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محدودیت اشتغال زوجه در ماده  1111قانون مدنی
از دیدگاه مفاهیم قرآنی
فاطمه قدرتی
چکیده:
در برخی قوانين مربوط به حقوق و تکاليف زوجين مواردي از ابهام ،اجمال ،ديده
می شود ،از آن جمله مقررات مربوط به حق اشتغال زوجه و محدوديتهاي آن در
ماده  1111قانون مدنی است که به موجب آن زوج حق دارد در شرايطی که اشتغال
زوجه منافی مصالح خانوادگی يا حيثيت خود با زن از مبادرت به آن شغل جلوگيري
نمايد.
در تبيين اختيارات زوج نسبت به اصل اشتغال زوجه و نيز محدود نمودن آن
عموما به آيات و رواياتی استناد شده است که نوع تفسير ارائه شده از آنها ديدگاه ها
را خصوص حدود اختيارات زوج در اعمال محدوديت در اشتغال زوجه متفاوت
کرده است .از طرفی با توجه به اينکه در قانون ضابطه روشنی در تشخيص مشاغل
منافی با مصالح خانواده ارائه نشده .لزوم بازنگري مبانی قرآنی اين بحث احساس می
شود.
در اين نوشتار حق اشتغال زوجه و محدوديتهاي آن و نيز حدود اختيارات زوج
در مخالفت با شغل همسر را از ديدگاه آيات قرآن بررسی و براساس آن سعی شده
است تا تفسير و تبيين مناسبی از موارد قانون مدنی و نيز قانون اساسی ارائه گردد.
واژگان کلیدی :محدوديت دراشتغال زوجه ،ماده 1111قانون مدنی ،مفاهيم قرآنی
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بیان مساله
مطابق اصل  82قانون اساسی ،هر کس حق دارد شغلی را که بدان مايل است و مخالف اسالم و
مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست ،برگزيند .دولت نيز موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل
گوناگون ،براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد .اين
اصل با تعبير «هر کس» حکم عامی را بيان نموده و بين زن (اعم از زوجه يا غير آن) و مرد فرقی قايل
نشده است .اين اصل دولت را موظف میکند ،زمينه اشتغال را براي «همه افراد» با شرايط برابر ايجاد
نمايد.
همچنين مطابق اصل  34قانون اساسی؛ در بند دوم و چهارم اين اصل آمده :تأمين شرايط و امکانات
کار ،براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه کسانی که قادر به
کارند ولی وسايل کار ندارند« .»... ،رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاري معين و
جلوگيري از بهرهکشی از کار ديگري» .در متن فوق نيز با تعبير «همه» بر حق تمام مردان و زنان در
اشتغال تاکيد شده است.
عالوه بر قوانين مذکور در قوانين ديگري به صراحت بر حق اشتغال و حقوق زنان شاغل اشاره شده
است .اين قوانين فهرست وار بيان میشود :قانون خدمت نيمه وقت بانوان (مصوب 1)1438؛ ماده 48
قانون ارتش جمهوري اسالمی ايران (مصوب 8)1433؛ ماده  82قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی (مصوب .)1412
اين در حالی است که قانون مدنی جمهوري اسالمی ايران در ماده  1111براي زوج تحت شرايطی
حق مخالفت با اشتغال زوجه را قايل شده است .در مورد محدوديت هاي حق اشتغال زوجه و حدود
اختيارات زوج در ممانعت از شغل همسر ،ابهاماتی در قوانين وجود دارد که شايسته امعان نظر است .با
توجه به اينکه مبناي اين موضوع عموما استناد به آيات قرآنی بوده است در اين نوشتار حق اشتغال
زوجه و محدوديت هاي آن را با توجه مفاهيم قرآنی در خصوص جايگاه زوج و زوجه در خانواده
بررسی خواهيم کرد .و به پی جويی پاسخ سواالت زير خواهی پرداخت:
1ـ با توجه به اصل آزادي اشتغال آيا اذن زوج براي اصل اشتغال الزم است؟
8ـ مالک کار منافی با حقوق زوج چيست؟
با توجه به مراتب فوق و اينکه تضمين حقوق زن مقيد به رعايت موازين اسالمی است و در موازين
اسالمی و آيات قرآن محدوديتهايی در زمينه حقوق زوجه ـ از حيث متابعت از نظر شوهر ـ وجود دارد،
حق اشتغال زن با توجه به اين قيودات قرآنی و ديدگاههاي فقها ونيز نظر مقنن قابل بررسی است.
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1ـ جواز حق اشتغال زوجه در آیات قرآن
قبل از ظهور اسالم ،زنان به طور معمول از نظر اقتصادي سهمی در جامعه و در ميان خاندان خود
نداشتند و از حق ارث محروم بودند .در زمان جاهليت نه تنها به زنان ارث نمی دادند؛ بلکه با توجه به
آيه (يا أيهَا الّذينَ آمَنُوا ال يحِلُّ لَکمْ أنْ تَرِثُوا النِّساءَ کرْهًا)(نساء)84/؛ خود آن ها را هم مانند ساير اموال
متوفی به ارث می بردند.
الزم به ذکر است که اين سنت جاهلی حتی امروز هم در قانون مدنی برخی کشورهاي مانند فرانسه
که قانون اساسی اش جزء کامل ترين قوانين اروپايی است ،ديده می شود که اداره کليه اموال زن اعم از
اينکه قبل از پيمان زناشويی تحصيل شده يا پس از آن ،به مرد محول گرديده است (.محقق داماد،1418 ،
ص).411
درقرآن کريم آيه اي که در خصوص کار زن حکمی بيان نمايد ،ديده نشده است ،اما اين مسأله به
منزله نفی حضور زن در عرصههاي اجتماعی نيست بهويژه اينکه از سياق برخی آيات ،چنين استنباط
ميشود ،تمام قضاياي عام در دين اسالم ،مشترک بين زن و مرد است  .خداوند دربسياري از آيات خود
به هر دو جنس مرد و زن نظر دارد .از جمله ميتوان به آيه ي  12سوره توبه اشاره کرد که در آن هرچه
صفت عمل صالح بر آن صدق ميکند زن را نيز در نظر داشته است و يا در آيه ي  12سوره جمعه
ميفرمايد«فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ» مراد از انتشار در زمين مشغول شدن
به کارهاي روزانه براي به دست آوردن فضل خدا يعنی رزق و روزي است(طباطبايی  ،1433ج،13
ص)554
همچنين در آيه  31سوره هود می فرمايد« :هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِيهَا :او خدايی است که
شما را از خاک آفريده و براي آبادانی زمين برگماشت».با دقت در اين آيات معلوم ميشود که آيات فقط
به مردان خطاب نمی کند بلکه همه ي انسانها از جمله زنان مخاطب آيات مذکور هستند.
