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Background and Aim: The purpose of this study is to investigate the right of 

residence of wife.  
Materials and Methods: The method of this research is descriptive-analytical one. 

The information and materials of the research have been theoretically collected in a 

library method and have been rationally analyzed and concluded. 

Ethical Considerations: Ethical considerations have been observed in writing this 

article. 

Findings: If the wife does not make a condition for (Right of Residence) with the 

husband during marriage, then the wife must follow the husband here, but when the 

husband determines a place for inhabitation that is not suitable for wife, she may 

determine the residence. 

Conclusion: If the wife put conditions like the right of residence for herself during 

the marriage contract, or if there is a necessity for the woman, she will have the 

right to choose a dwelling. 

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) 

http://www.orcid.org/0000-0003-4461-3119
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 دهيچک

 .استهدف از پژوهش حاضر بررسي حق سکونت زن  :نه و هدفيزم

اطالعات و مواد . شود به لحاظ اهمّيت از نوع تحقيقات بنيادي شمرده مي روش تحقيق .لي استتحلي -روش این تحقيق توصيفي :ها مواد و روش
 .گيري شده است مورد تجزیه و تحليل عقالني قرار گرفته و نتيجه اي گردآوري و اولّيه تحقيق بنيادي به صورت نظري و به شيوه کتابخانه

 .در نگارش این مقاله مالحظات اخالقي رعایت شده است :يمالحظات اخالق
با مرد نگذارد، در اینجا طبيعتًا زن باید تابع مرد باشد؛ وليکن وقتي که وارد زندگي ( حق سکونت)در ضمن عقد نکاح شرطي براي اگر زن  :ها افتهی

خواه از لحاظ محيطي باشد یا باشد  نمي کند که باب طبع زن و مکان مناسبي براي زندگي مي ، زوج هم براي سکني محلي را تعيينشود ميمشترک 
  .شود ميرده و اختيار سکونت با زن د خوقيمرد است اّما در مواردي این حکم ن شرایطي اگرچه بر اساس احکام اولّيه زن تابع در چني غيره،

حق انتخاب مسکن  ي از این حيث براي زن وجود داشته باشد،اضطراریا زن در ضمن عقد نکاح حق سکونت را براي خود شرط کند  اگر :يريگ جهينت

 .خواهد داشترا 

  .حقوق ،حق تعيين مسکن، همسر :يديکلمات کل
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 مقدمه

