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 چکیده
خانــواده قدیمی تریــن و مهم ترین گروه اجتماعی، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشــد و 
تعالی انسان است. زن و مرد براساس قواعد حقوقی و با رعایت احکام اخالقی این نهاد را تشکیل 
می دهند. یکی از ارکان اصلی خانواده را زن تشکیل می دهد. حقوق فردی زن در وسیع ترین تعبیر 
به آزادی ها، توانایی ها، مصونیت ها و مطالباتی گفته می شــود که جامعه آن را برای رشــد و اعتالی 
فرد ضروری می داند. در نظام حقوقی اسالم به شخصیت و جایگاه زن و نقش های وی در زندگی 
فردی و اجتماعی توجه خاصی شــده اســت. این پژوهش تالش می کند، ضمن بیان مبانی و دالیل  
آزادی و محدودیت، وضعیت و میزان محدودیت ها و آزادی های زن در عرصه های مختلف عبادی، 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را پیش و پس از ازدواج مقایسه و بررسی کند. یافته ها نشان داد که از 
یک سو، در بسیاری از موارد در وضعیت و میزان آزادی  و محدودیت ها ی زن پیش و پس از ازدواج 
تفاوتی ندارد و از سوی دیگر در شرایطی خاص، برای کاهش یا حذف محدودیت های احتمالی و 
تضمین آزادی عمل و اختیار زن پس از ازدواج راهکارهای شرعی و قانونی پیش بینی شده است.
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1. مقدمه و بیان مسئله
گیاهان،  )حیوانات،  عالم  موجودات  تمام  در  زوجیت  است.  انسان  طبیعت  اقتضای  ازدواج 
حتی جمادات( وجود دارد »سبحان الذی خلق االزواج کلها مما تنبت االرض و ِمن انفسهم و مما 
الیعلمون« )یس: 36(؛ »منزه است خدایی که تمام موجودات عالم، ازجمله گیاهان و انسان ها و آنچه 
را نمی  دانند به صورت زوج آفرید«. ازدواج تنها برای ارضای غرایز جنسی و بقای نسل نیست، بلکه 
فواید متعدد دیگری همچون حفظ دین، افزایش ایمان، کسب آرامش، تکریم شخصیت، کسب 
اعتماد در جامعه، ایجاد امنیت روانی، احساس مسئولیت بیشتر، ارضای حس محبت کردن و 
مورد محبت قرار گرفتن نیز دارد. کسانی که از ازدواج روی برمی گردانند از دستور خداوند متعال 
و پیامبر وی روی برگردانده اند، در همین رابطه پیامبر )( فرمودند: »النکاح سنّتی فمن رغب 
عن سنتی- فلیس منّی« )مجلسی، 1384: ج 100، ص 219(؛ »ازدواج سنت من است، کسی که از 
سنت من روی برگرداند از من نیست«. ازدواج نکردن و مجرد ماندن بی دلیل ضمن اینکه فرد و 
جامعه را از مزایا و فواید گوناگون ازدواج و تشکیل خانواده محروم می کند، موجب بروز آفات و 

آسیب های فردی و اجتماعی نیز می شود که باید با ازدواج درست از آنها دوری جست.
ازدواج یکی از عقودی است که طرفین آن پس از انعقاد عقد مسئولیت هایی را بر عهده می گیرند 
که پیش از آن، این مسئولیت ها را نداشته اند. یکی از برداشت های نادرست مطرح درباره ی ازدواج 
این است که زن تمام آزادی های قبل ازدواج را از دست داده و باید کاماًل در اختیار همسر خود 
باشد. این گونه برداشت ها اغلب درصدد تخریب چهره ی اسالم هستند. وجود برخی آداب و رسوم 
در بین گروه های مختلف مسلمانان، این شبهه را ایجاد کرده که این رفتارها برگرفته از احکام 
اسالمی است، درحالی که با نگاهی به احکام اسالمی - که بحث عدالت، کرامت و توجه به شکوفایی 
استعدادها و آزادی های انسان را تأمین می کند - معلوم می شود، آنچه به عنوان محدودیت و 
محصور شدن زن در خانه و از دست دادن همه ی آزادی ها و فعالیت های زن مطرح می شود، 
نادرست است. به همین خاطر باید محدوده ی قلمرو آزادی های زن پس از ازدواج در عرصه های 
مختلف عبادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و دفاعی بررسی شود. هدف از این تحقیق، 
شناخت قلمرو آزادی های زن پس از ازدواج در چارچوب احکام اسالمی در عرصه های گوناگون 
است. این تحقیق نشان خواهد داد چه تفاوت هایی در قلمرو و ابعاد آزادی فردی زنان قبل و پس 
از ازدواج وجود دارد و آیا این تفاوت ها اهمیت معناداری دارند یا خیر؟ با توجه به اینکه در مواردی 
حقوق فردی زن و مرد تفاوت های مصرح و آشکاری دارد، این سؤال پیش می آید که آیا ازدواج و 
تشکیل زندگی مشترک بین زن و مرد موجب بروز حقوق جدید پس از ازدواج و یا سلب مواردی از 
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حقوق قبل از ازدواج می شود یا خیر. آیا ازدواج و تشکیل زندگی مشترک میان زن و مرد می تواند 
تأثیری در حقوق فردی پیشین زن در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... داشته باشد؟ 
ابعاد و آثار این تأثیرات کدام اند؟ مبانی و اصول حاکم بر تعیین آزادی ها و محدودیت های زن پس 
از ازدواج چیست؟ آیا ازدواج حقوق فردی پیشین زن را کاهش می دهد و آن را محدود می کند؟ 

آیا پدیده ی ازدواج موجب بروز حقوق فردی جدیدی برای زن می شود؟ 

2. مبانی آزادی ها و محدودیت ها
مظهر کمال شخصیت هر فرد بسته به این است که آزادی اراده داشته باشد، زیرا افراد در 
سایه ی آزادی اراده می توانند کماالت خود را ظاهر کنند. بنابراین برای احترام به شخصیت انسانی 
هر فرد باید به اراده ی او احترام گذاشت. وظیفه ی قانون ایجاد مانع در مقابل انحراف اراده هاست. 
برای احترام به اراده ی افراد، باید روابط افراد جامعه بر اساس آزادی اراده باشد )رحمانی، ابهری و 
ایزدی فر، 1396: 90 و 91(. بدون تردید هرگونه توسعه و ضیق، آزادی و محدودیت و ایجاد شرط و 

مانع در دایره ی عمل زن و مرد پس از ازدواج از مبانی، اصول، اهداف و خواست و توافق طرفین 
نشئت می گیرد و دانستن آنها ضروری است که در این نوشتار با عنوان مبانی به آنها اشاره می شود.

