اسوت .بور ایون
اساس ،محدود کردن زن به اکن دیگری در یک عمل مانند خارج شودن از منوزل ،فقوط در
صورتی قابل قبول است که با دلیل شرعی اثبات شود .البته دانستیم که چنین دلیلوی وجوود
دارد و نمیتوان همچون قائالن به قول دوم از آن صرخنظر کرد .اگرچه در حودود داللوت
آنها تردید وجود دارد.
گفته شد ،ادلۀ اصلی بیانشده برای لزوم استیذان زن در خروج از منزل دو روایت است
که مورد استناد طرفداران نظر اول بود .یکی از دالیل تردید در داللت روایات موورد اسوتنادل
نظر اول ،قلت قابل توجه آنها با وجود ابتالی گستردۀ جامعۀ آن روز است .روش برخوورد
شارع مقدس و اهل بیت(ع) با امور ناپسندی که در میان مردم رواج گستردهای داشتند ،این
بود که وقتی می خواستند مردم را از این امور نهی کنند ،بوه انودازۀ گسوتردگی و شویوع آن
امور ناپسند ،نهی خود را در مکانها و زمانهای مختلف و بوا بیوانهوای گونواگون تکورار
میکردند و به اندازۀ شدت رسوخ آن امور در جامعه یا به اندازۀ اهمیت آنها بر نهوی خوود
تأکید میکردند ،چراکه برخورد مبیّنان شریعت با امور ناپسندی که در جامعه رایج و راسوخ
شده بودند ،اگر با این کیفیت همراه نمیشد ،بیشک بازدارندگی الزم را نداشت .نهویهوای
مکرر و مؤکد ایشان در برخورد با پدیودۀ انحرافوی قیواس و منکراتوی چوون ربواخوری و
میگساری یا توصیۀ مکرر به تقیه نمونههایی از این مطلب است.
مسللهای مانند خارج شدن زن از خانه آن هم وقتی بخواهد از خروجهای کوتواهمودتی
مثل دید و بازدید از همسایگان و بستگان گرفته تا سفرهای بلندمدت را شامل شود ،بهویژه
در جامعه ای که بسیاری از مشواغل ماننود تجوارت ،شوبانی ،جنوگ و  ...کوه بوه سوفرهای
بلندمدت در آن عصر نیاز داشته است ،مسللهای است که همه یا بیشتر زنوان جامعوه بوه آن
مبتال بودهاند .این کثرت ابتال مستلزم آن است که سؤاالت زیادی مطورح مویشود و مبیّنوان
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شریعت نیز مطلوب خود را با روایات فراوانی بیان میکردند .اندک بودن معنادار روایوات و
فقدان چنین پرسش و پاسخهایی در میان احادیث میتواند نشانۀ این باشد که پیوروان ائموه
چنین برداشتی از کلمۀ خوروج در تعوالیم آنوان نداشوتهانود؛ یوا از خوروج ،هموان خوروج
بیبازگشت و خروج بلندمدت را فهم کردهاند یا صرفات یوک توصویۀ اخالقوی بودون التوزام
فقهی از سخنان ایشان برداشت کردهاند (علیدوست.)35 :1390 ،
دالیل دیگری نیز برای تردید در داللت این روایات وجود دارد .روایت اول از نظر سند
موثقه است و معتبر بهشمار میآید .اما موضوع اصلی این روایت عدم لزوم پرداخوت نفقوه
در صورت خروج بدون اکن زن بوده و مستقیمات از خروج بدون اکن نهی نکرده است؛ یعنی
ممکن است حکم وضعی سقو نفقه وجود داشته باشد؛ اما حکم تکلیفی حرموت خوروج
وجود نداشته باشد ،بلکه این حکم بهدلیل جداگانهای نیاز دارد .برای نمونه هدخ از حکوم
وضعی ممکن است اعمال فشار بر زوجه باشد تا وی یوا بوه تشوخیص خوود از خوروج از
منزل خودداری کند .یا اگر از منزل خارج شد ،بهدلیول عودم امکوان رسویدگی بوه وظوایف
زناشویی فاقد حق دریافت نفقه شود.