 بيان موضوع -0
تردید خانواده، بناء اساسي جامعه و هسته اوليه وجود آن  بي

کنند  مي آن زندگي است؛ زیرا جامعه چيزي جز افرادي که در

واحد بنيادین جامعه و كانون اصلي  خانوادهحقيقت،  در. نيست

اسالم، به منظور حفظ و بقاى . رشد و تعالي انسان است

هایى را متوجه هر یك از زن و  يتمسؤولخانواده تكاليف و 

شوهر نموده كه در صورت عمل به آنها كانون خانواده كمتر 

ولى اگر یكى از . دستخوش اختالالت و نامالیمات خواهد شد

دو طرف یا هر دوى آنها از تعهدى كه پيوند زناشویى بر 

رونق و صفا از محيط زندگى  ،ج شونددوش آنها گذاشته خار

. ین آن خواهد شدرخت بربسته و درگيرى و نابسامانى جایگز

جا وظيفه و تعهدى وجود دارد در كنار آن هم ناگفته نماند هر

 .حقى قرار داده شده است

که اگر  شود ميباتوجه به مراتب فوق ابهاماتي در ذهن ایجاد 

: ن مطابق حکم شرعي تابع مرد است، ماننددر نظام اسالم، ز

 اگر زني با یک مردي ازدواج کرد که از دو حال ،حق سکونت

شرطي براي سکونت در ضمن عقد  ،شهر مختلف هستند

از آنجا که علي القاعده زن تابع مرد است، زن نتواند  ،نگذارد

در شهري که محل سکني مرد است به دالیل شرایط جسمي 

آیا زن بر حاليه با وجود چنين اوضاع  ،و روحي زندگي کند

 اساس اراده خود و با توجه به مصلحت، براي حق سکونت

تابع مرد  و تواند از اختيار شخصي خود برخوردار باشد مي

نباشد؟ و اگر در نظام خانواده اختياري دارد محدوده  قلمرو 

  .است اي اختيارات او تا چه اندازه

 تبيين مفاهيم -2

 حق سکونت  -2-0

حق سکونت، از : در تعریف مفهومي حق سکونت گفته شده

 و در اعالميه حقوق بشر هم شود ميجمله حقوق بشر شمرده 

هر انساني حق دارد بر روي کره زمين مکاني را . آمده است

براي زندگي انتخاب کند؛ زیرا خداوند انسان را چنان آفریده 

از طرف دیگر، طبيعت پيرامون او را . که به مسکن نياز دارد

اي فراهم ساخته تا  نيز طوري آفریده و شرایط را به گونه

اگر خداوند انسان را . انسان بتواند براي خود مسکن تهّيه کند

مانند جمادات آفریده بود که نيازي به مسکن نداشت و از 

سوي دیگر، طبيعت را اینگونه نيافریده بود، منشاء اعتبار حق 

در حقوق  (0/95: تا مصباح یزدي، بي) .مسکن قابل تبيين نبود

ر تعيين مسكن بعد از عقد از فقه امامّيه اختيا يتایران به تبع

هر منزلى را كه شوهر تعيين كرد، زن موظف . است نکاح با مرد

البته این موضوع از حقوق زوج . است كه در آن خانه زندگى نماید

الزم   شود؛ لذا اگر در ضمن عقد نكاح یا عقد خارج محسوب مى

دیگرى شرط شود كه تعيين مسكن در اختيار زوجه باشد، مانعى 

شوهر است، ولى  به هر حال، تعيين مسكن از جمله حقوق. ندارد

در مواردى اختيار تعيين مسكن از شوهر گرفته شده كه در فقه و 

: 0905طاهرى، ). قانون مدنى به آن موارد اشاره شده است

3/200) 

  عسر و حرج در نکاح -2-2

دستی یتهو فقر اري، شوو دتنگی ي معنادر لغت عسر 

عنی یی مشابه عسر یمعنادر ز ینج  حرو  (ذیل کلمه/نیمع)

و در اصطالح  (0/259: 0333ح، ایس)سختی و تنگدستی 

منظور از این قاعده این است که  يفقهي و حقوقي معنا

تکاليفي که موجب مشقت و سختي براي مکلف است در دین 

 .وجود ندارد

توصيفي، -پژوهش حاضر به روش تحليلي :روش تحقيق -3

 .انجام گرفته است  اي از طریق مطالعات کتابخانه

 بحث و نظر

 اصل اوليه در سکونت زن -0

نکاح بر مبناي ادله  ایام در مشترک منزل در زوجين سکونت

دانان قرار  فقهي و مبناي قانوني مورد استدالل فقهاء و حقوق
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هدف اصلي نکاح تشکيل خانواده و در کنار . گرفته است

ت و اطمينان اي از سکون یکدیگر بودن است که بخش عمده

محقق ) گيرد و صميمي از اینجا سرچشمه ميو ارتباط عاطفي 

لذا بر مرد واجب است که براي همسر خود  (220: 0359داماد،

سکناي مناسب تدارک ببيند و بر زن واجب است که در 

 ترین مهم. اي که از سوي همسر تهيه شده سکونت پذیرد خانه

 سوره طالق 9مشترک، آیه  منزل در زوجين سکونت مبناي

آنها را هر جا خودتان سكونت دارید و در توانایى شماست » :است

سكونت دهيد و به آنها زیان نرسانيد تا كار را بر آنان تنگ كنيد و 

چه در مورد زنان این آیه اگر «.مجبور به ترك منزل شوند

مطلقه است، اما موضوع آن از باب تدارک مسکن براي همسر 

ان عّده، به اعتبار وجوب و ادامه این وظيفه از مطلقه در دور

ميز به دوران عّده طالق آ دوران زندگي مشترک و مسالمت

یعني در زمان عّده هم سکني و هم نفقه زن،  .رجعي است

دیگر که بر این  آیه .باشد مي همچون سابق بر گردن مرد

 خداوند درسوره نساء  است که   04موضوع داللت دارد آیه 

 خود زنان با یعني «عاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروِف»: فرماید مي آیه نای

