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شريعت مبارک اسالم براي تعادلبخشي به نهاد مقدس خانواده حقوق و تکاليفي را بر
عهدهي اعضاي آن نهاده است .فقيهان اسالم در چارچوب دانش فقه با جستاري روشمند در پي
يافتن اين حقوق و تکاليف هستند ،بر اساس يافتههاي ايشان يکي از حقوقي که خداوند متعال
براي مرد به رسميت شناخته اين است که همسرش بدون اذن يا رضايت او از منزل خارج نشود.
در روزگاري که شيوههاي جديد زندگي زن را از خانه به فضاي جامعه (و در خانه به فضاي
مجازي) کشانده است اين مسئله با پرسشهايي مواجه شده است .در اين مقاله ابتدا به بررسي
جايگاه فقهي اين موضوع پرداخته شده و در ادامه به ارتباط اين حق مرد با عنوان ثانوي «ضرر
و ضرار» نقبي زده شده است.

کليد واژه
خروج زن از منزل ،اذن شوهر ،نشوز ،شرط ارتکازي ،الضرر.

∗ -مدرس درس خارج حوزهي علميهي قم و عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.
∗∗ -پژوهشگر و مدرس سطوح عالي حوزهي علميهي قم.
 -تاريخ دريافت       90/2/4تاريخ تصويب نهايي90/3/18

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان
سال سیزدهم  /شماره  / 51بهار 1390

 )1طرح مسئله
مسئلهاي که فقيهان در پيوند با اين موضوع به بررسي آن ميپردازند اين است
که آيا خروج زن از خانه بدون اذن شوهر جايز است؟ اين پرسش خود ميتواند به
دو سؤال تفکيک شود؛ خروج زن از منزل در مواقع منافات با حق استمتاع مرد چه
حکمي دارد؟ خروج زن در مواقعي که امکان استمتاع وجود ندارد  -مثل مسافرت
مرد يا ُمحرم بودن او -چه حکمي دارد؟
ممکن است پاسخ اين پرسش دربردارندهي يک ُحکم وضعي يا يک حکم تکليفي
باشد؛ اگر فقيه زني را که بدون اذن همسرش از خانه خارج شده ناشزه بداند ،حکمي
وضعي داده که همهي آثار نشوز مانند عدم استحقاق نفقه بر آن مترتب ميشود ،اما
اگر فقيه اين عمل زن را يک عمل حرام بداند حکمي تکليفي داده که صرف ًا مستوجب
عقاب اخروي است .اين امکان نيز وجود دارد که فقيه در پاسخ اين پرسش هم حکم
تکليفي بدهد و هم حکم وضعي.
 )2ديدگاهها
براي پاسخ به پرسش فوق فقيهان شيعه دو ديدگاه را مطرح کردهاند:
 )1-2ديدگاه اول :اشتراط هميشگي خروج زن به اذن شوهر
برخي فقيهان شيعه مانند سيد ابوالحسن اصفهاني و امام خميني (ره) خارج نشدن
زن از خانه بدون اذن شوهر را حق مستقلي براي شوهر دانستهاند (اصفهاني و خميني

 ،)754 :1380شهيد ثاني هم در مقام شمارش حقوق زوج بر زوجه اين امر را حق
مستقلي براي شوهر دانسته است (جبعي عاملي  :1413ج ،8ص  )308هرچند که در مقام
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از فقيهان تصريح کردهاند که حتي در مواردي مانند مسافرت شوهر ،که هيچ منافاتي
با حق استمتاع او ندارد ،زن بدون اذن او حق خروج ندارد (آملي  :1380ج ،12صص 55

و  .)56دستهي ديگري از فقيهان با اينکه اين امر را حق مستقلي براي مرد نميدانند,
اما به دليل محدود نکردن حق استمتاع به زمان و مکان خروج زن از خانه را به اذن
شوهر مشروط کردهاند (نجفي :ج ،31ص .)183بر اساس اين ديدگاه ،خارج شدن زن از
خانه بدون اذن شوهر از نظر تکليفي حرام و از نظر وضعي موجب نشوز است؛ شوهر
نيز ميتواند از خارج شدن زن ـ حتي براي عيادت پدر و مادرش يا شرکت در تشييع
جنازهي آنها ـ جلوگيري کند .هرچند که مستحب است شوهر براي شرکت در مراسم
تشييع جنازهي پدر و مادر به همسرش اذن خروج بدهد (همان).

ارباب اين ديدگاه براي حرمت خروج بياذن زن استثنائاتي نيز در نظر گرفتهاند
و معتقدند در مواردي که زن بخواهد براي اداي يک حق شرعي واجب مانند حج
واجبي که بر عهده دارد از خانه خارج شود ،مرد نميتواند مانع از خروج او شود .البته
برخي از ايشان اين موارد استثنايي را کمتر و برخي ديگر بيشتر برشمردهاند؛ براي مثال
آيت اهلل فاضل لنکراني هشت گونه از خروج را استثنا کرده و مشروط به اذن ندانسته
است؛ فتواي وي در جامعالمسائل چنين است:
براساس منابع فقهي ،الزم است زوجهي به عقد دائم ،جهت خروج از منزل رضايت زوج را
جلب كند .از اين قانون كلي موارد زير استثنا شده است:
 -1خروج از منزل براي كسب معارف اعتقادي به مقدار الزم و ضروري و همين طور براي
فراگيري وظايف شرعي الزامي؛
 - 2خروج براي معالجهي بيماري ،چنانچه امكان درمان در منزل نباشد؛
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 -3خروج براي فرار از ضررهاي جاني و مالي و عرضي؛
 -4خروج براي انجام واجبات عيني كه موقوف بر خروج از منزل است مانند سفر حج،
شركت در انتخابات يا نجات نفس محترمه؛
 -5چنانچه ماندن در منزل ،توأم با عسروحرج غير قابل تحمل باشد ،خروج جايز است؛
 -6چنانچه در ضمن عقد نكاح انتخاب مسكن و اشتغال به مشاغل اداري به زوجه مح ّول شده
باشد و به عنوان شرط در ضمن عقد ،براي خود سلب محدوديت كرده است؛
 -7خروج براي تأمين معاش ،چنانچه شوهر او قادر به آن نباشد يا از انفاق سرپيچي كند؛
 -8خروج از منزل براي تظ ّلم و دادخواهي»  (.(www.lankarani.ir

 )2-2ديدگاه دوم :اشتراط خروج زن به اذن شوهر فقط در صورت تنافي
با حق استمتاع او
برخي فقيهان شيعه خارج نشدن زن از منزل بدون اذن شوهر را حق مستقلي
براي مرد نميدانند .در اين ديدگاه براي مرد فقط حق استمتاعات جنسي به رسميت
شمرده شده  و خروج زن از خانه از باب منافاتي که با اين حق مرد دارد مشروط
به اذن او شده است .بر اين بنيان در مواردي مانند مسافرت که موضوع استمتاع مرد
منتفي است ،خروج زن از خانه را به اذن شوهر مشروط کردهاند .از ارباب اين ديدگاه
فقيهاني مانند آيت اهلل خوئي را ميتوان نام برد (خوئي :ج ،20صص 100و  101و ج،33
ص.)176

برخي ديگر از فقيهان معاصر مانند آيت اهلل تبريزي و آيت اهلل مکارم شيرازي اگر
چه خروج زن از خانه را بدون اذن شوهر به صراحت جايز ندانستهاند ،اما با احتياط
واجب نشان دادهاند که در ديدگاه مشهور هم ترديد دارند (تبريزي 301 :1380و )302؛
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در کتابهاي فقهي ،چيدمان ابواب فقهي به گونهاي است که براي يک فقيه
چندين بار فرصت بررسي اين مسئله به وجود ميآيد؛ يکي در باب نکاح در مبحث
حقوق همسران و ديگري در باب حج در مبحث اذن شوهر براي سفر حج زن و …
 .محقق خوئي با اينکه در باب نکاح به وضوح از ديدگاه دوم دفاع کرده (خوئي ،همان:
ج ،33ص ,)176اما در باب حج ديدگاه اول را تقويت کرده است (خوئي :ج ،26ص223؛