عالوه بر آن در آيه  35سوره حج و آيه  82سوره لقمان جايی که مقرر شده خداوند زمين را
دردسترس بشر قرارداده تا بشر در آن کار کند و از آن ثروت استخراج کند ،داللت بر روا بودن کار زن
درجهت تحصيل رزق از آن محلهايی که خداوند براي بنی آدم مسخر نموده است(.شمس الدين ،1333
ص)13
در کنار اين دسته از آيات که بر وجوب کسب و تالش هر يك از زن و مرد براي تأمين معاش به
نحو عام داللت دارد فقها عموما در خصوص جواز اشتغال زن عموما به  3آيه ديگر استناد می کنند :
1ـ1ـ آیه  23سوره نساء...« :للرجال نصيب مما اکتسبوا وللنساء نصيب مما اکتسبن (»...نساء)48،؛
براي مردان از آنچه [به اختيار] کسب کردهاند بهرهاي است و براي زنان [نيز] از آنچه [به اختيار]
کسب کردهاند بهره اي است.
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استدالل اين آيه بر واژه «اکتسبن» است .اين کلمه از «کسب» به معناي «طلب رزق» (جوهري،
1382ق :ج ،1ص )818و «به دست آوردن فايده» (راغب اصفهانی1323 ،ق :ص )342گرفته شده است.
«اکتساب» نيز به همين معنا میباشد .با اين تفاوت که کسب به دست آوردن فايده است ،اعم از اين که
خود انسان از آن استفاده کند يا ديگري ،ولی اکتساب بدست آوردن فايدهاي است که خود انسان از آن
استفاده نمايد؛ بنابراين معناي کلمه کسب از اکتساب عام تر است (همان) .مفسران در مورد مفهوم آيه
فوق اختالف نظر دارند .سه احتمال در اين زمينه مطرح میباشد:
الف) -مقصود از «نصيب» يا بهره مرد و زن در آيه فوق ،پاداش يا عقاب اُخروي است؛ يعنی مردان و
زنان براي حسنات و طاعات خود پاداش می بينند و براي گناهان نيز مؤاخذه می شوند.
ب) -مقصود از «نصيب» ميراث است که پس از فوت مورّث ،دارايی وي بطور قهري به وراث منتقل
میشود و هر يك از وراث سهمی از آن دارند.
ج) -مقصود از نصيب ،بهره اي است که هر کس نسبت به درآمدهاي خود از کشاورزي ،تجارت و
مانند آن می برد (ر.ک .طوسی ،بیتا :ج ،4ص 125؛ طباطبايی1311 ،ق :ج ،3صص 441 -442؛ طبرسی،
1323ق :ج ،4ص33؛ رازي1382 ،ق :ج ،3ص33؛ مکارم شيرازي :1413 ،ج ،8ص  .)134احتمال سوم
منطبق بر بحث میباشد .اگر احتمال اول يا دوم صحيح باشد ،از آيه فوق نمیتوان مشروعيت اشتغال
زوجه را استنباط نمود .آيه فوق در صورتی دليلی بر حق زوجه بر اشتغال خواهد بود که مقصود از
اکتساب ،درآمدهاي اختياري و ارادي مانند کشاورزي ،تجارت و ...باشد .به اين نکته بايد توجه شود که
هيچ دليلی وجود ندارد؛ که آيه را به معناي اول يا دوم محدود نمايد .به همين دليل ،می توان با اطمينان
خاطر ادعا نمود ،اگر معناي آيه فقط احتمال سوم نباشد ،حداقل اطالق آيه شامل درآمدهاي اختياري و
ارادي زوجه نيز خواهد شد .البته ادله عامی که داللت بر جواز اکتساب دارند؛ شامل کسب زنان هم
میشود؛ مانند آيه اي از قرآن کريم که ابتغاء فضل خدا ،جستجو و طلب آن را بيان کرده است« :و ابتغوا
من فضل اللّه» (جمعه )12،يا آيه اي که مردم را به آباد نمودن زمين دعوت نموده است« :هو أنشأکم من
األرض واستعمرکم فيها» (هود.)31،
الزم به ذکر است که واژه «کسب»  31بار در قرآن به کار رفته ،ولی معموالً به معناي کار اقتصادي
نيست .تنها در يك مورد و در همين آيه «للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ ممّا اکْتَسَبْنَ» (نساء:
 )48به معناي تالش مادي و کسب درآمد استعمال شده است .به عبارتی اين آيه برکسب و تالش
اقتصادي و مالکيت مردان و زنان را که از مصاديق مشارکت اجتماعی است تأ ييد می کند و اين تصور
غلط را که مالکيت و کسب و تالش اقتصادي منحصر به مردان است ،از بين می برد.
يکی از وجوهی که مجمع البيان براي آيه ذکر می کند ،اين است که «هر کدام از زنان و مردان را از
تجارت ،زراعت و ساير کسب هاي خود نصيبی است .بنابراين بايد قانع و از قسمت و بهرة خداوند
راضی باشند »(.طبرسی ،1323 ،ج،5ص ) 83
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1ـ3ـ آیه  322سوره بقره «:فَال جُناحَ عَلَيکمْ فيما فَعَلْنَ فی أنْفُسِهِنّ بِالْمَعْرُوفِ  :باکی بر شما نيست،
در آن اموري که زنان در رابطه با خود و از روي معروف انجام می دهند »
اطالق و عموم اين آيه ،شامل اتخاذ شغل نيز می شود؛ يعنی اگر زنان بخواهند در بخشی از زندگی
خود که فارغ از انجام حقوق ديگران است ،به فعاليت هاي اقتصادي و يا اجتماعی بپردازند ،مانعی
ندارد؛ به شرطی که طبق فرموده قرآن بر اساس معروف يعنی اصول عقالنی و انسانی و عرف جامعه
باشد .براي مثال شغلی که منافاتی با حيثيت خانوادگی و وظايف زندگی مشترک نداشته باشد.