2-1. اهداف و آثار ازدواج
اهداف و آثار مهمی در ازدواج مترتب است که قرآن کریم نیز در آیاتی به آنها پرداخته است. 
حفظ انساب1، حفظ سکون و آرامش،2 حفظ نوع بشر،3 داشتن فرزندان صالح،4 مودت و رحمت ،5  
ارضای غریزه ی جنسی   و بازداشتن از گناه 6 ازجمله اهدافی است که در منابع دینی برای ازدواج 
در نظر گرفته شده است. بر این اساس هرگاه امر و خواسته ای از سوی هر یک از زوجین متضمن 
مخالفت و ضدیت با اهداف تعیین شده باشد یا موجب محقق نشدن اهداف آن شود، مشروعیت 
نخواهد داشت. به عبارت دیگر، اهداف هر پیمان و عقدی تعیین کننده ی مرز و محدوده ی آزادی های 
پس از انعقاد آن عقد و قرارداد خواهد بود. به  همین خاطر برخی از محدودیت های مقرر شده برای 
زوجین پس از انعقاد پیمان زناشویی ناشی از اهداف پیش گفته ناشی می شود؛ برای مثال ازدواج 

َّْصَن بَِأنُْفِسِهنَّ ثاَلثََة قُُروٍء َو ال یَِحلُّ لَُهنَّ أَْن یَْکتُْمَن ما َخَلَق اهللُ في  أَْرحاِمِهنَّ إِْن ُکنَّ یُْؤِمنَّ بِاهللِ َو الْیَْوِم اْلِخِر...« )بقره:۲۲8(. 1 . »َو الُْمَطلَّقاُت یَتََرب
۲ . »و من ایاته أن خلق لکم من أنفسکم أزوجا لتسکنوا الیها« )روم:۲1( و  »...و   جعل منها زوجها لیسکن الیها...«  )اعراف: 189(.

3  . »... جعل لکم من انفسکم ازواجا و من االنعام ازواجا   یذروکم  فیه« ) شوری: 11( و»... و بث  منهما رجااًل کثیرا و نساء...« ) نساء:1(.
4 . »  هب لی من لدنك ذریه طیبه انك    سمیع الدعاء...« )آل عمران: 38(.

5 . »و جعل بینکم   موده و رحمه...« )روم:۲1(.
6 . »و الذین هم لفروجهم حافظون اال علی ازواجهم او ما  ملکت ایمانهم   فانهم غیر ملومین« )مومنون:5(.
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و رعایت مقررات آن، نسب را حفظ می کند. در   اسالم، حفظ نسب  پایه ی احکام و حقوق فراوانی 
است. بعضی از احکام فقهی بر شناخت    رابطه فرزند با پدر و مادر یا بر شناخت نسبت های فامیلی 
دیگر مبتنی  است. تبعیت   فرزند از پدر و مادر در کفر و اسالم، در طهارت و نجاست، در  بردگی و 
حریت، ربا بین    پدر و فرزند، قصاص نشدن پدر در قتل فرزند، مقبول  نبودن شهادت پسر علیه پدر، 
وجوب   قضای نمازهای میت بر پسر بزرگ تر،  مسائل ارث و... بر حفظ انساب متوقف است )مقدادی، 
1385: 162(.  از این موارد  اهمیت ازدواج و مراعات حدود آن روشن می شود. حکمت احکامی 

همچون نگهداشتن عده ی زن بین دو ازدواج، انتظار وی برای ازدواج دوم پس از وفات شوهر به 
مدت 4 ماه و 10 روز و همچنین عده ی زن به مدت 3 طهر پس از طالق، حفظ نسب بیان شده 
است. به همین خاطر رابطه ی زناشویی زن در طول دوران زناشویی، تنها به رابطه با همسر، جواز 

شرعی و قانونی دارد و در غیر این صورت نامشروع و غیرقانونی خواهد بود.

2-2. تعهد و پیمان
تعهد کلمه اي عربي و از ریشه ی عهد به معناي پیمان، وصـیت و به گردن گرفتن امري است 
)ابن منظور، 1988: 448(. عهد در اصطالح فقه و حقوق نیز، گاهي مترادف با عقد و تعهد استعمال 

شده است. چنان که گفته اند »العقد العهد« )جعفري لنگرودي: 480(. در برخی از موارد نیز عهد 
به معنای نذر و تعهد بنده در مقابل خداوند به کار رفته است )حلی،1377: 193(. 

خداوند در آیه ی 8 سوره ی مؤمنون و در آیه ی 33 سوره ی معارج پایبندی به تعهدات زندگی 
و وفادار بودن به همسران را از جمله صفات مومنان برمی شمرد. همچنین در آیه ی 177 سوره ی 
بقره کسی را نیکوکار می داند که به عهد خود وفادار بماند. در آیه ی 34 سوره ی اسرا نیز آمده 
که در روز قیامت از تعهدات و وعده ها سؤال می شود. رسول اکرم )( می فرمایند: »کسی که 
پایبند به پیمان خود نباشد دین ندارد« )مجلسی، 1374: ج 110، ص 96(. همچنین امیر مؤمنان 
علی )( می فرماید: »وفای به عهد از نشانه های تدین است. اگر زنی یا شوهری به همدیگر 
وفادار نبودند بدانید تدین ندارند و عبادت آنها قبول نیست« )همان: 375(. ازدواج یک عهد و پیمان 
بین زن و مرد است. تعهد پایه ی اصلی و اساسی ازدواج محسوب می شود. حداقل و اولین سطح 
تعهد همان تکلیف و وظایفی است که در تعهدنامه ی ازدواج آمده است. زن و مرد آن را امضا و 
پایبندی خودشان را نسبت به آن اعالم می کنند، اما سطح باالتر تعهد تکالیف نانوشته ای است که 
با توجه به میزان رشد و تکامل افراد در زندگی مشترک بروز می یابد. زن و شوهر در این سطح 
وظایفی را برای خودشان فرض و واجب می دانند که در اصل و اساس بر آنها واجب شرعی و 
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قانونی نیست )محقق داماد،160:1365(. بنابراین زن و شوهر که قبل از انعقاد عقد ازدواج و نکاح در 
برابر یکدیگر تعهدات، الزامات و محدودیت هایی نداشتند، با انعقاد عقد و پیمان نکاح و براساس 
پذیرش آزادانه ی شرایط و تعهدات و محدودیت ها به رعایت آنها ملزم خواهند بود. بنابراین یکی 
از عوامل ایجاد محدودیت در زن و مرد پس از ازدواج به ماهیت ازدواج  -که عقد، پیمان و تعهد 
مشترک است- برمی گردد. گفتنی است، میزان محدودیت ها و الزامات هر تعهد و پیمانی ازجمله 

ازدواج، تابع شرایط و میزان محدودیت ها و الزامات توافق شده است. 