یکي از  .باشيد داشته متعارف حدود در معاشرت حسن

تدارک سکناي مناسب براي زندگي مشترک  ،مصادیق معروف

زناشویي است که در این صورت بر زن واجب است در منزلي 

که شوهر فراهم ساخته سکني گزیند ولو اینکه در محل تولد 

و نشو و نماي خود نباشد و اگر امتناع نماید مستحق نفقه 

 . شود وب مينخواهد بود و این امتناع از مورد نشوز زن محس

 سکونت و مسکن به كه دارد وجود موادي مدني، قانون در

مواد  جمله از. دارد اشاره زوجين مشترک

 مقرر( م.ق0013)در ماده  قانونگذار. م.ق0013و0119،0013

 با متناسب و متعارف نيازهاي همه از است عبارت نفقه»: دارد مي

 صراحت به هرچند نيز ماده این در «.....قبيل از زن وضعيت

 را همسرش مرد عرفًا نيست، اّما مشترک سکونت از صحبت

 سکونت آنجا در نيز خود كه دهد مي سکونت منزلي در همان

 زندگي یکدیگر از جدا كه آید مي پيش موردي كمتر و دارد

 نيز زن باید در منزلي كه( م.ق0009)ماده  مطابق. كنند

 اختيار كه این نماید مگر كند، سکني مي تعيين شوهرش

 اشاره ماده این در هرچند .باشد شده  داده زن به منزل تعيين

 آن در زوج كه است منزلي همان لزومًا منزل این كه نشده

 متوجه (م.ق 0009)دارد، اما با در نظر گرفتن ماده  سکونت

 آن در زوج كه است منزلي همان منزل، این كه شد خواهيم

  (01 :0349،و رامشي رضي). دارد سکونت

نتيجتًا یکي از موضوعات مهمي که بعد از ازدواج زوجين 

و نيز . ، تعيين محل سکونت مشترک استشود ميایجاد 

که زوجين زیر  شود ميخانواده از زماني به طور جدي آغاز 

 زیرا. یک سقف بروند و زندگي مشترک خود را آغاز کنند

 بودن یکدیگر كنار در و خانواده نکاح تشکيل اصلي هدف

 این تحقق الزمه مشترک در منزل زوجين سکونت. است

 . است اهداف

 توسط زن مسکن تعيين حق -2

 كند، تأمين را او مسکن كه این در زوج گردن بر زوجه حق

 .فقهاي مسلمان است و جاي اختالف نيست همه اتفاق مورد

 متعارف و زن شأن در مناسب مسکن باید شوهر معتقدند فقها

 مسکوني منزل كه درصورتي و كند تهيه او زندگي محل

 است؛ الزم او بر مسکن در متابعت باشد، زوجه شأن موافق

 نباشد، وي زن شأن موافق منزل اگر صورت این غير در

. ودش نمي محسوب ناشزه و نکند تمکين تواند مي

و نيز در روایات معتبر هم سفارش  (32/392: 0919نجفي،)

شده که مرد وظيفه دارد براى ایجاد شرایط زندگى 

هاى مطلوب و معقول زندگى  بخش و تأمين هزینه رضایت

هاى  تالش نماید و از توسعه در نيازمندى

 . استقبال كند خانواده اعضاى
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تعيين مسكن از جمله حقوق شوهر است، ولى در مواردى 

