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The purpose of this study is to investigate the necessity or non-

necessity of the wife's permission from the husband to get back the 

right of political participation. The results of this research, based on 

the descriptive-analytical method, have indicated that if there is no 

strong reason for the wife's permission from the husband or not, the 

"principle" in the problem should be sought and acted upon. First, 

according to the tradition of Salaf jurists, in individual jurisprudence, 

only cases of participation do not require permission that they do not 

contradict with the right of the spouse. Secondly, according to 

government jurisprudence, the basis of mutual rights and duties of the 

individual and the state requires individuals to perform their social 

duties. Therefore, in that part of the participation which is the duty of 

the wife, not only she does not need to get permission, but the 

husband cannot prevent her, even if it is against his right. But that part 

of the participation which does not fit in the form of duty and is a 

woman's right, the principle is based on not to allow, unless it requires 

permission for a specific reason. Third, women's political participation 

must be accompanied by the observance of principles and obligations 

such as the preservation of the individual's social and family identity 

and the preservation of chastity.  
 
Keywords: Political participation, Women's rights, Political rights, 

Social rights, Marriage rights. 
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 یاسیزنان در مشارکت س یاسیاستقالل س

  

 23/3/88 تاریخ تأیید:                     32/7/89 تاریخ دریافت:

 * یعتیاهلل شر روح 

 

 

حق    یفایزوجه از زوج نسبت به است ی عدم لزوم اجازه یالزوم  یپژوهش بررس ینهدف ا

از آن  یحقاک  یلقی تحل-یفیروش توصق  بر یهبا تک ی تحق ینا یجاست. نتا یاسیمشارکت س

« اصل»دنبال  به یدعدم آن نباشد، با یابر اذن زوجه از زوج  یمحکم یلبوده است که اگر دل

 یصرفاً موارد یفرد سلف، در فقه  یهافق ی یرهدر مساله بود و بدان عمل کرد. اوال، بنابر س

 یبراساس فقه حکقومت  یا،. ثانیستاجازه ن یازمندنباشد، ن یاز مشارکت که با ح  زوج مناف

خقود را   یاجتماع یفمتقابل فرد و دولت اقتضا دارد افراد تکال یفحقوق و تکال یمبنا یزن

 خواهقد، یا اجقازه نمق  تنه زن است، نه یفکه تکل ارکتانجام دهند؛ لذا در آن بخش از مش

باشقد؛ امقا آن بخقش از     یاگر بقا حق  او منقاف    یمانع آن گردد، حت تواند یبلکه زوج نم

و ح  زن است، اصل بر عدم اجازه اسقت، مرقر    گنجدینم یفمشارکت که در قالب تکل

 یت اصقول و واجبقات  یبا رعا یدزن با یاسیاجازه را بطلبد. ثالثا، مشارکت س یخاص یلدل

 .باشدفرد و حفظ عفت همراه  یو خانوادگ یاجتماع یتمانند حفظ هو

 

 .حق زوج ی،حقوق اجتماع یاسی،حقوق زنان، حقوق س یاسی،مشارکت س :ها هکلیدواژ
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 مقدمه

معنای فرصت پرداختن شمار زیادی از شهروندان به اموور سیاسوی، از    مشارکت سیاسی به

ی حقووق سیاسوی    ازجملهو  (3323. ص، 2، ج3292 لیپست،)ی الزم دموکراسی است ها شرط

کوردن و   . این واژه در معنای عام شامل حق انتخابشود یمشهروندان در جامعه محسوب 

ی مختلف سیاسی، نقد و انتقاد به حکوموت، تشوکیل حووب و    ها سمتشدن برای  انتخاب

نود مشوارکت   ها مورد دیگر است. برخی معتقدی مطبوعات و دهانداز راهشرکت در احواب، 

ی  لهیوس بهو اعمالی است که شهروندان خصوصی  ها تیفعالی از ا مجموعه مثابه بهسیاسی 

فیرحوی،  )هسوتند  وجوی نفوذ یا حمایت از حکومت و سیاسوت خاصوی    آن اعمال در جست

 .(23 ، ص.3277

ی برخورداری زنان از این حوق و مباحوث پیراموون     راستا، امروزه بحث درباره در همین

زیادی گرفته است. این موضوع از زوایای مختلفی قابل بررسی است. از نگاه فقهوی  رونق 

بر اصل مشروعیت حق مشارکت برای زنان، لووم یا عدم لوووم اجوازه از زوج بورای     عالوه

کوه  ای است که باید بررسوی کورد. در ایون تحقیوق، بوا فور  آن       ی آن نیو مسالهفایاست

شود، بحث  شامل می -حداقل در بسیاری از موارد  -و عمومات دال بر مشارکت، زنان را نی

است. لواا بحوث    گرفته قراراز تقیّد مشارکت سیاسی همسران به اذن شوهران مورد بحث 

 کنیم.پژوهش دیگری موکول می بهی اصل مشروعیت مشارکت زنان را  درباره

متقابل برای زوج  طوردانان، بعد از ازدواج حقوق و تکالیفی بهبه اعتقاد فقیهان و حقوق

شود؛ اگر مشوارکت سیاسوی زنوان موجو      دیگر و خانواده ایجاد می و زوجه نسبت به یک

باید مقیّد به اذن زوج  بسا چهویژه شوهر شود، اخالل در تکالیف آنان نسبت به خانواده و به

 یا گونوه  بوه هوا  از مشارکت یمتفاوت است. برخنیو  یاسیس یها سنخ مشارکتباشد. البته 

 ایحفظ نظام  انندحاکم )م ی ادله لیدل بهنیو  یبرخ ؛ستیست که در تقابل با حقوق زوج نا

باشود.   موی در تواحم با حقوق زوج دیگر  یبرخ ، امامقدم بر حق زوج است ی(شرع فیتکال

ی اصلی این تحقیق، بحث و بررسی تقیّد مشارکت سیاسی زنوان بوه    اساس، دغدغه براین

 همسران در سنخ اخیر است.رضایت  رضایت یا عدم

این نکته قابل توجه است که باید میان انواع حقوق و تکالیف زوجوین تفکیوک کورد.    

حقوق و تکالیفی که هور   سو کمتفاوت هستند. ازی فیتکالزوجین دارای سه نوع حقوق و 

نسبت به خدا، نسبت به دیگران و نسبت به نودیکان( دارند؛ )یک فارغ از خانواده و جامعه 

دیگور و   ی ازدواج برای زوجین نسبت بوه یوک   واسطه بهدیگر، حقوق و تکالیفی که  زسویا
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، حقوق و تکالیفی که نسبت به جامعه و حاکمیت دارند. تیدرنها و شود؛فرزندان ایجاد می

یی را ایجواد  هوا  تیمحدوددیگر  این سه نوع حقوق و تکالیف ممکن است در تواحم با یک

 که برای فهم دیدگاه شارع در بواب حقووق    بر این . عالوهدنگردخوش تغییراتی  ه، دستدرک

و تکالیف همسران، باید به متغیراتی از قبیل زمان و مکان و اولویوت حقووق خوانواده نیوو     

 توجه داشت.

ی دیگر توجه به دو رویکرد فردی و حکوومتی در فقوه اسوت. بورخالی رویکورد       نکته

ی احکام و موضوعات فقهوی، بوا    ی همهطورکل بهحکومتی که حقوق و تکالیف اشخاص و 

شود؛ رویکورد یوا نگورش فوردی،     نگاه و توجه به ارتباط فرد و حکومت در نظر گرفته می

کند و نظاماتی ی که در آن زندگی میا جامعهگرفتن  رویکرد فردمحور به فقه و بدون درنظر

این نگورش بوه موضووع     تحقیق، نگاه فقیهانی که بااست که حاکم بر آن جامعه است. به

، با نگرش فقه حکوومتی و فقوه نظوام )کوه فقیهوان      ها دگاهیداند، در عین تفاوت نگریسته

اساس در دو قسمت جداگانوه، بوه    این نواندیش معاصر بدان گرایش دارند( متفاوت است. بر

 خواهیم پرداخت. هرکدامی  دو نگرش و ادله

شارکت زنان، که مبنای بحث ماسوت،  در پایان در اشاره به مستندات مشروعیت حق م

اسوت.   شوده  بنوا : ارتباط فرد و حکومت برمبنای حقوق و تکوالیف متقابول   اوالًباید گفت: 

توان تکالیفی برای فرد معین کرد، ولی حقی برایش در نظور نگرفوت. روایواتی ماننود      نمی

 (311 ، ص.22ی  ، خطبوه 3292البالغوه،   )نهو  « حق لی علیکم حقا و لکم علیَّ» روایت علوی:

: عقول و بنوای عقوال نیوو متیود توالزم حوق و تکلیوف و         اًیو ثانمستند این موضوع است. 