2-3. مکمل بودن زن و مرد
محیط خانواده با توجه به استقالل افراد، محیط همبستگی و همکاری است، اما اصل آزادی نیز 
در آن اهمیت دارد. براین اساس زن و شوهر آزادی دارند، زیرا پیوند زناشویی یکی را زیر سیطره ی 
دیگری قرار نمی دهد. قانون گذار نیز برای زن و مرد در رفتار های اجتماعی محدودیت چندانی 
ایجاد نمی کند. در نتیجه پس از ازدواج برای زن و مرد آزادی های فرهنگی و سیاسی وجود دارد 
و متأهل بودن تأثیر چندانی در آزادی آنها ندارد. گفتنی است، زن و مرد در محیط خانواده در 
عین آزادی های بسیاری که دارند در چارچوب وظایف ذاتی خانواده تکالیفی نیز برعهده دارند که 
این وظایف از نهاد خانواده ناشی می شود. آنها با اختیار خود الحاق به این نهاد را پذیرفته اند. البته 
بهره مندی از آزادی در مرحله ی عمل نمی تواند با حقوق و آزادی شوهر منافات داشته باشد. همچنین 

آزادی باید در چارچوب ارزش های خانواده بوده و اعمال آنان چنین ارزش هایی را نقض نکند.

2-4. حقوق و وظایف متقابل زوجین نسبت به یکدیگر
حقوق و وظایف متقابل زوجین از اموری است که دین مبین اسالم برای تحکیم خانواده و 
رشد و بالندگی آن وضع کرده است. رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط به آن سبب 
نزدیکی و صمیمیت بیشتر زوجین می شود و از بروز هرج و مرج در خانواده جلوگیری می کند. از 
آنجا که قانون برای تأمین به حق نیازمندی ها و آماده ساختن عرصه ی حیات برای رشد و بالندگی 
استعداد انسان ها و احقاق حقوق آنهاست، باید تفاوت های میان زن و مرد در وضع قانون انعکاس 
یابد و درنتیجه حقوق و وظایف هماهنگ و متناسب با نقش های طبیعت برای هر کدام وضع شود 
تا ایشان را در ایفای نقش های طبیعی شان یاری دهد )صرامی،1385: 272( زوجین وظایف مشترک 
و اختصاصی دارند و به رعایت آنها ملزم هستند. بنابراین ممکن است انجام آنها محدودیت هایی را 
برای زوجین به وجود بیاورد. وظایف مشترک زوجین که در قانون مدنی و منابع روایی ذکر شده 
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است، عبارت اند  از: حسن معاشرت1، معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند2 و وفاداری3. 
خوش خلقی و گشاده رویی، زینت و آراستگی، تکریم همسر و محترم دانستن شخصیت او، همدلی و 
مشارکت در انجام امور خانواده از اموری است که در منابع فقهی  هر یک از زوجین موظف شده اند 

آنها را رعایت کنند تا ناآرامی و ناسازگاری در محیط خانواده به وجود نیاید. 

3. قلمروها

3-1. قلمرو عبادی
ادای فرایض دینی و عبادی از امور مهم و حق اهلل محسوب می شوند و هنگام تزاحم این 
فرایض و عبادات با دیگر امور اجتماعی، فردی و خانوادگی مباحث مهمی مطرح است. از آنجا که 
ممکن است در زندگی مشترک زن در دین داری با مشکل رو به رو شود، داشتن دین مشترک 
و مسلمان بودن برای زن و مرد از شرایط صحت نکاح است. به گونه ای که زن نمی تواند شوهر 
غیرمسلمان اختیار کند )حکمت نیا،286:1390(. وجود این احکام، این سؤال را مطرح می کند که 

ازدواج در قلمرو دینداری و عبادات فردی و اجتماعی زن چه تأثیری دارد؟ 

3-1-1. عبادات

پس از ازدواج زن موظف است در عبادات فردی مانند: نماز، روزه، حج، خمس و زکات، را 
بدون هیچ گونه کمی و کاستی همانند زمان پیش از ازدواج انجام دهد. هر چند میان عبادت واجب 
و مستحب تفاوت است، بدین گونه که زن در عبادت های واجب به اذن شوهر نیاز ندارد و تکلیف 
الهی را باید بر رعایت حق شوهر مقدم دانست، اما در عبادت های مستحب، زن باید حق شوهر را 
رعایت کند و اذن وی را داشته باشد )حلی، 504:1403(. بر این اساس، چنانچه عبادت از نمازهای 
واجب باشد، اقامه ی نماز که حق اهلل است بر تمکین زوج مقدم است و رضایت یا نارضایتی زوج 
در انجام نماز واجب تأثیری ندارد. ازجمله نماز های واجب می توان به نمازهای یومیه، نماز آیات، 
نماز طواف واجب حج و نمازی که به سبب نذر یا عهد و قسم واجب می شود، اشاره کرد، اما اگر 
زوجه بخواهد نمازهای مستحبی همچون نوافل یومیه، نماز شب، نماز زیارت و نماز باران به جا 

1 . قانون مدنی، ماده 1103
۲ . قانون مدنی، ماده 1105

3 . امیر مومنان علی )( می فرمایند: »وفای به عهد از نشانه های تدین است. اگر زنی یا شوهری به همدیگر وفادار نبودند 
بدانید تدین ندارند و عبادت آنها قبول نیست« ) مجلسی، 1374: ج۲، ص375(. همچنین پیامبر اکرم )(می فرمایند: »همنشین 
من در روز قیامت کسی است که با همسر خود وفادار باشد« و همچنین فرمودند: »نزدیکترین شما به من در فردای روز قیامت 

راستگوترین و وفادارترین شما نسبت به همسران خود است« )کلینی، اصول کافی، ج 8، ص 67(.
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www.khame�)  آورد و انجام این اعمال با حقوق زوج تزاحم داشته باشد، اجازه از زوج الزم است
nei.ir). این حکم به طور کلی در تمام عبادات فردی الزم االجراست. بنابراین عبادات واجب زن 

بر حق شوهر اولویت دارد و روزه گرفتن زن بر حق شوهر در داشتن عمل جنسی مقدم است و 
www.bahjat.( شوهر نمی تواند هنگام روزه واجب از زن تمتع موجب بطالن روزه را طلب کند

ir(. همین حکم در مورد ادای حج واجب )همان(، پرداخت خمس (www.khamenei.ir) و زکات 
)شعبانی:118( نیز جاری است.