اختيار تعيين مسكن از شوهر گرفته شده كه در فقه و قانون 

به  مدنى به آن موارد اشاره شده است و ما نيز به طور مختصر

 :كنيم شاره مىآنها ا

 شرط ضمن عقد -2-0

با  ازدواج حينتعهداتي است که  شروط ضمن عقد ازدواج

این . شود ها مي ازدواج آن قرارداد توافق زن و شوهر وارد مفاد

رسمي ازدواج ذکر کرده و با  سند توان در شروط را مي

ذکر  قانون این شروط در. دو طرف رسميت دادامضاي 

اند و به انتخاب طرفين چه در هنگام ازدواج و چه پس از  نشده

 .شوند مي تعيينآن 

، ازدواج قراردادي قانون مدني ایران اسالمي و فقه بر اساس

داده  مرد و زن است که در آن حقوق و تکاليف متفاوتي به

حقوق مدني و  برخي ازبا امضاي سند ازدواج، زن . شود مي

، انتخاب محل شغل ، داشتنسفر خود همچون حق معنوي

را از زندگي و مسکن، والیت بر فرزندان و جدایي از همسر 

 دست هدهد و حقوق مادي همچون مهرّیه و نفقه ب مي دست

معمواًل از شروط ضمن عقد براي تغيير این آثار  .آورد مي

در  (319: 0359کاتوزیان،). شود حقوقي ازدواج استفاده مي

توان این حق را در  مي مورد انتقال حق انتخاب مسکن به زن

شروط ضمن عقد درج و به این ترتيب آن را به زن منتقل 

یکي ضمن : شود این حق به دو صورت به زن منتقل مي. کرد

در صورتى كه در ضمن عقد . عقد نکاح و دیگري بعد از عقد

شرط شود كه اختيار تعيين مسكن با زوجه باشد، این حكم 

بيان شده و مطابق با حدیث ( م.ق0004)صریحًا در ماده 

 .باشد نيز مى «المؤمنون عند شروطهم»شریف 

 همسرشأن  عرفي رعایت -2-2

بسيارى از فقها را عقيده بر آن است كه زن در غير صورت 

از اقامت در منزل مشترک خوددارى نماید و تواند  شرط نيز مى

اى  در خانه :این عمل موجب نشوز او نخواهد بود، مثاًل بگوید

كه پدر یا مادر یا خواهر و یا زوجه دیگر مرد سكونت دارد، من 

زندگى نخواهم كرد، بلكه باید شوهرم برایم خانه اختصاصى 

 ریفهمستند این حكم از نظر این بزرگان، آیه ش. تهيه نماید

با زنان با نيكى » یعنى (03/نساء) «عاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروِف»

 «َو ال ُتضآرُّوُهنَّ ِلُتَضيُِّقوا َعَلْيِهنَّ»و نيز « معاشرت نمایيد

به زنان زیان نرسانيد تا زندگى بر آنان تنگ »یعنى  (6/طالق)

 .باشد مى« گردد

 نشأرع باید به عرف و عادت و رسد در این ف ولى به نظر مى

زن با زندگى  شأنزن مراجعه نمود؛ یعنى اگر عرف و عادت و 

در منزل مشترک منافات نداشته باشد، در این صورت 

توان چنين حقى را براى زن قائل شد و اگر عرف و عادت  نمى

توان چنين حقى را برایش  بر مسكن اختصاصى است، مى

 .قائل شد

 خوف ضرر -2-9

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل ( م.ق0001)طبق ماده 

تواند از  متضمن خوف، ضرر بدنى یا مالى یا شرافتى باشد، مى

حده اختيار كند سكن خارج شده و براى خود مسكن عليآن م

مزبور، محكمه حكم بازگشت   و در صورت ثبوت مظّنه ضرر

به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به 

  .ر معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بودمنزل مزبو

همانطورى كه . تعيين محل سكونت توسط دادگاه استگاه 

« ضرره القاعد»( م.ق 0001)گفته شد، مبناى فقهى ماده 

ضرر نيز تا این اندازه است كه حكم است و كارایى قاعده ال

اوليه وجوب اطاعت از شوهر را در مورد سكونت در منزل 

سازد، اّما چنين نيست كه با رفع حكم  ، مرتفع مىتدارک شده

الزامى وجوب اطاعت، اختيار تعيين مسكن مطلقًا به دست زن 

هم اختيار تعيين محل منزل  قرار گرفته باشد، بلكه باز

تنها سكونت  .گردد شوهر بوده و از وى سلب نمى مسكونى با
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 شده قبلى به علت وجود بيم ضرر بر زن واجب در منزل تعيين

