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The purpose of this study is to investigate the necessity or nonnecessity 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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هدف این پژوهش بررسی لزوم یا عدم لزوم اجازهی زوجه از زوج نسبت به استیفای حق
مشارکت سیاسی است .نتایج این تحقی با تکیهبر روش توصقیفی-تحلیلقی حقاکی از آن
بوده است که اگر دلیل محکمی بر اذن زوجه از زوج یا عدم آن نباشد ،باید بهدنبال «اصل»
در مساله بود و بدان عمل کرد .اوال ،بنابر سیرهی فقهای سلف ،در فقه فردی صرفاً مواردی
نیز مبنای حقوق و تکالیف متقابل فرد و دولت اقتضا دارد افراد تکالیف اجتماعی خقود را
یخواهقد،
انجام دهند؛ لذا در آن بخش از مشارکت که تکلیف زن است ،نهتنها اجقازه نمق 
بلکه زوج نمی تواند مانع آن گردد ،حتی اگر بقا حق او منقافی باشقد؛ امقا آن بخقش از
یگنجد و ح زن است ،اصل بر عدم اجازه اسقت ،مرقر
مشارکت که در قالب تکلیف نم 
دلیل خاصی اجازه را بطلبد .ثالثا ،مشارکت سیاسی زن باید با رعایت اصقول و واجبقاتی
مانند حفظ هویت اجتماعی و خانوادگی فرد و حفظ عفت همراه باشد.
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از مشارکت که با ح زوج منافی نباشد ،نیازمند اجازه نیست .ثانیا ،براساس فقه حکقومتی

کلیدواژهها :مشارکت سیاسی ،حقوق زنان ،حقوق سیاسی ،حقوق اجتماعی ،حق زوج.
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مشارکت سیاسی بهمعنای فرصت پرداختن شمار زیادی از شهروندان به اموور سیاسوی ،از
شرطهای الزم دموکراسی است (لیپست ،3292 ،ج ،2ص )3323 .و ازجملهی حقووق سیاسوی
شهروندان در جامعه محسوب میشود .این واژه در معنای عام شامل حق انتخابکوردن و
انتخابشدن برای سمتهای مختلف سیاسی ،نقد و انتقاد به حکوموت ،تشوکیل حووب و
شرکت در احواب ،راهاندازی مطبوعات و دهها مورد دیگر است .برخی معتقدنود مشوارکت
سیاسی بهمثابه مجموعهای از فعالیتها و اعمالی است که شهروندان خصوصی بهوسیلهی
آن اعمال در جستوجوی نفوذ یا حمایت از حکومت و سیاسوت خاصوی هسوتند (فیرحوی،
 ،3277ص.)23 .
در همینراستا ،امروزه بحث دربارهی برخورداری زنان از این حوق و مباحوث پیراموون
رونق زیادی گرفته است .این موضوع از زوایای مختلفی قابل بررسی است .از نگاه فقهوی
عالوهبر اصل مشروعیت حق مشارکت برای زنان ،لووم یا عدم لوووم اجوازه از زوج بورای
استیفای آن نیو مسالهای است که باید بررسوی کورد .در ایون تحقیوق ،بوا فور آنکوه
عمومات دال بر مشارکت ،زنان را نیو  -حداقل در بسیاری از موارد  -شامل میشود ،بحث
از تقیّد مشارکت سیاسی همسران به اذن شوهران مورد بحث قرار گرفته است .لواا بحوث
دربارهی اصل مشروعیت مشارکت زنان را به پژوهش دیگری موکول میکنیم.
به اعتقاد فقیهان و حقوقدانان ،بعد از ازدواج حقوق و تکالیفی بهطور متقابل برای زوج
و زوجه نسبت به یکدیگر و خانواده ایجاد میشود؛ اگر مشوارکت سیاسوی زنوان موجو
اخالل در تکالیف آنان نسبت به خانواده و بهویژه شوهر شود ،چهبسا باید مقیّد به اذن زوج
باشد .البته سنخ مشارکتهای سیاسی نیو متفاوت است .برخی از مشارکتهوا بوهگونوهای
است که در تقابل با حقوق زوج نیست؛ برخی نیو بهدلیل ادلهی حاکم (مانند حفظ نظام یا
تکالیف شرعی) مقدم بر حق زوج است ،اما برخی دیگر در تواحم با حقوق زوج مویباشود.
برایناساس ،دغدغهی اصلی این تحقیق ،بحث و بررسی تقیّد مشارکت سیاسی زنوان بوه
رضایت یا عدمرضایت همسران در سنخ اخیر است.
این نکته قابل توجه است که باید میان انواع حقوق و تکالیف زوجوین تفکیوک کورد.
زوجین دارای سه نوع حقوق و تکالیف متفاوت هستند .ازیکسو حقوق و تکالیفی که هور
یک فارغ از خانواده و جامعه (نسبت به خدا ،نسبت به دیگران و نسبت به نودیکان) دارند؛
ازسویدیگر ،حقوق و تکالیفی که بهواسطهی ازدواج برای زوجین نسبت بوه یوکدیگور و

 .3این مباحث در جای خود بهطور مستقل باید بحث شوند.
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فرزندان ایجاد میشود؛ و درنهایت ،حقوق و تکالیفی که نسبت به جامعه و حاکمیت دارند.
این سه نوع حقوق و تکالیف ممکن است در تواحم با یکدیگر محدودیتهوایی را ایجواد
کرده ،دستخوش تغییراتی گردند .عالوهبر اینکه برای فهم دیدگاه شارع در بواب حقووق
و تکالیف همسران ،باید به متغیراتی از قبیل زمان و مکان و اولویوت حقووق خوانواده نیوو
توجه داشت.
نکتهی دیگر توجه به دو رویکرد فردی و حکوومتی در فقوه اسوت .بورخالی رویکورد
حکومتی که حقوق و تکالیف اشخاص و بهطورکلی همهی احکام و موضوعات فقهوی ،بوا
نگاه و توجه به ارتباط فرد و حکومت در نظر گرفته میشود؛ رویکورد یوا نگورش فوردی،
رویکرد فردمحور به فقه و بدون درنظرگرفتن جامعهای که در آن زندگی میکند و نظاماتی
است که حاکم بر آن جامعه است .بهتحقیق ،نگاه فقیهانی که با این نگورش بوه موضووع
نگریستهاند ،در عین تفاوت دیدگاهها ،با نگرش فقه حکوومتی و فقوه نظوام (کوه فقیهوان
نواندیش معاصر بدان گرایش دارند) متفاوت است .برایناساس در دو قسمت جداگانوه ،بوه
دو نگرش و ادلهی هرکدام خواهیم پرداخت.
در پایان در اشاره به مستندات مشروعیت حق مشارکت زنان ،که مبنای بحث ماسوت،
باید گفت :اوالً :ارتباط فرد و حکومت برمبنای حقوق و تکوالیف متقابول بنوا شوده اسوت.
نمیتوان تکالیفی برای فرد معین کرد ،ولی حقی برایش در نظور نگرفوت .روایواتی ماننود
روایت علوی« :لی علیکم حقا و لکم علیَّ حق» (نهو البالغوه ،3292 ،خطبوهی  ،22ص)311 .
مستند این موضوع است .ثانیواً  :عقول و بنوای عقوال نیوو متیود توالزم حوق و تکلیوف و
همگانیبودن آنهاست .ثالثاً :عموماتی که بیانگر حقوق افراد است ،همگان  -اعم از زن
و مرد  -را شامل میشود .مانند قاعدهی «غُنم» و «سلطنت» ،اصل عدم والیت بر غیور،
عمومیت آیات شوری ،نصوص مسئولیت اجتماعی و معیارها و قواعد فقهی ،که ارجاع بوه
آنها حق مشارکت سیاسی زنان را ثابت میکند 3.برایناساس میتوان گفت همچنوانکوه
مرد از حقوق و تکالیفی در برابر حکومت برخوردار است ،زن نیو چنوین اسوت .البتوه ایون
بهمعنای برابری آن دو در حقوق نیست ،چه اینکه تکالیف آنان نیو برابور نیسوت .اموروزه
مدعیان برابری زن و مرد در دنیا نیو در عمل به این امر پایبنود نیسوتند .عوالوهبوراین در
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اندک مواردی از حق مشارکت نیو بنای عقال نهتنها بر عدم تساوی ،کوه بور عودم رجحوان
حضور زنان داللت دارد؛ مانند مشارکت در ریاست عالیهی کشور؛ زیرا تمامی وقت فورد بایود در
این جهت مصروی شود .تبعا در چنین شرایطی عمال فرصتی برای مسائل گوناگون خانواده کوه
در نظام تربیتی اسالم زن نقش کلیدی در آن بر عهده دارد ،باقی نمیماند .بهگمان برخی فقهوا
این امر خارج از توان زن بوده و در وظایف خانوادگی اخالل ایجاد میکند.
 .1گونهشناسی اجازه از همسر