خوئي :1410ج ،1ص .)277عبارتي که در باب نکاح و براي تأييد ديدگاه دوم از قلم وي
تراويده به گونهاي است که انتساب ديدگاه رقيب را به او دشوار ميکند؛ براي مثال،
دربارهي سفر زن بدون اذن همسرش آورده است« :هيچ دليلي بر حرام بودن سفر زن
به صورت مطلق وجود ندارد ،بلکه حتي اگر شوهرش نهي کرده باشد باز هم سفرش
حرمتي ندارد تا چه رسد به اينکه اذن نداده باشد ،مگر اينکه سفرش موجب نشوز شده
و از اين رو با حقوق شوهرش منافات پيدا کند ،تنها در اين صورت است که سفر زن
حرام ميشود چون فقط براي حرمت همين گونه از سفر دليل داريم ،رواياتي هم که
بر حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر داللت ميکند بر همين مورد (منافات با
حقوق شوهر) حمل ميشود چون قرائن نشان ميدهد مراد آن روايات از خروج هم
فقط خروج بيبازگشت يا خروج اعراض گونهاي است که مصداق نشوز باشد؛ به هر
حال براي حرمت خروج بياذن زن از خانه  -به طوري که قدم گذاشتن به بيرون از
خانه حتي براي بيرون بردن زباله يا خروج از خانه در زمان مسافرت شوهر يا زندان
شدن او يا  ...هم حرام باشد -هيچ دليلي وجود ندارد»  (خوئي  :ج ،20ص.)100
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 )3ادلهي ديدگاهها
در دين اسالم اصل بر جايز و مباح بودن همهي افعال است .از سوي ديگر بر
ِ
سلطنت هر شخص بر نفس خودش -که از فحواي قاعدهي سلطنت
اساس قاعدهي
بر مال برداشت ميشود -اسالم انسان را موجود مختار و آزادي ميداند که اگر از
چارچوبهاي شريعت خارج نشود بر همهي شئون خود تسلط داشته و هيچ کس
حق ايجاد محدوديت براي او را ندارد ،مگر اينکه ثابت شود دين چنين حقي را به او
داده است (طباطبايي حكيم :1416 ج ،10ص.)17

بر اين اساس ،ضرورت مأذون بودن زن براي انجام دادن اعمالش ـ مانند خارج
شدن از منزل ـ  فقط در صورت اثبات در شريعت مقدس اسالم مقبول است .لذا
فقهاي طرفدار ديدگاه نخست بايد وجود چنين حقي براي شوهر را با ادله اثبات
کنند ،اما ارباب ديدگاه دوم همين که بتوانند داللت ادلهي آنها را با مشکل مواجه کنند
ادعايشان اثبات ميشود   .
 )1-3ادلهي ديدگاه اول
الف ـ اجماع

در بحث اجماع بايد از مال عبد األعلي سبزواري ياد کرد که در باب نکاح يکي
از اسباب تحقق نشوز را خروج بياذن زن از خانه دانسته و براي اثبات آن عالوه بر
روايات به اجماع نيز تمسک کرده است( .سبزواري  :1413ج ،25ص .)219
ب ـ روايات

براي اثبات ديدگاه اول ،به چند روايت تمسک شده که ميتوان آنها را به دو دسته

48

بازپژوهي خروج از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعدهی الضرر

دستهي اول رواياتي که از سند ارزشمندي برخوردار نيستند؛ اين روايات عبارتاند
از:
 روايت مرسلهاي از شيخ صدوق (ره) است (ابن بابويه  :1413ج ،3ص .)440البتهاگر بر اساس مبناي فقيهاني که مرسالت صدوق (ره) را معتبر دانستهاند مشکل سندي
اين روايت حل شود باز هم براي حل مشکل داللي آن هيچ چارهاي وجود ندارد.
 روايتي از کتاب قرب اإلسناد است (حميري  )226 :1413که در اعتبار اين کتابمناقشاتي وجود دارد؛ براي مثال ،شيخ اعظم انصاري آن را کتابي ميداند که اکثر
اصحاب به آن التفاتي نداشته و سخت از آن رويگرداناند (انصاري  :1415ج ،5ص.)88

 روايت عبداهلل بن قاسم حضرمي است (كليني 1407 :ج ،5ص )513که در کتبرجالي غالي و ضعيف و متهافت شمرده شده (نقد الرجال :ج ،3ص )131و صاحب
حدائق هم داللت آن را به چالش کشيده است (بحراني  :1405ج ،24ص.)611

 روايتي است از کتاب شريف کافي (کليني :1407ج ،5ص )508که سه تن ازراويانش  -جاموراني حسنبن علي ابن أبي حمزه و عمروبن جبير عزرمي -از رجال
معتمد نيستند (حائري مازندراني 1416 :ج ،5ص( ،)314مامقاني  :1352ج ،1ص 290و ج،2

ص.)326
 روايت صدوق از شعيببن واقد از حسينبن زيد است (ابن بابويه  :1413ج،4ص )6که اين دو راوي نيز از رجال شناخته شدهي حديث نيستند (خوئي  :1398ج،10
ص.)138

دستهي دوم رواياتي که از سند معتبري برخوردارند؛ اين روايات عبارتاند از:
 -صحيحهي عليبن جعفر:

49

سال سیزدهم  /شماره  /51بهار 1390

تقسيم کرد.

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان
سال سیزدهم  /شماره  / 51بهار 1390

علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال َ
سألت ُه عن الْمرأة أ لها أن تخرج بغير إذن
ّ
زوجها؟ قال :ال ( ... ،عليبن جعفر)179 :1409؛
عليبن جعفر در کتاب خود مينويسد از او (امام کاظم عليهالسالم) دربارهي
زن پرسيدم که آيا بدون اذن شوهرش ميتواند خارج شود؟ فرمود :نه . ... ،
 معتبرهي محمدبن مسلم:محمد
ّ
محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن ّ
عدة من أصحابنا عن أحمد بن ّ
بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال :جاءت امرأة إلي النّبي (ص) فقالت :يا رسول اللهّ
ّ
حق ال ّزوج علي المرأة؟
ما ّ
تطوعا إلاّ
فقال :لها أن تطيعه و ال تعصيه و ال ّ
تصدق من بيته إلاّ بإذنه و ال تصوم ّ

بإذنه و ال تمنعه نفسها و إن كانت علي ظهر قتب و ال تخرج من بيتها إلاّ بإذنه و إن
السماء و مالئكة األرض و مالئكة الغضب
خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها مالئكة ّ

الرحمة حتّي ترجع إلي بيتها (کليني  :1407ج ،5ص)507؛
و مالئكة ّ

 ...امام باقر (ع) فرمودند :زني به محضر پيامبر (ص) رسيد و عرض کرد :اي پيامبر
خدا ،حق مرد بر گردن زن چيست؟ ايشان فرمودند :بر اوست که از شوهرش اطاعت
کند ،از خانهي او بدون اذنش صدقهاي ندهد ،بدون اذن او روزهي مستحبي نگيرد،
[از نظر جنسي] خود را از شوهرش دريغ نکند حتي اگر [با شوهرش] در کجاوهي
شتر باشند ،و از خانهاش بدون اذن شوهرش خارج نشود؛ اگر هم بياذن خارج شود
تا زمان بازگشت ،فرشتگان آسمان و فرشتگان زمين و فرشتگان غضب و فرشتگان
رحمت لعنتش ميکنند.
 موثّقهي سکوني:كوني عن أبي عبداهلل (ع)؛ قال :قال
وفلي عن ّ
الس ّ
علي بن إبراهيم عن أبيه عن النّ ّ
ّ
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(ابن بابويه  :1413ج ،3ص)439؛