اعم از زن  -گر حقوق افراد است، همگان  : عموماتی که بیانثالثاً. هاست آنبودن  همگانی

، اصل عدم والیت بر غیور،  «سلطنت»و « غُنم» ی قاعدهمانند  شود. را شامل می -و مرد 

شوری، نصوص مسئولیت اجتماعی و معیارها و قواعد فقهی، که ارجاع بوه   عمومیت آیات

کوه   چنوان  همتوان گفت اساس می براین 3کند.ها حق مشارکت سیاسی زنان را ثابت می آن

مرد از حقوق و تکالیفی در برابر حکومت برخوردار است، زن نیو چنوین اسوت. البتوه ایون     

که تکالیف آنان نیو برابور نیسوت. اموروزه    چه اینمعنای برابری آن دو در حقوق نیست،  به

در  بوراین  نیسوتند. عوالوه   بنود یپامدعیان برابری زن و مرد در دنیا نیو در عمل به این امر 

                                                 
 مستقل باید بحث شوند. طور به. این مباحث در جای خود 3
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کوه بور عودم رجحوان      بر عدم تساوی، تنها نهاندک مواردی از حق مشارکت نیو بنای عقال 

تمامی وقت فورد بایود در    ی کشور؛ زیرا مانند مشارکت در ریاست عالیه؛ حضور زنان داللت دارد

این جهت مصروی شود. تبعا در چنین شرایطی عمال فرصتی برای مسائل گوناگون خانواده کوه  

گمان برخی فقهوا   ماند. بهدر نظام تربیتی اسالم زن نقش کلیدی در آن بر عهده دارد، باقی نمی

 کند.ایجاد می این امر خارج از توان زن بوده و در وظایف خانوادگی اخالل

 از همسر جازهاشناسی  . گونه1

زنان و  تیفعالی مختلف ها گونهتقیّد اجازه از همسر در مشارکت سیاسی، مستلوم بحث از 

 به اذن شوهران در این خصوص است. برخی از این موارد که در متون روایی و فقهی آمده

 شرح زیر است: 

 . عبادات1.1

مسوتح ، زوج  ی  ماننود حو ، نمواز و روزه   در برخی از عبادات مستحبی  ،براساس روایات

در  کوه اموام بواقر   ها منع کند. چنوان  جهت تضییع حق خود، زوجه را از آن تواند به می

)نووری،  اند  را بدون اذن زوج جایو ندانستهزوجه زنان، ح  مستحبی  ی ضمن روایتی درباره

اگر عبوادت موانع حوق     ،یهان در عبادات مستحبیبه اعتقاد غال  فق .(11، ص. 9ق، ج3249

 .(392ص. . 2ج ، 3279طوسی، )رد یگباز او اجازه باید  ،زوج شود

حق الهی مقدم بر حق زوج  کها؛ چرتواند مانع زوجه شودزوج نمی ،اما در عبادات واج 

ال کردم راجوع  وس از امام صادق :دیگو یراوی م ه،علی بن أبی حمو ی در موثقه است.

جا نیاورده و او را نهی  ح  واج  به که یدرحال ،دهد یح  به او نم ی زنی که زوج، اجازه به

الطاعة لهةعلعها ةال ة للللل»غایو  اسوت؛ اموام فرمودنود:     خوود   کوه  یدرحوال  ،کرده از ح 
فقها نیو فتووا  اساس  . براین(393، ص. 2ق،ج3243کلینی، ) «؛حج االسالمل هتحجلإنلشاءت

حق  چراکه ؛(222، ص. 37، جق3283)نجفی، مانع عبادات زوجه شود  دتوان اند که زوج نمی داده

 خداوند در طول حق زوج است.

 . امور مالی1.1

انود. موثالً    فتوا داده زوجاز زوجه بر لووم اذن ، در بحث نار، عهد و قسم ،فقها طبق روایات

پربودن شود و دلیل آن را  نار زن شوهردار جو با اذن شوهر منعقد نمی معتقد است: عالمه

حلی، )در غیر آن نباید صری شود پس  ؛است دانستهبه حقوق زوج های زمانی زوجه فرصت

شرط انعقاد نار، عهد و قسم را « تاکره»کتاب ایشان در دلیل  همین به .(971 ، ص.3توا، ج بی
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؛ یعنوی بودون   (348ص.  .7بی توا، ج  حلی، )دانسته است  «و اذن زوج تتکلیف، اسالم، حری»

خود کردن امری مستح  بر  باید گفت واج  . درمجموعشوند یاین سه منعقد نم ،اذن زوج

 کوه  آنرفتن حقی منتهوی شوود، صوحیی نیسوت؛ مگور       با نار، عهد و قسم( اگر به ازبین)

نار چنان که  منطقی است. همحق اجازه دهد. این موضوع از نگاه حقوقی نیو معقول و  ذی

اموام خمینوی،   )انود   فقها ممنووع دانسوته   ی را همه وی بدون اجازهو زن از مال شوهر  مالیِ

 .(337 ، ص.3ق، ج3243

 . امور اجتماعی1.1

الزم دانسته شده، مانند عقودی که عمل  زوجاز  وجهز ی جازهاامور اجتماعی نیو در برخی 

 مورد بحث قرار خواهد گرفت. لیتفص به است که زوجها مانع از حق  به آن

 . استقالل سیاسی زنان در مشارکت سیاسی در رویکردهای فقهی1

توان به این موضوع نگریست؛ یکی از رویکورد فقوه   از دو رویکرد و نگرش می یطورکل به

 ی فقه حکومتی. ی و دیگری از زاویهحکومت ریغ

 حکومتی . نگرش فقه غیر1.1

 -مشهور بوده اسوت   ها حوزهدر  حال به تاکه از گاشته  -ی حکومت ریغطرفدار فقه فقیهان 

و فارغ از تعلقوات و   خود یخود بهموضوع،  تر به مکلف، بیش عنوان بهبرای تعیین حکم فرد 

اسواس   دهند. بوراین و حکم می نگرند یمآثار حکم آن در جامعه و یا نسبت به افراد دیگر، 

خروج زن از خانه بودون اذن   بسا چهو  را الزم دانستهمواردی اذن زن از شوهر فقیهان در 

هوای  یی با مبانی و دیودگاه آشنا؛ بررسی این موارد و اند زوج یا با منع وی را ممنوع دانسته

 یابی به نظر مطلوب مفید باشد.تواند برای راهاین فقیهان می

عقودی که بر منافع خود  ژهیو به ،در عقود وی زوجاز  وجهی ز فقیهان در موضوع اجازه

 ها بدین قرار است:برخی از دیدگاه .اند نظرات مختلفی دادهکند، منعقد می

 وجهدر عقود ز زوجاذن : لزوم اول دیدگاه

 معتقدند:  ادریس ابنو  شیخ طوسیمانند  برخی

بو زوجیبودوناجواز تدانودینمووی،شوددیمزوجازآِن،باعقدازدواجزوجهجاکهمنافعازآن
،ددشومویعقدازدواجبو منوافعبهو هجاکهدیگ ازآنعبارتمنافعخددق اردادیمنعقدکند؛به

(178،ص.2،ج8631حلی،).باطلاستب منافعه گدنهق ارداددیگ ی
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 : لزوم مشروطدوم دیدگاه

بوه   دادنریشدادن برای  ، در عقودی نظیر اجارهحلیعالمه و  محققمانند دیگر برخی 

 اجوازه الزم نیسوت.   ،اگر شیردادن مانع حق اسوتمتاع زوج نگوردد   :معتقدنداطفال دیگران 

ی منوافع را؛ لواا    ، نوه هموه  داننود  یمو  زوجتنهوا منفعوت اسوتمتاع را از آنِ     فقیهان موبور

. داننود  یباشود را نادرسوت و باطول مو    خواص  چوه موانع ایون منفعوت      آن هراساس،  براین

سه دلیل برای این ایشان  اند. شمردهستفاده از دیگر منافع خود آزاد زن را در ا دلیل ینهم هب

و  «بوه عقوود )عقود اجواره بورای شویردادن(       یوجوب وفوا » ،«جواز لاص» :ندانظر آورده

در ازدواج تنهوا منفعوت اسوتمتاع بوه     ، یعنوی  «لکیت تنها یک منفعت زوجه برای زوجام»