تقیّد اجازه از همسر در مشارکت سیاسی ،مستلوم بحث از گونههای مختلف فعالیت زنان و
اذن شوهران در این خصوص است .برخی از این موارد که در متون روایی و فقهی آمده به
شرح زیر است:
 .1.1عبادات
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براساس روایات ،در برخی از عبادات مستحبی ماننود حو  ،نمواز و روزهی مسوتح  ،زوج
در
میتواند بهجهت تضییع حق خود ،زوجه را از آنها منع کند .چنوانکوه اموام بواقر
ضمن روایتی دربارهی زنان ،ح مستحبی زوجه را بدون اذن زوج جایو ندانستهاند (نووری،
3249ق ،ج ،9ص .)11 .به اعتقاد غال فقیهان در عبادات مستحبی ،اگر عبوادت موانع حوق
زوج شود ،باید از او اجازه بگیرد (طوسی ،3279 ،ج  .2ص.)392 .
اما در عبادات واج  ،زوج نمیتواند مانع زوجه شود؛ چراکه حق الهی مقدم بر حق زوج
است .در موثقهی علی بن أبی حموه ،راوی میگوید :از امام صادق سوال کردم راجوع
به زنی که زوج ،اجازهی ح به او نمیدهد ،درحالیکه ح واج بهجا نیاورده و او را نهی
کرده از ح  ،درحوالیکوه خوود غایو اسوت؛ اموام فرمودنود« :الطاعة لهةعلعها ةال ة ل
حج االسالمل هتحجلإنلشاءت؛» (کلینی3243 ،ق،ج ،2ص .)393 .برایناساس فقها نیو فتووا
دادهاند که زوج نمیتواند مانع عبادات زوجه شود (نجفی3283 ،ق ،ج ،37ص)222 .؛ چراکه حق
خداوند در طول حق زوج است.
 .1.1امور مالی
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فقها طبق روایات ،در بحث نار ،عهد و قسم ،بر لووم اذن زوجه از زوج فتوا دادهانود .موثالً
عالمه معتقد است :نار زن شوهردار جو با اذن شوهر منعقد نمیشود و دلیل آن را پربودن
فرصتهای زمانی زوجه به حقوق زوج دانسته است؛ پس در غیر آن نباید صری شود (حلی،
بیتوا ،ج ،3ص .)971 .بههمیندلیل ایشان در کتاب «تاکره» شرط انعقاد نار ،عهد و قسم را

«تکلیف ،اسالم ،حریت و اذن زوج» دانسته است (حلی ،بی توا ،ج  .7ص)348 .؛ یعنوی بودون
اذن زوج ،این سه منعقد نمیشوند .درمجموع باید گفت واج کردن امری مستح بر خود
(با نار ،عهد و قسم) اگر به ازبینرفتن حقی منتهوی شوود ،صوحیی نیسوت؛ مگور آنکوه
ذیحق اجازه دهد .این موضوع از نگاه حقوقی نیو معقول و منطقی است .همچنان که نار
مالیِ زن از مال شوهر و بدون اجازه وی را همهی فقها ممنووع دانسوتهانود (اموام خمینوی،
3243ق ،ج ،3ص.)337 .
 .1.1امور اجتماعی

در برخی امور اجتماعی نیو اجازهی زوجه از زوج الزم دانسته شده ،مانند عقودی که عمل
به آنها مانع از حق زوج است که بهتفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 .1استقالل سیاسی زنان در مشارکت سیاسی در رویکردهای فقهی

 .1.1نگرش فقه غیرحکومتی

فقیهان طرفدار فقه غیرحکومتی  -که از گاشته تا بهحال در حوزهها مشهور بوده اسوت -
برای تعیین حکم فرد بهعنوان مکلف ،بیشتر بهموضوع ،بهخودیخود و فارغ از تعلقوات و
آثار حکم آن در جامعه و یا نسبت به افراد دیگر ،مینگرند و حکم میدهند .بورایناسواس
فقیهان در مواردی اذن زن از شوهر را الزم دانسته و چهبسا خروج زن از خانه بودون اذن
زوج یا با منع وی را ممنوع دانستهاند؛ بررسی این موارد و آشنایی با مبانی و دیودگاههوای
این فقیهان میتواند برای راهیابی به نظر مطلوب مفید باشد.
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بهطورکلی از دو رویکرد و نگرش میتوان به این موضوع نگریست؛ یکی از رویکورد فقوه
غیرحکومتی و دیگری از زاویهی فقه حکومتی.

فقیهان در موضوع اجازهی زوجه از زوج در عقود وی ،بهویژه عقودی که بر منافع خود
منعقد میکند ،نظرات مختلفی دادهاند .برخی از دیدگاهها بدین قرار است:
دیدگاه اول :لزوم اذن زوج در عقود زوجه

برخی مانند شیخ طوسی و ابنادریس معتقدند:
یتدانودبودوناجواز یزوجبو 
یشودد،وینمو 
ازآنزوجم 

ازآنجاکهمنافعزوجهباعقدازدواجِ ،
عبارتدیگ ازآنجاکهعقدازدواجبو منوافعبهو همویشودد،

منافعخددق اردادیمنعقدکند؛به

ه گدنهق ارداددیگ یب منافعباطلاست(.حلی،8631،ج،2ص )178.
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برخی دیگر مانند محقق و عالمه حلی ،در عقودی نظیر اجارهدادن برای شیردادن بوه
اطفال دیگران معتقدند :اگر شیردادن مانع حق اسوتمتاع زوج نگوردد ،اجوازه الزم نیسوت.
فقیهان موبور تنهوا منفعوت اسوتمتاع را از آنِ زوج مویداننود ،نوه هموهی منوافع را؛ لواا
برایناساس ،هرآنچوه موانع ایون منفعوت خواص باشود را نادرسوت و باطول مویداننود.
بههمیندلیل زن را در استفاده از دیگر منافع خود آزاد شمردهاند .ایشان سه دلیل برای این
نظر آوردهاند« :اصل جواز»« ،وجوب وفوای بوه عقوود (عقود اجواره بورای شویردادن)» و
«مالکیت تنها یک منفعت زوجه برای زوج» ،یعنوی در ازدواج تنهوا منفعوت اسوتمتاع بوه
ملکیت شوهر درمیآید ،نه منافع دیگر زوجه .پس اگر عقد مانع استمتاع نباشد ،منعی ندارد
(صیمری3234 ،ق ،ج ،3ص 233 .و محقق حلوی3238 ،ق ،ج ،3ص .)322 .محقوق کرکوی نیوو در
جامع المقاصد در استدالل بر این حکم معتقود اسوت :برحسو عوادت ،اسوتمتاعات زوج،
تمامی وقت زوجه و بهخصوص روز او را اشغال نمیکند .عالوهبراینکه با عقد ازدواج زوج،
همهی منافع زوجه را مالک نمیشود و تنها استمتاع منفعت مختص اوسوت .پوس زوجوه
میتواند در غیر زمان استمتاع یا در غیاب زوج ،منافع خوود را اجواره دهود (محقوق کرکوی،
3231ق ،ج ،7ص )329 .و به قول برخی فقها ،حتی اگر شوهر اذن ندهد نیوو در ایون مووارد
بهتر است بگوییم جایو است (صیمری3234 ،ق ،ج ،3ص.)233 .
دیدگاه سوم :شرط قدرت بر تسلیم