اين آيه همسو با قاعدهي سلطنت است ،طبق اين قاعده هر کس مادامی که از چارچوب شريعت
خارج نشود بر خويشتنِ خويش مسلط است (مکارم شيرازي  :1311ج ،8صص 43و ،)41چرا که زن نيز
ـ مانند همهي افراد ديگر -بر اعمال و رفتار خود تسلط دارد؛ تنها تفاوت او با ديگران در اين است که
چون بر اساس قرارداد نکاح زن موظف به اداي حقوق شوهر شده در مواردي که خروج او از خانه (يا
هر عمل ديگرش) با آن وظيفه تنافی پيدا کند بايد از شوهر اذن بگيرد تا امکان استيفاي حقوق وي نيز
وجود داشته باشد.
1ـ2ـ آیه  32-32سوره قصص« :وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن
دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُکُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِی حَتَّی يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ کَبِير :و هنگامی که به
چاه آب مدين رسيد ،گروهی از مردم را در آنجا ديد که چهارپايان خود را سيراب می کنند و در کنار
آنان دو زن را ديد که مراقب گوسفندان خويشند .به آن دو گفت :کار شما چيست؟ گفتند :ما آن ها را
آب نمی دهيم تا چوپانان همگی خارج شوند و پدر ما پيرمرد کهنسالی است» .از اين آيه ،چند نکته
استفاده می شود:
نخست اينکه از تعبير «ال نَسقی» ،که فعل مضارع است و بر استمرار داللت دارد ،فهميده می شود آب
دادن به گوسفندان کار روزمره و هميشگی آنان بوده است .جمله «و ابونا شيخ کبير» نيز مؤيّد همين
مطلب است؛ زيرا کنايه از آن است که فرد ديگري را براي اين انجام اين کار نداريم .بنابراين ،کار
سيراب کردن گوسفندان را خود انجام می دهيم.
دوم اينکه گرچه در آيه سخنی از چوپانی دختران حضرت شعيب عليه السالم نيست ،اما از اينکه
گفتند« :الَ نَسْقِی حَتَّی يُصْدِرَ الرِّعَاء وَ أَبُونَا شَيْخٌ کَبِير» ،می توان به دست آورد که همه کارهاي
گوسفندان ،که يکی از آن ها آب دادن بوده و يکی هم به چرا بردن بوده ،به عهده دختران بوده است؛
زيرا اگر دختران شعيب می گويند پدر ما پير سال خورده است ،کنايه است از اينکه کسی را براي آب
دادن نداريم(طوسی ،1422 ،ج  ،2ص  / 135شريف الهيجی ،1434،ج ،4ص ).32
بنابراين کار چوپانی دختران حضرت شعيب(ع) و جايگزين شدن آنان در نگهداري از گوسفندان
بجاي پدرشان از جمله مواردي است که در سوره قصص در مورد اشتغال زنان ،در قرآن به آن اشاره
شده است.
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1ـ2ـ آیه  17سوره حج « :ما جَعَلَ عَلَيْکُمْ فِی الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبيکُمْ  :...هيچ حکم حرجی تشريع
نکرده و هر حکم غير حرجی که به حرج برخورده رفع کرده است » بنابر نظر عده اي از فقها،
خارجنشدن زن از خانه ممکن است موجب ضرر يا حرج زن شود .محمدحسين فضلاهلل در اين رابطه
میگويد« :اينکه مرد حق داشته باشد که زنش را به طور ابد زندانی نمايد ،بزرگترين حرج براي زن
است؛ خواه مرد اين حق را اعمال کند (».فضل اهلل ،1382 ،ص).38
3ـ مبنای قرآنی اختیارات زوج نسبت به اعمال محدودیت در اشتغال زوجه
3ـ1ـ آیه  22سوره نساء« :الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ
أَمْوَالِهِم ».مردان سرپرست زناناند به دليل آنکه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و [نيز] به
دليل آنکه از اموالشان خرج مىکنند.
قوامة» در لغت به معناي قيام و اشراف بر امر يا مال (ابراهيم )132 :،1323 ،آمده و به حمايت و
سرپرستی نيز معنا شده است( .قلعه جی ،1381 ،ج ،8ص )1328همچنين گفته اند که «قوامة» در لغت
به مفهوم محافظت کردن و رعايت مصالح فرد است( .السايس ،1315 ،ج ،1ص )355و از همين ريشه
است «قيّم» ،به معناي کسی که بر امور چيزي قيام می کند و متولی آن می شود و آن را اصالح می کند.
(الموسوعة الفقيهة ،1313 ،ج ،43ص15؛ المصري ،1331 ،ج ،5ص« )431/قوّام» نيز به معناي قيم است،
با اين تفاوت که قوّام بليغ تر و رساتر می باشد و او کسی است که قيام کننده و عهده دار مصالح و
تدبير است( .الفراء ،1321 ،ج ،5ص)133
بسياري از علماي سلف در بيان مفهوم قوّاميت شوهر و مراد از آيه «الرجال قوّامون علی النساء »...تنها
به ذکر برتري و سيطره مرد بر زن بسنده کرده اند ،به گونه اي که حتی از معناي لغوي اين واژه نيز به
دور افتاده اند.