 (9/204  :0402طاهرى، ). نيست

بنابراین وقتى زن به علت خوف ضرر از منزل تعيين شده 

، (م.ق0006)خارج گردید و كار به دادگاه منجر شد، طبق ماده 

مادام كه دادگاه موضوع را فيصله نداده، تعيين محل سکونت 

زن باید با توافق طرفين انجام گيرد، لذا زوج موظف است 

ى مورد منزل دیگرى را كه از نظر عدم ضرر مالى و شرافت

و  ه نموده و در اختيار او قرار دهدقبول زوجه باشد، تهّي

چنانچه به توافق نرسند، محكمه با جلب نظر اقرباى نزدیک 

صورت عدم وجود اقربا، خود رأسا اقدام به تعيين  طرفين و در

با توجه به موارد یاد شده  .محّل سكونت زن خواهد نمود

ند با شوهر است، ولى چاختيار تعيين مسكن هر: توان گفت مى

  . شود خارج از اختيار شوهر عمل مىدر مواردى 

 اقوال مراجع فقهي درحق انتخاب مسكن -3

آل آن است که زوجين با  ي، ایدهاز لحاظ دیني و اخالق

گيري مشترک به یک تفاهم برسند و  همفکري و تصميم

محل زندگي آینده خود را مشخص کنند ولي اگر نتوانستند به 

نتيجه یکساني برسند، قانون مدني تکليف را روشن کرده 

ماده  .(م.ق0019و  0009، 0119) همچون مواد . است

سوره مبارکه نساء و فقه  39که مبتني بر آیه ( م.ق 0019)

زوجه بدون این كه در مورد انتخاب مسكن . اسالمي است

كرده یا تهيه شرطى بكند حّق ندارد به منزلي كه زوج اجاره 

گونه  در صورتى كه هيچ (4/91: 0422بهجت،). نموده نرود

شرطى مبنى بر اختيار سكونت زوجه در ضمن عقد نكاح قيد 

منتظري )نشده باشد، حق انتخاب مسكن با زوج است 

 (9/961:تا آبادى، بي نجف

است که اگر  ، آمدهي که از مقام معظم رهبري شدهسؤالدر 

شرط حق سکونت را نکرد و بعد از زن در زمان عقد نکاح 

ازدواج محل سکونتي که مرد براي زندگي در نظر گرفت به 

گار حاظ روحي و جسمي با روحيه زن سازدالیل مخلف از ل

تعينن تواند حق  مي آیا زن ،نباشد و زن در عسر و حرج باشد

سکونت داشته باشد یا همچنان حق سکونت با مرد محل 

رط سکونت در محل معيني اگر در هنگام عقد ش»: است؟ فرمودند

ي که شوهرش منزلي را شده است بر زن واجب است در هر جاین

دیگري  سؤالدر ادامه  «براي سکونت انتخاب کرده، سکونت کند

شده که اگر مرد حق سکونت را به زن داد آیا این حق 

تواند  مي سکونت به صورت مطلق است؟ یعني اینکه آیا زن

کند؟ یا اینکه انتخاب محل  هر جایي را براي زندگي تعيين

: سکونت درحدي که رفع عسر و حرج شود؟ پاسخ فرمودند

واگذاري حق صحيح نيست ولي وکالت به زن در انتخاب محل »

  «.سکونت در حد وکالت اشکال ندارد

تعيين محل سكونت زن در اختيار ق نظر آیت اهلل تبریزي، طب

محل خاصى را شوهر است، مگر اینكه در ضمن عقد زن 

براى سكونت شرط كرده باشد كه در این صورت شوهر باید 

به شرط عمل نماید و در صورتى كه زن عذرى نداشته باشد 

: تا تبریزى، بي). بر او الزم است نسبت به شوهر تمكين نماید

 2 /992)  