منعی ندارد  ،نباشداستمتاع مانع عقد اگر  نه منافع دیگر زوجه. پس ،دیآ یملکیت شوهر درم

در نیوو   محقوق کرکوی  . (322 .ص، 3ق، ج3238و محقق حلوی،   233، ص. 3ق، ج3234صیمری، )

 ،اسوتمتاعات زوج  ،برحسو  عوادت   در استدالل بر این حکم معتقود اسوت:   جامع المقاصد

زوج، با عقد ازدواج که براین عالوه. کند یخصوص روز او را اشغال نم زوجه و به وقتتمامی 

پوس زوجوه    اوسوت. منفعت مختص  تنها استمتاع و شود یمنافع زوجه را مالک نم ی همه

محقوق کرکوی،   )منافع خوود را اجواره دهود     زوج،اب یغدر استمتاع یا  زمانغیر در  تواند یم

در ایون مووارد   حتی اگر شوهر اذن ندهد نیوو   ،و به قول برخی فقها (329 ، ص.7ق، ج3231

 .(233 ، ص.3ق، ج3234)صیمری، ست بگوییم جایو است بهتر ا

 شرط قدرت بر تسلیم سوم: دیدگاه

 اسواس  و بوراین  قدرت بر تسلیم را مانع از انعقاد عقود زوجه دانسوته  فقدانبرخی تنها 
منطقی  یبند میاند. اینان با تقس گرفته تر عیی  آزادی زوجه را نسبت به گروه دوم وس گستره

گویند: عملوی کوه زوجوه    طور شفای می و براساس بحث اصولی ضد خاص و ضد عام، به
نباشود اذن الزم  استمتاع زوج اگر منافی  ات دارد یا ندارد.استمتاع منافبا  ، یادهد یانجام م
چراکوه بوا    .ی بیوع و نکواح   مانند اجیرشدن زن برای تالوت قرآن یا اجورای صویغه   ؛ندارد
و نکاح هیچ داللتی بر ملکیوت ایون منوافع     دیآ یمنافع به ملک زوج درنم نهگو نیا ،ازدواج

بوا حوق شووهر     ،اما اگر عمل ی  زوج نیست. دلیل نیازی به اجازه همین . بهبرای زوج ندارد
ی زوج  بدون اجازهدر صورت اول،  .است، یا نیست ش مشخصیا زمان ؛باشدمنافات داشته 

بوودن آن بور زوجوه، بلکوه      مانعیت با حق زوج یا حرام دلیل نه بهبطالن باطل است و این 
به  قبالًآن زمان را ندارد )منفعت را در زمان خاص که زوجه قدرت بر تسلیم آن  دلیل آن به

بودون   ،عمل خاصوی باشود   تنهابلکه  ،نباشد زمانش مشخصاما اگر  زوج اختصاص داده(.
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چراکه تنها مانع زوجه عدم قودرت   ؛اجازه نیو صحیی است و حتی نهی زوج مانع آن نیست
  .(334ق، ص. 3233رشتی، )جا قدرت دارد  بر تسلیم است )ضد خاص حرام نیست( که در این

 ییهوا  در زمانپس ، هعدم قدرت بر تسلیم فر  شد ،نظر که تنها مانع زوجه نیا بنابر

ر تسولیم  که زوج غای  است، یا هیچ تمایلی به استفاده از حق خود ندارد، زوجه قودرت بو  

ماننود  کنود )  یمصورت عقد ظهور پیدا  به کهمشارکت سیاسی، حتی در مواردی دارد. پس 

 تووان  ینظریوه مو  ایون  از  عقد باطل نیست.وکالت از مردم در مجلس نمایندگان( مصداق 

اجازه نیاز  ضد عام(زوجه کالً حق زوج را نفی کند ) مشارکت سیاسینتیجه گرفت که اگر 

ق زوج حو  زوجه ضود خواصِ   مشارکتبعدی هم کافی است؛ اما اگر   ی اجازه و حتیدارد 

قورارداد  حتوی ماننود انعقواد     هر فعلوی مشکلی ندارد و انجام  )با آن قابل جمع است( باشد

ولی  ،قرارداد بر عملی خاص منافاتی با حق زوج ندارد این فقیهان اصطالح صحیی است. به

مندی از هها حق بهر ی زمان چراکه زوج در همه ؛منافات دارد ،قراردادبستن در زمان خاص

کوه   ایون  رسود  یمو نظور   . البته بهی زمان زوجه در اشغال زوج است استمتاع را دارد و همه

ی نیسوت؛  ا سوته یشای زمان زوجه در اشغال زوج است، از نگاه فقهی سوخن   بگوییم همه

 .منافی با حریت زن است. همچنین برداشت عری نیو چنین نیست چراکه

 عدم بطالن عقد بدون اجازه چهارم: دیدگاه

با این تفاوت که عقد بودون   ؛اند داده اشبیه نظر گروه دوم رنظری رخی دیگر از فقها ب
این ایشان  .دانند یی زوج وابسته م بلکه مانند عقد فضولی به اجازه سته،اجازه را باطل ندان
موورد  را از  زن توانود  یشوهر نمو  ،باشد ی زن قبل از ازدواج هزاند که اگر اجا نکته را افووده

 ق، 3233الغطوا،،   کاشوف ) سوت یسوتحق نفقوه ن  م ،گرچه در صورت عدم اجازه ؛منع کنداجازه 

 .(37 ص.
 اجازه در صورت حضور زوج پنجم: دیدگاه

 ،کوه او حاضور باشود    صوورتی  ی زوج را تنها بوه  اجازهوی شده است که  نقلاز شافعی 

در زموان   ،بوه اعتقواد وی   نی. بنوابرا (227تا، ص. از: خوانساری، بی نقل به)اختصاص داده است 

 اجازه الزم نیست. ،زوج غیبتِ

 تحلیل و بررسی

 براساس رویکرد فردی به فقه موارد زیر قابل استنباط است:

اند تصریی کرده یمواردی موارد اذن زوج را الزم ندانسته، حتی در  ؛ فقها در همهاوالً 

إذلالطاعة لهخلهة فل ة لللل» الهی. برخی روایت ؛ مانند واجباتیستناذن شوهر الزم که 
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، 1ق، ج3233)اصوفهانی،  انود  دانسوته اذن در واجبات عدم اشتراط بر دلیل را «لمعصا لاهلاهق

 داننود  یرا شورط نمو   زوجاذن  ،ضومان ؛ برخی فقها نیو در بعضی از عقود، ماننود  (322 ص.

ی  ماننود اجواره  زوجه  در برخی از عقودِنماند که ناگفته  .(93 ، ص.3، جق3297فخرالمحققین، )

گرچه نظرات مختلفی وجوود دارد، ولوی بسویاری از     ،خود برای شیردادن به فرزند دیگران

 ، 38ق، ج3232سوبوواری،  )اذن الزم نودارد   ،فقیهان معتقدند که اگور موانع حوق زوج نباشود    

 .(93 ص.

واج  مستحبات مانع حق اگر مثالً  ؛اند دانستهاذن را الزم در مواردی فقها ؛ عموم اًیثان

نوار،   کردن مستحبات یا مباحات بر خود با ایقاعاتی شبیه واج در  یازوج )استمتاع( باشد. 

کردن امری بر خود ممکن است  چراکه با واج  اند؛ عهد و قسم، اذن شوهر را الزم دانسته

نوار و   یریو گ شوکل فقهوا  رخی ب حتی ؛تضییع شود، شده جادیاکه با عقد شوهر الزم حق 

 .اند باطل دانستهو   قبول نکرده زوج بدون اذنرا مانند آن 

تمامی منافع زن بوا ازدواج در اختیوار شووهر قورار      جاکه ازآنگفت  توان یمی طورکل به

تموامی وقوت او را   شووهر نیوو    مخوتص منفعت ، حتی دیآ یدرنم به ملکیت اویا  ردیگ ینم

کوه  بور ایون   ی حقوق سیاسی و غیرسیاسی نیست. عالوهفایاست؛ پس مانعی برای دگیر ینم

منعقود  مانند: هنر، تخصوص، شویردهی(   ) شیعقودی که بر منافع خوغال  فقها زن را در 

انود. پوس در حقیقوت، در مشوارکت     و مشروط به اذن زوج ندانسوته   گااشته، آزاد سازد یم

زوجوه   -مانند دیگر حقوق  - شناسد یمرسمیت  ی  افراد به سیاسی که حکومت برای همه

 اصل بر آزادی اوست و تخلف از اصل، نیازمند دلیول اسوت.   و ی زوج ندارد نیازی به اجازه

