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کاظم مصطفوی نیا3 رقیه جاویدی1، محمدرضا احمدی2، سید 

پژوهش حاضر با هدف بررس���ی ش���رطیت اذن زوج در فعالیت های سیاس���ی زوجه از 

کتابخانه ایی و به ش���یوه توصیفی-تحلیلی انجام  دی���دگاه امامیه و حنفیه به صورت 

شد. چون خانواده بنیادی ترین نهاد جامعه است، خدای متعال به روابط همسران 

توجه ویژه ای دارد و دس���تورات و مقررات خاصی را بر اساس رأفت و رحمت بر روابط 

کرده اس���ت. از جمل���ه این دس���تورات، قراردادن م���رد در جای���گاه مدیر و  آنه���ا وض���ع 

که الزمه این سرپرستی، لزوم هماهنگی زوجه با زوج برای  سرپرس���ت خانواده است 

ع مقدس این امر را با وضع ش���رطیت اذن زوج در  انجام فعالیت هایش اس���ت و ش���ار

کرده اس���ت. بر این اساس، فعالیت های سیاسی زنان در  فعالیت های زوجه محقق 

که برای بررسی نظرات فقهای امامیه و  قلمرو ش���رطیت اجازه ش���وهران قرار می گیرد 

کرد و  حنفیه در این باره می توان به موضوع خروج زن از منزل و اش���تغال زن مراجعه 

که در بحث خروج زن از منزل، مش���ارکت  دیدگاه آنها را به دس���ت آورد؛ بدین صورت 

کش���ور و در مورد اش���تغال زن، دس���تیابی به مناصب  زنان در فعالیت های سیاس���ی 

سیاسی قابل طرح است. 
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1. مقدمه

زنان از دیرباز در امور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دینی همپای مردان، مشارکت داشته اند. 

ع مقدس را نی���ز در نظرگیرند. با  هر مس���لمانی، اع���م از مردان یا زنان باید در امورات خود ش���ر

توجه به آیه شریفه 34 سوره نساء، زنان باید در امورات خود تابع شوهران خود باشند و از آنها 

اجازه و اذن داش���ته باش���ند. اینکه قلمرو تبعیت زن از شوهرش و یا به عبارتی، قلمرو قوامیت 

مرد چه مقدار اس���ت، بحث و بررس���ی های فراوانی شده اس���ت. فقهای امامیه و حنفیه برای 

کرده اند. قلمرو مصداقی این آیه موارد  بررس���ی قوامیت شوهر بر همسرش به این آیه اس���تناد 

فراوانی، مانند اس���تمتاع، حق اس���کان، خروج زن از منزل، اشتغال، تصرفات مالی و تعهدات 

کردن(، عبادات زوجه )مانن���د روزه، حج و اعتکاف(  ش���رعی زوجه )مانند قس���م خوردن و نذر 

و ام���ور مباح را در برمی گی���رد، اما موضوع پژوهش حاضر، فعالیت سیاس���ی زن دربردارنده دو 

کار اس���ت. در بحث خروج زن از منزل، مشارکت زنان در  بحث خروج زن از منزل و اش���تغال به 

کاندیداها،  کشور، مانند شرکت در سخنرانی های مقامات، مسئوالن و  فعالیت های سیاسی 

حضور در انتخابات و رأی دادن و ش���رکت در راهپیمایی ها و نماز جمعه مطرح اس���ت. اما در 

ج از من���زل، بحث به دو صورت آزاد، مانند ش���رکت زن���ان در احزاب  م���ورد اش���تغال زن در خار

کار قراردادی، مانند ش���رکت در مناصب و  کاندیداه���ا و نیز   کانون ه���ا و نهادهای تبلیغاتی  ی���ا 

پست های سیاسی قابل طرح است.

بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر این بود که شرطیت اذن شوهر در فعالیت های 

که آیا  سیاس���ی زن از دیدگاه امامیه و حنفیه چیس���ت؟ همچنین این پرس���ش ها بررسی شد 

اذن زوج برای فعالیت های عبادی-سیاسی، مانند شرکت در نماز جمعه شرط است؟ آیا اذن 

ک اس���ت؟ آیا رأی  کش���ور و حضور در آنها مال ش���وهر برای ش���رکت زن در صحنه های سیاس���ی 

کشور  دادن زن و ش���رکت در احزاب و راهپیمایی ها در مواقع عادی یا حتی حساس و بحرانی 

به اجازه شوهر وابسته است؟ آیا اشتغال زن در مناصب سیاسی به اجازه شوهر نیاز دارد؟ آیا 

کارش، اذن شوهر  گر زن قبل از ازدواج، وارد پس���ت یا مقام سیاس���ی شده باش���د، برای ادامه  ا

که شرطیت اذن زوج محقق است و زنان بدون اجازه  الزم اس���ت؟ فرضیه پژوهش  این است 

شوهرانشان نمی تواند فعالیت سیاسی داشته باشد و یا از منزل برای شرکت در امور سیاسی 
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ج شوند. و یا اشتغال در مناصب سیاسی خار

2. بررسی شرطیت اذن زوج

فقه���ای امامی���ه و علمای حنفیه به طور مس���تقیم به اذن زوج در فعالیت های سیاس���ی زن 

که حول  نپرداخته اند، اما به واس���طه توضیحات و حکم های فقهی، به ویژه در بحث هایی 

َساِء« و قوامیت مرد شده است، می توان این بحث را از استدالالت  الّنِ
َ

اُموَنَعىل َقّوَ
ُ

َجال آیه »الّرِ

کرد. بزرگان و مفس���ران شیعه و اهل سنت، برداشت ها و ترجمه های  آنها برداش���ت و تحلیل 

کرده اند. نقطه مشترک نظرات مفسران بزرگ  َساِء« ارائه  الّنِ
َ

اُموَنَعىل َقّوَ
ُ

َجال مختلفی از آیه »الّرِ

کارگزار مدبر، قّیم و  که »مردان، سرپرست،  َساِء« این است  الّنِ
َ

اُموَنَعىل َقّوَ
ُ

َجال شیعه درباره »الّرِ

قّوام زنان هس���تند« )ر.ک: طباطبایی، 1374، 343/4؛ مکارم شیرازی.، و همکاران، 1380، 370/3؛ جوادی آملی، 1383، 
34/19؛ مغنیه، 1424، 315/2؛ قرش���ی، 1377، 255/2؛ بانو امین، 1389، 63/4؛ ابوالفتوح رازی، 1376، 348/5؛ طیب، 1378، 

کاشانی، 1373، 448/1 (. همچنین  72/4؛ ش���بر، 1393، 114/1؛ شیخ طوسی، 1371، 189/3؛ طبرسی، 1372، 68/3؛ فیض 