محمد بن جرير طبري از قديمی ترين مفسران اهل سنت (متوفاي  412ه.ق) در اين باره می گويد:
«مردان قائم بر زنانشان در تأديب و نظارت بر انجام واجبات و تکاليف آنان در برابر خداوند و شوهران
می باشند» و آنگاه از ابن عباس نقل می کند که گفته است :منظور از قوّامون در آيه شريفه ،يعنی امرا و
حاکمان ،و بر زنان است که طبق دستور خداوند از شوهران اطاعت کنند( .طبري ،بی تا ،ج ،2ص)832
ابن کثير دمشقی نيز معتقد است« :مرد قيم بر زن ،رئيس و بزرگ او و حاکم بر اوست و ادب کننده
وي به هنگام کجروي و انحراف است( ».ج ،1ص)321
جاراهلل زمخشري نيز گفته است« :قوّامون علی النساء؛ يعنی مردان با امر و نهی بر زنان اشراف و
سيطره دارند ،همان طور که واليان و حاکمان بر رعيت حکومت دارند»( .زمخشري ،1315 ،ج،1
ص )335از ميان فقيهان مرحوم طبرسی صاحب «مجمع البيان» نيز چنين تعبيري دارد( .طبرسی1322 ،
ج ،1ص)835
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مرحوم مقدس اردبيلی بر اين باور است که مراد از قوّاميت قيام مردان به امور زنان و تسلط بر آنان،
همانند برتري و تسلط واليان بر رعيتشان است .به عبارتی مانند برخی مفسرين ،از اين آيه مطلق قيوميت
را استفاده کردهاند؛ فاضل مقداد دراينباره میگويد« :مردان بر زنان واليت دارند ،سياست و امر و نهی
آنها با مردان است( ».فاضل مقداد ،1388 ،ج ،8ص).811
البته در برابر اين ديدگاه که رياست شوهر را ،نوعی برتري و فضيلت مردان و سيطره و تسلط آنان بر
زنان می داند ،ديدگاههاي ديگري نيز وجود دارد که با کرامت انسان و اصل برابري و عدم برتري
هماهنگ است .به عنوان نمونه :مرحوم شيخ طوسی بی آن که اذعانی به مزيت و سلطنت مردان داشته
باشد ،در توضيح واژه «قوّام» فرموده است« :قوّام بر ديگري ،کسی است که متکفل و عهده دار هزينه،
پوشاک و ساير نيازمنديهاي او می شود( ».طوسی ،1422 ،ج ،3ص )82پاره اي از مفسران نيز در اين
باره نوشته اند« :قوّامون ،يعنی قائم بر امر زنانند ،درکارهاي آنان قيام و ايستادگی و در محافظتشان
رعايت و مراقبت دارند( ».ميرزا خسروانی ،1432 ،ج ،1ص )131/همچنين در تفسير المنار به نقل از
شيخ محمد عبده آمده است« :منظور از قيام در آيه ،رياست است[ ،اما] رياستی که مرئوس به اختيار و
اراده خودش تصرف می کند و معنايش اين نيست که مرئوس مقهور و بی اختيار باشد و عملی را بدون
دستور رئيس خود انجام ندهد ،زيرا مقصود از قيم بودن شخصی بر ديگري اين است که راهنما و
مراقب او باشد( .رشيد رضا ،1434 ،ج ،5ص)33
جالب اين که برخی حتی وجود برتري و اشراف را براي مرد مردود دانسته اند ،تا جايی که قوّام بودن
مرد را به نوعی تکليف و مسؤوليت تبيين کرده و رهبري و رياست او را نيز در راستاي آن توجيه نموده
اند« .قوّام بودن نشانه کمال و تقرب به خدا نيست چو مسائل اجتماعی و اقتصادي و کوشش براي
تحصيل مال و تامين نيازمنديهاي منزل و اداره زندگی را مرد بهتر به عهده می گيرد و مسؤول تأمين
هزينه است ،سرپرستی داخل منزل هم با اوست ،ولی چنين نيست که از اين سرپرستی بخواهد مزيتی
هم به دست آورد ،بلکه يك کار اجرايی و يك وظيفه است نه يك فضيلت( ».جوادي آملی،1418 ،
)433
صاحب تفسير الفرقان هم معتقد است که قوّامون به معناي مراقبت نيکو از زنان و حفظ و حراست
شايسته ازآنان است و اين قوّاميت براي برتري گروه مردان بر زنان نيست و هيچ واليتی براي مردان بر
زنان مقرر نگشته است( .صادقی تهرانی ،1322 ،ج ،1ص)43-3
برخی از نويسندگان نيز اذعان داشته اند که رياست مرد ،رياست راهنمايی و ارشاد ،نصيحت و
توصيه ،و مسؤوليت پذيري است( .الميسر ،8221 ،ص )83همچنانکه طبرسی در تفسير خود ذيل اين
آيه میگويد« :مردان سرپرست زنان بوده و بر آنان سلطه دارند ،تدبير امور زنان ،تأديب ،وادارکردن آنها
بر انجام تکاليف و تعليم آنها بر عهده مردان است( ».طبرسی ،1322 ،ج ،8ص).34
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روي هم رفته ديدگاه اخير که رياست و قوّام بودن شوهر بر زن را به حمايت و مسؤوليت برگردانيده
و نه به حکومت ،سلطه و واليت ،پسنديده تر به نظر می رسد ،بويژه آن که با معناي لغوي آن يعنی قيام
به امر ،حمايت ،سرپرستی و رعايت ،سازگارتر است .به عالوه ،با مبانی عقلی و ادلّه رياست مرد بر
خانواده هماهنگ و با اوضاع و شرايط و مقتضيات خانواده و اعضاي آن مطابقت دارد.
شيخ طوسی نيز در ارتباط با اين آيه میگويد« :آيه به اين معناست که مردان متکفل و عهدهدار حقوق
زنان هستند؛ حقوقی که به نفع آنان به عهده مردان است( ».طوسی ،1421 ،ج ،3ص).483
آيتاهلل جواديآملی نيز قواميت مرد را نوعی تکليف و مسئوليت براي او میداند .از نظر ايشان
«قيمومت در زبان قرآن به معناي فرمانروايی و ساالرگري نيست ،بلکه به معناي سرپرستی و مديريت و
مسئوليتپذيري است و چنين قيمومتی نه تنها مقام نيست که باربرداري و خدمتگزاري است( ».جوادي
آملی ،1418 ،ص).483-483
در نتيجه بايد گفت که آيه فوق داللتی بر سيطره و سلطه بیقيد و شرط مرد بر زن و لزوم اطاعت
مطلق زن از شوهر ندارد و بهتبع آن داللتی بر عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در صورت
عدم منافات با استمتاع شوهر ندارد.