برخی تنها فقدان قدرت بر تسلیم را مانع از انعقاد عقود زوجه دانسوته و بورایناسواس
گسترهی آزادی زوجه را نسبت به گروه دوم وسیعتر گرفتهاند .اینان با تقسیمبندی منطقی
و براساس بحث اصولی ضد خاص و ضد عام ،بهطور شفای میگویند :عملوی کوه زوجوه
انجام میدهد ،یا با استمتاع منافات دارد یا ندارد .اگر منافی استمتاع زوج نباشود اذن الزم
ندارد؛ مانند اجیرشدن زن برای تالوت قرآن یا اجورای صویغهی بیوع و نکواح .چراکوه بوا
ازدواج ،اینگونه منافع به ملک زوج درنمیآید و نکاح هیچ داللتی بر ملکیوت ایون منوافع
برای زوج ندارد .بههمیندلیل نیازی به اجازهی زوج نیست .اما اگر عمل ،بوا حوق شووهر
منافات داشته باشد؛ یا زمانش مشخص است ،یا نیست .در صورت اول ،بدون اجازهی زوج
باطل است و این بطالن نه بهدلیل مانعیت با حق زوج یا حرامبوودن آن بور زوجوه ،بلکوه
بهدلیل آنکه زوجه قدرت بر تسلیم آن منفعت را در زمان خاص ندارد (آن زمان را قبالً به
زوج اختصاص داده) .اما اگر زمانش مشخص نباشد ،بلکه تنها عمل خاصوی باشود ،بودون

دیدگاه چهارم :عدم بطالن عقد بدون اجازه

برخی دیگر از فقها نظری شبیه نظر گروه دوم را دادهاند؛ با این تفاوت که عقد بودون
اجازه را باطل ندانسته ،بلکه مانند عقد فضولی به اجازهی زوج وابسته میدانند .ایشان این
نکته را افوودهاند که اگر اجازهی زن قبل از ازدواج باشد ،شوهر نمویتوانود زن را از موورد
اجازه منع کند؛ گرچه در صورت عدم اجازه ،مسوتحق نفقوه نیسوت (کاشوفالغطوا3233 ،،ق،
ص.)37 .

استقالل سیاسی زنان در مشارکت سیاسی

اجازه نیو صحیی است و حتی نهی زوج مانع آن نیست؛ چراکه تنها مانع زوجه عدم قودرت
بر تسلیم است (ضد خاص حرام نیست) که در اینجا قدرت دارد (رشتی3233 ،ق ،ص.)334 .
بنابر این نظر که تنها مانع زوجه ،عدم قدرت بر تسلیم فر شده ،پس در زمانهوایی
که زوج غای است ،یا هیچ تمایلی به استفاده از حق خود ندارد ،زوجه قودرت بور تسولیم
دارد .پس مشارکت سیاسی ،حتی در مواردی که بهصورت عقد ظهور پیدا میکنود (ماننود
وکالت از مردم در مجلس نمایندگان) مصداق عقد باطل نیست .از ایون نظریوه مویتووان
نتیجه گرفت که اگر مشارکت سیاسی زوجه کالً حق زوج را نفی کند (ضد عام) اجازه نیاز
دارد و حتی اجازهی بعدی هم کافی است؛ اما اگر مشارکت زوجه ضود خواصِ حوق زوج
باشد (با آن قابل جمع است) مشکلی ندارد و انجام هر فعلوی حتوی ماننود انعقواد قورارداد
صحیی است .بهاصطالح این فقیهان قرارداد بر عملی خاص منافاتی با حق زوج ندارد ،ولی
قراردادبستن در زمان خاص ،منافات دارد؛ چراکه زوج در همهی زمانها حق بهرهمندی از
استمتاع را دارد و همهی زمان زوجه در اشغال زوج است .البته بهنظور مویرسود ایونکوه
بگوییم همه ی زمان زوجه در اشغال زوج است ،از نگاه فقهی سوخن شایسوتهای نیسوت؛
چراکه منافی با حریت زن است .همچنین برداشت عری نیو چنین نیست.

دیدگاه پنجم :اجازه در صورت حضور زوج

از شافعی نقل شده است که وی اجازهی زوج را تنها بوهصوورتیکوه او حاضور باشود،
اختصاص داده است (بهنقلاز :خوانساری ،بیتا ،ص .)227 .بنوابراین بوه اعتقواد وی ،در زموان
غیبتِ زوج ،اجازه الزم نیست.
تحلیل و بررسی

براساس رویکرد فردی به فقه موارد زیر قابل استنباط است:
اوالً؛ فقها در همهی موارد اذن زوج را الزم ندانسته ،حتی در مواردی تصریی کردهاند
که اذن شوهر الزم نیست؛ مانند واجبات الهی .برخی روایت «إذلالطاعة لهخلهة فل ة ل 79

معصا لاهلاهق»لرا دلیل بر عدم اشتراط اذن در واجبات دانسوتهانود (اصوفهانی3233 ،ق ،ج،1
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ص)322 .؛ برخی فقها نیو در بعضی از عقود ،ماننود ضومان ،اذن زوج را شورط نمویداننود
(فخرالمحققین3297 ،ق ،ج ،3ص .)93 .ناگفته نماند که در برخی از عقودِ زوجه ماننود اجوارهی
خود برای شیردادن به فرزند دیگران ،گرچه نظرات مختلفی وجوود دارد ،ولوی بسویاری از
فقیهان معتقدند که اگور موانع حوق زوج نباشود ،اذن الزم نودارد (سوبوواری3232 ،ق ،ج،38
ص.)93 .
ثانیاً؛ عموم فقها در مواردی اذن را الزم دانستهاند؛ مثالً اگر مستحبات مانع حق واج
زوج (استمتاع) باشد .یا در واج کردن مستحبات یا مباحات بر خود با ایقاعاتی شبیه نوار،
عهد و قسم ،اذن شوهر را الزم دانستهاند؛ چراکه با واج کردن امری بر خود ممکن است
حق الزم شوهر که با عقد ایجاد شده ،تضییع شود؛ حتی برخی فقهوا شوکلگیوری نوار و
مانند آن را بدون اذن زوج قبول نکرده و باطل دانستهاند.
بهطورکلی میتوان گفت ازآنجاکه تمامی منافع زن بوا ازدواج در اختیوار شووهر قورار
نمیگیرد یا به ملکیت او درنمیآید ،حتی منفعت مخوتص شووهر نیوو تموامی وقوت او را
نمیگیرد؛ پس مانعی برای استیفای حقوق سیاسی و غیرسیاسی نیست .عالوهبور ایونکوه
غال فقها زن را در عقودی که بر منافع خویش (مانند :هنر ،تخصوص ،شویردهی) منعقود
میسازد ،آزاد گااشته و مشروط به اذن زوج ندانسوتهانود .پوس در حقیقوت ،در مشوارکت
سیاسی که حکومت برای همهی افراد بهرسمیت میشناسد  -مانند دیگر حقوق  -زوجوه
نیازی به اجازهی زوج ندارد و اصل بر آزادی اوست و تخلف از اصل ،نیازمند دلیول اسوت.
یعنی اصل حریوت و آزادی زن نیوو بوه وی حوق اسوتفاده از حقووق و آزادیهوای خوود
را میدهد.
ازسویدیگر مهمترین مالک و معیاری که در این موضوع مورد نظور فقیهوان بووده و
باید مورد تامل قرار گیرد ،قاعدهی لووم وفوای بوه عقوود (نسوبت بوه زوج) ازیوکسوو ،و
قاعدهی الضرر (نسبت به زوجه) ازسویدیگر است .یعنی نهایت سخنی که بنوابر نگورش
فقه فردی میتوان گفت این است که اگر مشارکت سیاسی مانع حق زوج باشود ،نیازمنود
اجازه است؛ ولی اگر مانع نباشد ،اجازه نمیخواهود .بوههمویندلیول در اکثور مووارد زوجوه
میتواند بدون اجازه از زوج مشارکت سیاسی داشته باشد؛ چراکه منع زوجه از حقوق حقهی
خود ضرری معتنابه است و چهبسا در تواحم دو ضرر الزم اسوت برخوی از حقووقِ هور دو
طری (نهفقط زوجه) محدود گردد.