 ی خوود  هوا  یآزادیعنی اصل حریوت و آزادی زن نیوو بوه وی حوق اسوتفاده از حقووق و       

 .دهد یمرا 
مالک و معیاری که در این موضوع مورد نظور فقیهوان بووده و     نیتر مهمدیگر  ازسوی
، و سوو  کنسوبت بوه زوج( ازیو   عقوود ) ی بوه  وفوا ی لووم  ، قاعدهقرار گیرد تاملباید مورد 
یعنی نهایت سخنی که بنوابر نگورش    دیگر است. نسبت به زوجه( ازسویالضرر )ی  قاعده

نیازمنود   نع حق زوج باشود، توان گفت این است که اگر مشارکت سیاسی مافقه فردی می
دلیول در اکثور مووارد زوجوه      هموین  خواهود. بوه  اجازه است؛ ولی اگر مانع نباشد، اجازه نمی

ی  منع زوجه از حقوق حقه چراکهد بدون اجازه از زوج مشارکت سیاسی داشته باشد؛ توان یم
دو  در تواحم دو ضرر الزم اسوت برخوی از حقووقِ هور     بسا چهخود ضرری معتنابه است و 

 زوجه( محدود گردد. فقط نهطری )



 

 

78 

 
 س
الل
ستق
ا

ی
اس
ی

 
 س
ت
رک
شا
ر م
ن د
زنا

ی
اس
ی

 

 . نگرش فقه حکومتی1.1

موضوعات فقوه سیاسوی و    ازجملهحق سیاسی افراد،  عنوان بهمشارکت سیاسی  جاکه ازآن

ی زوج را بوا   موضوع تقیّد مشارکت سیاسوی زوجوه بوه اجوازه     توان یمحکومتی است، لاا 

وضیی که عالوه بر حقوق و تکالیف رویکرد فقه حکومتی نیو مورد بررسی قرار داد. با این ت

نیوو بایود در نظور     در نظام اسالمی ژهیو بهسیاسی اجتماعی افراد، حقوق و وظایف فردی، 

دیگر دارنود و نگواه    گرفته شود. تاثیر و تاثراتی که حقوق و تکالیف فرد و حاکمیت بر یک

چنودان  فقوه فوردی    موضوعاتی اسوت کوه در   ی ازجملهحکومتی به حقوق و وظایف فرد، 

در کتو    و شوود در حکم فقهی با این نگرش دیده نمی جهیدرنته است؛ شدنتوجهی بدان 

 زنوان مطالعات سیاسوی  ی  حوزهدر  ،بر این هوعال است. بدان پرداخته شدهتر  نیو کمفقهی 

لواا الزم اسوت بوا    ت. محدود اکتفوا شوده اسو   به فتاوایی  ده ووببسیار کم  بحث فقهی نیو

کوه   ،برخی اطالقات و عموموات ادلوه  معیارهای فقه حکومتی و  و قواعد ،مبانیاستفاده از 

حکم موضوعاتی مانند مشارکت سیاسی را  ،ردیگ یمورد استناد قرار م فقه فردیدر بسا  چه

 .در این حوزه را گسترش دادسیاسی مباحث فقه  لهیوس نیبدکرده و  کشف

اسوت. در ایون نگورش بوه     رویکرد دیگری که با فقه حکومتی مرتبط است، فقه نظام 

. یعنی هر مساله با توجه به شود یمواره نگریسته نظام صورت بهموضوعات و مسایل فقهی 

 بسا چهاساس  شود. براینهویت آن در نظام و نقشی که در آن دارد، تعریف و حکم داده می

ن ای در فقه فردی و بدون نگاه به اقتضائات نظام چیووی باشود، ولوی بوا درو    حکم مساله

نظام دیدن آن، چیو دیگر. این نگاه جدید، در مسائل سیاسی کارآمدتر است توا نگواه فقوه    

بر مبنوای حوق و    طلبد.فردی و حتی حکومتی؛ که تفصیل این نگاه فرصت دیگری را می

ی  تکلیف فرد نسبت به جامعه باید گفت اگر مشارکت سیاسی به شوکل تکلیوف و وظیفوه   

ی زوج نیوو   تکالیف اجتماعی بر فردی مقدم است، اجازه جاکه ازآناجتماعی فرد جلوه کند، 

 در این موارد منتفی خواهد بود؛ پس بحث از اجازه در غیر این مورد است.

 ی اثبات و نفی استقالل سیاسی زنان در مشارکت سیاسی . ادله1

 از سوه  ی زوجوه  اجوازه  موضووع فقهی، لحاظ منطق  باید گفت که بهدر بررسی فقهی ابتدا 

یا در هیچ موردی الزم نیست و یا در  ؛ال خارج نیست؛ یا اجازه در همه موارد الزم استح 

 برخی موارد الزم و در برخی غیرالزم است.

مطلوق  ی  در دو مورد، اجازه یوا عودم اجوازه   روشن است که چه گاشت،  با توجه به آن
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ی لووم و عدم لووم  دهمورد اتفاق است؛ البته در محدو اجماالًو نظر سوم  فتوایی داده نشده

 قرار زیر است: نفی دو نظر اول و دوم به لیدالاذن اختالی وجود دارد. 
حتی مبنای حقوق و تکالیف زوج و زوجه بوده و غال  فقها  با توجه به اصولی که: اوالً

مالکیت زن بور  زن و اصل آزادی و حریت اصل مانند ) ندا بوده بندیبدان پابا نگرش فردی 
بر لوووم یوا عودم لوووم اجوازه       توان ینمچنین تعهدات ناشی از عقد نکاح،  هم (منافع خود

 ی موارد حکم داد. طور مطلق و در همه به
: عدم تفاوت بین زن و مرد در برخی از اوامر و تکوالیف جمعویِ سیاسوی کوه در     اًیثان

ور و نهی از منکر نسوبت بوه حاکموان و در امو     معروی امربهشریعت وارد شده است، مانند 
سیاسی، حق نقد و اعترا  به حاکمان در راستای نصیحت به امام مسلمین، حق دفواع از  

ست؛ لاا ایون  انظام اسالمی و حفظ آن، در این موارد زن مانند مرد موظف به این وظایف 
 تکالیف بر زن نیو واج  است.

 غالبواً ، : اگر وظایف اجتماعی زن در تواحم با وظایف فردی یا خوانوادگی او باشود  ثالثاً
اولویت با تکالیف جمعی است. زیرا رعایت حق شوهر تا زمانی الزم اسوت کوه بوا واجبوی     

شود گر شود، حق شوهر ساقط میواجبی جلوه عنوان بهاگر مشارکت سیاسی  و تواحم نکند
 و اگر مشارکت، واج  نباشد حق واج  مقدم است.

لزومیاعدملوزوماجواز اطالقویاحکمبهعمدمیتتدانینمپسباتدجهبهدالیلفدق
الزمودرب خویمودارد،اجاز درب خیمدارددرپیشگ فت؛یعنیبایدرا سدمراناچاربهوداد

امامهمآناستکهدرچهمداردیالزماستودرچهمداردیالزمنیهت.روشن.الزمنیهت
کوهآن؛مگو شوددیمواستکهاگ دلیلخاصیب لزومیاعدملزوممدردیبدد،همانعمل

مانعیب ایعملپیشآید.ولیاگ دلیلینبدد،بایدبهاصلدرمهالهم اجعهک د.
 در مشارکت سیاسیی عدم استقالل زنان  . ادله1.1

منودی  در بهرهزن )برمبنای عدم استقالل ی زوجه از زوج  بر لووم اجازههستند که لی یدال

انود،   تر با نگورش فقوه فوردی ارایوه شوده      از منافع خود( داللت دارند؛ این دالیل که بیش

 اند از: عبارت

 از خانه بدون اجازهنهی از خروج روایات 

یوا بوا    زوجی  بدون اجازهخروج زن از منول که است  شده  ییروایات تصردر بعضی از 
اسوقاط حوق نفقوه در آن زموان     را سب  برخی نیو خروج بدون اجازه . نهی او جایو نیست

خوروج،  فقها به ممنوعیت  اکثر براساس این روایات،. (228. ، ص2 ، ج3232)صدوق، اند  دانسته
و برخی ممنوعیت خوروج را مطوابق    (233. ص، 2، ج3238)گلپایگانی، فتوا داده با نهی شوهر 
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. چنین ممنووعیتی ممکون اسوت بنوابر حوق      (239. صق، 3239)تبریوی،  اند دانسته اطیاحت با
پس از عقد ازدواج حق دارد هر زمان بخواهد از حقووق زناشوویی    استمتاع شوهر باشد که

روایاتی که حوق نفقوه را در    مند شود و خروج وی از منول منافی این حق است. خود بهره
است. این در حوالی اسوت کوه بسویاری از      علت نیا بهصورت خروج ساقط دانسته، ناظر 

مصادیق مشارکت سیاسی نیازمند خروج از منول است و چون این خروج نیاز به اجازه دارد، 
ری گفت که اگر صِ توان یم عالوه بهپس اکثر موارد مشارکت، در عمل نیازمند اجازه است. 