 ...امام صادق (ع) نقل کردند :پيامبر (ص) فرمودند :هر زني که از خانهاش
بياذن خارج شود [استحقاق] نفقه ندارد تا اينکه بازگردد.
ج  -مالزمهي عقلي

شهيد ثاني براي اثبات اين ادعا نوشته است:
حق استمتاع بر زن واجب است ،اين حق اختصاص به زمان يا مکان خاصي ندارد پس زن
نميتواند کاري بر خالف اين حق شوهر انجام بدهد مگر اينکه از او اذن گرفته باشد.
يکي از کارهايي که با اين حق شوهر منافات دارد خروج از منزل است؛ حتي اگر اين خروج
براي عيادت بستگان يا تشييع جنازهي آنها باشد ،چرا که اين کارها حداکثر ارزشي که دارند
اين است که مستحب هستند ،اما رعايت حق شوهر واجب است بنابراين بايد حق شوهر را
که واجب است بر اعمالي مثل عيادت و تشييع جنازه مقدم بدارد (جبعي عاملي ،همان  :ج،8
ص.)337
د  -ارتکاز متشرعه

  آيت اهلل فاضل لنکراني در بررسي ديدگاه مشهور تنها دليل اين ديدگاه را ارتکاز
متشرعه دانسته و تصريح کرده است که اين ديدگاه هيچ دليل معتبر لفظي ندارد (فاضل
لنکراني .)479 :1421

 )1-1-3بررسي ادلهي ديدگاه اول
براي رعايت اختصاري که تنگناي اين مقاله ،نگارندگان را از آن ناگزير و بيگريز
کرده است ،در بررسي ادلهي ديدگاه نخست به کمترين حد بسنده ميشود.
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نخستين دليل اين ديدگاه يک اجماع مدرکي است؛ بيش از يک قرن است که ارباب
دانش اصول به اجماعهايي که مدرک مشخص يا محتملي دارند وقعي نميگذارند و
به جاي تأثيرپذيري از چنين اجماعي در نظريهپردازي خود به بررسي همان مدرکي
ميپردازند که اجماع را بر شاخسار خود رويانده است (بروجردي .)540 :1415

دومين _ و البته محکمترين _ دليل اين ديدگاه روايات است؛ چنانکه در نقل
ادلهي ديدگاه نخست گذشت ,روايات پشتيبانيکنندهي اين ديدگاه اغلب از اعتبار
الزم برخوردار نيستند .اتفاق ًا شايد کممناقشهترين داللت را هم همان روايت عبداهللبن
قاسم حضرمي داشته باشد که آن هم از اعتبار الزم برخوردار نيست!
صحيحهي عليبن جعفر ،معتبرهي محمدبن مسلم و موثقهي سکوني هم هرچند
مشکل سندي ندارند ،اما ارباب ديدگاه نخست دربارهي چرايي و چگونگي داللت
اين روايات بر يک حکم تکليفي (حرمت خروج بي اذن) و يک حکم وضعي (نشوز)
توضيح چنداني ندادهاند.
داللت صحيحهي عليبن جعفر بر حکم تکليفي (حرمت خروج بياذن) داللت
روشني است اگر چه حکم وضعي نشوز از آن برداشت نميشود ،تنها مشکل اين
روايت اين است که معلوم نيست خروج همان خروج از بيت است يا نه ،اما داللت
دو خبر ديگر بر اين دو مدعا باچالشهاي مهمي روبروست .براي مثال ،در معتبرهي
محمدبن مسلم که لعن و نفرين فرشتگان به عنوان مجازات خروج بدون اذن زن از
منزل قلمداد شده ،معلوم نيست که از لعن و نفرين فرشتگان کراهت شديد برداشت
ميشود يا حرمت؟! در ادله ،براي اعمالي مانند تنها خوابيدن و تنها غذا خوردن
که فقيهان حرامشان نميدانند نيز تعبير لعنت به کار رفته است (مجلسي  :1404ج،63

ص .)347ظهور يا عدم ظهور تعبير لعنت در معناي حرمت يکي از چالشهاي دامنهدار
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صرفنظر از چالش داللي تعبير «لعنت» مشکل داللي ديگر اين روايت مفاهيمي
مانند اطاعت مطلق زن در برابر شوهر است که التزام فقهي ندارد .با اين حال به راحتي
نميتوان اين روايت را ناظر به حقوق الزامي مرد بر گردن زن دانست.
در موثقهي سکوني نيز فقط يک حکم   وضعي (نشوز و عدم استحقاق نفقه)
مصرح است ،پر واضح است که يافتن مالزمهاي خردپسند بين اين حکم وضعي و
ِ
حکم تکليفيِ
حرمت خروج کار سادهاي نيست!
معناي خروج
در معناي کلمهي خروج چند چالش داللي وجود دارد که به سه مورد از آنها
اشاره ميشود.
چالش يکم :خروج به معناي خروج بيبازگشت
چنانکه پيش از اين نيز اشاره شد ،صاحبان ديدگاه دوم در فهم اين روايات تعبير
خروج را شامل خروج چند دقيقهاي يا چند ساعتي نميدانند بلکه آن را فقط بر
خروج بيبازگشت يا اعراضگونه حمل ميکنند.
اين سخن دربارهي موثقهي سکوني _که از آن فقط حکم نشوز برداشت ميشودـ
درک کردني است ،چرا که اين فقيهان در فهم روايت سکوني به مدد قرينهي تناسب
حکم و موضوع ميتوانند موضوع خروج را متناسب با حکم نشوز معنا کنند و از
آنجا که خروج کوتاه مدت نميتواند مصداق نشوز باشد به ناچار بايد آن را به معناي
خروج بيبازگشت يا خروج بلند مدتي دانست که با نشوز تناسب دارد   .
چالش دوم :تفاوت معناي لغوي و متني واژههاي خروج و منزل
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هرچند که کلمات به صورت مستقل از جمله معنادار هستند ،اما موقعيت متني
کلمهها نيز اغلب موجب تغييرات اندکي در معنايشان ميشود .اگر چه اين تغييرات
گاهي فقط  مصاديق معنا را تحديد يا توسعه ميدهند .در اين روايات نيز مشهور
فقيهاني که کلمهي خروج را به معناي هرگونه خروجي دانستهاند بايد توضيح دهند که
آيا خروج زن از خانه براي تحويل گرفتن بستهي پستي از پستچي هم مصداق معناي
خروج است؟ آيا خروج براي بيرون بردن زباله هم خروج است؟ و ...
به نظر ميرسد مصاديق معناي خروج سه دستهاند؛ دستهي نخست ،خروجهاي
بلند مدت و خروجهاي بيبازگشت که قطع ًا مشمول اين روايات است .دستهي دوم،
خروجهايي در حد خروج براي بيرون بردن زباله و تحويل گرفتن نامه از پستچي و
 ...که مشمول روايات نيستند .در اين ميان خروجهاي مشکوکي هم وجود دارند که
نميدانيم در دستهي نخست ميگنجند يا در دستهي دوم ،دربارهي همين مصاديق
مشکوک که دستهي سوم را سامان ميدهند نميتوان حکم به حرمت خروج کرد،
است  .