 .1.1نگرش فقه حکومتی

استقالل سیاسی زنان در مشارکت سیاسی

ازآنجاکه مشارکت سیاسی بهعنوان حق سیاسی افراد ،ازجمله موضوعات فقوه سیاسوی و
حکومتی است ،لاا میتوان موضوع تقیّد مشارکت سیاسوی زوجوه بوه اجوازهی زوج را بوا
رویکرد فقه حکومتی نیو مورد بررسی قرار داد .با این توضیی که عالوه بر حقوق و تکالیف
فردی ،حقوق و وظایف سیاسی اجتماعی افراد ،بهویژه در نظام اسالمی نیوو بایود در نظور
گرفته شود .تاثیر و تاثراتی که حقوق و تکالیف فرد و حاکمیت بر یکدیگر دارنود و نگواه
حکومتی به حقوق و وظایف فرد ،ازجملهی موضوعاتی اسوت کوه در فقوه فوردی چنودان
توجهی بدان نشده است؛ درنتیجه در حکم فقهی با این نگرش دیده نمیشوود و در کتو
فقهی نیو کمتر بدان پرداخته شده است .عالوهبر این ،در حوزهی مطالعات سیاسوی زنوان
بحث فقهی نیو بسیار کم بوده و به فتاوایی محدود اکتفوا شوده اسوت .لواا الزم اسوت بوا
استفاده از مبانی ،قواعد و معیارهای فقه حکومتی و برخی اطالقات و عموموات ادلوه ،کوه
چهبسا در فقه فردی مورد استناد قرار میگیرد ،حکم موضوعاتی مانند مشارکت سیاسی را
کشف کرده و بدینوسیله مباحث فقه سیاسی در این حوزه را گسترش داد.
رویکرد دیگری که با فقه حکومتی مرتبط است ،فقه نظام اسوت .در ایون نگورش بوه
موضوعات و مسایل فقهی بهصورت نظامواره نگریسته میشود .یعنی هر مساله با توجه به
هویت آن در نظام و نقشی که در آن دارد ،تعریف و حکم داده میشود .برایناساس چهبسا
حکم مسالهای در فقه فردی و بدون نگاه به اقتضائات نظام چیووی باشود ،ولوی بوا درون
نظام دیدن آن ،چیو دیگر .این نگاه جدید ،در مسائل سیاسی کارآمدتر است توا نگواه فقوه
فردی و حتی حکومتی؛ که تفصیل این نگاه فرصت دیگری را میطلبد .بر مبنوای حوق و
تکلیف فرد نسبت به جامعه باید گفت اگر مشارکت سیاسی به شوکل تکلیوف و وظیفوهی
اجتماعی فرد جلوه کند ،ازآنجاکه تکالیف اجتماعی بر فردی مقدم است ،اجازهی زوج نیوو
در این موارد منتفی خواهد بود؛ پس بحث از اجازه در غیر این مورد است.
 .1ادلهی اثبات و نفی استقالل سیاسی زنان در مشارکت سیاسی

در بررسی فقهی ابتدا باید گفت که بهلحاظ منطق فقهی ،موضووع اجوازهی زوجوه از سوه
حال خارج نیست؛ یا اجازه در همه موارد الزم است؛ یا در هیچ موردی الزم نیست و یا در
برخی موارد الزم و در برخی غیرالزم است.
با توجه به آنچه گاشت ،روشن است که در دو مورد ،اجازه یوا عودم اجوازهی مطلوق
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فتوایی داده نشده و نظر سوم اجماالً مورد اتفاق است؛ البته در محدودهی لووم و عدم لووم
اذن اختالی وجود دارد .دالیل نفی دو نظر اول و دوم بهقرار زیر است:
اوالً :با توجه به اصولی که مبنای حقوق و تکالیف زوج و زوجه بوده و غال فقها حتی
با نگرش فردی بدان پایبند بودهاند (مانند اصل آزادی و حریت زن و اصل مالکیت زن بور
منافع خود) همچنین تعهدات ناشی از عقد نکاح ،نمیتوان بر لوووم یوا عودم لوووم اجوازه
بهطور مطلق و در همهی موارد حکم داد.
ثانیاً  :عدم تفاوت بین زن و مرد در برخی از اوامر و تکوالیف جمعویِ سیاسوی کوه در
شریعت وارد شده است ،مانند امربهمعروی و نهی از منکر نسوبت بوه حاکموان و در اموور
سیاسی ،حق نقد و اعترا به حاکمان در راستای نصیحت به امام مسلمین ،حق دفواع از
نظام اسالمی و حفظ آن ،در این موارد زن مانند مرد موظف به این وظایف است؛ لاا ایون
تکالیف بر زن نیو واج است.
ثالثاً :اگر وظایف اجتماعی زن در تواحم با وظایف فردی یا خوانوادگی او باشود ،غالبواً
اولویت با تکالیف جمعی است .زیرا رعایت حق شوهر تا زمانی الزم اسوت کوه بوا واجبوی
تواحم نکند و اگر مشارکت سیاسی بهعنوان واجبی جلوهگر شود ،حق شوهر ساقط میشود
و اگر مشارکت ،واج نباشد حق واج مقدم است.
یتدانحکمبهعمدمیتیااطالقولزومیاعدملوزوماجواز 
پسباتدجهبهدالیلفدقنم 
بهناچاررا سدمرابایددرپیشگ فت؛یعنیدرب خیمدارداجاز ،الزمودرب خویمودارد
دادو 
الزمنیهت.امامهمآناستکهدرچهمداردیالزماستودرچهمداردیالزمنیهت.روشن
آنکوه
یشودد؛مگو  
استکهاگ دلیلخاصیب لزومیاعدملزوممدردیبدد،همانعملمو 
مانعیب ایعملپیشآید.ولیاگ دلیلینبدد،بایدبهاصلدرمهالهم اجعهک د .
 .1.1ادلهی عدم استقالل زنان در مشارکت سیاسی

دالیلی هستند که بر لووم اجازهی زوجه از زوج (برمبنای عدم استقالل زن در بهرهمنودی
از منافع خود) داللت دارند؛ این دالیل که بیشتر با نگورش فقوه فوردی ارایوه شودهانود،
عبارتاند از:
روایات نهی از خروج بدون اجازه از خانه
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در بعضی از روایات تصریی شده است که خروج زن از منول بدون اجازهی زوج یوا بوا
نهی او جایو نیست .برخی نیو خروج بدون اجازه را سب اسوقاط حوق نفقوه در آن زموان
دانستهاند (صدوق ،3232 ،ج ،2ص .)228 .براساس این روایات ،اکثر فقها به ممنوعیت خوروج،
با نهی شوهر فتوا داده (گلپایگانی ،3238 ،ج ،2ص )233 .و برخی ممنوعیت خوروج را مطوابق

لزوم حفظ عفت

ضرورت حفظ عفت بر زن را از دو جهت میتووان موانع برخوی از حقووق سیاسوی او
دانست .یکی از جهت آنکه حفظ عفت دلیلی است بر عدم خروج زن از منول (و درنتیجه
عدم بهرهمندی از بسیاری از حقوق سیاسوی) .برخوی معتقدنود« :بوا مالحظوهی روایوات
درمییابیم که بنای متشرعه و همچنین مستفاد از روایات تاکید بر حفظ عفت زن میباشد،
پس بهنظر میرسد خروج زوجه بدون اذن زوج جایو نباشد»(شبیری زنجانی ،3292 ،ج ،32ص.
 .)312جهت دیگر اینکه فارغ از خروج زن از منول ،ممکن است گفته شود حفظ عفت زن
مانع برخی از فعالیتهای اجتماعی و مشارکت سیاسی است؛ چراکوه اخوتالط بوا موردان،
حضور در جلسات عمومی و اظهار نظر با وجود نامحرمان و برخی موارد دیگر ،گاه با حفظ
عفت سازگار نیست .بنابر این دلیل نیو اگر اصل را بر اجازه قرار دادیم ،ضرورت موضوعاتی
مانند امربهمعروی و نهیازمنکر و اجرای آن در جامعه میطلبود کوه در موواردی از اصول
دست برداریم.