نکتۀ دیگر اینکه به قرینۀ موضوع نفقه در ایون روایوت ،مقصوود از خوروج نمویتوانود
خروج کوتاهمدت و برای انجام امور روزانه باشد ،زیرا قورار دادن نفقوه و ارزشویابی میوزان
نفقه که موردنظر روایت است ،در مقابل چنین خروجهایی قابل قبول نیسوت .بورای نمونوه
هیچکس به این حکم ملتزم نمیشود که برای چند ساعت خروج جهوت کارهوای متعوارخ
روزانه ،مقداری از نفقه از سوی زن به مرد بازگردانده شود .بلکه سویاق و موضووع روایوت
بهگونهای است که عرخ از خروج ،ترک منزل برای مدت قابل توجه را برداشوت مویکنود
(ر.ک :خوئی1418 ،ق ،ج .)100 :20
روایت دوم نیز از نظر سند صحیحه و معتبر است ،اما داللوت ایون روایوت بور مقصوود
پیروان نظر اول مبهم است .در این روایت ،معصوم(ع) در مقام بیان تکوالیف الزاموی زن در
برابر شوهر بودهاند و تمام پنج مورد بیانشده از این نوع است .اشکال اصلی به داللت ایون
روایت آن است که پیامبر(ص) در اینجا در مقام بیان جزئیات این حق نبودهاند .قرینوۀ ایون
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امر آن است که اطاعت از شوهر نیز در این روایت بهعنوان یکوی از حقووق واجوب آموده
است ،درحالیکه می دانیم اطاعت از شوهر حق مستقل یا مطلق شوهر نیست .ازاینرو ایون
روایت اگرچه می تواند داللت بر حق مستقل شوهر نسوبت بوه خوروج زن از منوزل داشوته
باشد ،اطالق آن از روایت قابل استنبا نیست .قیود قابل توجه برای این حق در تبیین نظور
سوم با استفاده از اصل معاشرت به معروخ خواهد آمد.
یکی از اشکاالت اساسی وارد به چنین روایاتی این است که معموالت ایون روایوات نواظر بور
وضعیت مورد ابتالی سؤالکننده بوده است .در این صوورت نمویتووان گفوت حکموی کلوی از
سوی ائمه(ع) بیان شده ،بلکه فقط در پاسخ به سؤالکنندهای کوه شورایط زنودگی خوود را بیوان
میکند ،دستورهایی فرمودهاند .در این موارد ممکن است معصوم(ع) آموادگی اطاعوت بواالیی را
در شخص بیابد و وی را به برخی دسوتورهای اخالقوی یوا دسوتورهایی کوه در موورد زنودگی
شخصی وی کاربرد دارند ،راهنمایی کند .فقها معموالت این بیان را در رد داللوت روایواتی بوهکوار
میبرند که با روایات دیگر متعارض اسوت (عواملی و شوهید ثوانی1410 ،ق ،ج  ،)148 :10کموا
اینکه برخی فقها هنگام وجود قرینه یا دلیل متعارض ،قائول شودن بوه کواربرد روایوت در موورد
خاص آن را جایز دانستهاند (مراغی1417 ،ق ،ج  .)29 :1در اینجا نیز با توجه بوه وجوود قورائن
دیگری که بیان شد و آیات متعارضی که خواهد آمد ،شایان توجه است .پیش از ایون قرائنوی در
راستای تعیین داللت صحیح روایات این باب بیان شد و در انتها نیز با اسوتفاده از آیوات قورآن و
اصل معاشرت به معروخ تعارض آنها با این ادله بیان خواهد شد.
در پاسخ استناد به روایات مربو به زن مطلقه نیز که همراه با استناد به تنقیح منا بود،
باید گفت میان حکم خروج زن مطلقه و حکم خروج زن غیرمطلقه تالزمی وجود نودارد و
حکم این دو قابل قیاس نیست .چه آنکه ممکن است علت خاصی برای حکوم خوروج زن
مطلقه مانند کاهش امکان مالقات وی با مردان دیگر مدنظر بوده باشود توا احتموال پیشوامد
هرگونه عواملی که ممکن است سبب تثبیت طالق و تضعیف امکان رجووع شوود ،کواهش
یابد .ضمن آنکه به قرینۀ آیۀ مووردنظر در ایون روایوات «التخرجووهنِّ مون بیووتهنِّ» ایون
روایات باید به خروج طوالنیمدت و به قصد عدم بازگشت معنا شود.