زيرا در روايات عنوان خروج نهي شده که صدق آن بر اين مصاديق مشکوک
   چالش موجود دربارهي معناي کلمهي خروج در کلمهي بيت نيز وجود دارد.
براي مثال ،آيا خروج زن از واحد آپارتماني خودش و رفتن او به واحد ديگري در
همان طبقه از آپارتمان يا طبقهي ديگري از همان ساختمان خروج از بيت حساب
ميشود؟ خروج از واحد آپارتماني در حدي که از پلهها يا آسانسور خارج نشود هم
خروج از بيت محسوب ميشود؟ در مجموعههاي آپارتماني که محوطهي مشترکي
دارند محدودهي بيت تا کجاست؟ آيا رفتن به فضاي سبز محوطه خروج از بيت
شمرده ميشود؟ آيا در فضاي مجازي هم بيت متصور است؟ آيا براي زن در فضاي
اينترنتي هم چيزي به نام بيت که خروج از آن نياز به اذن داشته باشد متصور است؟
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چالش سوم) روششناسي امر و نهيهاي حکيمانهي مبينان شريعت
بايد دانست که روش برخورد شارع مقدس و اهل بيت (ع) با امور ناپسند رايج
در ميان مردم اين بود که به اندازهي گستردگي و شيوع آن امور ناپسند نهي خود را در
مکانها و زمانهاي مختلف با بيانهاي گوناگون تکرار ميکردند و به اندازهي شدت
رسوخ آن امور يا به اندازهي اهميت آنها نهيهاي خود را تأکيد ميکردند ،برخورد
مبينان شريعت با امور ناپسندي که در جامعه رايج و راسخ شده بودند اگر با اين
کيفيت همراه نميشد قطع ًا بازدارندگي الزم را نداشت .بارزترين نمود اين نهيهاي
مکرر و مؤکد ايشان در برخورد با پديدهي انحرافي قياس ،رباخوري و ميگساري
ديده ميشود.
مشابه نهيهاي ايشان فرهنگسازي براي امور پسنديده نيز وجود دارد؛ در اين
موارد نيز شدت و کثرت امر به اهميت آنچه که ميخواستند در جامعه به يک فرهنگ
تبديل کنند (مأمو ٌربه) بستگي داشت ،يکي از جلوههاي بارز چنين امرهايي امرهاي
کثير و اکيد ايشان به تقيه است .اين عنصر را که ميتوان «تناسب شدت و کثرت بيان
با اهميت مب َّين و ميزان ابتالي جامعه به آن» ناميد بايد در فهم و تحليل روايات مورد
توجه قرار داد  .
خارج شدن زن از خانه آن هم وقتي بخواهد از خروجهاي کوتاهمدتي مثل ديد و
بازديد از همسايگان و بستگان گرفته تا سفرهاي بلند مدت را شاملشودـ به ويژه در
جامعهاي که بسياري از مردان به شغلهايي مانند تجارت و شباني و جنگ و  ...که با
امکانات حمل و نقل آن روزگار که نيازمند سفرهاي بلند مدت بوده اشتغال داشتهاندـ
مسئلهاي است که همه يا اکثر زنان جامعه به آن مبتال بودهاند .اين کثرت ابتال مستلزم
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آن بوده است که مبينان شريعت ،مطلوب خود را با روايات فراواني بيان کنند.
از ديگر سوي ،اگر زنان از نظر فقهي به خروج با اجازه مل َزم ميشدند پرسشهاي
فراواني بين زنان متشرع به وجود ميآمد؛ پرسشهايي مثل اينکه آيا امکان جايگزيني
اذن شوهر با رضايت قلبي ابرازنشدهاش وجود دارد؟ در کسب اذن آيا بايد مدت
زمان ماندن در بيرون از خانه را هم دقيق ًا به شوهر گفت؟ اگر زن در بيرون از خانه
ناچار شد بيشتر از مدتي که برايش اذن دارد بماند چه؟ آيا خروج براي مسافتهاي
کوتاه و راههاي بسيار نزديک هم نياز به اذن دارد؟ و ...؛ در آن صورت بازخورد آن
پرسشهاي فراوان وقتي به امامان (ع) ميرسيد و از ايشان پاسخ ميگرفت هر پرسش
و پاسخي روايتي را سامان ميداد.
بر اين اساس بايد پرسيد که اگر منظور از خروج ،همهي خروجها حتي خروج
براي بيرون بردن زباله را هم شامل ميشود چرا در نهيهاي امامان و امرهاي ايشان
خبري از آن کثرت و شدت نيست؟! آيا براي اينکه خروج از خانه با اذن شوهر به
يک هنجار فرهنگي تبديل شود همين چند حديث انگشت شمار ـ آن هم با اين
وضعيت سند و داللتـ کافي بود؟ اندک بودن معنادار روايات و فقدان چنين پرسش
و پاسخهايي در ميان احاديث شايد نشانهي اين باشد که پيروان ائمه چنين برداشتي
از کلمهي خروج در تعاليم آنها نداشتهاند بلکه يا از خروج همان خروج بيبازگشت
و خروج بلند مدت را برداشت کردهاند يا صرف ًا يک توصيهي اخالقي بدون التزام
فقهي را.
سومين دليل ـ که از ذهن و زبان شهيد ثاني (ره) بر آمده ـ مالزمهي بين حق
استمتاع زوج و حرمت خروج بياذن زن از خانه است .براي بررسي اين مالزمه خوب
است به سخني از صاحب مدارک ـ که خود در ديباچهي مدارک ،شهيد ثاني را با
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استحبابي زن را به خاطر تنافي با حق استمتاع همسرش مشروط به اذن شوهر کردهاند،
اما صاحب مدارکـ هرچند سرانجام خود نيز با همان فقيهان هم رأي شدهـ در مقام
نقد اين استدالل معتقد است دليل اين فقيهان اخص از مدعايشان است ،زيرا مواقعي
که شوهر به هر دليلي امکان استمتاع نداشته باشد ،حج استحبابي زن با حقوق شوهر
تنافي ندارد تا به اذن او مشروط شود بنابراين حج زن فقط زماني مشروط به اذن شوهر
است که شوهر امکان استمتاع داشته باشد (عاملي  :1411ج ،7ص.)91

با الهام از همين سخن صاحب مدارک ميتوان مالزمهي ادعا شدهي شهيد ثاني را
نيز با اشکال مشابهي مواجه کرد ،چرا که در اينجا هم وقتي که شوهر امکان استمتاع
دارد اگر زن بياذن از خانه خارج شود حق او را تباه کرده و گرنه در زماني که امکان
استمتاع براي مرد وجود ندارد ديگر خارج شدن زن با کدام حق او تنافي دارد تا نيازي
به اذن او داشته باشد؟!
چهارمين دليلِ ديدگاه اول نيز ارتکاز متشرعه است؛ ارتکاز متشرعه همان
انگارههاي ذهني متشرعان است که اغلب تحت تأثير فتاواي مجتهدان و وعظ واعظان
در ذهن ايشان سامان مييابد ،چنين ارتکازاتي به خاطر ظني بودن نميتوانند منبع
استنباط واقع شوند (طباطبايي حكيم  :1416ج ،5ص ،)215اما با اين حال همين ارتکاز اگر
با قرائني علمآور همراه باشد ميتواند به مثابه منبع استنباط ،اعتماد فقيهان را به خود
جلب کند که در آن صورت نيز همان قرينهي انضمامي منبع استنباط شده نه ارتکاز
متشرعه .براي مثال ،ارتکاز متشرعه اگر به سيرهي مستمر پيامبر (ص) يا امامان معصوم
(ع) متصل باشد يا به هر نحو ديگري کاشف از حکم شارع باشد اعتماد کردني است.
چنانکه گاه در شمايل کاشفيت از حکم شارع ،مورد اعتماد فقيهان نيز قرار گرفته
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است (خوئي  :1418ج ،2صص  275و .)276

