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بحث ما در روایاتی بود که داللت بر سلطۀ کامل بانوان بر اموال خویش داشت .چهار دسته از این روایات را در جلسۀ
پیش مورد بحث قرار دادیم که آخرین دسته که دستۀ چهارم بود روایاتی بود که در جواز تصرف زن در مال خود حتی
بدون رضایت شوهر داللت داشت که روایت امامه در صحیحۀ حلبی را مطرح کردیم.
بحث امروز در دستۀ پنجم است که آیات و روایاتی است که دال بر جواز اخذ اجرت زن از شوهر در ازای ارضاع ولد
وارد شده است که میتوان از این روایات تعمیم جواز اخذ اجرت بر کل خدمتی که در بیت شوهر انجام میدهد نیز
استفاده نمود .آیه ششم از سورۀ طالق بر این مطلب صراحت دارد که میفرماید:
َ ُ َ ُ ُ ُ
َ َ َ
ُ
َ َْ ُ َ
ُ
َ
َْ
ّٰ َ
وه َن أ ُج َور ُه َن َو أت ِم ُر وا َب ْي َنك ْم ِب َم ْع ُر وف َو ِإ ْن ت ّٰع َاسْرت ْم
<فأن ِفقوا َعل ْي ِه َن َحتى َيض ْع َن َح ْمل ُه َن ف ِإ ْن أ ْر َض ْع َن لك ْم فآت
ُ
َف َس ُت ْر ِض ُع َل ُه أ ْخ ّٰ
رى>1؛
نفقه آنها را بپردازید تاا وضا حمال کنناد و ا گار بارای شاما [فرزناد را] شایر مایدهناد پاادا

آنهاا را بپردازیاد و

[درباره فرزندان کار را] با مشاوره شایسته انجام دهید و اگر به توافق نرسایدید آن دیگاری شایردادن آن بچاه را
بر عهده می گیرد.

آیه اطالق دارد و از آیه استفاده حکم در خصوص ز ن مطلقه نمیشود.
عالوه بر این در روایات نیز تأ کید بر این مطلب شده است که به برخی از باب نمونه اشاره میکنیم:
 .1سورۀ طالق.6 :
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َ َ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
1
يه َع ِن ْاب ِن أبِي ُع َم ْير َع ْن َب ْع ِض أ ْص َح ِاب َنا َع ِن ْاب ِن أبِي َي ْعفور َع ْن أبِي َع ْب ِد الل ِهع؟ قال« :قضى أ ِم ُير
َع ْن َعِلي َع ْن أ ِب ِ
َ
َ َ َ َ
ُ
َ
ُ
ُ 2
ًَ ُ
َ
ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
يه َو أ ِم ِه» ؛
ينع؟ فِي َر ُجل ت ُوف ِ َي َو ت َر َك َص ِبيا ف ْاست ْر ِض َع ل ُه قال أ ْج ُر َر َض ِاع الص ِب ِي ِم َما َي ِرث ِم ْن أ ِب ِ

این روایت که میفرماید« :فَاسرُت ِ
ض ََع» ظهور دارد در اینکه برای آن فرزند رضیعهای غیر از خود مادر گرفتند لکن [از
ْْ

روایت دیگر این میتوان استفاده کرد که برای خود مادر نیز این اجرت وجود دارد] مانند روایت صحیحۀ ذیل:

َ َ َ ََ
َ
َ ُ
َ
ُ
َ َ ََْ
َ ُ َ َ َ
ًَ
ات َو ت َر َك ْام َرأة َو َم َع َها ِم ْن ُه َول ٌد فألق ْت ُه َعلى خ ِادم ل َها فأ ْر َض َع ْت ُه ث َم َج َاء ْت ت ْطل ُب َر َض َاع
« َع ْن أبِي َع ْب ِد الل ِهع؟ فِي رجل م
َ َ
ْ
َ
ْ
َُْ
َ
َ 3
ََ َ َ َ ْ
َ ْ
ام ِم َن ال َو ِص ِي .فقال ل َها أ ْج ُر ِمث ِل َها َو ل ْي َس ِلل َو ِص ِي أ ْن ُيخ ِر َج ُه ِم ْن َح ْج ِر َها َحتى ُي ْد ِر َك َو َي ْدف َع ِإل ْي ِه َمال ُه» ؛
الغل ِ