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تا اینجا تالش شد داللت روایات دال بر لزوم اخوذ اکن شووهر بورای خوروج از منوزل
بهدرستی تبیین شود .بنابر مطالب گفتهشده قول اول یعنی لزوم مطلق اخذ اکن شوهر بر هور
نوع خروج از منزل از سوی زن قابل قبول نیست .حمل این روایات بر حق استمتاع نیوز از
سوی صاحبان نظر دوم بدون دلیل است؛ چراکه ریاست مرد در تعیین مصالح خانواده را که
موردنظر این روایات بوده است ،نادیده میگیرد .ازاینرو این قول نیز قابل پذیرش نیست.
حال که داللت روایات مورد استناد نظر اول بر لوزوم مطلوق اخوذ اکن بورای خوروج از
منزل خدشهپذیر است ،بهدلیل اصلی این امر می پردازیم و آن تعارض چنین داللتی با آیات
قرآن و مصالح خانواده است .این دسته آیات بر محور بودن مصالح خانواده (در کنوار حوق
استمتاع) بهعنوان مبنای اختیاراتی که به مرد اعطوا شوده اسوت ،داللوت دارد ،زیورا احکوام
اسالمی ،بهویژه احکام معامالت و نکاح با توجه به مصالح و مفاسد اجتماعی بیان شودهانود
که در متن آیات و روایات دیگر موجود است و باید در بیان حکم شرع به آنهوا نیوز توجوه
کرد .در غیر این صورت برخی احکام با شوبهۀ نقوض غورض روبوهرو مویشووند .در ایون
صورت ضمن پذیرش وجود حق مستقلی برای مدیریت رفتوآمد زن (نه حقی در تطوابق
با حق استمتاع) ،اطالقی برای آن وجود ندارد .برای مثال ،شوهر حق ندارد بهسبب لجبازی،
اکیت زن یا منافع شخصی نامربو به خانواده یا بهدلیل خواستهای که منطبق بر مصوالح زن
و خانواده نیست ،مانع خروج زن از منزل شود .تنها خواستۀ شخصی شوهر که میتواند زن
را از خروج بازدارد ،حق استمتاع است .این دیدگاه ،توجه به مصالح زن و زنودگی و کیوان
خانواده را در این مسللۀ محوری میداند .آیات بیانکننودۀ ایون امور را مویتووان مخصوص
روایات مطلق مذکور دانست .در ادامه داللت این آیات بررسی میشود.
مطابق آیۀ  19سورۀ نساء «وَ عاشلرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوخل» معاشرت به معروخ نسبت به همسر
بر مردان واجب است .وایۀ معروخ از جمله وایههای مهم قرآنی است که بهعنوان ضوابطۀ
بسیاری از رفتارها در قرآن بیان شده است .معاشرت به معنى اختال (ابنمنظوور1414 ،ق،
ج 547 :4؛ فیروزآبادی1407 ،ق ،ج  )90 :2مصاحبت همراه بوا اخوتال اسوت؛ یعنوى بوه
معنای استمرار صحبت (همراهوی) بوهعوالوه آمیوزش داشوتن اسوت و معوروخ بوه معنوى
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شناخته شده و پسندیده از روى عقل ،عرخ و شورع اسوت (طباطبوایی :1385 ،ج .)404 :4
قرآن در این آیه دستور معاشرت شایسته و رفتار انسانى مناسب را با زنان صادر موىکنود و
در حقیقت درصدد تبیین تغییر رویکرد معرفتی و در نتیجه ،تغییر رفتاری جامعه نسوبت بوه
زنان است .عالمه طباطبایی در تفسیر این بخش از آیه مینویسد:
معاشرتی که از نظر مردان معروخ و شناختهشده و در بین آنها متعارخ است ،این است
که یک فرد از جامعه ،جزء مقوم جامعه باشد؛ یعنوی در تشوکیل جامعوه دخالوت داشوته و
میزان دخالت وی با سایر اعضا مساوی باشد و در نتیجه در بهدست آمدن همکاری عمومی
و تعاون ،به اندازۀ دیگران تأثیر داشته باشد .بنابراین ،اصل معاشرت به معروخ ،یوک اصول
برای زندگی اجتماعی زنان است و به روابط خانوادگی اختصاص ندارد (طباطبوایی،1385 ،
ج  .)404 :4همچنین معاشرتی است که براساس منطق و حکمت عقالیی باشد.