 )2-1-3جمع بندي ادلهي ديدگاه اول
در ادلهي ديدگاه نخست تنها صحيحهي عليبن جعفر سندي مقبول و داللتي به
نسبت روشن بر حکم حرمت داشت که در آن هم معلوم نبود که منظور از خروج
همان خروج از منزل است يا نه .موثقهي سکوني نيز فقط بر حکم وضعي نشوز داللت
خوبي دارد .ديگر ادلهي ارائه شده ادلهي مقبولي نيستند.
 )2-3دليل ديدگاه دوم
مطابق قاعدهي سلطنت هر کس مادامي که از چارچوب شريعت خارج نشود بر
خويشتنِ خويش مسلط است (مكارم شيرازي  :1411ج ،2صص 36و ،)37اين قاعده کار
ارباب ديدگاه دوم را در اثبات ادعاي خود ساده ميکند ،چرا که زن نيزـ مانند همهي
افراد ديگرـ 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 تنافي پيدا کند بايد از شوهر اذن
بگيرد تا امکان استيفاي حقوق وي نيز وجود داشته باشد.
 )4از شرط ضمن عقد تا ارتکاز
ارباب ديدگاه مشهور با مسئلهي مهمي مواجهاند؛ ممکن است زني هنگام عقد
نکاح در قالب شرط ضمن عقد با شوهر خود شرط کرده باشد که اذن خروج از خانه
در دست خودش باشد .آيا در اين صورت هم خارج شدن از منزل بدون اذن شوهر
حرام بوده و موجب نشوز ميگردد؟
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يافته و در نتيجه آن را باطل دانستهاند و دربارهي اينکه آيا چنين شرط باطلي باعث
باطل شدن يا باطل نشدن عقد هم ميشود  گفتهاند عقد نکاح صحيح و فقط شرطش
باطل است (اصفهاني و خميني .)753 :1380

به نظر ميرسد اين شرط ،شرط باطلي نباشد چرا که شرط ،زماني باطل ميشود
که بر خالف يک حکم شرعي باشد ،اما در اينجا شرطي که زن براي اذن خروج خود
با شوهر کرده با هيچ حکم شرعي تنافي ندارد بلکه فقط بر خالف يکي از حقوق
شوهر است ،چون اشراف مرد بر اذن خروج زن يک حق است نه يک حکم شرعي،
اگر هم تشکيک شود که آيا اين امر حق شوهر است يا حکم شرعي اقتضاي اصل
آن است که حکم شرعي نباشد .بنابراين زن ميتواند چنين شرطي را در ضمن عقد
نکاح قرار دهد چنانکه آيت اهلل فاضل لنکراني (فاضل :مسئلهي  )1631و آيت اهلل مکارم
شيرازي نيز به اعتبار چنين شرطي فتوا دادهاند؛ استفتائي که از آيت اهلل مکارم شده
است به نقل از سايت اينترنتي وي چنين است« :در صورتي که مرد با رفتن همسرش
به دانشگاه ،اداره و هر محيط ديگري مخالف باشد ،زن شرع ًا چه وظيفهاي دارد؟ بايد
رضايت شوهر را جلب کند؛ مگر اينکه در عقد ازدواج شرط کرده باشند»(http://
.)persian.makarem.ir

فقيهان در کنار چنين شرطهاي صريحي از شرط ديگري ـ که گاه آن را شرط
ارتکازي و گاه شرط ُذکري ناميدهاندـ نيز ياد ميکنند؛ منظور از شرط ُذکري يا ارتکازي
همان پيشانگارههاي طرفين معامله است که در هنگام وقوع عقد در نهانخانهي ذهن
آنها جاي دارد و قرارداد را خواسته يا ناخواسته بر اساس آن انگارهها يا مشروط به آنها
منعقد ميکنند؛ در ميان کساني که اين قراردادها را منعقد ميکنند انگارههاي مؤثر در
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قرارداد شيوع گستردهاي دارد .اين انگارهها براي طرفين قرارداد چنان واضح و بديهي
است که طرفين هيچ نيازي نميبينند به اين شرايط تصريح کنند ،اعتبار شرط ذکري
در معامالت از نظر فقهي با اعتبار شرط صريح همسنگ است (خوئي :ج ،30ص.)202

حال که شرط صريح ضمن عقد را بدون مشکل يافتيم پرسش ديگر دربارهي
شرط ُذکري در ضمن عقد نکاح است .پيشفرض اين پرسش اين است که در شرايط
اجتماعي کنوني در غالب ازدواجها مرد خود ميداند به خواستگاري همسري ميرود
که کارمند ،دانشآموز ،دانشجو يا  ...و به هر حال فعال اجتماعي است ،زن هم از
پيش به صورت ارتکازي اين را ميداند که شوهر او را با همين وصف که يک فعال
اجتماعي است انتخاب کرده است .بنابراين آيا ميتوان همين پيشانگارهي طرفين عقد
را يک شرط ُذکري انگاشت؟
نگارندگان اين مقاله بر آنند که ارتکازات موجود در جامعه را که عقد در فضاي
آن ارتکازات و بر اساس آن ارتکازات منعقد شده است نميتوان ناديده گرفت،
تنها چيزي که ميتواند شرط ارتکازي را منتفي کند اين است که طرفين قرارداد در
هنگام عقد خالف آن ارتکاز را به صراحت شرط کنند ،شايد اين فتواي آيت اهلل
مکارم شيرازي نيز بر همين بنيان مبتني باشد که در پاسخ به استفتائي آورده است:
«در صورتي که زوجه قبل از ازدواج اشتغال داشته و زوج هم آگاه بوده و در هنگام
عقد ترک اشتغال را شرط نکرده ميتواند آن را ادامه دهد» (گنجينهي آراي فقهيـ قضايي
سوال .)9077