3-3ـ آیه  22سوره احزاب« :وَ قَرْنَ فی بُيُوتِکُنَّ وَ ال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولی ».در خانه خود
بمانيد و همانند زنان دوران جاهليت نخستين ،با خودنمايی ظاهر نشويد .تعدادي از فقها براي ممنوعيت
خروج زنان از منزل به اين آيه استناد کردهاند( .مشکينی ،بی تا ،ص ).132اين آيه خطاب به زنان پيامبر
صلیاهللعليهوآلهوسلم است و اختصاص به ايشان دارد؛ زيرا در ادامه آيه میفرمايد «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْت» و بسياري از فقها اعتقاد دارند حتی حجاب زنان پيامبر صلیاهللعليهوآلهوسلم
با حجاب زنان معمولی فرق دارد .البته هيچکس حق تبرج ندارد و پرهيز از تبرج حکم عام است ،اما اين
آيه داللت بروجوب خانهنشينی زنان ندارد؛ چنانکه میبينيم حتی خود زنان پيغمبر صلیاهللعليهوآلهوسلم
نيز متولی تکاليف اجتماعی خود در جامعه میشدند و در جامعه حضور میيافتند.
بنابراين به نظر می رسد اين آيه داللتی بر حق شوهر نسبت به همسر در مورد اذن خروج از منزل
ندارد و در مقام بيان معيارهاي عفاف و حجاب است.
2ـ محدودیت های قابل اعمال در اشتغال زوجه با توجه به آیات قرآن
2ـ1ـ خروج زن منافی حق استمتاع مرد نباشد :مشهور فقها معتقد به اشتراط هميشگی اذن شوهر
براي خارج شدن زن از منزل هستند(طوسی ،1412 ،ج ،3ص441؛ عالمه حلی ،1314 ،ج ،4ص122؛
جبعی عاملی ،1314 ،ج ،2ص122؛ نجفی ،بی تا ،ج ،41ص)851
برخی فقيهان شيعه مانند سيد ابوالحسن اصفهانی و امام خمينی عدم خروج زن از خانه بدون اذن
شوهر را حق مستقلی براي شوهر دانستهاند (اصفهانی و خمينی  ،)153 :1422شهيد ثانی هم در مقام
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شمارش حقوق زوج بر زوجه اين امر را حق مستقلی براي شوهر دانسته است (جبعی عاملى :1314
ج ،2ص  )422هر چند که در مقام استدالل براي اثبات اين حق ،آن را از لوازم حق استمتاع میداند
(همان .)441 :برخی از فقيهان تصريح کردهاند که حتی در مواردي مانند مسافرت شوهر ،که هيچ
منافاتی با حق استمتاع او ندارد ،زن بدون اذن او حق خروج ندارد (آملى  :1422ج ،18صص  55و .)53
دستهي ديگري از فقيهان با اينکه اين امر را حق مستقلی براي مرد نمیدانند اما به دليل محدود نکردن
حق استمتاع به زمان و مکان ،خروج زن از خانه را به اذن شوهر مشروط کردهاند (نجفی ،بی تا ،ج،41
ص .)124که خروج زن از منزل ،براي انجام کاري غيرواجب ،به طور مطلق ،حتی درصورتیکه منافاتی
با حق استمتاع مرد نداشته باشد ،جايز نيست.
در اين زمينه شيخ مفيد میگويد« :بر زن است که از شوهر خود اطاعت نمايد و او را در غير آنچه که
خداوند تعالی ،حرام فرموده ،نافرمانی نکند و حق ندارد از منزلش بدون اذن وي خارج شود( ».مفيد ،بی
تا ،ص).4
برخی فقيهان شيعه عدم خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را حق مستقلی براي مرد نمیدانند .در
اين ديدگاه براي مرد فقط حق استمتاعات جنسی به رسميت شمرده شده و خروج زن از خانه از باب
منافاتی که با اين حق مرد دارد مشروط به اذن او شده است .بر اين بنيان در مواردي مانند مسافرت که
موضوع استمتاع مرد منتفی است ،خروج زن از خانه را مشروط به اذن شوهر گذاشتهاند .از ارباب اين
ديدگاه فقيهانی مانند آيت اهلل خوئی را میتوان نام برد (خوئی ،1312 ،ج ،82صص 122و  121و ج،44
ص113
مستند هر دو ديدگاه همانگونه که پيش تر اشاره شد آيه  43سوره نساء است که با توجه به برداشت
متفاوت از مفهوم قواميت و اقتضائات آن حدود اختيار زوج در اعمال محدوديت براي زوجه متفاوت
شده است با توجه به آنچه پيش تر گفته شد به نظر می رسد مراد از قواميت مرد بر زن تنها د محدوده
خانواده و رابطه همسري است همانگونه که عالمه طباطبايی میفرمايد« :قيومت مرد بر زن به اين معنی
نيست که اراده و تصرف زن نسبت به ملکش نافذ نباشد يا آنکه زن در حفظ حقوق فردي و اجتماعی
خود استقالل نداشته باشد ،بلکه معنايش اين است که مرد به خاطر اينکه در مقابل استمتاع از زن ،انفاق
مالی میکند ،بر زن است که از او هنگام حضورش در مورد هر آنچه که مربوط به استمتاع و آميزش
است ،اطاعت نمايد (».عالمه طباطبايی ،1433 ،ج ،3ص.434؛ طوسی ،1412 ،ج ،3ص).483
2ـ3ـ خروج زن موجب حرج یا ضرر مرد نباشد :بايد دانست آيا آسيبی که با خارجنشدن زن از
خانه به زن وارد میشود ،مصداق عنوان ضرر يا ضرار و يا حرج شمرده میشود يا نه؟ خارجنشدن از
خانه ممکن است براي يك زن فقط آسيب روانی و فشار روحی داشته باشد ،براي زن ديگري موجب
بیآبرويی شود ،براي زن ديگري موجب کاهش منفعتی شود که آن منفعت با خروج از خانه میتوانست
بيشتر از اين باشد ،براي زن ديگري موجب انتفاي منفعتی بشود که آن منفعت با خارجشدن از خانه به
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دست میآمد و براي زن ديگري موجب کاهش دارايی موجودش شود .کداميك از اين موارد مصداق
ضرر ،ضرار يا حرج شمرده میشود؟!
تفصيل مسئله خروج زن از خانه اين است که مردي که با منع خروج همسرش از خانه موجب از بين
رفتن دارايی موجود او (مثل ارث) يا با منع از رفتن او به دادگاهی که حفظ آبرويش به آن دادگاه
وابسته است موجب از بين رفتن آبروي او میشود ،در يکی از چهار فرض زير قرار دارد:
 .1اگر مرد به همسرش اذن خروج بدهد ،خودش متضرر میشود.