فقها در تعیین نوع لباس و مسکن و خدمات منزل و اموری از این قبیل براساس قاعودۀ
معاشرت به معروخ فتوا دادهاند (عاملی ،1372 ،ج 419 :1؛ عاملی (شهید اول)1413 ،ق ،ج
 .)457 :8در اینجا نیز می توان گفت اگر مرد زن خود را بدون دلیل یا بوه دالیول خوارج از
مصلحت خانواده از خروج از منزل منع کند ،خالخ این آیه رفتار کورده اسوت و حوق وی
برای اکن خروج ،شامل این موارد نمی شوود .بنوابراین اطوالق روایوات براسواس ایون آیوه
تخصیص میخورد.
آیۀ دیگر در این زمینه ،آیۀ  228سورۀ بقره است« :و َلَهُنَّ ملثلُ الَّوذى عَلَویهِنَّ بِوالمَعروخل
وَلللررجالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَۀٌ :و برای آنان حقوقی شایسته است؛ هماننود وظیفوهای کوه بور عهودۀ
آنهاست؛ ولی مردان را بر زنان مرتبتی است» .مرحوم طبرسی در تفسیرمجمعالبیيان بخوش
اول آیه را از سخنان عجیب و جامع میداند و متضمن فواید بسیاری میشومارد (طبرسوی،
 ،1380ج  .)575 :2با این حال در ادامۀ آیه با عبارت «للرجوال علویهن درجوۀ» بوه تفواوت
حقوق و مسلولیتها اشاره میکند که نیازمند تبیین است.
تناسب حوق و مسولولیت و تکلیوف یکوی از اصوول نظوام حقووقی اسوالم اسوت کوه بوه
صورتهای مختلفی بیان شده است (مصباح یزدی ،1380 ،ج  .)80 - 81 :1آنچه دربارۀ حقووق
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زن در خانواده مطرح است ،به این معناست که حقهای زن با مسلولیتهای وی متناسب اسوت.
این سخن بر این پیشفرض استوار است که قواعد حاکم بر روابط خانوادگی کوه گواه متضومن
تبیین حقها و گاه بیانکنندۀ مسلولیتها و تکالیف است ،توسط شارع مقرر شده اسوت .بوا ایون
پیشفرض ،سخن این است که آیا میان حقهوای زن و تکوالیف و مسولولیتهوای وی تناسوب
برقرار است؟ براساس صفات شارع باید گفت ،نظام حقوق خانواده عادالنه و حکیمانوه اسوت و
در نتیجه میان حق و مسلولیت تناسب برقرار میکند .این آیه بوهصوراحت بوه برقوراری تناسوب
حقها (لَهُنَّ) و مسلولیتها و تکالیف (عَلَیهِنَّ) اشاره میکند .نکتۀ شایان توجه در آیه این اسوت
که مبنای سخن ،حقوق زنان است و برای آن معیار معروخ قرار داده شده است .بنوابراین بحوث
در خصوص آیه قبل و تعارض و همچنین نسبت آن با روایاتل دال بر لوزوم اکن خوروج زن ،در
اینجا هم وجود دارد.