گاهي هم زن پيش از عقد ازدواج در تعهد ديگري خود را اجير نهاد حقيقي يا
حقوقي ديگري  کرده و کارمند آنجا شده است ،در اين گونه موارد حتي اگر شرط
ارتکازي را هم نپذيريم باز هم چون بر زن الزم است که به آن تعهد وفا کند مرد
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 )5قاعدهي الضرر و حرمت خروج بياذن زن از خانه
الضرر يکي از قواعد مهم دانش فقه است که در بسياري از بابهاي علم فقه اثر
دارد اين قاعده از قواعد نادري است که فقيهان شيعه به بررسي آن ضمن کتابهاي
فقهي و کتابهاي قواعد فقهيه قانع نشده و برخي از آنان به تکنگاري دربارهي آن
نيز پرداختهاند.
بر اساس قول مشهور ،قاعدهي الضرر بيان ميکند که در شريعت اسالم هيچ
حکمي که موجب ضرر يا ضرار باشد وجود ندارد .براي همين است که هر گاه
بر موضوعي عنوان ثانوي ضرر منطبق شود ديگر حکم اوليهي آن موضوع  منتفي
ميشود.
در بررسي نسبتي که قاعدهي الضرر با خروج بياذن زن از خانه دارد ابتدا به
مفهومشناسي کلمهي ضرر و ضرار که در مستندات لفظي قاعده به کار رفته است
پرداخته ميشود.
ظاهر کلمهي ضرر نقص در مال موجود يا آبرو يا نفس است .کلمهي ضرار هم از
مصدرهاي باب مفاعله است .باب مفاعله اگر چه اغلب به معناي مشارکت دو فاعل
در وقوع يک فعل به کار ميرود ،اما در معناي کثرت و تکرار يک عمل توسط يک
فاعل واحد هم کاربرد زيادي دارد .براي مثال ،در آيهي خجستهي «يخادعون اهلل و
الّذين آمنوا» (بقره )9 :کلمهي يخادعون به همين معنا به کار رفته است .بنابراين کلمهي
ضرار هم به معناي ضرر زدن تکراري و کثير به کار رفته است (بجنوردي  :1419ج،1
ص.)212
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اين مقاله درصدد بيان اين نکته است که ارباب دانش فقه و اصول فقه دربارهي
اين قاعده چه مبناي خاصي دارند که در نظريهپردازي آنها کاربست اين قاعده را
جهتدهي ميکند .در قاعدهي الضرر چند چالش مهم وجود دارد که هر يک از آنها
به نحوي در تمسک فقهي به اين قاعده اثرگذار است ،اين مقاله با بررسي تأثير همين
چند چالش در مسئلهي خروج زن از خانه به فرجام ميرسد.
 )1-5الضرر به مثابه حکم فرعي يا يک قاعدهي فقهي
در دانش فقه احکامي وجود دارند که مختص مورد خاصي نبوده بلکه خود
فرمولي هستند که خاستگاه استنباط احکام محدودتري ميشوند .اين احکام با وجود
غيرحکمي براي کشف يک حکم ،لذا
کلي بودن ،حکم شرعي هستند نه ابزاري
ُ
مسئلهاي اصولي شمرده نميشوند .فقيهان اين احکام کلي را قواعد فقهي ناميده و به
صورت جداگانه دربارهي آنها بحث کردهاند .در مقابل اين احکام کلي احکام فرعي
قرار ميگيرند که کلي نبوده بلکه مربوط به موارد خاصي هستند.
اينک بايد دانست که الضرر قاعدهي فقهي است يا حکم فرعي .يکي از
تکنگاريهاي انجام شده دربارهي قاعدهي الضرر متعلق به شيخ الشريعهي اصفهاني
است .وي در اين کتاب بر خالف نظر مشهور به اين نتيجه رسيده است که الضرر
قاعده نيست بلکه فقط يک حکم فرعي اوليه و در کنار احکام اوليهي ديگر است که
بيان ميکند انسانها نبايد به يکديگر ضرري بزنند (اصفهاني  .)19 :1410بر اساس ديدگاه
وي قاعدهي الضرر مانند ديگر احکام اوليه است که هيچ نظارتي بر آنها ندارد .بنا بر
اين نظر ،اين حکم شرعي به حکم شرعي حرمت خروج بياذن زن که حکم اوليهي
ديگري است هيچ ربطي پيدا نميکند تا بر آن مقدم بشود يا نشود    .
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براي اينکه ارتباط قاعدهي الضرر با حکم حرمت خروج زن از خانه معلوم شود
بايد دانست آيا آسيب وارده به زن به سبب خارج نشدن زن از خانه مصداق عنوان
ضرر يا ضرار شمرده ميشود يا نه؟ خارج نشدن از خانه ممکن است براي يک زن
فقط آسيب رواني و فشار روحي داشته باشد ،براي زن ديگري موجب بيآبرويي
شود ،براي زن ديگري موجب کاهش منفعتي شود که آن منفعت با خروج از خانه
ميتوانست بيشتر از اين باشد ،براي زن ديگري موجب انتفاي منفعتي بشود که آن
منفعت با خارج شدن از خانه به دست ميآمد و براي زن ديگري موجب کاهش
دارايي موجودش شود .کدام يک از اين موارد مصداق ضرر يا ضرار شمرده ميشود؟!
روشن است که اين آسيبهاي احتمالي اگر از مصاديق ضرر يا ضرار شمرده نشوند
هيچ ارتباطي بين اين مسئله و قاعدهي الضرر به وجود نخواهد آمد.
بر اساس تعريف امام خميني (ره) واژهي ضرر بيشتر در زيان مالي و جاني اما
واژهي ضرار بيشتر در معناي ايجاد فشار و اضطراب و مضايقه و سختگيري به کار
ميرود (موسوي الخميني  :1385ج ،1ص .)31چنين برداشتي از قاعدهي الضرر اين امکان
را فراهم ميکند تا بسياري از مشکالت فراروي زن به خاطر خارج نشدن از خانه
ـ حتي اگر در حد فشار و مضايقه و سختگيري شوهر باشد ـ از مصاديق ضرر يا
ضرار شمرده شود.
در مقابل اين برداشت ،مرحوم نائيني ضرر را فقط به معناي نقصاني ميداند که
در مال يا آبروي کسي ايجاد شود حتي اگر به صورت غيرعمدي و غيرارادي باشد،
اما ضرار را به معناي زيان زدن عمدي و ارادي ميداند (نائيني  :1373ج ،2ص.)199

بر اين اساس خارج نشدن زن از خانه اگر فقط نوعي سختگيري و فشار برايش
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شمرده شود از مصاديق ضرر شمرده نميشود ،چرا که اين سختگيري از مصاديق
ضرر مالي يا ضرر آبرويي نيست .براي مثال ،از نظر شرعي مردان نميتوانند زني را
که در عدهي طالق رجعي است از خانه اخراج کنند .اين حکم به صراحت در آيهي
بيوتهن و ال يخرجن إلاّ أن
تخرجوهن من
آغازين سورهي طالق بيان شده است «ال
ّ
ّ
يأتين بفاحشة ّمبيّنة» ،اما با اين حال يک استثنا هم دارد قرآن کريم فرموده است :اگر

آن زن با فحشاء ،بدخلقي ،فحاشي و بدزباني مرد و خانوادهي او را آزار داد «إلاّ أن
يأتين بفاحشة ّمبيّنة» مرد ميتواند او را از خانه بيرون کند .محقق اردبيلي براي جواز

اخراج چنين زني از خانه عالوه بر نص صريح اين آيه به قاعدهي الضرر هم تمسک
کرده است (اردبيلي .)583 :اين تمسک مبتني بر اين پيشانگاره است که وي اين گونه
آزرده شدن مرد و خانوادهي او را از مصاديق ضرر يا ضرار بداند     .
 )3-5نهاد اجرايي قاعدهي الضرر
قاعدهي الضرر از منظر امام خميني (ره) امري اجرايي و مربوط به حکمراني
حکمرانان است که اجراي آن فقط از وظايف و اختيارات حاکم است .اتفاق ًا پيامبر
(ص) هم وقتي مشاهده کردند که َس ُمره بن ُجندب با سوء استفاده از قاعدهي سلطنت
ـ که موجب اشراف و تسلط او بر درختش ميشد ـ به يکي از مسلمانان ضرر وارد
ميکند ،در راستاي اجراي اختيارات حکومتي خودشان در تزاحم پيش آمده بين
قاعدهي الضرر و قاعدهي تسلط َس ُمره بر اموالش قاعدهي الضرر را مقدم فرمودند.
امام خميني (ره) معتقد است اين قاعده با هيچ يک از قاعدههاي ديگر معارضهاي
ندارد تا بر آنها مقدم شود بلکه فقط ميتواند با قاعدهي تسلط معارضه کند که در اين
صورت بر آن مقدم ميشود (موسوي الخميني ،همان :ج ،1ص.)63

اگرچه امام خميني (ره) در ادامهي بحث خاطر نشان کرده است که اين حکم
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الزماالتباع است ،اما بايد دانست که احکام حکومتي کام ً
ال شخصي و جزئي بوده و
فقط براي همان واقعهاي ارزشمندند که در آن صادر شدهاند .بنابراين نميتوان يک
حکم را هم حکم حکومتي و هم براي همهي مکلفان الزماالتباع دانست .شرح و
بسط کالم دربارهي حکم حکومتي به مجال گستردهتري نياز دارد (عليدوست :1388
.)661-692

بر اين اساس در مسئلهي خروج زن از خانه ،حتي در مواقع بروز مشکل در روابط
زن و شوهر که مرد اذن خارج شدن را به همسرش ندهد و خارج نشدن او هم واقع ًا
از مصاديق ضرر باشد باز هم زن نميتواند با استناد به قاعدهي الضرر حق شوهر را
منتفي کند ،زيرا اجراي اين قاعده از اختيارات حاکم و بر عهدهي اوست.
 )4-5الضرر و امتنان شارع
دانشوران فقه با تأمل در آيات و روايات مبين اصول و قواعد فقهي وضع برخي
از اصول و قواعد را از جانب خداوند مظهري از مظاهر منّان بودن او يافتهاند ،اين
قواعد به قواعد امتناني شهره شدهاند ،در دانش فقه تأکيد ميشود که قواعد امتناني
براي متشرعان امتنان حساب ميشود ،از اين رو نبايد دستمايهي صدور فتوايي بشوند
که براي بندگان خدا زحمت و کلفتي ايجاد ميکند.
در اين ميان الضرر را هم قاعدهاي امتناني يافتهاند که فقيه نميتواند با تکيه بر
آن براي يک شخص آسايش و براي ديگري زحمت و کلفت ايجاد کند .اينک در
مسئلهي خروج بياذن زن از خانه بر اساس ديدگاهي که بياذن خارج نشدن زن را
حق مرد ميداند ،نميتوان بر اساس الضرر فتوايي داد که حقي را براي زن احقاق و
حق ديگري را از مرد سلب کند .در حقيقت محل اجراي قواعد امتناني جايي است