در این روایت مادر رضاع بچه را به خادم خود یعنی برده خود ارجاع داده و از وصی پدر تقاضای اجرت کرده است.
که این اجرت برای خود مادر است نه برای خادم او .از این روایت استفاده میشود که مادر میتواند در ازای رضاع ولد
تقاضای اجرت کند و فتوای فقها هم چنین است.
دستۀ ششم روایاتی است که داللت بر جواز کسب زن و دریافت سود دارد بدون توقف بر اذن زوج .در این زمینه
روایات متعددی در ابواب متعدد بیان وارد شده است که باب هفدهم از ابواب «ما یکتسب به» در کتاب وسائل مربوط
به این بحث است که ما برای نمونه به برخی از این روایات اشاره میکنیم:

ُ َ
َ
َ
َ َ َ
ْ
َ
َ
يه َع ِن ْاب ِن أبِي ُع َم ْير َع ِن ال َح َس ِن ْب ِن َع ِط َية َع ْن ُعذ ِافر قالَ :س ِم ْعت أ َبا َع ْب ِد الل ِهع؟َ « :و ُس ِئ َل َع ْن
َو َع ْن َعِل ِي ْب ِن ِإ ْب َر ِاه َيم َع ْن أ ِب ِ
ُ
َ
ََ َ َ
َ
4
َ ُْْ
ك ْس ِب الن ِائ َح ِة فقال ت ْس َت ِحل ُه ِب َضْر ِب ِإ ْح َدى َي َد ْي َها َعلى الأخ َرى» ؛

یعنی همین که یک دستش به دست دیگر

بزند کافی است برای اینکه بتواند اجرت بگیرد.

و در روایت دیگر نیز که از نظر سند صحیح است چنین آمده است:

َ َ َ َ َ
َ
َ ََْ َْ َ َ َ َُ ُ َ ْ
َ
5
وح َعلى ال َم ِي ِت» ؛
َع ْن أبِي َب ِصير قال :قال أ ُبو َع ْب ِد الل ِهع؟«:لا بأس ِبأج ِر الن ِائح ِة ال ِتي تن

ْيَالْ رم ْسلِِم ََوَ
سَبَْ َ
روایات دستۀ هفتم روایات داله بر جواز اخذ ربای هر یک از زوجین از یکدیگر است که فرمودَ« :لَْي َ
6
ِ
ْيَاْل َمْرأََِةَ ََوََزْوِج َهَاَ ِراًَب» که این شامل هر دو طرف میشود یعنی هم شوهر میتواند از زن ربا بگیرد و هم
الذِم ِيَ ِراًب ََو َََلَبَْ ََ
زن میتواند از شوهر ربا بگیرد.

 .1ما مرسالت ابنابیعمیر را معتبر میدانیم.
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و همچنین ربای بین پدر و فرزند نیز استثنا شده که از روایات این مجموعه استفاده می کنیم که در اسالم خانواده را
با یک نگاه نگاه می کند که مالی که در این خانواده است مال این خانواده است لذا ربای آنها از این جیب به آن
جیب است .این نکتۀ مهمی است که در اسالم به خانواده چنین نگاه شده است و یک نوع وحدت مالی در خانوده
لحاظ شده است.
مجموع این روایاتی که خواندیم دال بر اطالق صالحیتها و اختیارات مالی زوجه داشت به این معنا که تصرفات
زن تصرفات مشروع است و در اسالم به مالکیت او احترام گذاشته شده و برای او تصرف در اموالش به طور مطلق جایز
است.
تاکنون دو مطلب در رابطۀ با اختیارات مالی زن را بررسی کردیم .مطلب سوم در بارۀ استثنائات است که هرچند
ادلهای وجود دارد که اطالق در جواز تصرف زن در اموال خود

دارد اما این حکم استثنائاتی نیز دارد که در جلسۀ

آینده بحث خواهیم کرد ان شاء اهلل که در روایات در موارد خاصی برای زن محدودیتهایی قائل شده است .کلیت این
محدودیتها در جایی است که با حقوق شوهر در تعارض باشد یعنی از روایات استفاده میشود که تصرف مالی زن در
مال خود

محدود به آنجایی است که تصرفات مالی او با استیفای حقوق شوهر منافات نداشته باشد و یا با استقرار

زندگی خانوادگی و بیت منافات داشته باشد که این بحث بیت را در آینده بیان خواهیم کرد که بیت محل زندگی است
و احتیاج به مدیریت دارد و مدیریت بیت باید مدیریت ثابتی باشد و از ادلۀ شرعی استفاده میشود که مدیریت بیت از
آن زن است و این مدیریت نباید مضطرب باشد مانند کسی که مسئول اداره است که باید سرکار خود باشد و اگر هر روز
بخواهد سفر و اینور و آنور برود و در محل کار خود نباشد مدیریت این اداره مدیریت تثبیت شدهای نخواهد شد.
ّ
ن؟ ؟
ی؟اهلل؟علی؟محمد؟و؟آله؟الطاهری ؟
ّ؟
و؟صل