اُموَن« به  که »َقّوَ بیش���تر مفس���ران بزرگ حنفیه در برداش���ت از این آیه، متفق القول هس���تند 

این معناس���ت: »شـــأنمالقیامعلهیّنبالمروالنیقیامالوالةعىلالرعیة؛ شـــأن شـــوهران قیام کردن 

کـــه فرمانروایان بر رعیت با امر و نهـــی قیام می کنند«  کـــردن؛ همان طوری  بـــر زنان اســـت با امر و نهی 

که  کاش���انی، 1410، 356/1؛ زمخش���ری، 1373، 55/1؛ آلوس���ی، 1420، 23/3(. هم���ان طور  )رک: ابوالس���عود، 1419، 222/1؛ 

اُموَن«، نوعی والیت، سلطنت و سرپرستی بر زنان و  کلمه »َقّوَ مالحظه می ش���ود مفس���ران از 

کرده اند. متکفل شدن امورات آنها را برداشت 

گرفته اس���ت؛ اینکه اذن  در بح���ث ش���رطیت اذن زوج، بحث و جدل های زیادی صورت 

کند، اطالق دارد یا مقید به محدوده  زوج نسبت به تمام روابط دو طرف و هر آنچه مرد اراده 

کجاس���ت؟ آیا ش���رطیت  گر مقید اس���ت، محدوده آن چیس���ت و قلمرو آن  خاصی اس���ت؟ و ا

کم است و در این امور زن باید اذن شوهر  اذن مرد در قلمرو فعالیت های سیاس���ی زن نیز حا

کم قرار می گیرد؟ امورات  داش���ته باش���د یا زن یک ش���هروند مس���تقل و تابع حکومت و امر حا

سیاس���ی زن و فعالیت های او و اش���تراط اذن زوج را می توان از دو دس���ته از بحث های فقها 

کرد: نخس���ت، بحث خ���روج زن از منزل و  َســـاِء« برداش���ت  الّنِ
َ

اُموَنَعىل َقّوَ
ُ

َجال پیرام���ون آیه »الّرِ
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دیگری، بحث اشتغال زن. 

2-1. بررسی شرطیت اذن شوهر در مسئله خروج زن از منزل

2-1-1. دیدگاه امامیه

که »کسب اجازه زن از شوهر برای خروج از خانه، جنبه تصریحی و آمرانه  برخی ادعا می کنند 

ندارد، بلکه ارش���ادی و غیر مس���تقیم اس���ت«. به نظر فقهای امامیه، خروج زن از خانه چهار 

فرض دارد: )رحمانی، 1391(

اول( خروج قهرآمیز و ترک زندگی و خانه و محل سکونت، با حالت نافرمانی از زوج؛

که مانع اس���تمتاع ش���وهر باش���د و با اینکه ش���وهر قصد اس���تمتاع دارد، از  دوم( خروجی 

دسترس او دور شود؛

که بر او واجب ش���رعی اس���ت و الزمه آن، بیرون رفتن از  س���وم( خروج برای انجام اموری 

خانه است؛

چهارم( خروج برای انجام امور مس���تحب یا مباح، بدون آنکه نافرمانی از زوج یا منافی از 

استمتاع بالفعل و خارجی او باشد. 

گیرد. ب���رای مثال، در  فرض س���وم و چه���ارم، می تواند در حوزه فعالیت سیاس���ی زن قرار 

فرض سوم، آیا زن می تواند برای شرکت در راهپیمایی یا رأی دادن )که شأن و حیثیت نظام 

گسترده و عظیم همه مردم است و ولی امر مسلمین دستور به شرکت  گرو حضور  اسالمی در 

آحاد مردم در آن را داده اس���ت(، در صورت مخالفت ش���وهر برای ش���رکت در این امور، بدون 

کند؟ یا در فرض چهارم، آیا زن می تواند در ش���رایط  اذن او به دلیل واجب بودن آن، ش���رکت 

کش���ور برای ش���رکت در راهیپمایی یا رأی دادن یا امور سیاس���ی دیگر، مانند شرکت در  عادی 

کاندیداها یا احزاب و غیره  سخنرانی ها یا جلسات سیاسی شخصیت ها یا مقامات سیاسی یا 

ج شود؟  بدون اذن شوهر از منزل خار

که مصداق روشن عصیان بر زوج و نشوز  خروج در فرض اول، بدون شک حرام است؛ چرا 

که اطاعت زن از شوهر در این فرض معنا ندارد. خروج در فرض دوم،  است و مشخص است 

مخالف تمکین واجب بر زوجه است و بدون اذن زوج و احراز رضایت او جایز نیست. اختالفی 
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که منافی اراده اس���تمتاع و ممانعت از  کاری  که انجام ه���ر  ه���م در این ب���اره وجود ندارد؛ چرا

اجابت درخواست زوجه باشد، اجماعًا خالف تکلیف زوجه به تمکین است. )رحمانی، 1391(

کند یا منافی اس���تمتاع او باشد؛  گر زوج نهی  خروج در فرض س���وم، واجب اس���ت، حتی ا

که انجام آن در خانه ممکن نیس���ت یا  مثل بیرون رفتن برای انجام غس���ل واجب در صورتی 

رفتن به س���فر ح���ج واجب. فرض چهارم یعنی، بیرون رفتن از من���زل برای انجام اموری مثل 

زیارت، صله رحم اس���تحبابی، ش���رکت در نماز جماعت یا تفریح و س���رگرمی و مهمانی و این 

که منافی اراده استمتاع زوج نباشد، محل بحث و مورد اختالف است.  قبیل امور، در صورتی 

)رحمانی، 1391(

مشهور فقها، از جمله صاحب جواهر آن را بدون اذن و رضایت زوج جایز نمی داند و این 

را حقی مس���تقل در عرض حق اس���تمتاع می ش���مارد )نجفی، 1374، 314/31(. شیخ طوسی نیز در 

این باره می فرماید:
کند؛ زیرا شـــوهر در تمام شـــبانه روز  مـــرد حـــق دارد زن خود را از بیـــرون رفتن منع 
مســـتحق بهره ورى از زن اســـت و چون ایـــن حق را دارد، مرد می تواند همســـرش را از 
کند؛ زیرا اطاعت شـــوهر واجب اســـت و  همراهی جنازه پدر، مادر و فرزندش جلوگیری 
حضور در این مراسم مباح است یا استحباب دارد و امر واجب بر آنها مقدم است. )شیخ 

طوسی، 1388، 331/4( 

صاح���ب الحدائ���ق الناض���ره نیز بر همی���ن باور اس���ت: »دلیلی نداریم که مســـتحب باشـــد که 