3-1-2. حجاب و نوع پوشش

داشتن پوشش برای هر یک از مرد و زن یک حق تلقی می شود، از این رو دیگران به احترام و 
صیانت از آن موظف اند و هیچ کس نمی تواند مردان یا زنان را به برهنگی و نداشتن پوشش ملزم 
کند. پوشش صرف نظر از جنبه ی حق بودن آن جنبه ی تکلیف نیز دارد. ریشه و مبنای این تکلیف 
اوامر الهی است که انسان را در برابر خداوند مسئول می داند. پوشش ضمن مصونیت بخشی1، 
کارکردهای دیگری همچون تأمین بهداشت روانی جامعه، استحکام پیوند خانوادگی، تضمین 
حضور جدی زن در جامعه، حفظ شأن و منزلت انسانی زن )حکمت نیا،134:1390( نیز دارد. رعایت 
حجاب و پوشش شرعی برای حضور اجتماعی زن الزم و ضروری است و انعقاد پیمان ازدواج و 
وجود زوجیت، تأثیری در میزان و کیفیت آن ندارد. امیرالمؤمنین )( در نامه 31 نهج البالغه 
خطاب به فرزندشان امام حسن )( در یک فراز درباره ی همسر و نحوه ی رفتار با زنان توصیه 
می کنند و می فرمایند: »سخت گرفتن در حجاب، عفت آنها را بیشتر حفظ می کند« )نهج البالغه، 
نامه 31(. با این حال، اگر همسر حجابش را رعایت نکند، به نظر برخی فقها، مرد می تواند همسر 

خود را از بیرون رفتن منع کند )حتی با حجاب( پس می تواند شرط کند که اگر حجاب کامل 
.(www.sistani.org) پوشید حق دارد از منزل خارج شود

3-1-3. نذر 

نذر در لغت به معنای وعده دادن و پیمان به چیزی است و در اصطالح پیمان خاصی با خداوند 
است که انسان آن را بر خود واجب می کند (www.sistani.org). نذر یکی از احکام عملی و جاری 
اسالم است که احکام و شرایط خاصی دارد. مطابق فقه اسالمی کسی که نذر می کند، باید بالغ، 
عاقل، مختار، مسلمان و آزاد باشد. از این رو نذر افرادی مانند کودک، مجنون، غیرمسلمان و عبد 
منعقد نمی شود. برخی از فقها نذر زن بدون اجازه ی شوهر را-هر چند عمل به نذر منافات با حق 

1. احزاب: 59
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شوهر نداشته باشد- باطل می دانند )موسوی خمینی، 1375: ج 2، ص 117، م 3(. برخی نیز معتقدند 
نذر زن بدون اجازه ی شوهر بنابر احتیاط واجب وضعاً منعقد می شود، ولی بنابر احتیاط باید از 
شوهرش اجازه بگیرد )بهجت، توضیح المسائل: ج 4، ص 427، م 2136(. امام خمینی )( نذر زوجه 
را- اگر چه متعلق به مال خودش باشد- صحیح نمی داند )موسوی خمینی، 1375: ج 2، ص 461، س 
9(. همچنین آیت اهلل بهجت معتقدند: »بنابر احتیاط از حیث حکم وضعی، نذر منعقد می شود؛ 

گرچه اجازه گرفتن از همسر بنابر احتیاط الزم است« (www.bahjat.ir). براساس نظر مقام معظم 
رهبری، نذر زن بدون اجازه ی شوهر )حتی در اموال خودش( بنابر احتیاط واجب صحیح نیست 
(www.khamenei.ir). با این حال برخی فقیهان در مورد نذر زن، این گونه قائل به تفصیل شده اند: 

نذر در ایفای واجب و ترک حرام که اذن شوهر را الزم ندارد و نذر در امور مستحب که در آن اذن 
شوهر محل بحث است و الزم شمرده اند )حلی )محقق(،1377: 237؛ آبی، 1408: 320(.

3-1-4. صدقه 

یکی از بهترین راه ها برای مصرف کردن مال و هر نوع منفعتی صدقه دادن در راه خداست. 
صدقه در فرهنگ اسالمی مالی است که انسان به قصد قربت از دارایی خود خارج می کند و از آنجا که 
در شرع هر عملی قواعد و قوانینی دارد تا مقبولیت هرچه بیشتر خداوند را به دنبال داشته باشد، 
صدقه دادن نیز از این حکم مستثنی نیست و تابع قوانین و ضوابطی است )عاملی )شهید اول(، 1416: 
139(. براساس مستندات موجود، زن می تواند همان طور که قبل از ازدواج از اموال خود و طبق نظر 

خویش صدقه دهد، بعد از ازدواج و انعقاد عقد زوجیت نیز می تواند همان گونه عمل کند و نیازی 
.(www.khamenei.ir) به اخذ اذن از همسرش ندارد و زوجیت محدودیتی برای او ایجاد نمی کند

3-2. قلمرو اقتصادی
در چارچوب احکام اقتصاد اسالمی، بسیاری از احکام، حقوق و اختیارات یکسان شامل زن و 
مرد می شود؛ برای مثال احترام به کار و مالکیت ناشی از کار برای مرد و زن یکسان به رسمیت 
شناخته شده است1بخش مهمی از حقوق و مسئولیت های اجتماعی زنان به حوزه ی اقتصاد مربوط 
می شود. رفتارهای اقتصادی زنان از قبیل بهره برداری از منابع طبیعی، تأمین معاش، تملک، نقل 
و انتقال اموال در چارچوب اصول، قواعد و نهادهای حقوقی سامان می یابد. مجموعه این قواعد و 
نهادهای حقوقی و مقررات اقتصادی بخشی از نظام حقوقی است. یکی از نهادهای مهم حقوقی 
در این باره، حق اقتصادی است. همان طور که گفته شد، حق در این گونه موارد به معنای آزادی، 

1 .  »اَن لیس لالنسان ااّل ما سعی« )نجم: 39(
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مطالبه، توانایی و مصونیت است که در نظام حقوقی شناسایی شد. با توجه به این مطلب، باید 
گفت حق اقتصادی زنان نیز عبارت است  از آزادی ها، مطالبات، مصونیت ها و توانایی هایی که رفتار 
اقتصادی زنان را در حوزه ی تولید، توزیع و مصرف سامان می دهد )حکمت نیا، 148:1390(. حال 