آیۀ  34سورۀ نساء «الرِّجالُقَوَّامُونَعَلَىالنِّساءِبِمافَضَّلَاللَّهُبَعْضَهُمْعَلىبَعْضٍوَبِماأَنْفَقُوا
مِنْأَمْوالِهِمْ  :مردان ،از آن جهت که خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است ،و از آن جهت
که از مال خود نفقه مىدهند ،بر زنان تسلط دارند» نیوز بوهطوور غیرمسوتقیم بوا بحوث اکن
خروج زن ارتبا دارد .وایۀ «قوّام» سه بار در قرآن آمده است .در آیۀ  135سوورۀ نسواء 1و
آیۀ  8سورۀ مائده 2به کسانی که ایمان آوردهاند ،دستور داده شده است که «قوّامین بالقسوط»
« .1یاأَیهَاالَّذِینَآمَنُواكونُواقَوَّامِینَبِالْقِسْطِرُهَدَاءَلِلَّيهِوَلَوْعَلَىأَنفُسِکمْأَوِالْوَالِدَینِوَالْيأَقْرَبِینَإِنیکينْغَنِیياأَوْفَقِیيرًا
فَاللَّيهُأَوْلَىبِهِمَافَلَاتَتَّبِعُواالْهَوَىأَنتَعْدِلُواوَإِنتَلْوُواأَوْتُعْرِضُوافَإِنَّاللَّيهَكانَبِمَاتَعْمَلُونَخَبِیرًا :اى کسانى کوه ایموان
آورده اید ،به عدالت فرمانروا باشید و براى خدا شهادت دهید ،هر چند به زیان خود یا پدر و مادر یا خویشواوندان
شما و چه توانگر و چه درویش و بوده باشد .زیرا خدا به آن دو سزاوارتر است .پس ،از هوا نفس پیروى مکنید توا
از شهادت حق عدول کنید .چه زبانبازى کنید یا از آن اعراض کنید ،خدا به هر چه مىکنید آگاه است».
« .2یاأَیهَاالَّذِینَآمَنُواكونُواقَوَّامِینَلِلَّيهِرُهَدَاءَبِالْقِسْطِوَلَایجْرِمَنَّکمْرَنَآنُقَوْمٍعَلَىأَلَّاتَعْدِلُوااعْدِلُواهُوَأَقْرَبُلِلتَّقْيوَی
وَاتَّقُوااللَّيهَإِنَّاللَّيهَخَبِیرٌبِمَاتَعْمَلُونَ :ای کسانی که ایمان آوردهاید! همواره برای خدا قیام کنید ،و از روی عودالت،
گواهی دهید .دشمنی با جمعیّتی ،شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنید ،که به پرهیزکاری نزدیوکتور
است! و از (معصیت) خدا بپرهیزید ،که از آنچه انجام میدهید ،با خبر است!»
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باشند .در این دو آیه ،قوامین از صفات مؤمنان ،اعم از زن و مورد اسوت و بوه شوهادت بور
مردم؛ یعنی قیام به امر دین ،مطابق روش شرع و التزام به عدل و قسط مرتبط است .دربوارۀ
آیۀ مذکور مباحث گوناگونی مطرح است؛ مانند اینکه آیوا ایون آیوه بوه روابوط خوانوادگی
اختصاص دارد یا شامل هموۀ روابوط اجتمواعی مویشوود؟ (تبریوزی1416 ،ق ،ج 464 :1؛
جوادی آملی )391 :1375 ،و دیگر اینکه بنا بر هر دو احتموال ،بایود دیود معنوای قوامیوت
چیست (ابنمنظور1414 ،ق ،ج .)502 :12
مسللۀ مهم این است اینکه مقتضای قوام بودن رعایت قسط و عدالت در شلون کسوانی
است که امورشان بر عهدۀ او قرار داده شده است .مفهوم قوامیت با تسلط تفاوت دارد ،زیرا
از مفهوم سلطه ،آزادی مطلق در تصرخ فهمیده میشود؛ به عبارت دیگر ،قوّامبودن بوه ایون
معنا نیست که مرد در حیات اجتماعی ،بر زن سلطه و والیوت دارد؛ بوهگونوهای کوه بتوانود
هرگونه میخواهد تصمیم گیرد و بر زن بهطور مطلق و بدون هیچگونوه قیود و محودودیتی
اعمال والیت کند ،بلکه قوام بودن متضمن دو امر مهم است :یکی اینکه مرد نیازهای موادی
و معنوی زن را فراهم کند؛ بهطوریکه خواستههای او بهصوورت مناسوب بورآورده شوود و
احساس اطمینان و آرامش کند؛ دیگر اینکوه از زن حمایوت کنود و او را مراعوات نمایود و
خانواده را در حدود سلطهای که دارد ،براساس عودل اداره کنود .تسولط مورد و سرپرسوتی
خانواده دارای ضوابط و قیود بسیاری است که زمینۀ آزادی زن و فرزندان را در چوارچوب
مجاز و مشروع فراهم میآورد (رئوخ .)177 :1377 ،ضابطۀ کلی شیوۀ اجرا ،همان عملکرد
طبق معروخ است که در آیات متعدد قرآن بر آن تأکید شده است؛ ازاینرو روشن میشوود
چنانکه سرپرستی و قوامیت مرد بر زن در محیط خوانواده بایود عادالنوه باشود ،اجورای آن
نمیتواند مخالف با عدالت باشد.