کند«. )بحرانی، 1391، 611/24( از دیدگاه امام  شـــوهر به زن اذن دهد تا در مراســـم هاى یاد شـــده شـــرکت 

که باید به آن عمل  خمینی؟هر؟ در تحریرالوسیله، هر یک از زن و شوهر حقی بر دیگرى دارد 

کرده،  که زن از او اطاعت  گرچه حق شوهر عظیم تر است. از جمله حقوق مرد آن است  کند، 

ج نش���ود ولو ب���راى زیارت یا عیادت پدر و  نافرمانی نکند، از خانه اش بدون اجازه ش���وهر خار

گر زن از خانه بدون اجازه  بس���تگانش، حتی در مراس���م عزاى آنان بدون اذن شرکت نکند و ا

ج شود، ناشزه است )موسوی خمینی، 1379، 2/ 303-305(. بنابراین، اذن زوج برای خروج  شوهر خار

که با عقد ازدواج از آن بهره مند می شود، شرطیت  زن از منزل به دلیل حق اس���تمتاع شوهر 

گونه اموری، از جمله امور  دارد و زن نمی تواند بدون اجازه همسرش از منزل برای انجام هر 

که هرگاه منع شوهر  ج شود. البته برخی از علما نیز بیان می دارند  و فعالیت های سیاسی خار
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برای استیفای حقوق خود همچون استمتاع باشد یا از پشتوانه تدبیری و مصلحت سنجی 

گر رویه ای غیر عقالیی و زورگویانه محس���وب ش���ود و هیچ  برخودار باش���د، نافذ اس���ت، ولی ا

مصلحتی برای زوجه یا زوج یا فرزندان در آن وجود نداش���ته باش���د از حدود قوامیت ش���وهر 

ج است و وجوب اتباع ندارد )ر.ک: رحمانی، 1391(. خار

که حکم اولی دارد، اجازه ش���وهر  کارهای واجبی  بنابرای���ن، زن برای خروج از منزل برای 

کارهای مستحبی نیاز به اذن زوج هست. از طرف دیگر، شرکت در امور  الزم ندارند، اما برای 

کشور، جزء امور  سیاس���ی مانند ش���رکت در انتخابات یا راهپیمایی و غیره در شرایط معمولی 

که نیاز  کشور  مس���تحبی برای زن اس���ت و اذن زوج الزم و واجب است، اما در شرایط بحرانی 

که ولی امر  کثری مردم در صحنه های سیاس���ی اس���ت و یا در ش���رایط حساس  به حضور حدا

مسلمین دستور به شرکت آحاد مردم داده است، باز هم چون این واجب، جزء حکم ثانوی 

قرار می گیرد، اجازه ش���وهر الزم اس���ت. در نتیجه، زن نمی تواند در صورت مخالف شوهر هم 

ج  در فرض س���وم و هم در فرض چهارم از منزل برای ش���رکت در فعالیت ها و امور سیاسی خار

شود و اذن شوهر برای شرکت در این امور واجب است.

که رسول خدا؟ص؟ فرموده است:  عالمه مجلسی روایتی نقل می کند 

باذنه ـــرجمنبیتزوجهااال حتن مجاعه...وال یـــاعىل!لیسعىلالنســـإمجعهوال

فانخرجتبغیراذنهلعنااهّللعزوجلوجبرئیلومیکائیل.

اى علـــی! بـــر زنان نمـــاز جمعه و جماعت الزامی نیســـت... و نباید از خانه شـــوهر 
گر چنین کند خدا و جبرئیل و میکائیل او را لعن کنند. )مجلسی،  ج شود، ا بدون اذن خار

 )155/14 ،1379

امام صادق؟ع؟ نیز فرموده است: 

إهمنبیتابغیراذنزوجهافانخرجتلعناکلملکفالسماء رجاملر ونیانحتن

نواالنسحیتترجعایلبیتا. وکلىشءمترعلیهمنالج

کند، تمام  گر زن چنین  کرد، اما ا پیامبر از بیرون رفتن زن بدون اجازه شـــوهر منع 
فرشتگان آسمان و هر جن و انسی که بر او گذر کند، او را نفرین کند تا به خانه برگردد. 

)مجلسی، 1379، 154/14(

که عالوه بر رویکرد   بنابراین، با توجه به اینکه شرکت زنان در نماز جمعه و نماز جماعت 
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کثری مس���لمانان، سبب عزت اسالم  عبادی آن، رویکرد سیاس���ی نیز دارد و نیز ش���رکت حدا

و حکومت اس���المی می ش���ود؛ با این حال، مش���روط به اذن شوهر دانس���ته شده است؛ پس 

که منوط به خروج آنان از منزل  که زنان برای شرکت در امور سیاسی  کرد  می توان استنباط 

که بیان ش���د، برخی از فقها، روند  اس���ت، باید از همس���ر خود اجازه بگیرند. البته همان  طور 

عقالی���ی و غیرزورگویان���ه ش���وهر در این امور را نیز ش���رط دانس���ته اند، اما بر اس���اس فقه امام 

خمینی؟هر؟، اول اینکه فقه السیاس���ات از زمره احکام اولی محس���وب می شود و دوم اینکه 

در صورت تعارض میان آنها و احکام اولی دیگر، حفظ نظام از اوجب واجبات اس���ت. در این 

که طبق نظر امام خمینی؟هر؟، حکم ب���ه خروج زن از منزل، اقرب  صورت، به نظر می رس���د 

است. )ر.ک: موسوی خمینی، 1379، 228/2(

نکته قابل توجه آنکه نظر آیت اهلل خویی در اینجا مخالف با مش���هور فقهاس���ت. آیت اهلل 

خوی���ی، خروج زن از منزل را امری در طول حق اس���تمتاع می دانن���د و لزوم تحصیل رضایت 

که خروج با اراده استمتاع زوج منافات دارد. )ر.ک: خویی، 1417،  زوج را مختص مواردی می دانند 

کارهای مس���تحبی، در صورتی  100/20؛ خویی، 1410، 289/20(. بنابراین، بنا بر نظر ایش���ان، زن برای 

که عنوان نشوز بر آن اطالق نشود و یا با حق استمتاع شوهر منافات نداشته باشد، می تواند 

گر شرکت در انتخابات و رأی دادن و غیره را  ج شود. از این رو، ا بدون اذن شوهر از منزل خار

گیرد، با رعایت شرایط فوق، زن می تواند بدون اجازه شرهر از منزل  جزء امور مس���تحبی قرار 

ج ش���ود. از طرف دیگر، برخی از فقهای متأخر، ش���رط هایی را در این ب���اره قرار داده اند.  خار