این سؤال مطرح می شود که آیا ازدواج موجب ایجاد محدودیت در این حقوق می شود یا خیر؟ 

3-2-1. مالکیت زنان

نگاهی گذرا به تاریخ نشان می دهد که مالکیت زنان نسبت به اموالشان، مراحل مختلفی را 
پشت سر گذاشته است. در دوره هایی زنان نه تنها مالک نمی شدند، بلکه خود آنها چون مال در 
تملک دیگران قرار می گرفتند. به عبارت دیگر، در روزگار گذشته زن مانند برده ای در اختیار مردان 
بود )صدر، 1396: 31 و 32(. براساس احکام اسالمی، حق مالکیت زن مفروض قلمداد شده است و 
اهلیت تمتع و اهلیت استیفای وی پذیرفته شده است. این امر به هیچ وجه از میان نمی رود، بلکه 
حتی پس از ازدواج نیز اهلیت زن نسبت به تملک و همچنین مالکیت وی بر اموال همانند پیش 
از ازدواج باقی می ماند. افزون بر این، ازدواج خود سببی برای تملک  قانونی است، زیرا براساس 
عقد ازدواج، زن مالک مهریه می شود و شوهر بدون رضایت وی حق تصرف در اموال او را ندارد. 
ثابت شدن حق مالکیت برای زن ثمرات مختلفی را به همراه دارد که می توان در این باره به موارد 
متعددی ازجمله حق استعمال )حق تصرف مادی مالک در خود شی(، حق استغالل )استثمار 
یا استعمال غیر مستقیم عین( و حق تصرف )تصرفات حقوقی مالک در عین( اشاره کرد. بر این 

اساس، ازدواج در کاهش یا افزایش این حقوق بر میزان مالکیت زن تأثیری ندارد.

3-2-2. اشتغال زنان

بدون تردید هر یک از افراد جامعه اعم از زن و مرد حق کار و فعالیت اقتصادی را دارند و به طور 
طبیعی می توانند از نتیجه ی دسترنج خویش بهره مند شوند، این موضوع حق اشتغال نامیده می شود. 
عالوه بر حاکمیت اصل اباحه در فعالیت های فردی و اجتماعی ازجمله اشتغال، آیه ی شریفه »للرجال 
نصیٌب مما اکتسبوا و للنِساِء نصیٌب مما اکتسبن«1 )نساء: 32(؛ درصدد بیان حق مالکیت زن و مرد بر 
نتیجه ی کار خویش است که به جواز اشتغال و اجازه ی کار برای زنان  نیز اشاره ی ضمنی دارد 
)هادوی تهرانی،102:1390(. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصل بیست و هشتم به اصل 

»آزادی شغل« اشاره می کند و مقرر می دارد: »هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است 
و مخالف اسالم، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت 

1 . برای مردان از آنچه کسب کرده اند، بهره ای است و برای زنان از آنچه کسب کرده اند، بهره ای است
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نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز 
مشاغل را ایجاد نماید«. مالحظه می شود که این اصل ضمن اشاره به »آزادی اشتغال« برای آحاد 
جامعه اعم از زن و مرد، محدودیت های سه گانه ای )مشاغل خالف شرع، خالف مصالح عمومی و 
مضر به حقوق دیگران( را برای اصل آزادی مشاغل افراد مقرر کرده است که بین زن و مرد قبل 

و بعد از ازدواج، مشترک است.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود، اینکه ازدواج در اشتغال زنان چه تأثیری دارد؟ اصل آن 
است که ازدواج و تشکیل خانواده منافاتی با اشتغال زن ندارد و مرد نمی تواند مانع کار و فعالیت 

زن در خارج از خانه شود، اما در مواردی این حق بنا به شرایطی محدود می شود:
الف( منافات شغل با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن یا شوهر: ماده 1117 ق.م مقرر می دارد: 
»شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا 
زن باشد منع کند.« بنابراین اگر شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود و یا حیثیت شوهر 

منافات داشته باشد، شوهر می تواند همسر را از انجام کار در بیرون منزل منع کند.
ب( تزاحم اشتغال با تمکین: عامل دیگری که موجب محدودیت در اشتغال زن پس از ازدواج 
می  شود، تزاحم اشتغال زن با حقوقی است که براساس عقد ازدواج شوهر نسبت به همسر خویش 
دارد؛ مانند حق استمتاع. بنابراین فعالیت اقتصادی زن نمی تواند با آن تزاحم یابد و در صورت 

تزاحم، حق استمتاع مقدم است )عاملی )شهید ثانی(، 337:1413(.

3-2-3. استقالل مالی زن

در نظام اقتصادی اسالم، افراد اعم از زن و مرد حق مالی و استقالل مالی و اهلیت تمتع از حقوق 
و استیفای آن را دارند. بر این اساس زن می تواند در اموال خود قبل و بعد ازدواج، بنابر صالح دید و 
منافع و مصلحت خود عمل کند و در این تصرف نیاز به اذن دیگری نیست. بنابراین ازدواج تأثیری 
در قلمرو استقالل  مالی زن ندارد و محدودیتی برای زن ایجاد نمی کند. همه ی اسباب مالکیت 
و دارا شدن برای زن قبل و بعد از ازدواج وجود دارد و ممنوعیتی در دارا شدن و تصرف در آنها 
وجود ندارد )طوسی، 285:1411(. مالحظه ای شود که ازدواج نه تنها محدودیتی در استقالل مالی 
زن پس از ازدواج ایجاد نمی کند، امتیازات و دارایی های مالی ویژه ای همچون مهریه، نحله، نفقه 

و اجرت رضاع برای زن پدید می آورد که تنها ناشی از قرارداد نکاح است.
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3-3. قلمرو سیاسی - اجتماعی
حقوق سیاسی، حقوقی است که برای اشخاص در ارتباط آنها با حاکمیت و ارزیابی عملکرد 
قدرت سیاسی موجود به رسمیت شناخته می شود )جوان آراسته، 155:1391(. آزادی سیاسی یعنی 
اینکه فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی خود از مسیر انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی 
شرکت کند و به تصدی مشاغل عمومی، سیاسی و اجتماعی کشور دست یابد و یا در مجامع آزادانه، 
عقاید و افکار خود را ابراز کند )طباطبایي مؤتمني:96(. در نظام حقوقی- سیاسی اسالم نمونه هایی از 
افعال سیاسی خاص چون امربه معروف و نهی ازمنکر و نصیحت حاکمان، هجرت، جهاد و... وجود 
دارد. براساس مبانی دینی، فعل سیاسی نه تنها حق بلکه در مواردی تکلیف است. براساس اصل 
سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسالمی موظف است برای نیل به اهدافی ازجمله مشارکت 
عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش همه ی امکانات را 

به کارگیرد. 
آزادی بیان، شرکت در اجتماعات و راهپیمایی ها، حق تأسیس احزاب و تشکل ها، حق انتخاب 
شدن و حق شرکت در انتخابات و همه پرسی ازجمله مواردی است که به عنوان حقوق سیاسی 
برای آحاد مردم اعم از زن و مرد در نظر گرفته شده است که دولت موظف به تأمین آنهاست. 