بسیاری از حقوق سیاسی زن  خروج از خانه نود شارع نیازمند اجازه از زوج باشد، محدودیت
 باید اصل را بر اجازه گااشت. وجود نیباادنبال دارد و را به

ارتباط جمعی، اینترنوت، فضوای مجوازی و غیوره      لیامروزه با وساتوان گفت میالبته 

از  آن دسوته  شوک  ی؛ اما بکردز امور مشارکت ا برخیدر  نیو بدون خروج از منول توان یم

 منوول در اجتمواع و بیورون از    فورد به حضور فیویکی زن که حقوق سیاسی و غیرسیاسی 

ولیتی ومسو یا  شدن برای پارلمان مانند حق انتخاب دارد، با محدودیت مواجه است.نیازمند 

ون مشوارکت  یعنوی چو   ی از ایون قبیول.  مووارد  و ها انجمن، شرکت در احواب و اجتماعی

سیاسی، در اکثر موارد نیازمند حضور فیویکی فرد در جامعه است و فضای مجازی، عموال  

موارد استثنا نیازمنود دلیول   اصل بر اجازه از شوهر بوده؛  ، پسردیگ ینمذیل مشارکت قرار 

چوون حفوظ نظوام، مصولحت و غیوره       است. با نگاه فقه حکومتی، موضووعاتی هوم   خاص

 .مستند موارد استثنا باشد تواند یم

 لزوم حفظ عفت

 سوی او اموانع برخوی از حقووق سی    تووان  یجهت م از دورا ضرورت حفظ عفت بر زن 
 جهیدرنتو خروج زن از منول ) عدمبر  ی استدلیلحفظ عفت که  . یکی از جهت آندانست
 ی روایوات  بوا مالحظوه  »برخوی معتقدنود:    .حقوق سیاسوی(  سیاری ازاز ب مندیعدم بهره
، باشد یکید بر حفظ عفت زن ماچنین مستفاد از روایات ت متشرعه و هم یکه بنا میابی یدرم

، ص. 32، ج3292)شبیری زنجانی، «خروج زوجه بدون اذن زوج جایو نباشد رسد ینظر م پس به

حفظ عفت زن فارغ از خروج زن از منول، ممکن است گفته شود که  جهت دیگر این .(312
چراکوه اخوتالط بوا موردان،      ؛اجتماعی و مشارکت سیاسی است یها تیمانع برخی از فعال

با حفظ گاه  و برخی موارد دیگر،وجود نامحرمان  حضور در جلسات عمومی و اظهار نظر با
دلیل نیو اگر اصل را بر اجازه قرار دادیم، ضرورت موضوعاتی  نیا بنابر عفت سازگار نیست.

کوه در موواردی از اصول     طلبود  یمای آن در جامعه ازمنکر و اجر و نهی معروی امربهمانند 
 .میبردار دست
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 اخالل در حقوق زوجیت

ماننود حوق   ؛ حوق زوج اسوت  و منوافی بوا   زن، مخل  سیاسیبرخی از حقوق  یفایاست

 یحقووق  یفایبدیهی است که اسوت . طلبد یشدن برای مناصبی که فرصت زیادی م انتخاب

قوول   چون حق زوج مقدم است. بوه  ؛منع شودتواند از سوی او می ،که مانع حق زوج باشد

 ی هموه  اسوت و عوام  این حکم  و فعل منافی با حقوق خود را منع کند تواند یمفقها، زوج 

حقوق برخی از  یفایزن در است ،فقیهان بعضی از نظر یعنی بهشود.  میموضوعات را شامل 

 ؛ردیا در نظر بگمختلف باید عدم منافات با حقوق شوهر ر یها خود در موضوعات و عرصه

البته روشن اسوت کوه    .(222 .ص، 37، جق3283نجفی، ) و این یعنی اصل بر لووم اجازه است

ای شوود، چنوین اجوازه   در بعضی موارد مانند حقوقی که به اخالل وظایف زوج مربوط موی 

 الزم نیست.

 ی ازدواجواسطه به ها یآزادبرخی محدودیت 

و حقوق خویش را محدود  ها یآزادبا هر عقد یا قراردادی ممکن است انسان برخی از 

سل  حتی محدود و یا را انسان  یها یبرخی از آزادکند. عقد ازدواج نیو مانند دیگر عقود، 

اگرچه  د و این امری طبیعی است.کنمیایجاد  اوبرای دیگری حقوقی  در عو ،د و کنمی

زن و شووهر را   یهوا  یبرخوی از آزاد اخالقی نیو بوه هموراه دارد،   تشکیل خانواده تعهدی 

 .گردد یماین محدودیت در راستای نظمی است که در جمع خانواده حاکم . کند یمحدود م

الرجوال قوّاموون علوی    »مرد را رییس خانواده قرار داده اسوت:  شارع مقدس راستا  همین در

ریاست مرد اقتضا کند که برخی از امور تحت نظر او انجام شود و  بسا چه. (22)نسا،، «النسا،

زن برای امور بیرون خانه، از مرد که مسئولیت خانواده را  نیبنابرااصل بر اجازه از او باشد. 

ی سیاسی نیو باید با اجازه ها مشارکتدلیل برخی از  همین برعهده دارد، باید اجازه بگیرد. به

در مواردی کوه نیازمنود صوری زموان زیوادی در       ژهیو بهپایرند؛ و هماهنگی با او صورت 

همواهنگی بوا ریویس خوانواده      اصطالح بهاصل بر اجازه و  وجود نیباابیرون از خانه باشند. 

راهوی  اجازه از طوری مقابول   تعهدات،  اثر در موارد محدودیت یا سل  حق بریعنی  است.

زوجه را ملوم بوه  همین امر  و ه استبرای برگرداندن حقی است که یا محدود یا سل  شد

 .کند یمدر مشارکت سیاسی اجازه 

 اولویت حق زوج نسبت به حقوق اجتماعی زن

، 2ج ،3297 طوسی،)، الوامی و واج  است شده جادیاحق شوهر که براساس تعهد ازدواج 

گورفتن   اگر ورود در امور سیاسوی و برعهوده  . حال (327. ، ص23، جق3283نجفی،  و 223. ص
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چوون حوق شووهر     ،حساب آوریوم  را از امور مستح  به در نظام اسالمی مناص برخی از 

تواند مشارکت داشته  واج  نمی ریتفویت حق واج  با یک حق غدلیل  بهزن  ،واج  است

 ی زوجه از زوج بوده، و موارد عدم اجازه نیازمند دلیل هستند. پس اصل بر لووم اجازه باشد.

 ان در مشارکت سیاسیی استقالل زن . ادله1.1

ی که دلیل بر تنها موارد زن در امور خود نیازمند اجازه از شوهر نیست. طبق این اصل،

 از: ندعبارت آورد توان یمخواهند. مستنداتی که بر این نظر لووم اذن وجود دارد، اجازه می

 آزادی انسان حریت و عمومات دال بر

 .اند آزاد و مستقل و مردزن اعم از  ها انسانی   همه ،عمومات دال بر آزادی انسانبنابر 

، شوود  یاسوتنباط مو  افوراد  و حقوق  ها یآزادها  از آن که و قواعدی عمومات گرید عبارت به

، نسوبت بوه زن و مورد    ...ی سلطنت و اصل عدم والیت فردی بر فرد دیگر و  مانند قاعده

که در امور دانند میقی مستقل آزاد و دارای حقو ،عام است؛ یعنی فقها زن را نیو مانند مرد

 وی. بودن ممنوعمقید یا اصل بر حرّیت زن است نه بر نیو در شرع مقدس . خود اختیار دارد

از تخصوص و حقووق خوود     توانود  ینم ده،ونبگفت که اختیار زن با خودش  توان ینمپس 

امور او، خود  ی  رندهیگ میسرنوشت و تصمی  کننده نییتعبلکه  ؛هرگونه بخواهد استفاده کند

 رد،اجوازه دا که از شوهر خود  در اموریزن تنها  مییکه بگوصحیی نیست  نیبنابرا. اوست

هوای او را   ی آزادی هموه  دلیل جلوگیری از تضییع حق مورد  بهیعنی ؛ وارد شود مجاز است

مانع حق او نیسوت یوا در زموان و     رفتاری را که ذاتاً تواند یشوهر نم ،نیبنابراسل  کنیم. 