استقالل سیاسی زنان در مشارکت سیاسی

با احتیاط دانستهاند (تبریوی3239 ،ق ،ص .)239 .چنین ممنووعیتی ممکون اسوت بنوابر حوق
استمتاع شوهر باشد که پس از عقد ازدواج حق دارد هر زمان بخواهد از حقووق زناشوویی
خود بهره مند شود و خروج وی از منول منافی این حق است .روایاتی که حوق نفقوه را در
صورت خروج ساقط دانسته ،ناظر به این علت است .این در حوالی اسوت کوه بسویاری از
مصادیق مشارکت سیاسی نیازمند خروج از منول است و چون این خروج نیاز به اجازه دارد،
پس اکثر موارد مشارکت ،در عمل نیازمند اجازه است .بهعالوه میتوان گفت که اگر صِری
خروج از خانه نود شارع نیازمند اجازه از زوج باشد ،محدودیت بسیاری از حقوق سیاسی زن
را بهدنبال دارد و بااینوجود باید اصل را بر اجازه گااشت.
البته میتوان گفت امروزه با وسایل ارتباط جمعی ،اینترنوت ،فضوای مجوازی و غیوره
میتوان بدون خروج از منول نیو در برخی از امور مشارکت کرد؛ اما بیشوک آن دسوته از
حقوق سیاسی و غیرسیاسی زن که به حضور فیویکی فورد در اجتمواع و بیورون از منوول
نیازمند دارد ،با محدودیت مواجه است .مانند حق انتخابشدن برای پارلمان یا مسووولیتی
اجتماعی ،شرکت در احواب و انجمنها و موواردی از ایون قبیول .یعنوی چوون مشوارکت
سیاسی ،در اکثر موارد نیازمند حضور فیویکی فرد در جامعه است و فضای مجازی ،عموال
ذیل مشارکت قرار نمیگیرد ،پس اصل بر اجازه از شوهر بوده؛ موارد استثنا نیازمنود دلیول
خاص است .با نگاه فقه حکومتی ،موضووعاتی هومچوون حفوظ نظوام ،مصولحت و غیوره
میتواند مستند موارد استثنا باشد.
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اخالل در حقوق زوجیت

استیفای برخی از حقوق سیاسی زن ،مخل و منوافی بوا حوق زوج اسوت؛ ماننود حوق
انتخابشدن برای مناصبی که فرصت زیادی میطلبد .بدیهی است که اسوتیفای حقووقی
که مانع حق زوج باشد ،میتواند از سوی او منع شود؛ چون حق زوج مقدم است .بوهقوول
فقها ،زوج میتواند فعل منافی با حقوق خود را منع کند و این حکم عوام اسوت و هموهی
موضوعات را شامل میشود .یعنی بهنظر بعضی از فقیهان ،زن در استیفای برخی از حقوق
خود در موضوعات و عرصههای مختلف باید عدم منافات با حقوق شوهر را در نظر بگیرد؛
و این یعنی اصل بر لووم اجازه است (نجفی3283 ،ق ،ج ،37ص .)222 .البته روشن اسوت کوه
در بعضی موارد مانند حقوقی که به اخالل وظایف زوج مربوط مویشوود ،چنوین اجوازهای
الزم نیست.
محدودیت برخی آزادیها بهواسطهی ازدواج
سال بیست و سوم /شماره هشتادونهم /بهار 9911

با هر عقد یا قراردادی ممکن است انسان برخی از آزادیها و حقوق خویش را محدود
کند .عقد ازدواج نیو مانند دیگر عقود ،برخی از آزادیهای انسان را محدود و یا حتی سل
میکند و در عو  ،حقوقی دیگری برای او ایجاد میکند و این امری طبیعی است .اگرچه
تشکیل خانواده تعهدی اخالقی نیو بوه هموراه دارد ،برخوی از آزادیهوای زن و شووهر را
محدود میکند .این محدودیت در راستای نظمی است که در جمع خانواده حاکم میگردد.
درهمینراستا شارع مقدس مرد را رییس خانواده قرار داده اسوت« :الرجوال قوّاموون علوی
النسا(»،نسا .)22 ،،چهبسا ریاست مرد اقتضا کند که برخی از امور تحت نظر او انجام شود و
اصل بر اجازه از او باشد .بنابراین زن برای امور بیرون خانه ،از مرد که مسئولیت خانواده را
برعهده دارد ،باید اجازه بگیرد .بههمیندلیل برخی از مشارکتهای سیاسی نیو باید با اجازه
و هماهنگی با او صورت پایرند؛ بهویژه در مواردی کوه نیازمنود صوری زموان زیوادی در
بیرون از خانه باشند .بااینوجود اصل بر اجازه و بهاصطالح همواهنگی بوا ریویس خوانواده
است .یعنی در موارد محدودیت یا سل حق بر اثر تعهدات ،اجازه از طوری مقابول راهوی
برای برگرداندن حقی است که یا محدود یا سل شده است و همین امر زوجه را ملوم بوه
اجازه در مشارکت سیاسی میکند.
اولویت حق زوج نسبت به حقوق اجتماعی زن
است (طوسی ،3297 ،ج،2
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حق شوهر که براساس تعهد ازدواج ایجاد شده ،الوامی و واج
ص 223 .و نجفی3283 ،ق ،ج ،23ص .)327 .حال اگر ورود در امور سیاسوی و برعهودهگورفتن

برخی از مناص در نظام اسالمی را از امور مستح بهحساب آوریوم ،چوون حوق شووهر
واج است ،زن بهدلیل تفویت حق واج با یک حق غیر واج نمیتواند مشارکت داشته
باشد .پس اصل بر لووم اجازهی زوجه از زوج بوده ،و موارد عدم اجازه نیازمند دلیل هستند.
 .1.1ادلهی استقالل زنان در مشارکت سیاسی

طبق این اصل ،زن در امور خود نیازمند اجازه از شوهر نیست .تنها مواردی که دلیل بر
لووم اذن وجود دارد ،اجازه میخواهند .مستنداتی که بر این نظر میتوان آورد عبارتند از:
عمومات دال بر حریت و آزادی انسان

استقالل سیاسی زنان در مشارکت سیاسی

بنابر عمومات دال بر آزادی انسان ،همهی انسانها اعم از زن و مرد آزاد و مستقلاند.
بهعبارتدیگر عمومات و قواعدی که از آنها آزادیها و حقوق افوراد اسوتنباط مویشوود،
مانند قاعدهی سلطنت و اصل عدم والیت فردی بر فرد دیگر و  ،...نسوبت بوه زن و مورد
عام است؛ یعنی فقها زن را نیو مانند مرد ،آزاد و دارای حقوقی مستقل میدانند که در امور
خود اختیار دارد .در شرع مقدس نیو اصل بر حرّیت زن است نه بر مقید یا ممنوعبودن وی.
پس نمیتوان گفت که اختیار زن با خودش نبوده ،نمیتوانود از تخصوص و حقووق خوود
هرگونه بخواهد استفاده کند؛ بلکه تعیینکنندهی سرنوشت و تصمیمگیرندهی امور او ،خود
اوست .بنابراین صحیی نیست که بگوییم زن تنها در اموری که از شوهر خود اجوازه دارد،
مجاز است وارد شود؛ یعنی بهدلیل جلوگیری از تضییع حق مورد هموهی آزادیهوای او را
سل کنیم .بنابراین ،شوهر نمیتواند رفتاری را که ذاتاً مانع حق او نیسوت یوا در زموان و
مکان و شرایط خاص مانع حق او نیست ،منع کند .بههمیندلیل اکثر فقیهان مانند صاح
جواهر تنها فعل منافی را نهی کردهاند.
محجورنبودن زن