ازدواج نمی تواند در استیفای این حقوق برای زن محدودیتی ایجاد کند. 

3-4. قلمرو فرهنگی - علمی و آموزشی
براساس آموزه های اسالمی برگرفته از قرآن و تعالیم معصومین )(، اصل اولی در حقوق 
فرهنگی، علمی و آموزشی، حق دستیابی به علم و فناوری برای همه اعم از زن و مرد است و 
جنس و جنسیت در این حوزه تأثیری ندارد.1 وجود این اصل عالوه بر مبانی دینی با مصالح ملی 
نیز موافق است، زیرا توسعه ی حق دانش و فناوری برای زنان و مشارکت آنها در این عرصه توان 

تولید علم را افزایش داده و کشور را در مسیر پیشرفت و ترقی بیشتر قرار می دهد.
اعالمیه جهانی حقوق بشر اسالمی نیز برخی ابعاد حقوق فرهنگی را در ماده )9( مورد توجه 
قرار داده است. براساس بند »الف« این ماده طلب علم یک فریضه و آموزش یک امر واجب است. 
جامعه و دولت باید راه ها و وسایل آن را فراهم کرده و متنوع بودن آن را -به گونه ای که مصلحت 
جامعه را برآورد- تأمین کند و به انسان فرصت دهد به دین اسالم و حقایق هستی معرفت حاصل 
کند و آن را برای خیر بشریت به کار گیرد. همچنین در بند »ب« همین ماده مقرر شده است: 

1. طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه.
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»حق هر انسانی است که مؤسسات تربیتی و توجیهی مختلف از خانواده، مدرسه و دانشگاه گرفته 
تا دستگاه های تبلیغاتی که در جهت پرورش دینی و دنیوی انسان کوشش می نمایند، برای تربیت 
کامل و متوازن او تالش کرده و شخصیت او را پرورش دهند، به گونه ای که ایمانش به خدا و احترامش 
به حقوق و وظایف و حمایت از آن فراهم شود«. این حقوق در مورد زنان اهمیت بیشتری دارد، 
زیرا در طول تاریخ و در عمل به حقوق آنها کمتر توجه شده و یا با سوء برداشت هایی به درستی 
تبیین و تحلیل نشده است )حکمت نیا، 252:1390(. در ادامه به برخی از حقوق فرهنگی و اجتماعی 

افراد به ویژه زنان اشاره می شود.

3-4-1. حقوق استفاده از آموزش و پرورش

آموزش و پرورش از امور پسندیده است و گاه در حوزه ی یادگیری تکالیف واجب می شود. 
یکی از ارزش های پذیرفته شده نزد خردمندان و از تأکیدات منابع دینی، علم آموزی به خصوص 
علم هدایت گر و نافع است. یادگیری احکام و آموزه های دینی و عمل به آنها نیز بر همه  ی افراد 
واجب است. به گونه ای که در صورت قصور در یادگیری اعمال انجام شده ای که با آموزه های دینی 
مطابق نباشد، مخدوش خواهد بود. گذشته از وظیفه ی  علم آموزی، ارزش دیگری که در ساختار 
نظام ارزشی اسالم به آن تأکید می شود، تعلیم و آموزش دادن است. این وظیفه به صورت واجب 
کفایی وظیفه  ای همگانی است.1 این حق برای زن نیز در خانواده وجود دارد. نکته ای که باید 
به آن توجه شود این است که تا هنگامی که آموزش و پرورش با حقوق قانونی شوهر در تزاحم 
نباشد به وسیله ی زن استیفا شدنی است. تمام سخن مربوط به زمانی است که آموزش و پرورش 
یا لوازم مربوط به آن با حقوق شوهر در تزاحم قرار گیرد و یا اینکه مستلزم خروج از منزل باشد، 
از آنجا که رضایت شوهر می تواند از تزاحم حقوق جلوگیری کند، زن می تواند با کسب رضایت از 
شوهر حتی به صورت شرط ضمن عقد نکاح، حق خود را استیفا کند )تبریزی،1391:ج2، ص 379(. 
همچنین اگر عرف جامعه به گونه ای باشد که آموزش، پژوهش و خروج از منزل به سبب آن مفروض 
انگاشته شود، می توان این امر را نیز به منزله ی شرط ضمن عقد تحلیل کرد. سخن از زمانی است 
که رضایت شوهر هنگام عمل یا پیش از آن کسب نشده باشد، در این مورد از نظر اصولی تزاحم 
محقق می شود و باید مرحجات باب تزاحم را به کار گرفت. در نتیجه اگر آموزش و پژوهش اهمیت 
خاصی داشته باشد به گونه ای که ترک آن به ضرر یا از دست دادن فرصت برای یادگیری احکام 
دینی بیانجامد، آموزش و پژوهش بر حقوق شوهر مقدم خواهد شد، در غیر این صورت چه بسا حق 

1. آیه ی 1۲۲ سوره توبه.
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شوهر مقدم و ممانعت او مؤثر باشد )حکمت نیا، 283:1390(. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ 
به این سؤال که آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که به وسیله ی زوج از 
دادگاه درخواست شده است، منطبق با قوانین است یا خیر؟ اعالم کرده است: »تحصیل از حقوق 
مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق نیازمند وجود قانون است که در این 
خصوص مقرره ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع 
ماده )1117( ق.م خارج است«. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل مغایر تکلیف وی 
به تمکین از زوج باشد زوج می تواند با اقامه ی دعوی الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند، 
همچنین شرط تحصیل، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که الزم بداند و در هر کجا که 

شرایط ایجاب کند مخیر می کند.