صاح  دلیل اکثر فقیهان مانند  همین بهمنع کند.  ،مانع حق او نیست خاص طیشراو  انمک
 .اند کردهتنها فعل منافی را نهی  جواهر

 محجورنبودن زن

نووعی ممنووع از   او را به درواقعزوجه باید در امور خود از زوج اجازه بگیرد،  مییبگواگر 
مرد ولیّ  ،محجور نیست که نیازمند ولیّ بوده ،زن. میا دانستهمحجور  اصطالح بهتصری و 

که او در خروج از منول نیازمند اجازه نیسوت،   حتی باالتر از حجر صغیر، چه این و ؛باشداو 
 ی  ولی زن نیازمند اجازه است. پس باید گفت که اسوتیفای حقووق زن وابسوته بوه اجوازه     

 شوهر نیست.
 ی زن بر منافع خود مالکیت و سلطه

ایون مبنوا را    کوه  یدرحالمبنای اصل لووم اجازه، عدم استقالل زن بر منافع خود است؛ 

)قموی،   زن نیو مانند مرد مالک منافع خود استمعتقدند  و فقها در نظر و عمل قبول ندارند
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إنّها حرهٌ مالکهٌ لمنافعها اللتی التعلّق للووج بها فجاز لها صرفها الی » .(233. ص، 2ج ،3278

؛ زن آزاد و مالک منافع خویش است که متعلق به زوج نیست؛ پس من شا، بعو  و غیره

. ص. 3ج توا،   )عالموه حلوی، بوی    «ی بدهدهرکسها را با عو  یا بدون عو  به  تواند آنمی

حتوی در  عالوه معتقد است کوه زن  به نین عبارتی دارد.نیو چ مسالکدر  شهید ثانی. (388

. (349، ص. 1ق، ج3232عاملی، )تواند از شوهرش تقاضای اجرت کند  شیردادن فرزند خود می

تواند منافع خوود ماننود    زن می :اند گفته شخصیمنافع  ی اجاره موضوع فقها درالبته عموم 

 ،تنها اگر مانع حق زوج است ؛ه دهدهنر، تخصص یا حتی شیر خود را به فرد دیگری اجار

 گوید:  میعالمه حلی استجازه الزم است. 

یدیگ یراب ایشی دادنبهف زنود اجیو کنود.شوافعینیوزچنوینگ  وهزوجهتداندیف دم
باآنعمل،حقزوجازکهیدرصدرت،ب ایغی شی دادناورااجی کندتداندیچنینماست.هم

یزوجباشود،چوهبودوناجواز یبینن ودودراس م اعزوجکاس یایجادنشدد.چهبوهاجواز 
،زی ازنآزاداست)مملدککهینیهت(ومالکمنافعخدیشکوهم علوقبوهزوجنیهوت.وی
)همان(باشد.می
 انود و  هسوت نادسوی  محل شیردادن از محول اسوتمتاع جن   را استقاللدلیل دیگر برخی 

حتی  .«(387، ص. 37، جق3283)نجفوی،   خدمات دیگر او نداردو شوهر حقی در شیر معتقدند 

 است ی  زوج را شرط ندانسته اجازهشود، نشر حرمت  در شیردادنی که سب  شیخ انصاری

 .(383تا، ص.  انصاری، بی)

 حقوق شوهرعدم مانعیّت مشارکت سیاسی با 

هرگونه حقی یا انجام هر نوع عملی مانع حق شوهر نیسوت، یعنوی    یفایجاکه است ازآن

عال با حق شوهر قابل جمع است و نیاز به اجازه ندارد، پس هر عملوی  افبرخی از حقوق یا 

و فرصوت   تواننود  ینمو  یمردهوا در هرزموان   ،ی او دانسوت. اوالً  منوط به اجازه توان یرا نم

تی از روز غالو  موردان بیورون از منوول و     در قسوم . دنبال این حق خود باشوند  کنند ینم

حقوق خود را استیفا  تواندنمیزن  در این فرصتگفت  توان یو نم اند یدنبال کس  روز به

و عوری  برخی موضوعات، در را مالک  فقیهان ،اًیکند و دلیلی بر این مدعا وجود ندارد. ثان

مرد  و استحق استمتاع شوهر منصری به استمتاع عرفی از زن پس  دانند؛کارشناسان می

نکاح براساس تلقی عرفی زیرا روز در حال استمتاع باشد؛  ی ساعات شبانه در همه تواند ینم

 .(329، ص. 7ق، ج3231محقق کرکی، ). شود یاز استمتاع منعقد م
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 و استصحاب حقوق اجتماعی حقوق مکتسبه

کس  کرده،  یدار تیاگر فرد قبالً حقوقی را براساس قانون صالح دانان معتقدند حقوق

حوق   یفایتوانود از اسوت   نموی  کوس  چیو هو  رود یشمار مو  ی او به آن حق از حقوق مکتسبه

 ؛گردد یایجاد م ازدواج مجدد که برای زن با طالقمانند حق  .ی  فرد ممانعت کند مکتسبه

یا حق استخدام که قبل از ازدواج زن این  ؛شود یمالکیت اشیا ایجاد م بایا حق تصری که 

حال اگر از این حق خود استفاده کرده و استخدام شده باشد و هنگام عقود از   .حق را دارد

تواند  نمیوی نیو  ،در این صورت حتی اگر مانع از حق زوج باشد ،نظر نکرده باشد آن صری

طوور   ات عقدی که بوه از آن جلوگیری کند. چون حق سابق است و طبق عمومات و اطالق

و در  شوده  رفتوه یتوان با عقد دیگری برهم زد. ایون در فقوه پا   گرفته را نمی صحیی شکل

مبنوا فقهوا    اسوت. بورهمین   شده رفتهیو پا شده ادیحقوق نیو با عنوان حق مکتسبه از آن 

معتقدند که اگر زن قبل از ازدواج شیر خود را اجاره داد، اگر پس از ازدواج حتی حق شوهر 

، ق3283نجفی، )تواند او را از آن منع کند  مستأجر می ،دادن او ضرر برساند در مقاربت به شیر

براین اگر شرطی توسط زن یا  حق مسلّم زوج است. عالوهمقاربت  که نیباا ؛(387. ص، 37ج

گرچوه مخوالف باشود بوا حوق       ؛مرد در ضمن عقد بیاید نیو باید براساس شرط عمل شود

اساس اگر زوجه قبل از ازدواج با استفاده از حوق   براین .شود یکه با عقد ایجاد م طری کی

مشارکت سیاسی منصبی را بپایرد و یا برای نمایندگی انتخاب شود، این حق را زوج پوس  

ی حقووق  فایاسوت چنین است اگور عقود براسواس     از وی سل  کند. هم تواند ینماز ازدواج 

بر این بحث، با استصوحاب حقووق پیشوین     شود. عالوه سیاسی و یا غیرسیاسی وی منعقد

؛ گفت که وی با عقد ازدواج حقوق پیشین خود را از دست نداده است توان یمبرای زن نیو 

با دلیول، سول  یوا محودودیت      که آنندادن حقوق پیشین است، مگر  یعنی اصل بر ازدست

 حقی اثبات شود.

 اقتضای عدالت

طوور   حقوقی که هر یک بوه  ژهیو به ،ها واج و حقوق آنبا فر  آزادی زن و مرد در ازد

پوس عودالت    .متقابل نسبت به دیگری دارند، باید گفت استمتاع نیو حقی دوجانبوه اسوت  

هر کار یا عقدی کوه موانع حوق اسوتمتاع      ،مییگو یطور که به نفع مرد م اقتضا دارد همان

زن بایود از   تنهاگفت  توان ییعنی نم .در مورد زن نیو باید چنین باشد ،شود یاوست منع م

 طوور  همانپس  حق زن توجهی نشود. به خاطر این حق مرد بگارد و ی حقوق خود به همه

 ، زن نیو چنین است.میدان یمکه مرد را در استفاده از منافع خود آزاد و مستقل 



 

 

18 

ل ب
سا

ت
یس

 
ار 

 به
م/

ونه
تاد

هش
ره 

ما
 ش

م/
سو

و 
99

11
 

 اولویت واجبات اجتماعی نسبت به حقوق همسر

شود: یکی واجبوات  گونه امور دیده میدو سنخ واج  در ایناین اصلی مسلّم است که 

که حق استمتاع دائمی و کامل مرد بر  حال با فر  این فردی و دیگری واجبات اجتماعی.