 .8اگر مرد به همسرش اذن بدهد متضرر نمیشود ،اما سودي را از دست میدهد (عدم النفع).
 .4اگر مرد به همسرش اذن بدهد ،نه دچار ضرر میشود و نه دچار عدم النفع ،قصد او از ندادن اذن
فقط زيان رساندن به همسرش است.
 .3مرد با اذندادن به همسرش نه دچار ضرر میشود نه دچار عدمالنفع و نه قصد زيان رساندن به
همسرش را دارد ،بلکه بيهوده و بیجهت همسرش را منع میکند.
در چنين شرايطی ،در فرض اول و دوم ،در مسئله خروج زن از خانه نيز بايد مانعشدن مرد از خروج
زن را روا دانسته و او را در برابر زيانهاي همسرش ضامن هم ندانست .بر اساس استدالل منسوب به
مشهور در فروض اول و دوم ،اگر مرد همسرش را منع نکند ،براي خودش موجب حَرَج است .پس مرد
طبق قاعده الحَرَج و براي دفع حرج از خودش میتواند همسرش را منع کند ،اما قاعده الضرر که او را
از اضرار به همسرش منع میکند ،حق منعکردن او را منتفی میکند .در تعارض اين دو قاعده ،قاعده
الحرج (که منعکردن مرد را جايز میکرد) مقدم است ،اگر هم تقدم قاعده الحرج را نپذيريم هر دو
قاعده پس از تعارض تساقط میکنند و مرد دوباره به همان وضعيت فرض عدم ضرر باز میگردد و
میتواند مانع از خروج همسرش شود.
در فرض سوم و چهارم نيز به اقتضاي قاعده الضرر ،مانعشدن مرد از خروج زن را حرام و او را
ضامن زيانهاي همسرش می دانند.
البته نکتهاي که در اين ميان مطرح است ،ديدگاه متفاوت فقها در مورد معتبربودن ضرر و حرج در
نوع افراد يا شخصیبودن آن است .به اين معنا که ممکن است زن خاصی در شرايط خاصی قرار داشته
باشد که در خانه ماندن براي او ضرر داشته باشد ،اما براي نوع زنان ضرر نداشته باشد .از سوي ديگر
ممکن است در خانه ماندن براي نوع زنان ضرر داشته باشد اما زن خاصی در شرايطی باشد که از ماندن
در خانه متضرر نشود .اينك بايد روشن شود که قاعدهي الضرر کدام يك از اين ضررها را نفی میکند؟
بسياري از فقيهان شيعه الضرر را نافی ضرر شخصی میدانند نه ضرر نوعی .شيخ اعظم انصاري با
کمی ترديد به اين نظريه متمايل شده (أنصاري  :1313ج ،8ص ،)333پس از او هم در مدرسهي محقق
نائينی بر اين نظريه پافشاري شده است (موسوي بجنوردي :1313 ،ج ،1صص841و  .)842در مقابل اين
ديدگاه برخی از بزرگان فقاهت شيعه نيز بين عبادات و معامالت تفصيل داده و بر آنند که قاعدهي
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الضرر در احکام تکليفی ابواب عبادي ضرر شخصی ،اما در معامالت ضرر نوعی را نفی کرده است
(مامقانی ،بی تا ،ص)443
اگر قاعدهي الضرر نافی ضررهاي شخصی باشد حکم ضرري را فقط از همان شخصی که ضرر
متوجه او شده نفی میکند نه از همهي افراد (همان)؛ يعنی اگر حرمت خروج بیاذن حکمی است که
فقط موجب زيان ديدن برخی از زنان میشود اين حکم فقط از همان زنان نفی میشود و به اين بهانه
نمیتوان حکم را به صورت کلی از همهي زنان نفی کرد
2ـ نقد و بررسی ماده  1111قانون مدنی با نظر به مفاهیم قرآنی
قانون مدنی اشتغال زن را در فصل مربوط به حقوق و تکاليف زوجين مورد توجه قرار داده است.
بنابراين حکم قانون مدنی درخصوص اشتغال زن با نگاه و توجه به حقوق و تکاليفی است که زوجين
در مقابل يکديگر دارند در اين ارتباط ماده ي  1111قانون مدنی مقرر می دارد « :شوهر ميتواند زن خود
را از حرفه يا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی يا حيثيت خود يا زن باشد ،منع نمايد»
حسب ماده ي مذکور زنی که کار ميکند بايستی اوالً کار او مخالف با مصالح خانواده نباشد و ثانياً :با
حيثيت زن يا شوهر منافات نداشته باشد .متأسفانه قانون مدنی ضابطهی روشنی در اين که چه شغلی با
مصالح خانواده منافات دارد ،ارائه نداده است .بدين ترتيب داوري را به عرف ارجاع داده است مثالً
عرف اشتغال زن در رختشوي خانه را درحاليکه شوهر او يا خود زن از خانواده اي با موقعيت اجتماعی
و فرهنگی مناسب باشد مغاير با مصالح خانوادگی ميداند ،عالوه بر آن اموري چون سستی بنيان خانواده
که تالش در جهت تحکيم آن مطابق ماده ي  1123قانون مدنی ،از وظايف زوجين دانسته شده است و
نيز اختالل در تربيت فرزندان که مطابق ماده ي  1152قانون مدنی حق و تکليف ابوين ذکر گرديده
است ،ميتواند ضابطه ي اين تشخيص باشد .همچنين معيار تنافی شغل زوجه با حيثيت شوهر يا زن
مشخص نيست از اين رو ممکن است شغل از مشاغل مشروع باشد ولی در عين حال با مصالح خانواده
يا حيثيت زوجين ناسازگار باشد .با اين حال بنا بر نظر حقوقدانان نميتوان چارچوب معينی را براي
تشخيص حکم مندرج در ماده ي  1111قانون مدنی بيان نمود و معيارهاي ذکر شده در همه عرفها و
اشخاص يکسان نيست و اخالق عمومی و وضع خاص هر خانواده در اين داوري مؤثر است (کاتوزيان،
 ،1412ج ،1ص )848
2ـ1ـ ضابطه تشخیص
براي تشخيص منافات داشتن شغل زن با مصالح خانواده يا حيثيات زوجين معيار ثابتی وجود ندارد و
ميتوان چارچوب معينی را بيان نمود .معيارهاي ذکر شده ،نسبت به همه عرفها و اشخاص يکسان نيست
و اخالق عمومی و وضع خاص هر خانواده در اين داوري موثر است .به همين دليل ذکر مصداق ممکن