3-4-2. خروج زن از خانه، کشور و اخذ پاسپورت

زن پیش از ازدواج حق آزادی در رفت و آمد دارد. پس از ازدواج این پرسش مطرح می شود 
که آیا از نظر مصالح خانوادگی و رعایت حقوق شوهر، این آزادی محفوظ می ماند و یا باید قیودی 
به آن افزود؟ قانون مدنی ایران درباره ی خروج زن از منزل سکوت کرده، اما فقیهان مباحثی 
را در این باره مطرح کرده اند. دیدگاه های مطرح شده در این باره را به دو دسته می توان تقسیم 
کرد: دیدگاه اول، خروج از منزل را به طور مطلق ممنوع می داند مگر اینکه شوهر به زن اذن دهد 
)موسوی خمینی،1379: م 2412(؛ دیدگاه دوم، اگر خروج از منزل با حق استمتاع مرد منافات داشته 

باشد، ممنوع است و به اذن شوهر نیاز دارد )حلی)عالمه(، 1421: ج 2 ، ص 41( و اگر چنین منافاتی 
نباشد، حرمت وجود ندارد، اگرچه بهتر است زن خارج نشود )روحانی،1380: ج2، ص 327، م 969(.    
به هر حال اگر خروج از خانه و رفت و آمد با حق استمتاع مرد منافات داشته باشد، کسب رضایت 
شوهر الزامی است، ولی اگر منافاتی نداشته باشد، برخی از فقها اذن شوهر را الزم نمی دانند، اگرچه 
از نظر اخالقی و بنابر احتیاط، کسب اجازه از شوهر را ممدوح می شمارند )همان(. برخی دیگر از 
فقیهان در هرصورت کسب اجازه از شوهر را الزم می دانند )بهجت، 1386: ص 453، م 1872(. در این  
موارد، از نظر اخالقی از مردان می خواهند که در این امر با زنان معاشرت به معروف داشته باشند و 
از خروج آنها از خانه جلوگیری نکنند، مگر اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشد )گلپایگانی،1381: 
ص 127، م 475(. برخی مراجع انجام بعضی امور را استثنا کرده و بیان کرده اند که اگر زن بخواهد 

یکی از این امور را انجام دهد  نیازی به اذن زوج ندارد. این امور عبارت اند از: صله رحم نسبت به 
پدر و مادر و خواهر و برادر )به مقدار الزم(، فرا گرفتن احکام اسالم مانند رفتن به مسجد، تهیه ی 
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اجناس ضروری منزل، شرکت در انتخابات و راهپیمایی های ضروری و مراجعه به طبیب )مکارم 
شیرازی، م 2393(.

البته رضایت نگرفتن از شوهر ضمانت خاصی نیز دارد؛ به گونه ای که مسافرت زن بدون اذن 
شوهر از یک طرف در شمار مسافرت های حرام محسوب و در نتیجه زن باید نماز خود را کامل 
بخواند و روزه نیز بگیرد )روحانی، همان، ج 6، ص 385( و از طرف دیگر به نشوز وی می انجامد و 
حق او را نسبت به دریافت نفقه از بین می برد )طبرسی، 1395: 215(. به همین خاطر، برای پرهیز 
از اختالفات، زن باید درباره ی چگونگی رفت و آمد خود شروطی را ضمن عقد نکاح مندرج کند. 
در نظرگرفتن این شروط به زن این فرصت را می دهد که با آزادی بیشتری رفت و آمد خود را 
مدیریت کند. همچنین درباره ی خروج زن از کشور نیز به طریق اولی محدودیت های بیشتری در 
نظرگرفته شده است؛ برای مثال ماده  )18( قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای زنان متأهل را به 
اجازه ی همسر منوط کرده است. ماده  )19( نیز بیان می کند، اگر کسانی که به موجب ماده  )18( 
صدور گذرنامه موکول به اجازه ی آنهاست از اجازه شان عدول کنند، از خروج دارنده ی گذرنامه 
جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد. همان طور که مشخص است متن این ماده 
کاماًل مطلق است و به این معناست که شوهر می تواند هر زمانی به هر دلیلی با مراجعه به اداره ی 
گذرنامه از اجازه ی خود عدول و همسرش را ممنوع الخروج کند. به همین دلیل برای جلوگیری از 
وجود چنین مشکلی، حقوق دانان شرط ضمن عقد را به زنان پیشنهاد می کنند که تضمین حق 
خروج از کشور است، بسیاری از زوجین این شرط را در عقدنامه های ازدواج خود می نویسند و زن 

و شوهر هم زمان با عقد آن را امضا می کنند. 

3-5. قلمرو جهادی و دفاعی
جهاد تکلیفی همراه با مشقت و زحمت است که از دوش زنان برداشته شده است و از این 
جهت تفاوتی بین زن مجرد و متأهل نیست. بنابراین عقد ازدواج تغییری در وضعیت قلمرو جهادی 
زن ایجاد نمی کند. از سوی دیگر، دفاع که یک امر فطری، غریزی، عقلی، عرفی، انسانی و شرعی 
است یک حق شخصی است که شخص در مقام دفاع از جان، مال، عرض و ناموس خود و دیگری 
دارد و اختصاص به زن و مرد مجرد و یا متأهل ندارد و هر که در معرض حمله و تجاوز قرار بگیرد 
موظف به دفاع از خود است و زوجیت نیز تغییری در وضعیت حقوقی زن به عنوان مدافع ایجاد 
نمی کند. از سوی دیگر دفاع از دین و کشور در صورت حمله ی دشمنان تکلیف همه ی مسلمانان 

اعم از زن و مرد است )قمی،383،363،361،356:1365(.
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جمع بندی و نتیجه گیری

خانواده، قدیمی ترین و مهم ترین گروه اجتماعی، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و 
تعالی انسان است. زن و مرد براساس قواعد حقوقی و با رعایت احکام اخالقی این نهاد را تشکیل 
می دهند. یکی از ارکان اصلی خانواده را زن تشکیل می دهد. حقوق فردی ازجمله حقوق فردی 
زن در وسیع ترین تعبیر به آزادی ها، توانایی ها، مصونیت ها و مطالباتی گفته می شود که جامعه 
آن را برای رشد و اعتالی فرد ضروری می داند. عالوه بر این در نظام حقوقی اسالم به شخصیت و 

جایگاه زن و نقش های وی در زندگی فردی و اجتماعی توجه خاصی شده است.
زن و مرد در نظام تکوین و تشریع با یکدیگر تفاوت هایی دارند. از منظر دین مقدس اسالم، 
این تفاوت ها به هیچ وجه نقص و کمبود برای دو جنس به حساب نمی آید، بلکه این تفاوت ها نوعی 
تناسب را به وجود آورده است و باعث شده تا در برخی امور، زن نیازمند مرد باشد و در برخی امور 
دیگر مرد نیازمند زن باشد. به دلیل وجود همین تفاوت های جسمی و روحی، تکالیف و حقوق 
هر یک از دو جنس با یکدیگر متفاوت است. از این رو در اسالم نیز احکام و قوانین متفاوت و ویژه ای 