واجبات سیاسوی اجتمواعی ماننود    با که واج  فردی است، ، اگر این واج  شدابزن واج  

جبات اجتماعی وا ،ازمنکر یا برخی دیگر از واجبات سیاسی تواحم داشت معروی و نهی امربه

مسلّما بر حق تمتع  ،مشارکت سیاسی واج  بودمصادیقی از . پس اگر زمانی هستندمقدم 

مرد که یک واج  فردی است، مقدم است. چون واجبات نظامیه به حفظ نظوام مسولمین   

 .دنبازگشت دار

 . دیدگاه مطلوب در استقالل زنان در مشارکت سیاسی1.1

اسوت، قابول    شوده   ثابتها  ز یا عدم نیاز به اجازه در آنکه گاشت، مواردی که نیا چنان هم

بوا توجوه بوه مسوتندات دو      حوال  رجوع کرد.اصل به  اما در موارد تردید باید؛ بحث نیست

که اصل بر عدم اجازه است و موارد اجازه نیازمند دلیل است. دالیلی  رسد ینظر م بهگروه، 

 ت:آورد بدین قرار اس موضوعبر این  توان یکه م

 افرادحق طبیعی  یمثابه به آزادی

شخصوی   یهوا  یحریت، حقووق و آزاد  ،که زن با ازدواجاست ل نشده یهیچ فقیهی قا

غالبواً  نیو موارد باید از شوهر اجازه بگیرد. فقها  ی در همه و داده  دست از یکل خویش را به

ایون امور حواکی از آن     .اند پرداختهاست، اجازه خاصی که نیازمند به بیان موارد و مصادیق 

ست. پوس  فقهانظر مورد  ،زن است ی است که فر  دوم که اصل بر آزادی و عدم اجازه

و حقووق او را   هوا  یآزاد توانود  ینم ییا هر فرد دیگر هرزن هم مانند مرد آزاد است و شو

دلیول   نیوو بوه   (147، ص. 1ق، ج3243کلینوی،  )زن نهوی روایوات از عودم خوروج      سل  کنود. 

 شتن با حق زوج است.دا منافات

 از حقوق و منافع یمند بهره حق

که هر فردی حق دارد از حقوق، هنرها و منافع  اند رفتهیپای فقیهان این اصل را  همه
از حقوق و منافع  و باید بدون هیچ مانعیست نیو از این اصل مستثنا نیزن خود بهره ببرد؛ 
 زوجاز  زوجهاند که حتی مودگرفتن  حدی به این موضوع معتری فقها به شود.مند  خود بهره
یعنی  ؛ اگرچه زوج سب  این منفعت شده است.اند رفتهیدادن به فرزند خود را نیو پا در شیر
  ، نوه فوردی دیگور.   ردیو گ یهوا تصومیم مو    و خود راجع به آن خود سلطه داردمنافع زن بر 

حقوق فردی یوا اجتمواعی(   خود )ز حقوق حقوق وی نیو چنین است. یعنی زن در استفاده ا
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ی حوق قصواص یوا حوق     فایاستالزم نیست از کسی اجازه بگیرد. برای مثال؛ هیچ فقیهی 
اساس وقتی ثابت شود کوه زن    ی زوج نکرده است. براین شکایت بر نفقه را منوط به اجازه

ای مانند مرد، حق مشارکت دارد، باید گفوت اصول بور آزادی زن و عودم لوووم اجوازه بور       
بوه   یازین شیخوشخصی حقوق و اموال  یکه زوجه برا چنان . همباشدی حقش میفایاست

. اسوت بوه اذن زوج   ازین خود نیو اصل بر عدم یحقوق اجتماع یفایدر است ،اذن زوج ندارد
 با جل  حقوق زوجه است. تیاولوکه باز  با حق زوج، در مقام تواحم مگر

 زنان عدم مانعیّت حفظ عفت با مشارکت سیاسی

نیو اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان  یها تیدر پاسخ به تعار  حفظ عفت زن و فعال

ها ممکن است با عفت زن در ی اجرای برخی از مشارکت : درست است که نحوهباید گفت

ی زنانه و حتی مجامع ها طیمحنیو در محیط خانه یا  ها مشارکتتضاد باشد، ولی برخی از 

 یا گونوه  بوه  توانود  یمعمومی با حفظ عفت قابل انجام است. یعنی حتی در اماکن عمومی 

سخنرانی حضرت زین  در میودان کوفوه یوا    مانند  .انجام شود که عفت زن نیو حفظ شود

 همراه بود. که با حفظ عفت کاخ یوید

 اصل مساوات در حقوق سیاسی

. (278، ص. 2، ج3232صودوق،  ) ی شوانه برابرنود  ها دانهچون  می پیامبر، مردم ه فرموده به

 ی که در برابر حکومت و جامعه دارند، مساوی هستند؛حقوق در ها انساناصل آن است که 

ی دوم  یوا حقووق دسوته    (ماننود حوق حیوات، حوق آزادی و...    )ی اول  اعم از حقوق دسته

هل یا أچون تجرد و ت قیدی هم شرط یااین برابری،  (.چون حقوق سیاسی، قضایی و... هم)

سانی و مساوات  اصل بر یک ها نیای  ؛ حق شهروندی فرد است. در همهزن و مردی ندارد

در بسیاری از حقوق عمومی و سیاسی  است؛ مگر دلیلی بر عدم مساوات وجود داشته باشد.

دادخواهی، حوق  حق هیچ فقیهی  یا عدم مساوات آنان وجود ندارد.زنان  یدلیلی بر استثنا

ی  ویوژه را  هوا  نیو او امثال  ازمنکر و نهی معروی امربه، حق اعترا  به حاکم، حق مالکیت

 یفایبرای استبراساس دالیلی  ،ها بنابر مصالی عالیه حکومت گاه البتهاست.  ندانستهمردان 

 کوه ایون بوا    هایی ایجاد کنندمحدودیت بسا چه؛ کنند یوضع مرا مقرراتی  برخی از حقوق،

 کوه اصول بور تسواوی باشود،      حکم اولی در مساله متفاوت است. الزم به ذکور اسوت ایون   

  دالیلی برخی حقوق متفواوت هسوتند،   تساوی در موارد استثنا ندارد. یعنی به منافات با عدم

حدی برسد کوه تخصویص اکثور     که گاه تفاوت عین عدالت است. البته این تفاوت نباید به

 الزم آید.
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 منافی با حق زوجمشارکت سیاسی در ظرف عدم فعل 

اند، نشان هستدانالزم  ،منافات دارد او که با حقی را زوج در موارداز اجازه فقها  که نیا
انود و تنوافی بوا حوق زوج را اسوتثنائی بور اصول        از آن دارد که اصل را عدم اجازه دانسته

توان گفوت  در موارد واج . پس می ، جویعنی اصل بر آزادی و عدم اجازه است اند. شمرده
بسیاری از حقووق   یفایاستکند، ولی هایی برای طرفین ایجاد میاگرچه ازدواج محدودیت

دادن و  رأیموثالً:   .نودارد واجو  آنوان   حوق  خصوص  حقوق طرفین، بهممانعتی با سیاسی 
لیت در ئومسو  یدار عهوده ، هوا  انجمنکردن، حق نقد و انتقاد، عضویت در احواب و  انتخاب

مشوارکت،  خصوص در مشاغلی کوه  بهند و اها دنبال حق خود غیر ساعاتی که متعاری زوج
در و از راه دور و بووا اسووتفاده از امکانوواتی چووون اینترنووت هووا  بووه آنموودیریت و اشووتغال 

ی مشوارکت  طوورکل  بوه  تووان  ینمو شود. پوس  انجام می حق زوج غیر مخل به یها فرصت
 ، زن را از آن محروم کرد.سیاسی را مخل حق زوج دانسته

 استصحاب حقوق قبل از ازدواج

پوس از ازدواج  است، ها بوده ی آنفایاستیا در حال  داشتهقبل از ازدواج  زنحقوقی که 
وجهوی بورای منوع     و اسوت  منود  بهرهی حق خود و آثار آن فایاستبوده، از  ها را دارا نیو آن