اگر بگوییم زوجه باید در امور خود از زوج اجازه بگیرد ،درواقع او را بهنووعی ممنووع از
تصری و بهاصطالح محجور دانستهایم .زن ،محجور نیست که نیازمند ولیّ بوده ،مرد ولیّ
او باشد؛ و حتی باالتر از حجر صغیر ،چه اینکه او در خروج از منول نیازمند اجازه نیسوت،
ولی زن نیازمند اجازه است .پس باید گفت که اسوتیفای حقووق زن وابسوته بوه اجوازهی
شوهر نیست.
مالکیت و سلطهی زن بر منافع خود

مبنای اصل لووم اجازه ،عدم استقالل زن بر منافع خود است؛ درحالیکوه ایون مبنوا را
فقها در نظر و عمل قبول ندارند و معتقدند زن نیو مانند مرد مالک منافع خود است (قموی،
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 ،3278ج ،2ص« .)233 .إنّها حرهٌ مالکهٌ لمنافعها اللتی التعلّق للووج بها فجاز لها صرفها الی
من شا ،بعو و غیره؛ زن آزاد و مالک منافع خویش است که متعلق به زوج نیست؛ پس
میتواند آن ها را با عو یا بدون عو به هرکسی بدهد» (عالموه حلوی ،بویتوا ،ج  .3ص.
 .)388شهید ثانی در مسالک نیو چنین عبارتی دارد .بهعالوه معتقد است کوه زن حتوی در
شیردادن فرزند خود میتواند از شوهرش تقاضای اجرت کند (عاملی3232 ،ق ،ج ،1ص.)349 .
البته عموم فقها در موضوع اجارهی منافع شخصی گفتهاند :زن میتواند منافع خوود ماننود
هنر ،تخصص یا حتی شیر خود را به فرد دیگری اجاره دهد؛ تنها اگر مانع حق زوج است،
استجازه الزم است .عالمه حلی میگوید:
زوجهیدیگ یراب ایشی دادنبهف زنود اجیو کنود.شوافعینیوزچنوینگ وه
یتداند 
ف دم 
یکهباآنعمل،حقزوجاز
یتداندب ایغی شی دادناورااجی کند،درصدرت 
است.همچنینم 

بینن ودودراس م اعزوجکاس یایجادنشدد.چهبوهاجواز یزوجباشود،چوهبودوناجواز ی
سال بیست و سوم /شماره هشتادونهم /بهار 9911
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وی.زی ازنآزاداست(مملدککهینیهت)ومالکمنافعخدیشکوهم علوقبوهزوجنیهوت،
میباشد(.همان) 


برخی دلیل دیگر را استقالل محل شیردادن از محول اسوتمتاع جنسوی دانسوتهانود و
معتقدند شوهر حقی در شیر و خدمات دیگر او ندارد (نجفوی3283 ،ق ،ج ،37ص .»)387 .حتی
شیخ انصاری در شیردادنی که سب نشر حرمت شود ،اجازهی زوج را شرط ندانسته است
(انصاری ،بیتا ،ص.)383 .
عدم مانعیّت مشارکت سیاسی با حقوق شوهر

ازآنجاکه استیفای هرگونه حقی یا انجام هر نوع عملی مانع حق شوهر نیسوت ،یعنوی
برخی از حقوق یا افعال با حق شوهر قابل جمع است و نیاز به اجازه ندارد ،پس هر عملوی
را نمیتوان منوط به اجازهی او دانسوت .اوالً ،مردهوا در هرزموانی نمویتواننود و فرصوت
نمیکنند دنبال این حق خود باشوند .در قسومتی از روز غالو موردان بیورون از منوول و
بهدنبال کس روزیاند و نمیتوان گفت در این فرصت زن نمیتواند حقوق خود را استیفا
کند و دلیلی بر این مدعا وجود ندارد .ثانیاً ،فقیهان مالک را در برخی موضوعات ،عوری و
کارشناسان میدانند؛ پس حق استمتاع شوهر منصری به استمتاع عرفی از زن است و مرد
نمیتواند در همهی ساعات شبانهروز در حال استمتاع باشد؛ زیرا نکاح براساس تلقی عرفی
از استمتاع منعقد میشود( .محقق کرکی3231 ،ق ،ج ،7ص.)329 .

حقوق مکتسبه و استصحاب حقوق اجتماعی

استقالل سیاسی زنان در مشارکت سیاسی

حقوقدانان معتقدند اگر فرد قبالً حقوقی را براساس قانون صالحیتداری کس کرده،
آن حق از حقوق مکتسبهی او بهشمار مویرود و هویچکوس نمویتوانود از اسوتیفای حوق
مکتسبهی فرد ممانعت کند .مانند حق ازدواج مجدد که برای زن با طالق ایجاد میگردد؛
یا حق تصری که با مالکیت اشیا ایجاد میشود؛ یا حق استخدام که قبل از ازدواج زن این
حق را دارد .حال اگر از این حق خود استفاده کرده و استخدام شده باشد و هنگام عقود از
آن صرینظر نکرده باشد ،در این صورت حتی اگر مانع از حق زوج باشد ،نیو وی نمیتواند
از آن جلوگیری کند .چون حق سابق است و طبق عمومات و اطالقات عقدی که بوهطوور
صحیی شکلگرفته را نمیتوان با عقد دیگری برهم زد .ایون در فقوه پایرفتوه شوده و در
حقوق نیو با عنوان حق مکتسبه از آن یاد شده و پایرفته شده اسوت .بورهمینمبنوا فقهوا
معتقدند که اگر زن قبل از ازدواج شیر خود را اجاره داد ،اگر پس از ازدواج حتی حق شوهر
در مقاربت به شیردادن او ضرر برساند ،مستأجر میتواند او را از آن منع کند (نجفی3283 ،ق،
ج ،37ص)387 .؛ بااینکه مقاربت حق مسلّم زوج است .عالوهبراین اگر شرطی توسط زن یا
مرد در ضمن عقد بیاید نیو باید براساس شرط عمل شود؛ گرچوه مخوالف باشود بوا حوق
یکطری که با عقد ایجاد میشود .برایناساس اگر زوجه قبل از ازدواج با استفاده از حوق
مشارکت سیاسی منصبی را بپایرد و یا برای نمایندگی انتخاب شود ،این حق را زوج پوس
از ازدواج نمیتواند از وی سل کند .همچنین است اگور عقود براسواس اسوتیفای حقووق
سیاسی و یا غیرسیاسی وی منعقد شود .عالوهبر این بحث ،با استصوحاب حقووق پیشوین
برای زن نیو میتوان گفت که وی با عقد ازدواج حقوق پیشین خود را از دست نداده است؛
یعنی اصل بر ازدستندادن حقوق پیشین است ،مگر آنکه با دلیول ،سول یوا محودودیت
حقی اثبات شود.
اقتضای عدالت

با فر آزادی زن و مرد در ازدواج و حقوق آنها ،بهویژه حقوقی که هر یک بوهطوور
متقابل نسبت به دیگری دارند ،باید گفت استمتاع نیو حقی دوجانبوه اسوت .پوس عودالت
اقتضا دارد همانطور که به نفع مرد میگوییم ،هر کار یا عقدی کوه موانع حوق اسوتمتاع
اوست منع میشود ،در مورد زن نیو باید چنین باشد .یعنی نمیتوان گفت تنها زن بایود از
همهی حقوق خود بهخاطر این حق مرد بگارد و بهحق زن توجهی نشود .پس همانطوور
که مرد را در استفاده از منافع خود آزاد و مستقل میدانیم ،زن نیو چنین است.
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اولویت واجبات اجتماعی نسبت به حقوق همسر