نبوده و به مصلحت نميباشد .مرجع تشخيص مغايرت شغل زن با مصالح خانواده و حيثيات زوجين
دادگاه است؛ دادگاه نيز بايد با توجه به اخالق حسنه ،عادات و رسوم جامعه و ويژگيهاي فردي و
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اجتماعی زوجين ،تشخيص ميدهد که آيا شغل زن با مصالح خانواده مخالفت دارد؟(کاتوزيان : 1411 ،ج
 ،1ص )8
بنابراين در خصوص مرجع تشخيص مغايرت شغل زن با مصالح خانواده و حيثيت زوجين ،قانون
مدنی  ،مرد را تنها قاضی تشخيص آن دانسته است اما باتصويب ماده ي  15قانون حمايت خانواده
مصوب سال  1433و ماده  12همين قانون در سال  1454قانونگذار اختيارات مرد را در خصوص حق
اشتغال محدود نموده و آنرا به نظر دادگاه واگذار کرده است و در قوانين فعلی ايران ناسخی براي اين
حکم ديده نميشود و نظر شوراي نگهبان به غير شرعی بودن برخی از مواد اين قانون ،شامل اين موارد
نميشود(مهرپور ،1413 ،ص)43
با اين وجود ،عده اي بر اين قولند که خروج زن ازخانه به هر دليلی که باشد؛ بايد با موافقت شوهر
صورت گيرد و لذا مبناي حکم مذکور حکم شرعی نياز زن به اذن از شوهر در خروج ميباشد(طاهري
بی تا ،ص)813
عده اي معتقدند که قانونگذار ايران در وضع ماده ي  1111قانون مدنی ،حکم شرعی مذکور در ماده
ي  1125اين قانون را مالک دانسته که رياست خانواده را امري ذاتی براي شوهر قلمداد نموده به تبع
آن ،دخالت در برخی امور زن از سوي مرد از جمله حق اشتغال ،بوجود می آيد(صفايی ،1413 ،ج،1
ص )115
به نظر می رسد که مبناي وضع اين ماده را ميبايست از مجموع مواد و مقررات مربوط به حقوق و
تکاليف زوجين يعنی فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم قانون مدنی مشتمل بر مواد  1128الی 1113
که ماده  1111را نيز در خود گنجانده است ،جستجوکرد .يعنی؛ هم بايد به خصيصه ي رياست شوهر بر
روابط زوجين مندرج در ماده ي  1125توجه کرد هم به تکليف شوهر به پرداخت نفقه که از آثار و
نتايج رياست شوهر است ،توجه نمود و هم به ضرورت تمکين زن از شوهر مندرج در ماده  1122اين
قانون نگاه کرد .با اين حال اختياري که ماده ي 1111به شوهر داده است ،ناظر به وضعيت عادي زندگی
مشترک است که در آن مرد به تعهدات قانونی و شرعی خود در مقابل زن عمل ميکند .با توجه به
مراتب مذکور ،چند پرسش در اين خصوص مطرح ميشود:
پرسش نخست ،اثبات موضوع تنافی يا عدم تنافی اشتغال زوجه با مصالح خانواده بر عهده کداميك از
زوجين است؟ عده اي با اعتقاد به نسخ قانون حمايت خانواده از جمله ماده  12اين قانون و بر مبناي
ماده  1111قانون مدنی بر اين باورند که آنچه از قانون مدنی استفاده ميشود ،آن است که تشخيص
موضوع با شوهر است و لذا هرگاه زن به دستور شوهر اعتنايی نکند بايستی به دادگاه مراجعه و ثابت
کند که ادامه کار وي با مصلحت خانواده يا اشتغال زوجه را اثبات نمايد.
پرسش دوم ،آيا زن نيز حق دارد منع اشتغال همسرش را به لحاظ مخالفت با حيثيت خود و خانواده
درخواست کند يا خير؟ اين موضوع تا قبل از تصويب قانون حمايت خانواده در سال  1454مورد توجه
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نبوده و شوهر مطابق قواعد سنتی و بافت قديمی جامعه ايران ،داراي اختيارات کامل بوده است .اما با
تصويب قانون مذکور ،حق منعی نيز براي زوجه جهت بازداشتن همسر خود از شغلی که منافی مصالح
خانوادگی يا حيثيت زن يا خود شوهر است ،بوجود آمد .اما لحاظ چنين حقی براي زن در ماده ي 12
قانون ياد شده مشروط است به اينکه توقف و تعطيل کار شوهر اخالل در وضع معيشت خانواده ايجاد
نکند .پيشبينی شرط مذکور با اقبال چندانی مواجه نشده و گفته شده که قرار دادن حق منع متقابل به اين
نحو که بوسيله ي حق شرطی مقيد گردد در واقع همان نگرش يك بام و دو هواست(منوچهريان،
 ،1438ص .)13اما به نظر ميرسد که اين اعتراض با توجه به تکليف شوهر در تأمين نفقه همسر و
فرزند ،چندان قابل پذيرش نباشد.
نهايتا اينکه قانون اساسی که از اصل آزادي اشتغال براي همگان سخن گفته ،نگاهی برابر بين زن و
مرد دارد ،بدين ترتيب تمايزي بين اشتغال زن و مرد قائل نشده است .اما در نحوه بيان ماده  1111قانون
مدنی مغايرت اندکی با قانون اساسی ديده می شود .زيرا اگرچه اين قانون به طور ضمنی اصل آزادي
اشتغال زن را پذيرا شده است ليکن به زوج اجازه داده است تحت شرايطی با شغل زن مخالفت نمايد و
همين امر سبب بروز تفسيرها و تعبيرهاي متفاوتی از اصل آزادي اشتغال زن در نزد حقوقدانان گرديده
است .اما بايد توجه داشت قانون مدنی به زوج اجازه مخالفت با اشتغال زن بطور کلی را نداده است
بلکه به وي اجازه داده است تا با شغل معين زن آن هم تحت شرايطی که شغل با مصالح خانوادگی و
شؤون زن يا مرد منافات داشته باشد ،مخالفت نمايد و عالوه بر آن بايد ادعاي خود را در محکمه ثابت
نمايد .بدين ترتيب بايد بين مخالفت شوهر با اصل آزادي اشتغال زن و مخالفت وي با شغلی که زن در
راستاي اعمال اصل مذکور به آن روي آورده قائل به تميز و تفکيك شد.