برای مثال، آیت اهلل مکارم شیرازی، برای خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر، شرط »هدف 

کرده است: »زن بدون رضایت شوهر نمی تواند براى  ضروری« را در اس���تفتائات خود مطرح 

که براى یک  ج شود؛ مگر در صورتی  فعالیت هاى اقتصادى، سیاسی و اجتماعی از منزل خار

که اش���کال ن���دارد« )مکارم ش���یرازی، 1424(. همچنین  ج ش���ود  هدف مادى یا معنوى ضرورى خار

فاضل لنکرانی، ش���رکت زن در انتخابات را جزء امور واجب عینی دانسته و خروج زن از منزل 

برای شرکت در انتخابات را بدون اذن شوهر جایز می دانند: 
بر اســـاس منابع فقهی الزم اســـت زوجه در عقد دائم، برای خروج از منزل رضایت 
که موقـــوف بر خروج از منزل  کند، اما خروج بـــرای انجام واجبات عینی  زوج را جلـــب 
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است، مانند سفر حج، شرکت در انتخابات و یا نجات نفس محترمه از این قانون کلی 
استثنا شده است. )سایت پاسخ به سؤاالت فقه و معارف اسالمی جامعه الزهرا؟اهع؟، 1395(

2-1-2. دیدگاه حنفیه

کت���ب حنف���ی درباره خروج زوجه از منزل بس���یار بحث ش���ده و عنوان ح���ق حبس زیاد به  در 

ک���ه ازدواج نکرده نیز ش���رایط خاصی  کار رفت���ه اس���ت. علم���ای حنفی حتی برای خ���روج زنی 

کرم ؟ص؟، مس���افرت زن، حتی  قرار می دهند. ایش���ان با اس���تناد به روایات زی���ادی از پیامبر ا

ب���رای رفت���ن به حج را بدون محرم صحی���ح نمی دانند و آن را حرام می ش���مارند و چنین زنی 

کتاب ه���ای حنفی، مانند الفقه الحنفی  که در  را »محص���رة« می نامن���د. از جمله این روایات 

آمده، عبارت است از: 

معذیَمَرم؛ زن به مســـافرت سه روزه  تســـافراملرأةثالثةأیامإال کرم؟ص؟ می فرماید: »ال پیامبر ا

که به خدا و روز قیامت ایمان  نرود، مگر به همراه َمحرم« )بخاری، 1389، 35/2(؛ »جایز نیســـت برای زنی 

که ایمان  که با او َمحرمی نیست« )بخاری، 1389، 35/2(؛ »زنی  دارد، به مســـافرت یک روزه برود؛ در حالی 

به خدا و روز قیامت دارد، مســـافرت باالی ســـه روز نمی رود، مگر پدرش، همسرش، پسرش، برادرش یا 

محرمی با او باشد« )القشیری النیسابوری، 1418، 103/4(.

کتاب الفقه  کتاب های حنفی آمده است. در  درباره زن شوهردار نیز بحث های زیادی در 

گون حق نفق���ه زوجه را حق حبس  گونا عل���ی المذاه���ب األربعه در بحث نفقه، علت ش���روط 

کتاب، ش���رط وجوب نفقه  زوجه در منزل ش���وهر بالفعل یا بالقوه می داند. به نظر مؤلف این 

در دیدگاه حنفیه دخول یا تمکین زوجه نیس���ت و تنها مجوز برای امتناع زوجه از استمتاع، 

ج ش���ود. به اعتقاد  دریاف���ت نک���ردن مهریه اش اس���ت و زن نباید بدون اذن زوج از منزل خار

ایش���ان، حتی ش���روط وجوب نفق���ه زوجه، نبود مانع ب���رای وطیء زوجه یا بال���غ نبودن زوج 

نیست. )الجزیری.، و همکاران، 1419، 672/4(

کاش���انی در البدای���ع الصنایع در بحث اح���کام نکاح و ثبوت قیومیت ش���وهر، به مالکیت 

حبس زن اشاره می کند و آن را ممنوع شدن زن از خروج از منزل معنا می کند و برای این امر 

از آیات قرآن ش���اهد می آورد. به نظر وی، امر به اس���کان دادن زن در منزل، نهی از خروج زن 

را نیز اقتضاء می کند؛ چون امر به فعل مقتضی نهی از ضد آن اس���ت و علت آن نیز جلوگیری 
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از اختالل نس���ب و آرامش قلب مرد است. )کاشانی، 1387، 131/2( همچنین ایشان در بحث نفقه، 

که برای ش���وهر ثابت اس���ت، به س���بب نکاح  س���بب وج���وب نفقه زن را وج���ود حق الحبس 

که نفقه به زن ناشزه تعلق نمی گیرد؛ زیرا زن ناشزه  می داند )کاش���انی، 1387، 16/4( و معتقد است 

ج شدن زوجه بدون  نفس خودش را تس���لیم شوهر نمی کند و امتناع از استمتاع شوهر، خار

گر  که ا اذن شوهر از منزل و به مسافرت رفتن از موارد نشوز زن است. البته ایشان قائل است 

کند، نفقه به وی تعلق می گیرد؛  زوجه در منزل شوهر باشد و فقط از استمتاع زوج خودداری 

زیرا زن در این حالت محبوس به حق ش���وهر و وی از او منتفع اس���ت و معنای تسلیم در این 

حالت حاصل شده است )کاشانی، 1387، 22/4(.

از دیدگاه مؤلف البحر الرائق نیز به زن ناش���زه نفقه ای تعلق نمی گیرد. به نظر  وی، ناشزه 

که عصیان و س���رپیچی زوج می کند و با او در غضب اس���ت و نش���وز به  از نظر لغوی زنی اس���ت 

که از منزل شوهر  کردن زن بر زوجش اس���ت. بنابراین، ناش���زه زنی اس���ت  گردنکش���ی  معنای 

ج می ش���ود و نفس خودش را از ش���وهر منع می کند و جلوی اس���تمتاع م���رد را می گیرد.  خ���ار

کردن زن  )المصری، 1418، 303/3( همچنین سمرقندی نیز سبب وجوب نفقه را استحقاق حبس 

که  توسط زوج می داند )السمرقندی، 1414، 157/2(. ابن عابدین در تکمله حاشیه رد المحتار، زنی را 

ج شود، ناشزه می شمارد )ابن عابدین، 1415ب، 325/1(. بدون اذن شوهر از منزل خار

ج نش���دن او ب���دون اذن زوج از  طهم���از در الفقه الحنفی، از جمله موارد اطاعت زن، خار

کارش به منزل می آید و همسرش را نمی بیند،  منزل می داند؛ زیرا وقتی ش���وهر پس از اتمام 