این اصلی مسلّم است که دو سنخ واج در اینگونه امور دیده میشود :یکی واجبوات
فردی و دیگری واجبات اجتماعی .حال با فر اینکه حق استمتاع دائمی و کامل مرد بر
زن واج باشد ،اگر این واج که واج فردی است ،با واجبات سیاسوی اجتمواعی ماننود
امربهمعروی و نهیازمنکر یا برخی دیگر از واجبات سیاسی تواحم داشت ،واجبات اجتماعی
مقدم هستند .پس اگر زمانی مصادیقی از مشارکت سیاسی واج بود ،مسلّما بر حق تمتع
مرد که یک واج فردی است ،مقدم است .چون واجبات نظامیه به حفظ نظوام مسولمین
بازگشت دارند.
 .1.1دیدگاه مطلوب در استقالل زنان در مشارکت سیاسی
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همچنانکه گاشت ،مواردی که نیاز یا عدم نیاز به اجازه در آنها ثابت شوده اسوت ،قابول
بحث نیست؛ اما در موارد تردید باید به اصل رجوع کرد .حوال بوا توجوه بوه مسوتندات دو
گروه ،بهنظر میرسد که اصل بر عدم اجازه است و موارد اجازه نیازمند دلیل است .دالیلی
که میتوان بر این موضوع آورد بدین قرار است:
آزادی بهمثابهی حق طبیعی افراد

هیچ فقیهی قایل نشده است که زن با ازدواج ،حریت ،حقووق و آزادیهوای شخصوی
خویش را بهکلی از دست داده و در همهی موارد باید از شوهر اجازه بگیرد .فقها نیو غالبواً
به بیان موارد و مصادیق خاصی که نیازمند اجازه است ،پرداختهاند .ایون امور حواکی از آن
است که فر دوم که اصل بر آزادی و عدم اجازهی زن است ،مورد نظر فقهاست .پوس
زن هم مانند مرد آزاد است و شوهر یا هر فرد دیگری نمیتوانود آزادیهوا و حقووق او را
سل کنود .نهوی روایوات از عودم خوروج زن (کلینوی3243 ،ق ،ج ،1ص )147 .نیوو بوهدلیول
منافاتداشتن با حق زوج است.
حق بهرهمندی از حقوق و منافع
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همهی فقیهان این اصل را پایرفتهاند که هر فردی حق دارد از حقوق ،هنرها و منافع
خود بهره ببرد؛ زن نیو از این اصل مستثنا نیست و باید بدون هیچ مانعی از حقوق و منافع
خود بهرهمند شود .فقها بهحدی به این موضوع معتریاند که حتی مودگرفتن زوجه از زوج
در شیردادن به فرزند خود را نیو پایرفتهاند؛ اگرچه زوج سب این منفعت شده است .یعنی
زن بر منافع خود سلطه دارد و خود راجع به آنهوا تصومیم مویگیورد ،نوه فوردی دیگور.
حقوق وی نیو چنین است .یعنی زن در استفاده از حقوق خود (حقوق فردی یوا اجتمواعی)

الزم نیست از کسی اجازه بگیرد .برای مثال؛ هیچ فقیهی استیفای حوق قصواص یوا حوق
شکایت بر نفقه را منوط به اجازهی زوج نکرده است .برایناساس وقتی ثابت شود کوه زن
مانند مرد ،حق مشارکت دارد ،باید گفوت اصول بور آزادی زن و عودم لوووم اجوازه بورای
استیفای حقش میباشد .همچنانکه زوجه برای حقوق و اموال شخصی خویش نیازی بوه
اذن زوج ندارد ،در استیفای حقوق اجتماعی خود نیو اصل بر عدم نیاز بوه اذن زوج اسوت.
مگر در مقام تواحم با حق زوج ،که باز اولویت با جل حقوق زوجه است.
عدم مانعیّت حفظ عفت با مشارکت سیاسی زنان

اصل مساوات در حقوق سیاسی

بهفرمودهی پیامبر ،مردم همچون دانههای شوانه برابرنود (صودوق ،3232 ،ج ،2ص.)278 .
اصل آن است که انسانها در حقوقی که در برابر حکومت و جامعه دارند ،مساوی هستند؛
اعم از حقوق دستهی اول (ماننود حوق حیوات ،حوق آزادی و )...یوا حقووق دسوتهی دوم
(همچون حقوق سیاسی ،قضایی و .)...این برابری ،شرط یا قیدی همچون تجرد و تأهل یا
زن و مردی ندارد؛ حق شهروندی فرد است .در همهی اینها اصل بر یکسانی و مساوات
است؛ مگر دلیلی بر عدم مساوات وجود داشته باشد .در بسیاری از حقوق عمومی و سیاسی
دلیلی بر استثنای زنان یا عدم مساوات آنان وجود ندارد .هیچ فقیهی حق دادخواهی ،حوق
مالکیت ،حق اعترا به حاکم ،حق امربهمعروی و نهیازمنکر و امثال ایونهوا را ویوژهی
مردان ندانسته است .البته گاه حکومتها بنابر مصالی عالیه ،براساس دالیلی برای استیفای
برخی از حقوق ،مقرراتی را وضع میکنند؛ چهبسا محدودیتهایی ایجاد کنند کوه ایون بوا
حکم اولی در مساله متفاوت است .الزم به ذکور اسوت ایونکوه اصول بور تسواوی باشود،
منافات با عدمتساوی در موارد استثنا ندارد .یعنی بهدالیلی برخی حقوق متفواوت هسوتند،
که گاه تفاوت عین عدالت است .البته این تفاوت نباید بهحدی برسد کوه تخصویص اکثور
الزم آید.

استقالل سیاسی زنان در مشارکت سیاسی

در پاسخ به تعار حفظ عفت زن و فعالیتهای اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان نیو
باید گفت :درست است که نحوهی اجرای برخی از مشارکتها ممکن است با عفت زن در
تضاد باشد ،ولی برخی از مشارکتها نیو در محیط خانه یا محیطهای زنانه و حتی مجامع
عمومی با حفظ عفت قابل انجام است .یعنی حتی در اماکن عمومی میتوانود بوهگونوهای
انجام شود که عفت زن نیو حفظ شود .مانند سخنرانی حضرت زین در میودان کوفوه یوا
کاخ یوید که با حفظ عفت همراه بود.
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مشارکت سیاسی در ظرف عدم فعل منافی با حق زوج

اینکه فقها اجازه از زوج در مواردی را که با حق او منافات دارد ،الزم دانستهاند ،نشان
از آن دارد که اصل را عدم اجازه دانسته انود و تنوافی بوا حوق زوج را اسوتثنائی بور اصول
شمردهاند .یعنی اصل بر آزادی و عدم اجازه است ،جو در موارد واج  .پس میتوان گفوت
اگرچه ازدواج محدودیتهایی برای طرفین ایجاد میکند ،ولی استیفای بسیاری از حقووق
سیاسی ممانعتی با حقوق طرفین ،بهخصوص حوق واجو آنوان نودارد .موثالً :رأیدادن و
انتخابکردن ،حق نقد و انتقاد ،عضویت در احواب و انجمنهوا ،عهودهداری مسوئولیت در
غیر ساعاتی که متعاری زوجها دنبال حق خوداند و بهخصوص در مشاغلی کوه مشوارکت،
موودیریت و اشووتغال بووه آنهووا از راه دور و بووا اسووتفاده از امکانوواتی چووون اینترنووت و در
فرصتهای غیر مخل بهحق زوج انجام میشود .پوس نمویتووان بوهطوورکلی مشوارکت
سیاسی را مخل حق زوج دانسته ،زن را از آن محروم کرد.
استصحاب حقوق قبل از ازدواج
سال بیست و سوم /شماره هشتادونهم /بهار 9911