برای زن و مرد جداگانه در نظر گرفته شده است.
وقتی سخن از مبانی آزادی ها و محدودیت های زن پس از ازدواج می شود، باید به مسائلی 
همچون اهداف و آثار ازدواج توجه کرد؛ چرا که ازدواج نوعی پیمان است و هر پیمانی، موجب 
به وجود آمدن تعهداتی برای طرفین می شود، برای پایبندی به این تعهدات ممکن است طرفین با 
محدودیت هایی روبه رو شوند. این محدودیت ها متناسب با ذات تعهد است و طرفین ناچارند برای 

اثبات وفاداری خود به تعهد و پیمان منعقد شده و این محدودیت ها را بپذیرند.
اگرچه در قانون مدنی و قانون مجازات اسالمی برای قصور و کوتاهی زوجین از وظایف و تکالیف  
خود، ضمانت اجرای مناسبی در نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت که در تنظیم روابط 
زوجین، همیشه اخالق مقدم بر قانون است و قواعد اخالقی بیش از قواعد حقوقی حکومت دارد. 
در این رابطه سخن از عواطف انسانی، عشق، صمیمیت و وفاداری است و حقوق برای حکومت 
کردن بر آنها ناتوان است. از این رو با اجرائیه دادگاه، نه می توان مرد را به حسن معاشرت با زن و 
رعایت حقوق او وا داشت و نه می توان زن را به اطاعت از شوهر و وفاداری و ادای وظیفه ی خود در 
برابر او مجبور کرد. فقط اخالق می تواند این وحدت معنوی را حفظ کند و در مواردی می توان به 

حقوق و قانون مدنی متوسل شد که هیچ راهی برای استیفای حقوق نمانده باشد.
در حوزه ی عبادات چنانچه انجام عبادت ها به وسیله ی زن با حقوق شوهر در تزاحم باشد، باید 
میان عبادت واجب و مستحب تفاوت قائل شد. اگر عبادت واجب باشد و وقت انجام آن هم مضیق 
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باشد، انجام عبادت بر حق شوهر اولی است، اما اگر عبادت مستحب باشد و یا وقت انجام آن موسع 
باشد، صحت آن مشروط به اذن شوهر است و در صورت تزاحم باید حق شوهر مقدم شمرده شود.

بحث آزادی های زن پس ازدواج اولین نکته ای که ممکن است به ذهن هر فرد متبادر شود 
این است که زن پس از ازدواج حتی برای رسیدن به حقوق اساسی خود نیازمند اذن شوهرش 
است. درحالی که بیشتر فقها انجام برخی امور را استثنا کرده و معتقدند اگر زن بخواهد یکی از 
این امور را انجام دهد نیازی به اذن زوج ندارد. این امور عبارت اند  از: صله ی رحم نسبت به پدر و 
مادر و خواهر و برادر )به مقدار الزم(، فرا گرفتن احکام اسالم مانند رفتن به مسجد، تهیه ی اجناس 

ضروری منزل، شرکت در انتخابات و راهپیمایی های ضروری و مراجعه به طبیب. 
براساس آموزه های اسالمی، مالکیت زن مفروض قلمداد شده و اهلیت تمتع و اهلیت استیفای 
وی پذیرفته شده است. درنتیجه اهلیت زن نسبت به تملک و همچنین مالکیت وی بر اموال 
همانند پیش از ازدواج باقی می ماند. افزون بر این، ازدواج خود سببی برای تملک به موجب قانون 
است، زیرا براساس عقد ازدواج، زن مالک مهریه، نحله و نفقه می شود و شوهر بدون رضایت وی 

حق تصرف در اموال او را ندارد.
یکی از محدودیت های شغلی زنان در بیرون از منزل، حرفه یا صنعتی است که با مصالح 
خانوادگی یا حیثیت شوهر یا حیثیت خود زن منافات داشته باشد. در صورت وجود هر یک از 
این موارد شوهر می تواند همسر را از انجام کار در بیرون منزل منع کند. البته ریشه  ی منع شوهر 
از اشتغال زن این نیست که کار زن در تملک شوهر قرار دارد، بلکه ریشه ی این منع مربوط به 
روابط همسری و زندگی مشترک است، درنتیجه این منع موجب رفع احترام کار در برابر دیگران 
نیست. به همین سبب اگر زن به منع شوهر توجه نکند و به فعالیت اقتصادی مشغول شود، عمل 
وی محترم است و اگر این کار را برای دیگران انجام دهد، مستحق دریافت  اجرت خواهد بود و 

مال دریافت شده به ملکیت زن در می آید.
ممکن است پس از ازدواج برای زن در تصرف اموال خود محدودیت هایی به وجود آید، در 
مقابل برای جلوگیری از تضییع حقوق زن، دامنه ی تصرفات او در اموال شوهر گسترش می یابد 

تاجایی که در پاره ای از موارد می تواند بدون اذن شوهر اموال او را تصرف کند.
مطابق قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد الزم است که به دنبال آن هریک از زن و مرد 
شروط و تعهداتی را متقبل می شوند و در عین حال حقوقی هم به دست می آورند. در این میان 
جایگاه شروط ضمن عقد را هم باید در نظر گرفت. شوهر در برابر زن حقوق و اختیاراتی دارد که 
زن فاقد آنهاست، بنابراین طبق مجوز قانون مدنی، زنان نیز می توانند با استفاده از شرایط ضمن 
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عقد تا حدودی محدودیت های قانونی را جبران کنند که این راه حل در ماده )1119( ق.م بیان 
شده است. طرفین عقد می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن 
عقد ازدواج یا عقد الزم دیگری مطرح کنند، مانند حق تحصیل یا حق انتخاب محل سکونت. 
شروط ضمن عقد راه حلی است برای جبران مشکالتی که ممکن است در آینده در زندگی مشترک 
خانوادگی بروز کند. زن و شوهر برای پیشگیری از هرگونه اختالف هنگام عقد درباره ی برخی از 
محدودیت ها می توانند در قالب شرط ضمن عقد توافق کنند. همان طور که در دوران زناشویی 
می توانند در مورد این مسئله توافق کنند و نتیجه ی توافق را در ضمن یک عقد الزم و یا یکی از 

اسباب الزام تعهدات بیاورند. 
در نهایت باید گفت، به رغم برداشت های اولیه و تبلیغات نادرست معلوم شد که از یک سو، در 
بسیاری از موارد تفاوتی در وضعیت و میزان آزادی  و محدودیت ها ی زن پیش و پس از ازدواج وجود 
ندارد و از سوی دیگر، تحت شرایطی راهکاری شرعی و قانونی برای کاهش یا حذف محدودیت های 

احتمالی و تضمین آزادی عمل و اختیار زن پس از ازدواج پیش بینی شده است.
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