نتیجه گیری:
مطابق صريح آياتی که در آن براي زنان نصيبی برابر با مردان در انجام کارهايشان لحاظ نموده ،حق
اشتغال براي زنان يك حق مسلم و طبيعی قلمداد گرديده که بدون هيچ قيد و شرطی قابل احراز است.
فقهايی که اعتقاد به خانه نشينی زنان دارند ،از آيه «و للرجال عليهن درجة» که در آغاز آن «و لهُنّ مثل
الذي عليهن بالمعروف» است ،نيز از آيه  34نساء «الرجال قوامون علی النساء» استفاده کرده اند ،در حالی
که اين آيات و احاديث به دليل منطقی هدفی جز اين ندارند که رهبر کشور کوچك خانواده را تعيين
کنند که با توجه به مفهوم قواميت مردان بر زنان در آيه  43سوره نساء و مقتضيات آن در رابطه زوجيت
می تواند تنها از چند جهت قائل به حق اعمال محدوديت توسط زوج بود در خصوص حق اشتغال
زوجه که شامل موارد منافی با حق استمتاع مرد يا ضرر و حرج او می باشد.
ماده  1111قانون مدنی به طور ضمنی اصل آزادي اشتغال زن را پذيرا شده است به زوج اجازه
مخالفت با اشتغال زن بطور کلی را نداده است بلکه به وي اجازه داده است تا با شغل معين زن آن هم
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تحت شرايطی که شغل با مصالح خانوادگی و شؤون زن يا مرد منافات داشته باشد ،مخالفت نمايد که
اين معنا با مضمون آيات پيش گفته در خصوص جواز اشتغال زن به نحو مقيد همخوانی دارد.
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 .13طاهري ،حبيب اهلل(،بی تا) ،حقوق مدنی ،جلد  ،4انتشارات اسالمی.
 .82طباطبائی ،سيد محمد حسين ،)1433( ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،موسسه اسماعيليان.
 .81طبرسی ،فضل بن الحسن ،)1322( ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،بيروت ،دار المعرفة.
 .88طبرسی ،فضل بن حسن ،)1323(،مجمع البیان ،بيروت ،دار المعرفه،
 .84طوسی ،محمد بن احسن ،)1422( ،المبسوط فی فقه االمامیة ،تهران ،مکتبه مرتضويه.
 .83طوسى ،محمد بن حسن(  ،)1421المبسوط فی فقه اإلمامیة ،تهران ،المکتبة المرتضوية إلحياء اآلثار
الجعفرية.

 .85طوسی ،محمد بن حسن(،بی تا) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بيروت ،دار احياء التراث
 .83عالمة حلی ،حسن بن يوسف ،)1314( ،قواعد االحکام ،قم ،موسسه نشر اسالمی.
 .81فراء البغوي ،حسين بن مسعود ،)1321( ،تفسیر البغوی ،معالم التنزیل ،بيروت ،دار المعرفة.
 .82فاضل مقداد ،)1388( ،کنزالعرفان فی فقه القرآن .قم ،مکتب نويد اسالم.
 .83فضل اهلل ،سيد محمد حسين ،)1382( ،دنیا المرأة ،بيروت ،دارالمالک.
 .42قلعه جی ،محمد رواس ،)1381( ،الموسوعة الفقیه المسیرة ،بيروت ،دار النفائس.
 .41کاتوزيان ،ناصر ،)1411( ،حقوق مدنی  -خانواده ،تهران ،شرکت انتشار.
 .48کاتوزيان ،ناصر ،)1412( ،حقوق مدنی خانواده ،شرکت سهامی انتشار.
 .44مامقانى ،عبد اللَّه بن محمد حسن(  ،)145حاشیة على رسالة ال ضرر ،قم ،مجمع الذخائر
اإلسالميه،
 .43محقق داماد ،سيد مصطفی ،)1418( ،بررسی فقهی حقوق خانواده  -نکاح و انحالل آن ،تهران،
نشر علوم اسالمی.
 .45مشکينی ،علی( ،بی تا) ،الزواج فی االسالم ،قم ،مولف.
 .43مصري ،محمد بن مکرم ،)1331( ،لسان العرب ،بيروت ،دار صادر.
 .41محمد شيخعلی ،شريف الهيجی ،)1434(،تفسیر شریف الهیجی ،تهران ،علمی
 .42مکارم شيرازي ،ناصر ، )1311( ،القواعد الفقهیة ،قم ،مدرسه امام امير المؤمنين (ع).
 .43مکارم شيرازي ،ناصر ،)1413( ،تفسیر نمونه ،تهران ،دار الکتب االسالميه
 .32ميسر ،محمد سيد احمد ،)8221( ،الخالق االسرة المسلمة ،امارت ،دارالندي
 .31مفيد ،محمدبن محمد ( ،بی تا) ،أحکام النساء ،محقق:نجف ،مهدي ،قم ،الموتمر العالمی اللفيه
الشيخ المفيد.
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 .38منوچهريان ،مهرانگيز ،)1438( ،نابرابریهای حقوقی زن و مرد در ایران و راه اصالح ان ،انتشارات
اتحاديه زنان حقوقدانان ايران ،تهران.
 .34الموسوعة الفقهیة ،)1313( ،کويت وزارة االوقاف الشؤون االسالمية.
 .33موسوي بجنوردى ،حسن بن آقا بزرگ(  ،)1313القواعد الفقهیة ،قم ،الهادي.
 .35مهرپور ،حسين ،)1413( ،مباحثی از حقوق زن ،تهران ،انتشارات اطالعات.
 .33ميرزا خسروانی ،عليرضا ،)1432( ،تفسیر خسروی ،تهران ،کتابفروشی اسالمی.
 .31نجفی ،محمد حسن( ،بی تا) ،جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم ،بيروت ،داراحياء التراث
العربی
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