که برای رعایت حق  کدورت و نفرت او از زنش می ش���ود. بنابراین، بر زن واجب اس���ت  باعث 

گردن زن اس���ت. طهماز از  ش���وهرش در خان���ه بمان���د و این حق واجب ت���ر از حق دیگ���ران بر 

گر حتی مادر زوجه مریض باش���د، اطاعت ش���وهر واجب تر  که ا احمدب���ن حنبل نقل می کند 

که به دیدن مادرش برود. )طهماز، 1430، 136/2( از دیدگاه  است، مگر اینکه زوج به او اجازه بدهد 

گر زنی  حنفی���ه، یک مورد اس���تثنا درباره مس���افرت زن بدون مح���رم وج���ود دارد و آن اینکه ا

کفار حربی مس���لمان ش���ود، می تواند بدون محرم از آنجا به س���رزمین مسلمان  در س���رزمین 

کند. )سرخسی، 1414، 110/4( مسافرت 

کتاب های حنفیه واجب ش���مرده شده است  کفر، حتی در بعضی از  این مس���افرت از دار 
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)ابن عابدین، 1415الف، 600/1(. بنابراین، علمای حنفی درباره اذن شوهر در امور واجب و مستحبی، 

تفاوتی قائل نمی شوند و در هر دو قلمرو، اذن شوهر را الزم دانسته اند. حتی رفتن زن به حج 

گر شوهر اجازه دهد،  که حتی ا را منوط دو امِر  اذن ش���وهر و همراه داش���تن محرم دانسته اند 

ولی محرمی همراه او نباشد، نباید به این سفر واجب برود و رفتن او را حرام می دانند. به این 

ترتیب، شرکت زن در امور سیاسی با هر اسم و عنوانی و به هر صورتی، نیاز به اذن شوهر دارد، 

ج شدن زن از منزل است. که الزمه شرکت در این امور، خار به ویژه 

کار زن  2-2. بررسی شرطیت اذن شوهر در مسئله اشتغال به 

2-2-1. دیدگاه امامیه

اشتغال از ابتدای زندگی اجتماعی بشر مورد توجه بوده است و فعالیت اقتصادی و سیاسی 

زن���ان همراه م���ردان قدمتی به اندازه عمر بش���ر دارد. زن از زمان های قدیم ت���ا به امروز غیر از 

گله داری، صنایع دس���تی و حتی امور سیاس���ی و  کش���اورزی،  خان���ه داری، در ام���ور مختلف 

که  نظامی دوش به دوش مردان مش���غول فعالیت بوده اس���ت. اشتغال در مفهوم جدید آن 

ج از محیط خانه اس���ت، بیش���تر  فعالی���ت اقتص���ادی دارای مزد و در س���اعات معین و در خار

کارخانه، ادارات و مناصب دولتی، به جای  کار در  محصول جهان صنعتی و جایگزین شدن 

کنار خانه و در ساعات انعطاف پذیر انجام  که در  کش���اورزی و دامپروری اس���ت  فعالیت های 

کار برای بانوان چه قبل از ازدواج و چه پس از آن، منع ذاتی  می گرفت. )رهبر، 1388( اشتغال به 

کتساب  ندارد. در اسالم نه تنها فعالیت اقتصادی جایز شمرده شده و به زنان و مردان برای ا

و مال و تحصیل درآمد اجازه داده ش���ده اس���ت، بلکه همگان به ای���ن امر دعوت و به حضور 

فعال در صحنه اقتصاد تش���ویق ش���ده اند:»َواْبَتُغـــواِمْنَفْضِلاهّلِل« )جمع���ه:10( و یا عموم مردم را 

ْرِضَواْسَتْعَمَرُکْمِفهَیا« )هود: 61(. )هادوی تهرانی، 1376( 
َ ْ
ُکْمِمَنال

َ
ْنَشأ

َ
کرده است:»ُهَوأ دعوت به آبادانی 

کسب مال، چه به صورت آزاد و چه با عقد قرارداد با  کار مشروع به قصد  همچنین انجام هر 

دیگری و التزام به انجام آن فی حد نفسه مباح است.

کار در داخل منزل 2-2-1-1. اشتغال به 

کاری دس���ت پا می کنند و درآمد دارن���د، مانند قالیبافی،  گاه���ی زنان در محل س���کونت خود 
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خیاطی و گلدوزی. این گونه اشتغال ها با قطع نظر از اینکه به تصرف در مال شوهر بینجامد، 

نیازی به موافقت ش���وهر ندارد، مش���روط بر آنکه با حقوق ش���وهر و تکالیف زن نسبت به او یا 

فرزندان منافات نداش���ته باش���د و از منظر عرف برای مرد عار و ننگ محس���وب نش���ود؛ یعنی 

خود عمل یا چگونگی انجام و اعالم آن خالف ش���ئونات مرد نباش���د؛ زی���را حفظ آبرو، یکی از 

که بر هر یک از زوجین واجب است. ضابطه و  بارزترین مصادیق معاش���رت به معروف اس���ت 

کار زن برای خود او یا شوهر و فرزندان و شئون خانوادگی  که  گونه امور این اس���ت  ک این  مال

مفس���ده ای نداش���ته باشد و به تضییع حقی نینجامد و عرف، نهی شوهر را بدون وجه و نوع 

گونه رویه ها در دای���ره قوامیت زوج قرار  برخ���ورد او را غیرعقالیی )غیر معروف( نش���مارد. این 

نمی گیرد. )رحمانی، 1391(

مهم تری���ن مطلب درباره اش���تغال زنان از منظر فقه جعفری، حف���ظ جایگاه و منزلت زن 

اس���ت. در هر جمع���ی، رئیس، حافظ مصالح آن جمع و مس���ئول این امر اس���ت. او می تواند 

گر  کند. حال ا عملی را به اس���تناد به مناف���ات عملی با مصالح جمع یا لزوم مفس���ده ای منع 

اش���تغال همس���ر با مصالح خانواده یا افراد آن منافات داش���ته باش���د یا مس���تلزم مفسده ای 

کند. )هادوی تهرانی، 1376(  باشد، مرد در جایگاه رئیس خانواده می تواند از اشتغال زن جلوگیری 

کار در خارج منزل  2-2-1-2. اشتغال به 

که منع شوهر از بیرون رفتن زن از منزل را حقی مطلق و مستقل می شمارند،  همه فقیهانی 

ج از منزل را از همین زاویه بررس���ی می کنند و آن را محتاج اذن ش���وهر  کار در خار اش���تغال به 

گونه اس���ت: ممکن اس���ت آزادانه و بدون تعهد الزامی  کار زن دو  می دانند. البته این جنبه از 

کار انجام شود و یا ممکن است به صورت عقد قرارداد، باشد. )رحمانی، 1391( و عقد قرارداد، 

کار آزاد و غیر الزامی در خارج از منزل اول( 

کارهایی مثل طبابت در مطب ش���خصی، سخنرانی و مجلس وعظ، مداحی یا خیاطی و...   