براساس این معنی مفاد آیۀ شریفه این است که خداوند مردان را مسلول تأمین منوافع و
مصالح زنان قرار داده است و شوهر باید مراقب حفظ مصوالح موادی و معنووی زن باشود.
بنابراین ،مطابق این آیه مرد حق ندارد بهسبب لجبازی ،اکیت زن یا منافع شخصی نوامربو
به خانواده یا خواسته ای که منطبق بر مصالح زن و خانواده نیست مانع خروج زن شود .تنها
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درصورتیکه زن خواهان انجام کاری برخالخ مصالح خود و یا مصالح خانواده ولوو اینکوه
در نهایت تأمینکنندۀ مصالح زن باشد ،مرد میتواند مانع آن شود .بنوابراین ،مورد حوق دارد
زن را از خروج از منزل با این شر منع کند.
 .6نتیجهگیری
با توجه به روایات صحیح و معتبر موجود در موضوع مورد بحوث ،مشوهور فقهوای شویعه
نسبت به لزوم اکن شوهر برای خروج زن از منزل بهطور مطلق فتوا دادهاند .به این معنا کوه
حتی شوهر می تواند بدون دلیل و برخالخ مصلحت خانواده از این حق خود استفاده کنود.
خروج بدون اکن زن از منزل در موردی که نیاز به اکن دارد ،صورفات حورام تکلیفوی نیسوت،
بلکه دارای آثار وضعی مانند ناشزه شدن زن و عدم تعلق نفقه بوه وی در مودت خوروج از
منزل است .اجرای این حکم با اینکه تعداد معدودی از فقها از گذشته تاکنون بورخالخ آن
فتوا داده اند ،در محاکم کشور با مشکل روبهرو بوده اسوت .چوه آنکوه قانونگوذار بوهدلیول
فراوانی سوء استفاده از این حق از سوی مردان ،به آن تصریح قانونی نکرده اسوت و چنوین
حقی در دادگاههای کشور بهعنوان حق شوهر به رسمیت شناخته نمیشود.
حقی که در قانون و دادگاهها به رسمیت شناخته شده است ،حق استمتاع است .بنابراین
از منظر نظام حقوقی کشور ،تنها خروج مخل به حق استمتاع است که دارای احکام تکلیفی
و وضعی مربوطه مانند نشوز و مسائل مربو به نفقه است .ایون در حوالی اسوت کوه ادلوۀ
مورد استناد در مورد این تکلیف زن ،قابل چشمپوشی نیست و رها کردن ریاسوت مورد بور
خانواده نیز به مصلحت خانواده نخواهود بوود .شود ،تموام حقووق و تکوالیف زوجوین در
خانواده از جمله ریاست مرد بر خانواده در جهت مصالح خانواده و بر مبنای اصل معاشرت
به معروخ تنظیم شده است .بنابراین باید بهویژه در مقام قانونگذاری ،مقوررات بوهگونوهای
تنظیم شود که مصالح و مفاسد موردنظر در ایجاد و ادارۀ نهادهایی چون خوانواده ،حفوظ و
تقویت شود .رها کردن یک حکم شرعی بهدلیل اختالخ فقها در آن ،همانند قوانونی کوردن
یک حکم شرعی بدون توجه به تبعات اجتماعی آن موجب دور کردن خانوادهها از اهداخ
متعالی شرع و مصالح و مفاسد در نظر گرفتهشده هنگام صدور احکام مذکور میشوود .اگور
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در جامعه ای موارد زیادی از سوء استفاده مردان از حق استیذان ،همچون منع از خروج زن،
بدون دلیل یا برای اکیت زن و بهدلیل بدخلقی و لجبازی مشاهده شوود ،بایود بوه شویوهای
دست به قانونگذاری زد که مصالح عالیۀ خانوادهها و جامعۀ اسالمی مراعات شود ،بوهویوژه
آنکه معیارهای آن در آیات و روایات متعدد همچون آنچه تحت عنوان اصول معاشورت بوه
معروخ ککر شد ،آمده است.
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