حقوقی که زن قبل از ازدواج داشته یا در حال استیفای آنها بودهاست ،پوس از ازدواج
نیو آنها را دارا بوده ،از استیفای حق خود و آثار آن بهرهمنود اسوت و وجهوی بورای منوع
مواردی که مانع از حق زوج باشد ،نیست .با فر عدم تاسیس اصل نیو ،فقیهان براساس
اصل استصحاب و پایرش حالت سابق (وجود حق) ،این موضوع را باور دارند .بههمیندلیل
اگر قبل از ازدواج بر منافع و هنر خود قراردادی منعقد کرده ،الزم است پس از ازدواج نیوو
بر آن پایبند باشد؛ گرچه مخل حق زوج باشد.
امروزه عری اکثر جوامع ،حق سیاسی را مانند دیگر حقووق بوهرسومیت مویشناسوند.
براساس مبانی اسالم نیو بسیاری از این حقوق پایرفته شدهانود .پوس موواردی از حقووق
سیاسی که حق مکتسبهی قبل از ازدواج است را براساس استصحاب نمیتوان منوع کورد.
بههمیندلیل اگر زوجه در استیفای حق سیاسی خوود قبول از ازدواج ،منصوبی را برعهوده
گرفته ،تعهدی داده یا شغلی که از مصادیق مشارکت سیاسی است ،انتخاب کرده و زوج در
آن حال با او ازدواج کرده ،نمیتواند بهدلیل اخالل در حق خود از آن منع کند؛ مگر آنکه
از ابتدا بر عدم استفاده از آن حق ،توافق کنند.
مقتضای قاعدهی ال ضرر در امور اجتماعی
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روشن است که ضرر از نگاه عقل و دین نهی شده ،به فرد باشود یوا جامعوه .بوهیقوین
جلوگیری از استیفای حقوق ،اعم از سیاسی و غیرسیاسی را عری ،ضرر محسوب میکند و
مسلّما منع زن از حق مشارکت سیاسی عالوهبر اینکه ضرر به خود اوست ،ضرر به جامعه

نیو محسوب میشود .چراکه بعضی از امور سیاسی اجتماعی جامعه نیازمنود حضوور زنوان
است و حتی در مواردی زنان بهتر از مردها کارها را انجام میدهند .عالوهبر هموهی ایون
موارد ،زنان نیمی از جامعه را تشکیل میدهند و کنارگااشوتن آنوان از صوحنهی سیاسوی
اجتماعی ،محرومکردن جامعه از خدمات نیمی از اعضای خود است .گفتنی است که بحث
دربارهی ضرر در این مورد فرصت بیشتری میطلبد.
نهی از سختگیری بر زن

تقدّم واجبات اجتماعی در صورت تعارض با حق زوج

در تعار حق زوج با آندسته از حقوق زن که جوو واجبات اجتمواعی اسوت و حفوظ
نظام جامعه وابسته به اسوتیفای آنهاسوت ،بایود گفوت ازآنجاکوه واجبوات نظامیوه (کوه
نظاممندی جامعه بدانها وابسته است) مقدم بر حق فرد است ،اگر حوق فورد از مصوادیق
آنها باشد ،بر امور دیگر مقدم است .بهطورکلی باید گفت اگر این حقوق ازجملهی تکالیف
اجتماعی زن باشند ،یا زوج میتواند حق خود را در زمان دیگری استیفا کند یا نمیتواند؛ در
صورت اول مسلماً واجبات اجتماعی مقدم هستند ،اموا در صوورت دوم اگور دو واجو در
یکزمان با یکدیگر تواحم کنند و راه گریوی نباشد ،بازهم تکالیف اجتماعی مقدم بر حق
زوج است و اجازه از او نیو الزم نیست .همچنانکه برخی از فقهای معاصر تصریی کردهاند
اگر حفظ نظام اسالمی موقوی به شرکت در تظاهراتی باشد یا عدم شورکت بوه تضوعیف
بیانجامد ،زن میتواند بدون اجازهی شوهر شرکت کند (مکارم شیرازی ،بیتوا ،ج ،3ص.)334 .
البته این موارد در صورتی است که مشارکت سیاسی زنان بهعنوان یوک واجو (موثالً در
قال حفظ نظام) جلوه کند؛ در غیر اینصورت ،حق واج مرد مقدم است.

استقالل سیاسی زنان در مشارکت سیاسی

براساس آیات قرآن ،مرد نباید با سختگیریهای بیمورد زن را در تنگنا و فشار قورار
دهد .قرآن مجیود مویفرمایود«:التُضوررووهنن لِتُضَویققُوا عللَویِهِن» (طوالق .)3 ،بودون شوک
درتنگناقراردادن ،امری عرفی است و در عری امروز ،منع کلی و بیجهت زن از اسوتیفای
حقوق خود در عرصههای مختلف ،نوعی سختگیوری و درتنگنواقراردادن وی بوهحسواب
میآید .ازسویدیگر ،قرآن در موورد معاشورت بوا زنوان دسوتور مویدهود« :و عاشوروهنَّ
بالمعروی» (نسا .)38 ،،احترام به حقوق فرد ،مهمترین معروی نسبت به اوست ،همچنانکه
سختگیریهای بیمورد در خانه مسلّما معروی نیست .بهعنووان مثوال ،اموروزه اگور زوج
بدون دلیل مانع خروج زوجه از منول گردد یا بهگونهای از استیفای حقووق وی جلووگیری
کند ،او را در تنگنا قرار داده است.
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در بحث از مشارکت سیاسی و اجازهی شوهر باید گفت ازیکسوو برخوی از مشوارکتهوا
منافاتی با حق زوج ندارند و مانند برخی از منافع زوجه تصمیم با خود اوست؛ برخی دیگور
نیو ممکن است در شکل تکلیفی اجتماعی جلوه کرده و اذن شوهر در آن ساقط گردد ،ولی
در برخی دیگر اذن قابل بررسی است .در مورد اخیر ،اگر دلیل محکموی بور اذن زوجوه از
زوج یا عدم آن نباشد ،باید بهدنبال اصل در مساله بود و بودان عمول کورد .اصول ،گواه از
مستندات و عمومات استنباط میشود و گاه از استثنائاتی که در جهت مخالف اصل بدانها
تصریی شده است.
در این موضوع:
اوالً ،عالوه بر عمومات  -بهویژه عمومواتی کوه در آزادی و حریوت زن وارد شوده -
عمل فقهای سلف که موارد اجازه را برشمردهاند ،خود دلیل بر آن است که اصل را بر عدم
لووم اجازه گااشته و صرفا عدم منافات با حق زوج را معیار قرار دادهانود .پوس بنوابر فقوه
فردی ،صرفا مواردی از مشارکت که با حق زوج منافی نباشد ،نیازمند اجازه نیست.
ثانیاً ،براساس فقه حکومتی ،مبنای حقوق و تکالیف متقابل فورد و دولوت اقتضوا دارد
افراد تکالیف اجتماعی خود را انجام دهند؛ و ازآنجاکه حقوق و تکالیف اجتماعی بر حقوق
و تکالیف فردی ترجیی دارد ،آن بخش از مشارکت که تکلیف زن است ،نهتنها اجازه نموی
خواهد ،بلکه زوج نمیتواند مانع آن گردد ،اگرچه با حق او منافی باشد .برای مثال اگر حق
اعترا یا نقد حکومت براساس وظیفهی امربهمعروی و نهیازمنکر بور زن واجو شوود،
ازآنجاکه این واج بهتصریی قرآن وظیفهی زنان نیو میباشد ،در اینصورت نیاز به اجازه
از شوهر ندارد و وی نمیتواند مانع زن گردد .اما آن بخش از مشارکت که در قال تکلیف
نمیگنجد و حق زن است ،اصل بر عدم اجازه است ،مگر دلیل خاصی اجازه را بطلبد .البته
این بهمعنای عدم هماهنگی با ریاست خانواده ،که زوج است ،نمویباشود؛ زیورا عوالوهبور
حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی ،حقوق و تکالیف خانوادگی فرد نیو باید دیوده شووند و
حکمی صادر گردد.
ثالثاً ،مشارکت سیاسی زن الزم است با رعایت اصول و واجباتی ماننود حفوظ هویوت
اجتماعی و خانوادگی فرد و حفظ عفت همراه باشد.
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