65

سال سیزدهم  /شماره  /51بهار 1390

حکومتي پس از آنکه در آن روزگار توسط پيامبر (ص) اجرا شد ديگر بر همهي امت

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان
سال سیزدهم  /شماره  / 51بهار 1390

که دو حکم تزاحم کرده باشند نه مواردي مثل اين مسئله که دو حق با هم تزاحم
کردهاند؛ چون براي رفع تزاح ِم دو حق ،هميشه بايد حق از يکي از طرفين سلب و به
طرف ديگر داده شود.
در دانش فقه سخن مشهور مبتني بر اين است که اصلها و قاعدههاي امتناني را
امتناني براي هر يک از افراد مکلفان بدانيم؛ يعني قاعدههايي مثل الضرر براي هر فرد
از مکلفان امتنان جداگانهاي تلقي شود.
اين احتمال نيز وجود دارد که امتنانهاي شارع مقدس نسبت به امت اسالم امتناني
براي فرد فرد امت نبوده بلکه امت اسالمي به مثابه يک شخصيت يکپارچهي به هم
پيوسته لحاظ شده باشد و قاعدهاي مثل الضرر امتناني براي اين کل به هم پيوسته
شمرده شود.
در اين صورت نحوهي اجراي قواعد امتناني نيز تفاوت پيدا ميکند .بدين معنا که
در کاربست قواعد امتناني ديگر نميتوان يک قاعده را به تعداد افراد مکلفان منحل
کرد و از امتناني براي اين مکلف و امتنان ديگري براي آن مکلف سخن گفت ،بلکه
بايد از يک امتنان کلي براي کل امتـ که به مثابه يک پيکر لحاظ شده استـ سخن
گفت .الزمهي چنين نگاهي به امت و قواعد امتناني اين است که در صورت اجراي
قواعدي مانند الضرر در حقوق افراد بايد ميزان ضرر ديدن اين عضو امت را با ميزان
ضرر ديدن آن عضو امت مقايسه کرد و قاعدهي الضرر را در حق آن عضوي از اين
پيکر جاري کرد که ضرر بيشتري ميبيند .چون وقتي شارع در امتنان خود مکلفان را
به مثابه اعضاي يک پيکر لحاظ کرده باشد در هنگام رفع احکام ضرري هم مصلحت
همان پيکر کلي را لحاظ ميکند نه مصلحت هر عضو را در مقابل عضوي ديگر.
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فقيهان در مورد ارتباط قاعدهي الضرر با کسي که با حفر کردن چاه در ملک خود
به همسايهاش زيان ميرساند تفصيلي را ارائه کردهاند که با مسئلهي خروج زن از خانه
بيکم و کاست همپوشاني دارد .تطبيق آن تفصيل بر مسئلهي خروج زن از خانه اين
است که مردي که با منع خروج همسرش از خانه موجب از بين رفتن دارايي موجود
او (مثل ارث) يا با منع از رفتن او به دادگاهي که حفظ آبرويش به آن دادگاه وابسته
است موجب از بين رفتن آبروي او ميشود در يکي از چهار فرض زير قرار دارد:
 -1اگر مرد به همسرش اذن خروج بدهد خودش متضرر ميشود؛
 -2اگر مرد به همسرش اذن بدهد متضرر نميشود ،اما سودي را از دست ميدهد
(عدم النفع)؛
 -3اگر مرد به همسرش اذن بدهد نه دچار ضرر ميشود و نه دچار عدم النفع ،قصد
او از ندادن اذن فقط زيا ن رساندن به همسرش است؛
 -4مرد با اذن دادن به همسرش نه دچار ضرر ميشود نه دچار عدم النفع و نه قصد
زيان رساندن به همسرش را دارد ،بلکه بيهوده و بيجهت همسرش را منع ميکند             .
الف -بررسي فروض اول و دوم

در مسئلهي حفر چاه در فرضي مانند فروض اول و دوم ،مشهور فقيهان حفر چاه
را براي مالک جايز دانستهاند (خوئي  :1417ج ،3ص .)582بر پايهي مباني اين نظريه در
مسئلهي خروج زن از خانه نيز بايد ممانعت مرد از خروج زن را جايز دانسته و او را
در برابر زيانهاي همسرش ضامن هم ندانند.
بر اساس استدالل منسوب به مشهور در فروض اول و دوم اگر مرد همسرش را
الح َرج و براي دفع
منع نکند براي خودش موجب َح َرج است .پس مرد طبق قاعدهي َ
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حرج از خودش ميتواند همسرش را منع کند ،اما قاعدهي الضرر که او را از اضرار
به همسرش منع ميکند حق منع کردن او را منتفي ميکند .در تعارض اين دو قاعده
قاعدهي الحرج (که منع کردن مرد را جايز ميکرد) مقدم است ،اگر هم تقدم قاعدهي
الحرج را نپذيريم هر دو قاعده پس از تعارض تساقط ميکنند و مرد دوباره به همان
وضعيت فرض نبود ضرر باز ميگردد و ميتواند مانع از خروج همسرش شود.
آيت اهلل خوئي با اينکه در فرض اول سخن مشهور را پذيرفته ،اما در فرض دومـ
که مالک با حفر نکردن چاه فقط دچار عدمالنفع ميشودـ در مقابل مشهور نظر ديگري
دارد (همان) .وي بر اساس مباني آن نظريه در اينجا هم بايد معتقد شود که در فرض
دوم هيچ َح َرجي براي مرد وجود ندارد بنابراين تنها قاعدهي موجود همان قاعدهي

الضرر است که حق منع مرد را منتفي ميکند ،پس اذن ندادن مرد در اين فرض حرام
و موجب ضمان مرد در برابر زيانهاي وارد به همسرش نيز ميگردد.
ب -بررسي فروض سوم و چهارم

در مسئلهي حفر چاه ،در فرضهايي مانند فروض سوم و چهارم ،مشهور فقيهان
تصرف مالک در ملک خودش را به خاطر زيان ديدن همسايه حرام و در صورت حفر
چاه او را ضامن زيانهاي همسايه نيز ميدانند (همان) .اين فقيهان در مسئلهيخروج
زن از خانه هم در فروض سوم و چهارم به اقتضاي قاعدهي الضرر بايد مانع شدن
مرد از خروج زن را حرام و او را ضامن زيانهاي همسرش بدانند.
 )6-5ضرر نوعي يا ضرر شخصي
ممکن است زن خاصي در شرايط خاصي قرار داشته باشد که در خانه ماندن براي
او ضرر داشته باشد ،اما براي نوع زنان ضرر نداشته باشد .از سوي ديگر ممکن است
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از ماندن در خانه متضرر نشود .اينک بايد روشن شود که قاعدهي الضرر کدام يک از
اين ضررها را نفي ميکند؟
بسياري از فقيهان شيعه الضرر را نافي ضرر شخصي ميدانند نه ضرر نوعي .شيخ
اعظم انصاري با کمي ترديد به اين نظريه متمايل شده (انصاري  :1419ج ،2ص،)466
پس از او هم در مدرسهي محقق نائيني بر اين نظريه پافشاري شده است (بجنوردي،

همان :ج ،1صص  237و  .)238در مقابل اين ديدگاه برخي از بزرگان فقاهت شيعه نيز بين
عبادات و معامالت تفصيل داده و بر آنند که قاعدهي الضرر در احکام تکليفي ابواب
عبادي ضرر شخصي ،اما در معامالت ضرر نوعي را نفي کرده است (مامقاني.)334 :