که در چارچوب حق  که در آن خروج از منزل وجود دارد، مانند دیگر فعالیت های زن اس���ت 

کند، موجب فوت استمتاع  گر زن را از دسترس شوهر دور  قوامیت شوهر قابل تحلیل است و ا

کند، ضرر و مفس���ده ای برای زوجه داشته باشد و  ک پیدا  او ش���ود، با حقوق فرزندان اصطکا

کند.  یا مخالف شئون شوهر باشد، برای شوهر حق ممانعت ثابت است و زوجه باید اطاعت 
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ج از بحث  کلی در بحث اش���تغال زن، در داخل خانه )ک���ه خار ک  )رحمان���ی، 1391( بنابرای���ن، م���ال

که  ج از منزل، چند ش���رط است  کار آزاد غیر الزامی خار اس���تلزامات سیاس���ی آیه اس���ت( و در 

عبارتند از: منافات با حق اس���تمتاع ش���وهر نباشد؛ با حق ش���وهر یا تکالیف زن نسبت شوهر 

یا فرزندان منافات نداش���ته باشد؛ ش���أن، آبرو و حیثیت شوهر حفظ شود؛ جایگاه، منزلت و 

شأن خود زن حفظ شود و مستلزم مفسده ای برای زن نباشد. 

کار آزاد است )مانند شرکت در  که حالتی از  بر این اساس، شرکت در فعالیت های سیاسی 

کاندیداها و دفاتر تبلیغاتی نامزدها( در صورت تنافی با حق  احزاب یا پایگاه ه���ای انتخاباتی 

ش���وهر و فرزندان و یا عدم حفظ ش���أن و آبروی خود یا ش���وهر، منوط به اذن شوهر است. در 

کار آزاد  که حالت  غیر  این صورت، زن می تواند بدون اجازه ش���وهر در فعالیت های سیاس���ی 

کار شود. کند و مشغول به  دارد، شرکت 

کار خارج از منزل  دوم( عقد قرارداد 

گی  عقد قرارداد با دیگری یا اجاره نفس به تعبیر فقهی، عالوه بر مسئله خروج از منزل این ویژ

کالن در نفس و ش���أن زن اس���ت و مناف���ع و فواید خدمتی زن را برای  ک���ه نوعی تصرف  را دارد 

گاه طوالنی و به صورت مس���تمر در اختیار دیگری قرار می دهد و آثار فراوانی بر زندگی  مدتی 

که  زناشویی دارد. نگاهی به نوع و روش های زندگی زوجین شاغل در مقایسه با زندگی هایی 

که در نوع دوم  کار موظفی و مس���تمر اش���تغال ندارد، این واقعیت را نشان می دهد  زوجه به 

کار بدنی یا به نوعی  به چه میزان زنان بیش���تر قادر به ایفای مطلوب وظایف زنانه هس���تند، 

کنار تکالیف مذکور، عالوه بر تأثیرگذاری بر ش���ادابی زنان، بر خانواده نیز  اداری و سیاس���ی در 

مؤثر است و صالح و فساد آن، نگاهی فراتر از مسئله حق استمتاع شوهر می طلبد.

که  کرده اند  فقها این مس���ئله را قطع نظر از حکم بیرون رفتن از منزل، از این نظر بررس���ی 

کار  کار در برابر عق���د ازدواج دائمی چه حکمی دارد و در دو فرض »تقدم قرارداد  عق���د قرارداد 

کرده اند. ضابطه بحث فقها در این بررسی منافات  بر ازدواج« و »تأخر آن« مس���ئله را بررس���ی 

کار را در فرض تقدم  کار با حق اس���تمتاع زوج اس���ت. بیشتر فقها عمل به قرارداد  عقد قرارداد 

گذاری خدمت  که با این ق���رارداد و وا آن ب���ر ازدواج الزم االج���را می دانن���د؛ زیرا معتقدند زن���ی 

کس���ی در می آید، در حی���ن ازدواج فاقد  کارفرما، در س���اعاتی از ش���بانه روز به عقد ازدواج  ب���ه 
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منفعت مذکور اس���ت و برای زوجه حقی بیش از آنچه زوجه واجد آن است، پیدا نمی شود و 

گاه زن برای مدت  کاری زوجه است. )رحمانی، 1391( صاحب العروة می فرماید: »هر  آن ساعات غیر 

گر چه منـافی  معینی اجیر شود، سپس قبل از اتمام مدت اجاره اش ازدواج کند، اجاره اش باطل نمی شود، ا

کار پس از ازدواج، برخی فقها آن  با استمتاع زوج باشد«. )یزدی، 1380، 586/2( در فرض اقدام قرارداد 

که شوهر غایب است )برای مثال خود  را در ساعات عدم اراده استمتاع توسط زوج و ساعاتی 

کار اس���ت و یا به مس���افرت م���ی رود(، صحیح می دانند، از جمل���ه این فقها صاحب  در محل 

العروة الوثقی است. ایشان بیان می دارد: »مسألةاذاآجرتاملرأةنفسهابدونإذنالزوجفیمایناف

الفماإذاملیکنمنافیافإنـــاصحیحةوإذااتفقإرادةالزوج حـــقاالســـتمتاعوقفتعىلإجازةالزوجبن

لالستمتاعکشفعنفسادها« )یزدی، 1380، 595-594/2(.

نظر صاحب العروة در مس���ئله »اس���تیجار المرأة لإلرضاع « به خوبی مش���خص اس���ت. از 

دیدگاه ایش���ان، هرگاه زن ش���وهرداری خودش را ب���رای ارضاع )ش���یر دادن( اجاره دهد، اذن 

که منافی با حق شوهر نباشد؛ زیرا  ش���وهر در صحیح بودن اجاره اش معتبر نیست، تا زمانی 

ش���یر برای ش���وهر نیس���ت، پس ش���یر دادن زن بدون اجازه شوهرش جایز اس���ت و به همین 

گرفتن اجرت شیر دادن به فرزند شوهر جایز است، چه این فرزند از  که برای زن،  دلیل است 

گر این شیر دادن با حق شوهر منافات داشته باشد، مگر با  خود زن باشد یا از غیر آن. البته ا

گر شوهر نبود )غایب بود( و زن خودش را برای شیر دادن بچه  اجازه شوهر جایز نیست. اما ا

که  گونه ای بود  ش���خصی اجاره داد و ش���وهر در حین مدت اجاره حاضر ش���د و این اجاره به 

منافی حق شوهر بود، اجاره به نسبت بقیه مدت باطل می شود )یزدی، 1380، 519/2(.