اختيار تعيين محل مسكن با شوهر همچنين گفته شده که 

ه موّظف كند، زوج است و هر منزلى را كه شوهر انتخاب مى

البته این موضوع از حقوق زوج محسوب . به اقامت است

توانند در ضمن عقد شرط كنند كه  شود، لذا طرفين مى مى

جا كه با زوجه باشد كه در این صورت هر اختيار تعيين مسكن

محقق داماد، ). زوجه معّين كند زوج باید منزل تهّيه نماید

0924: 901) 

 گيري نتيجه

هدف اصلي نکاح، تشکيل خانواده و در کنار یکدیگر بودن است 

. ، سکونت زوجين در منزل مشترک استآن که الزمه تحقق

. ستا ها و آرامش به عنوان عناصر مهم در زندگي انسان سکونت
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محل سكونت زن تعيين  ،بنا بر ادله کلي از منابع فقهى و حقوقي

در اختيار شوهر است، مگر اینكه در ضمن عقد زن محل خاصى 

را براى سكونت شرط كرده باشد که در این صورت مطابق شرط 

اگر زن از اول در نکاح هيچ شرطي براي سکونت  . شود ميعمل 

با مرد نگذارد، طبيعتًا زن در چنين شرایطي باید تابع مرد باشد 

خواه از لحاظ  و نباشد اصاًل باب طبع زن اگر مسکنوليکن 

در زن  و دائمًا  نداشتهیا غيره در کل شرایط مناسبي محيطي 

، در اینجا با وجود چنين شرایطي با در باشدفشار روحي  آسيب و

القات عموم ادله این حق یا اراده براي زن  وجود نظر گرفتن اط

 .کنددارد که  براي خود انتخاب مسکن 

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يمالحظات اخالق

 .شده است تیرعا يصداقت و امانتدار

مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود در این  :تعارض منافع

 .ندارد

اول و راهنمایي نگارش متن توسط نویسنده  :سندگانیسهم نو

صورت گرفته و سوم و نظارت بر آن توسط نویسنده دوم 

 .است

این مقاله ما  براي نگارشکساني که  از کليه :يو قدردان تشکر

 .نمایيمرا یاري رساندند، تشکر و قدرداني مي

این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي  :اعتبار پژوهشن يمأت

 .استبوده 
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 منابع و مآخذ

جلد . استفتائات، دفتر معظم له .(0925) بهجت، محمد تقي -

 .نا بي :قم، چهارم

بررسي فقهي و » (.0349)رضي، پوریا و رامشي، ميثم  -

فقه فصلنامه  .«قي لزوم سکونت زوجين در منزل مشترکحقو
 . 22-01 :93، و حقوق خانواده

 :قمجلد سوم، . حقوق مدنى(. 0905)طاهرى، حبيب اهلل  -

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه 

  .قم

دوره مقدماتي حقوق مدني، اعمال  (.0359) كاتوزیان، ناصر -

 .شرکت سهامي انتشار: نتهرا. ایقاع -قرارداد: حقوقي

 و نکاح  خانواده حقوق (.0359) محقق داماد، سيدمصطفى -
 .مركز نشر علوم اسالمى: چاپ دوازهم، تهران .آن انحالل

کلمه حول فلسفه (. تا بي)مصباح یزدي، محمدتقي  -

 .انتشارات در راه حق :قمجلد اول، . االخالق

جلد دوم، چاپ  .سیرفرهنگ فا (.0334)محمد ، نیمع -

 .ریرکبیمرات انتشاا :انتهرپانزدهم، 

 .رساله استفتاءات (.تا بي) آبادى، حسين على منتظرى نجف -

 .قمجلد سوم، 

جواهرالكالم في شرح شرائع  .(0414)  محمدحسننجفى،  -

دار إحياء التراث  :بيروتجلد سي و دوم، چاپ هفتم، . اإلسالم

 .العربي

  

 

 

 

 