اگر قاعدهي الضرر نافي ضررهاي شخصي باشد حکم ضرري را فقط از همان
شخصي که ضرر متوجه او شده نفي ميکند نه از همهي افراد (همان)؛ يعني اگر حرمت
خروج بياذن حکمي است که فقط موجب زيان ديدن برخي از زنان ميشود اين
حکم فقط از همان زنان نفي ميشود و به اين بهانه نميتوان حکم را به صورت کلي
از همهي زنان نفي کرد.
نتيجهگيري
در ميان روايات شيعه چند روايت نامعتبر و تعدادي روايت معتبر وجود دارد که
در آنها خارج شدن زن از خانه به اذن شوهر متوقف شده است .بسياري از فقيهان
شيعه از اين روايات برداشت کردهاند که زن براي هر گونه خروجي نياز به اذن شوهر
دارد و اگر بدون اذن او از خانه خارج شود فعل حرام انجام داده و ناشزه شمرده
ميشود ،اما به دليل مواجههي اين برداشت با چالشهاي جدي برخي فقيهان از آن
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رويگردان شده و فقط خروجي را حرام و موجب نشوز دانستهاند که با حق استمتاع  
شوهر تنافي داشته باشد .برخي ديگر نيز در آشوب اين چالشهاي تئوريک ترجيح
دادهاند که با احتياط واجب از ابراز نظر بپرهيزند  .
براي نظريهي مشهور غير از همين روايات دليل مقبول ديگري يافت نشد .سخني
که اين مقاله با درنگي در پيشانگارهي رايج زنان و شوهران در حين انعقاد عقد نکاح  
پيش کشيد اين بود که در بسياري از ازدواجهاي امروزي در ضمن عقد نکاح يک
شرط ُذکري مبني بر اذن خروج زن از خانه وجود دارد که حرمت خروج بياذن پس
از ازدواج را نفي ميکند.
اينکه آيا خارج شدن يا خارج نشدن زن از خانه مصداق ضرر شمرده ميشود تا
با قاعدهي الضرر حرمتش نفي شود نيز به گوناگوني برداشتهاي فقيهان از قاعدهي
الضرر بستگي پيدا کرد .بر اساس برخي ديدگاهها بسياري از آسيبهايي که با خارج
نشدن زنان از خانه ممکن است متوجه ايشان شود ضرر شمرده نميشود تا مشمول
قاعدهي الضرر شود ،اگر هم ضرر شمرده شود الزمهي  برخي ديدگاهها اين بود که
اجراي قاعدهي الضرر بر عهدهي حاکم باشد نه بر عهدهي خود مکلفان ،ضررهاي
دوگانه نيز در چهار فرض فقهي بررسي شد    .
در صورت پذيرش اين نکته که پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) در تبيين احکام
اجتماعي اسالم روشها و رويکردهايي داشتند که موجب تبديل شدن اين احکام به
فرهنگ يا دست کم عادات رفتاري مردم ميشد نميتوان از سازگاري يا ناسازگاري
برداشتهاي فقهي فهمندهي امروزي احاديث با اين روشها و رويکردهاـ که خود
قرينهاي براي فهم معناي اين احاديث است ـ غافل شد .در اين مقاله عيان شد که
به اين روشها و رويکردها به مثابه يک قرينهي مهم براي فهم  برخي احاديث به
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در اين مقاله فقط در حد يک پرسش طرح شدـ رسيدگي شود  .
منابع
آملي ،ميرزا محمد تقي 1380ق .مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي ،تهران ،مؤلف.
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الجعفرية.
اصفهاني ،سيد ابوالحسن و سيد روح اهلل خميني  1380ش .وسيلة النجاة ،قم ،مؤسسهي تنظيم
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اصفهاني ،فتح اهلل (شيخ الشريعة) 1410ق .قاعدة الضرر ،قم ،اسالمي.
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بجنوردي ،حسنبن آقا بزرگ 1419ق .القواعد الفقهية ،قم ،الهادي.
بحراني ،يوسفبن احمدبن ابراهيم  1405ق .الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ،قم،
اسالمي.
بروجردي ،سيد حسين 1415ق .نهاية األصول ،تفكر.
تبريزي ،ميرزا جواد 1380ش .المسائل المنتخبه ،قم ،دارالصديقه الشهيده.

جبعي عاملي ،زين الدينبن علي (شهيد ثاني) 1413ق .مسالك  األفهام إلي تنقيح شرائع
اإلسالم ،قم، المعارف اإلسالمية.
حائري مازندراني ،شيخ محمدبن اسماعيل 1416ق .منتهي المقال في أحوال الرجال ،قم ،آل
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البيت (ع).
حلي ،حسنبن يوسف (عالمه) 1413ق .قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام ،قم،
اسالمي.
ح ّلي ،نجمالدين جعفربن حسن (محقق) 1408ق .شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام،
قم  ،اسماعيليان.
حميري ،عبداهللبن جعفر 1413ق .قرب اإلسناد ،قم ،آل البيت.
خوئي ،سيد ابوالقاسم 1417ق .الهداية في األصول ، ،قم  ،صاحب األمر (ع).
ـــــــ  .موسوعة اإلمام الخوئي ،قم  ،مؤسسه احياء آثار االمام الخوئي.
ـــــــ 1410ق .معتمد العروة الوثقي ،قم ،المطبعه العلميه.
ـــــــ 1398ق .معجم رجال الحديث ،آثار الشيعه.
ـــــــ 1418ق .فقه الشيعة ،قم ،آفاق.

سبزواري ،سيد عبداألعلي 1413قّ .
مهذب األحكام في بيان الحالل و الحرام ،قم ،دفتر آية
اهلل سبزواري.
صدر حسيني ،سيد عليرضا« .حکم خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر»www.sadrsite.com،

طباطبايي حكيم ،سيد محسن 1416ق .مستمسك العروة الوثقي ،قم ،دار التفسير.
طباطبايي ،سيد علي (صاحب رياض) 1418ق .رياض المسائل في تحقيق األحكام بالدالئل،
قم ،آل البيت (ع).
طوسي ،ابو جعفر محمدبن حسن 1387ق .المبسوط في فقه اإلمامية ،تهران ،المكتبة المرتضوية
إلحياء اآلثار الجعفرية.
عاملي ،محمدبن علي موسوي 1411ق .مدارك األحكام في شرح عبادات شرائع اإلسالم،
بيروت ،آل البيت (ع).
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عليدوست ،ابوالقاسم 1388ش .فقه و مصلحت ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.
فاضل لنكراني ،محمد موحدي 1421ق .النكاح (تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة) ،قم،
مركز فقهي ائمه اطهار (ع).
ـــــــ  ،جامع المسائل.
كليني ،ابو جعفر محمدبن يعقوب 1407ق .الكافي ،تهران ،دار الكتب اإلسالمية.
مامقاني ،عبداهللبن محمد حسن .حاشية علي رسالة ال ضرر.
ـــــــ 1352ق .تنقيح المقال في علم الرجال ،نجف ،المطبعه المرتضويه.
مجلسي ،محمد باقر (عالمه) 1404ق .بحار األنوار ،بيروت ،الوفاء.
مكارم شيرازي ،ناصر 1422ق .بحوث فقهية هامة ،قم ،مدرسه امام علي بن ابي طالب (ع).
ـــــــ 1411ق .القواعد الفقهية ،قم ،مدرسه امام امير المؤمنين (ع).
موسوي الخميني ،سيد روح اهلل  1385ش .الرسائل ،قم ،اسماعيليان.
نائيني ،ميرزا محمد حسين 1373ق .منية الطالب في حاشية المكاسب ،تهران ،المكتبة المحمدية.
نجفی ،محمدبن حسن .جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ،بيروت ،دار إحياء التراث
العربي.
نرم افزار گنجينه آراي فقهي -قضايي  ،دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي معاونت
آموزش قوه قضائيه،

http://www.lankarani.ir

http://www.makaremshirazi.org
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عليبن جعفر (ع) 1409ق .مسائل علي بن جعفر ،قم ،آل البيت (ع).