کار  که صحت قرارداد  گلپایگانی در تعلیقه القواعد الفقهیه بیان می دارد  سید محمدرضا 

منوط به اذن ش���وهر است؛ زیرا حق استمتاع مطلق است و مقید به اراده نیست و اشتغالی 

گر او اراده استمتاع فعلی  که منافی اس���تمتاع باش���د، باید به اذن ش���وهر انجام ش���ود، حتی ا

گذار  نداش���ته باشد؛ زیرا زن س���لطه ای بر تملیک افعال ضد اس���تمتاع ندارد تا آن را به غیر وا

کند. )بجنوردی، 1377(

که همین مقدار  که بر العروة نوشته است، بیان می دارد  امام خمینی؟هر؟ در تعلیقه ای 

که در معرض اراده اس���تمتاع زوج باش���د و احتمال اینکه زوج به  که مورد اجاره طوری باش���د 
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کافی است. منظور ایشان مواردی است  کار  سراغ او رود، عقالیی باشد، در ممنوعیت قرارداد 

که از طرف مرد وجود دارد، ضعیف اس���ت و عقال احتمال رفع آن را می دهند؛ مثل  که مانعی 

که ش���غلش س���فرهای دور اس���ت.  کند و به خانه بیاید نه مثل راننده ای  اینک���ه مغ���ازه را رها 

)یزدی، 1380(

که  گیرد  گر زن در منصب یا پس���ت سیاس���ی قرار  کاری، ا بر این اس���اس، در بحث قرارداد 

کار  گر قب���ل از ازدواج، قرارداد  کاری اس���ت، دو حالت پیدا می کند: ا من���وط به بس���تن قرارداد 

کند، از نظر بیش���تر فقها بعد از ازدواج نیز عمل به قرارداد  سیاس���ی یا منصب سیاسی را امضا 

کار است، با  که مرد با اینکه می دانسته زن مشغول به  الزم اس���ت. از طرفی، مشخص اس���ت 

گر بعد از ازدواج، زن بخواهد در  کردن او را پذیرفته است. اما ا کار  کرده اس���ت؛ پس  او ازدواج 

شغل یا منصب سیاسی مشغول شود، باز نظرات فقها دو قسمت است؛ برخی به طور مطلق 

کار زن منافی حق استمتاع شوهر  که  اجازه شوهر را شرط دانسته اند، اما برخی نیز در صورتی 

که شوهر در منزل نیس���ت، عمل به قرارداد را نیاز به اذن شوهر  نش���ود و یا در س���اعاتی باشد 

ندانسته اند.

2-2-2. دیدگاه حنفیه

بیشتر فقهای اهل سنت با مطلق اشتغال زنان، چه در منصب سیاسی و چه غیر آن، مخالف 

که تس���لط زنان بر مردان را مجاز نمی دانند و  هس���تند و با اس���تناد به آیات و روایات متعدد 

که دس���تور به حبس زن���ان در خانه می دهند، به این مطلب اس���تدالل می کنند.  ی���ا روایاتی 

که زن  کاشانی از علمای بزرگ حنفیه می گوید: »از جمله حقوق مرد پس از ازدواج این است 

کار نکند و تأمین نیازهای زن بر مرد اس���ت« )کاش���انی، 1387، 836/5، به نقل از رهبر،  در خانه بماند و 

کار  1388(. سرخس���ی نیز در المبس���وط می گوید: »آشـــکارا معلوم اســـت که زنان نمی توانند کسب و 

کنند« )به نقل از رهبر، 1388(.

کار و اشتغال زوجه از آیات قرآن به سه آیه استدالل می کنند:  حنفیه برای ممنوعیت 

َساِء؛ مردان سرپرست زنان هستند« )نساء: 34(؛ الّنِ
َ

اُموَنَعىل َقّوَ
ُ

َجال اول( »الّرِ

َدَرَجٌة؛ و بـــرای زنان بر عهده مردان  ّنَ هْیِ
َ
َجـــاِلَعل ْعُروِفَوِللّرِ َ ِبالْ ّنَ هْیِ

َ
ـــِذیَعل

َّ
ال

ُ
ِمْثـــل ـــّنَ ُ

َ
دوم( »َول

که برای مردان برعهده آنهاســـت و برای مـــردان بر زنان برتری  حقوقی شایســـته اســـت، مانند حقوقی 



89

یه
حنف

ه و 
امی

ه ام
دگا

 دی
ه از

وج
ی ز

اس
سی

ی 
ها

ت 
الی

 فع
 در

وج
ن ز

 اذ
ت

طی
شر

است« )بقره: 228(؛

گیرید و  ؛ و در خانه هایتان بنشینید و آرام  َ
ویل

ُ ْ
ِةال اِهِلّیَ َ ج

ْ
َجال ْجَنَتَبّرُ َتَبّرَ َوالَ سوم( »َوَقْرَنِفُبُیوِتُکّنَ

مانند دوره جاهلیت پیشین آرایش و خودآرایی نکنید« )احزاب: 33(.

روایات مورد استناد آنان نیز عبارت است از:

کرم ؟ص؟ می فرماید: »لنیفلحقومولواامرهمامرأة؛ هرگز رســـتگار نمی شـــوند قومی  اول( پیامبر ا

کنند« )نسائی، 1415، 228/8؛ بخاری، 1389، 136/5؛ ترمذی، 1421، 360/3(. که زن را بر امور خودشان مسلط 

کرم ؟ص؟ می فرماید: »النساءعورةاحبسوهنفالبیوت؛ زنان ناموس هستند، آنها  دوم( پیامبر ا

کنید« )ابن حنبل، 1419، 367/2(. را در خانه ها حبس 

کاش���انی در  س���بب نفق���ه زن از نظر علم���ای حنفیه، حق حبس زوج اس���ت. برای مثال، 

البدایع الصنایع، بحث مالکیت حبس کردن زوجه را بیان می کند و آن را ممنوع شدن خروج 

زوجه از منزل و جلوی دیگران آش���کار ش���دن است و دلیل آن را آیه »أسکنوّهن« می داند. به 

نظر وی، امر به اسکان زوجه، متلزم نهی از خروج و بروز است؛ زیرا امر به فعل، مقتضی نهی 

رجوهّنمنبیوتّن« و به دلیل  حتن از ضد آن اس���ت. پس به اس���تناد آیات »وقرنفبیوتکّن« و »ال