عدم تاسیس اصل نیو، فقیهان براساس با فر   نیست. ،مانع از حق زوج باشد مواردی که
 دلیل همین . بهندوجود حق(، این موضوع را باور دارسابق )اصل استصحاب و پایرش حالت 

 الزم است پس از ازدواج نیوو  ،قراردادی منعقد کردهبر منافع و هنر خود اگر قبل از ازدواج 
 مخل حق زوج باشد. چهگر ؛بند باشد بر آن پای

شناسوند.  رسومیت موی   بوه  حقووق  مانند دیگرحق سیاسی را  ،جوامعامروزه عری اکثر 
از حقووق  پوس موواردی   انود.   شده رفتهیپابراساس مبانی اسالم نیو بسیاری از این حقوق 

توان منوع کورد.    نمیبراساس استصحاب را  استقبل از ازدواج  ی که حق مکتسبهسیاسی 
از ازدواج، منصوبی را برعهوده    ی حق سیاسی خوود قبول  فایاستدلیل اگر زوجه در  همین به

و زوج در ده کرانتخاب  ،شغلی که از مصادیق مشارکت سیاسی استگرفته، تعهدی داده یا 
که  مگر آندلیل اخالل در حق خود از آن منع کند؛  به تواند ینم، کرده ازدواجآن حال با او 
 توافق کنند. ،عدم استفاده از آن حقبر از ابتدا 

 ضرر در امور اجتماعیی ال  مقتضای قاعده

 نیقو ی بوه  .جامعوه  یوا به فرد باشود   ،دین نهی شده از نگاه عقل وضرر  روشن است که

و  کندمحسوب میضرر اعم از سیاسی و غیرسیاسی را عری،  ،حقوق یفایجلوگیری از است

به خود اوست، ضرر به جامعه  ضررکه بر این مسلّما منع زن از حق مشارکت سیاسی عالوه
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حضوور زنوان    امور سیاسی اجتماعی جامعه نیازمنود ی از عض. چراکه بشودب مینیو محسو

ایون  ی  هموه بر  عالوه .دهند یانجام مکارها را بهتر از مردها  نزنا حتی در مواردی است و

ی سیاسوی   و کنارگااشوتن آنوان از صوحنه    دهند یزنان نیمی از جامعه را تشکیل م موارد،

گفتنی است که بحث  است.کردن جامعه از خدمات نیمی از اعضای خود  محروم ،اجتماعی

 طلبد.تری می ضرر در این مورد فرصت بیشی  درباره

 زن ی برریگ سختنهی از 

زن را در تنگنا و فشار قورار   مورد یب یها یریگ مرد نباید با سخت ،آیات قرآناساس بر

. بودون شوک   (3طوالق،  ) « لِتُضَویققُوا عللَویِهِن  التُضوررووهنن   :»دیو فرما یدهد. قرآن مجیود مو  

 یفایزن از اسوت  جهت یمنع کلی و ب ،امری عرفی است و در عری امروز ،دادن قرار درتنگنا

حسواب   و درتنگنواقراردادن وی بوه   یریو گ نوعی سختی مختلف، ها عرصهدر خود  وقحق

و عاشوروهنَّ  »: دهود  یمو دسوتور  بوا زنوان    معاشورت قرآن در موورد  دیگر،  ازسوی .دیآ یم

 که چنان هممعروی نسبت به اوست،  نیتر مهماحترام به حقوق فرد،  .(38نسا،، ) «بالمعروی

اگور زوج  عنووان مثوال، اموروزه    در خانه مسلّما معروی نیست. به مورد یبی ها یریگ سخت

وی جلووگیری  حقووق  ی فایاستاز  یا گونه بهیا  گردد خروج زوجه از منول بدون دلیل مانع

 تنگنا قرار داده است.در  کند، او را

 با حق زوجتعارض تقدّم واجبات اجتماعی در صورت 

دسته از حقوق زن که جوو واجبات اجتمواعی اسوت و حفوظ     با آنحق زوج  عار در ت

کوه  ) هیو نظامواجبوات   جاکوه  ازآن، بایود گفوت   هاسوت  آنی فایاسوت نظام جامعه وابسته به 

است( مقدم بر حق فرد است، اگر حوق فورد از مصوادیق    وابسته  ها بدانی جامعه مند نظام

ی تکالیف  اگر این حقوق ازجملهی باید گفت طورکل به ها باشد، بر امور دیگر مقدم است. آن

؛ در تواند ینمیا  دنرا در زمان دیگری استیفا کخود حق  تواند یمیا زوج  ،دناجتماعی زن باش

اموا در صوورت دوم اگور دو واجو  در      واجبات اجتماعی مقدم هستند، مسلماًصورت اول 

لیف اجتماعی مقدم بر حق اتک بازهم دیگر تواحم کنند و راه گریوی نباشد، با یک زمان کی

اند  معاصر تصریی کردهفقهای که برخی از  چنان . همو اجازه از او نیو الزم نیست زوج است

در تظاهراتی باشد یا عدم شورکت بوه تضوعیف     اگر حفظ نظام اسالمی موقوی به شرکت

 .(334 .ص، 3توا، ج مکارم شیرازی، بی)ی  شوهر شرکت کند  بدون اجازه تواند یبیانجامد، زن م

در  موثالً )عنوان یوک واجو     مشارکت سیاسی زنان بهکه  است یدر صورت موارد البته این

 .قدم استصورت، حق واج  مرد م در غیر این ؛جلوه کندقال  حفظ نظام( 
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  نتیجه

هوا   از مشوارکت  یبرخو  سوو  کیگفت از دیی شوهر با و اجازه یاسیدر بحث از مشارکت س

 گور ید یبرخ ؛با خود اوست میاز منافع زوجه تصم ید و مانند برخنبا حق زوج ندار یمنافات

 یول ،جلوه کرده و اذن شوهر در آن ساقط گردد یاجتماع یفیممکن است در شکل تکل وین

بور اذن زوجوه از    یمحکمو  لیاگر دل ،ری. در مورد اخستا یاذن قابل بررس گرید یدر برخ

گواه از   ،دنبال اصل در مساله بود و بودان عمول کورد. اصول     به دیعدم آن نباشد، با ایزوج 

ها  که در جهت مخالف اصل بدان یو گاه از استثنائات شودیمستندات و عمومات استنباط م

 شده است.  ییتصر

 :موضوع نیدر ا

 - شوده  زن وارد تیو و حر یکوه در آزاد  یعموموات  ژهیو به - ماتعالوه بر عمو، اوالً

بر آن است که اصل را بر عدم  لیخود دل ،اند سلف که موارد اجازه را برشمرده یعمل فقها

انود. پوس بنوابر فقوه      قرار داده اریلووم اجازه گااشته و صرفا عدم منافات با حق زوج را مع

 .ستیاجازه ن ازمندین ،نباشد یافاز مشارکت که با حق زوج من یصرفا موارد ی،فرد

متقابل فورد و دولوت اقتضوا دارد     فیحقوق و تکال یمبنا ی،براساس فقه حکومت ،اًیثان

بر حقوق  یاجتماع فیجاکه حقوق و تکال و ازآن ؛خود را انجام دهند یاجتماع فیافراد تکال

ینمو  جازهتنها ا نه ،زن است فیآن بخش از مشارکت که تکل ،دارد ییترج یفرد فیو تکال

مثال اگر حق  یباشد. برا یگرچه با حق او منافا ،مانع آن گردد تواندیکه زوج نم، بلخواهد

ازمنکر بور زن واجو  شوود،     یمعروی و نه امربهی  فهینقد حکومت براساس وظ ایاعترا  

به اجازه  ازیصورت ن نیدر ا ،باشد یم ویزنان ن ی فهیقرآن وظ ییتصر واج  به نیجاکه ا ازآن

 فیاما آن بخش از مشارکت که در قال  تکل .مانع زن گردد تواندینم یو ندارد واز شوهر 

البته  .اجازه را بطلبد یخاص لیمگر دل ،اصل بر عدم اجازه است ،و حق زن است گنجد ینم

بور   عوالوه  زیورا  ؛باشود  ینمو ، استکه زوج  ،خانواده استیبا ر یعدم هماهنگ یمعنا به نیا

د و نشوو  دهیو د دیبا ویفرد ن یخانوادگ فیحقوق و تکال ،یجتماعو ا یفرد فیحقوق و تکال

 . گرددصادر  یحکم

 تیو ماننود حفوظ هو   یاصول و واجبات تیزن الزم است با رعا یاسیمشارکت س ،ثالثاً

 باشد. فرد و حفظ عفت همراه یو خانوادگ یاجتماع
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