اختالل در نس���ب و اس���کان، مالکیت حبس زوجه برای زوج اس���ت. )کاش���انی، 1387، 334/2( وی 

کتاب، علت وجوب نفقه زوجه، بعد از آیات، س���نت پیامبر و اجماع، دلیل عقلی  در همی���ن 

که بر اس���اس آن چون زن به علت حق شوهرش محبوس به حبس نکاح است  بیان می کند 

کردن و بیرون رفتن از منزل، پس باید ش���وهرش نفقه او را بپردازد  کار  کتس���اب و  و ممنوع از ا

که نفقه قاضی را از بیت المال می دهند؛ زیرا او برای مردم  ک می شود. همان طور  وگرنه هال

کسب ممنوع است )کاشانی، 1387، 15/4(. کار و  محبوس است و از 

البته برخی از علمای اهل سنت با وجود اینکه مخالف اشتغال زنان هستند و به حبس و 

پرده پوشی زن قائلند؛ بعضی از مشاغل را برای زنان جایز می شمارند. برای مثال، ابوحنیفه 

که زن در تمامی احکام می تواند قاضی باشد، مگر در حدود و قصاص. )ابن قدامه،  بیان می کند 

گر حق حبس زوج و پرده پوشی، به  381/11، به نقل از رهبر، 1388( بنابراین، به نظر علمای حنفی، ا

ج از منزل مشغول شود( این زن مستحق  کار در خار گونه ای از بین برود )مثل اینکه زوجه به 

نفقه نیس���ت؛ زیرا به حق ش���وهر لطمه وارد شده است. پس به طریق اولی، زن نمی تواند در 
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کار شود. مناصب و پست های سیاسی مشغول به 

3. بحث و نتیجه گیری

دی���دگاه و رأی فقهای امامی���ه و علمای حنفیه درباره اذن زوج در فعالیت های سیاس���ی زن 

را می ت���وان به واس���طه توضیحات و حکم ه���ای فقهی آنها، درباره قوامیت م���ردان درباره آیه 

اُموَن«، نوعی والیت، سلطنت  کلمه »َقّوَ َساِء«به دست آورد. مفسران از  الّنِ
َ

اُموَنَعىل َقّوَ
ُ

َجال »الّرِ

کرده اند. از بحث های انجام شده  و سرپرستی بر زنان و متکفل شدن امورات آنها را برداشت 

کار در قلمرو موضوعی شرطیت اذن  درباره این آیه، دو بحث خروج زن از منزل و اشتغال به 

که ش���رکت زن در راهپیمایی ها، نماز  گونه  زوج در فعالیت سیاس���ی زنان قرار می گیرد. بدین 

کار زن در  کاندیداها و رأی دادن در انتخابات و نیز اش���تغال به  جمعه، برنامه های تبلیغاتی 

امور و مناصب سیاسی، جزء مصادیق آن است.

ک���ه درباره خروج زن از من���زل در فقه امامیه وارد  ب���ا توج���ه به نظر فقها و روایات معتبری 

ش���ده اس���ت، به نظر بیش���تر فقهای امامیه این روایات برای زوجه حق دومی در عرض حق 

که بر اساس آن، خروج زن از منزل شوهر بدون اذن شوهر حرام است.  استمتاع ثابت می کند 

البته برخی از فقها، با احراز شرط هدف ضروری یا زورگویانه بودن حرف شوهر، شرطیت اذن 

زوج را ملغی دانسته اند. بنابراین، زن برای شرکت راهپیمایی ها و یا رأی دادن در انتخابات 

که منوط به خروج او از منزل اس���ت، نیاز به اذن ش���وهر دارد و فرقی میان مواقع حس���اس و 

کش���ور و نظام اس���المی یا ش���رایط عادی وجود ندارد، اما طبق فقه السیاس���ات امام  بحرانی 

خمینی و نیز نظر برخی از فقها، رأی دادن زن جزء قلمرو شرطیت اذن زوج قرار نمی گیرد. 

علمای حنفی در بحث خروج زن از منزل، قائل به حق حبس زوجه برای مرد هستند. از 

نظر آنها حتی خروج زن برای حج واجب بدون محرم، حرام اس���ت چه رس���د به فعالیت های 

کفار حربی مس���لمان ش���ده و بدون محرم است،  کش���ور  که در  سیاس���ی. آنها فقط برای زنی 

ک���ه در این صورت س���فر و خ���روج زن را واجب می دادن���د. اما بحث  اس���تثنا قائلند ش���ده اند 

کاندیداها و نیز احراز پست و مقام  کردن زن در احزاب سیاسی و پایگاه های انتخاباتی  شرکت 

سیاسی در قلمرو مصداقی حق اشتغال زن در آیه قوامه قرار می گیرد. فقهای امامیه مسئله 
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کرده اند:  کار زوجه را قطع نظر از حکم بیرون رفتن از منزل، از دو جهت بررس���ی  اش���تغال به 

که این دس���ته خود به دو  ج از منزل،  کار در خار کار در داخل منزل؛ اش���تغال به  اش���تغال به 

قسمت تقسیم می شود: 

کار آزاد و بدون قرارداد: در صورت منافی با حق شوهر یا فرزندان و یا وجود مفسده،  اول( 

ک���ردن زن در احزاب سیاس���ی و پایگاه ه���ای انتخاباتی  ش���وهر حق من���ع زن را دارد. ش���رکت 

کارهای تبلیغاتی نامزدها، جزء این قسمت است. کاندیداها و 

کار قبل و بعد از ازدواج: احراز پست و مقام سیاسی زن در این قسمت   دوم( عقد قرارداد 

کار را در فرض تقدم آن بر ازدواج الزم االجرا  قابل بحث اس���ت. مش���هور فقها عمل به قرارداد 

کار پس از ازدواج، برخی فقها آن را در س���اعات عدم اراده  می دانن���د و در ف���رض اقدام قرارداد 

کار است و یا  که شوهر غایب است )برای مثال خود در محل  استمتاع توسط زوج و ساعاتی 

کار را منوط به اذن  به مس���افرت می رود(، صحیح می دانند و برخی دیگر، نیز صحت قرارداد 

شوهر می دانند؛ زیرا معتقدند حق استمتاع مطلق است، اما علمای حنفیه با اشتغال زنان، 

کار، چه در فعالیت حزبی و تبلیغاتی سیاسی بدون قرارداد  چه در منصب سیاسی با قرارداد 

که تس���لط زنان بر مردان را مج���از نمی دانند و یا با  کار، مخالفن���د و ب���ه آیات و روایات متعدد 

که دس���تور به حبس زنان در خانه و پرده پوش���ی می دهند، به این مطلب استدالل  روایاتی 

می کنند.
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