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 مقدمه

ازدواج، به عنوان يک امر مقدس، مورد تأکيد دين اسالم است و 

مبناي ايجاد آن تشکيل خانواده و ايجاد محيطي گرم همراه با 

روابط بين زن و شوهر  ،واقعدر . مهر محبت و صميميت است

گيرد و نه رابطه کارفرمايي و  بر اساس رابطه عاطفي شکل مي

با وجود اين، آشنايي هر يک از زوجين به وظايف و  ؛کارگري

آنها را براي رسيدن به کمال  ،تکاليف خود در مقابل يکديگر

وظايف زوجين در مقابل يکديگر در فقه . دهد مطلوب ياري مي

بيان شده است و حقوق مدني ما نيز به اقتباس از فقه در قانون 

الزحمه  البته پرداخت حق ؛کند آن موارد را ذکر مي ،مدني ايران

 کند زن بابت کارهايي که مورد تأييد فقه اسالمي است، بيان مي

تواند براي شير دادن به فرزند خود از زوج  که حتي زوجه مي

 .مطالبه نمايداجرت 

المثل اعمال زوجه يکي از مسائل مهم حقوق زنان  له اجرتأمس

پراکنده براي  يرود که طي ساليان گذشته قوانين شمار ميه ب

يکي از . احقاق حقوق اين قشر جامعه به تصويب رسيده است

 واحده قانون اصالح ماده 3تبصره ترين قوانين  پرچالش

که زوجه بعد از  ،بود 1331مقررات مربوط به طالق سال 

آن هم به خواست زوج و عدم تخلف از وظايف زناشويي  ،طالق

الزحمه  توانست حق مي ،عدم تبرع در انجام امور منزل و قصد

استحقاق  ،صورت در غير اين .کارهاي خود را دريافت کند

با تصويب قانون حمايت . داد ل را از دست ميالمث دريافت اجرت

 ، اين ماده واحده نسخ شد و جامعه را1331از خانواده سال 

 تر در راه احقاق اين حق بپيمايد عادالنه يبر آن داشت تا راه

. المثل را پيش رو باز کند تر از بحث اجرت و تصويري روشن

 قانون مدني و الحاق يک تبصره به آن در 113وفق ماده 

توان  توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، مي 1311سال 

 ؛المثل دانست زوجه را به سبب انجام امور خانه مستحق اجرت

مستحق دريافت  ،تواند در شرايطي خاص به طوري که زوجه مي

 . المثل گردد اجرت

توان به نوعي مزد زحمات و كارهايي دانست  المثل را مي اجرت

 ؛زوجه انجام شده استتوسط  ،كه در طول زندگي مشترك

 ،اما عرفًا براي آن كار است، چند شرعًا به عهده وي نبوده هر

بايست با دستور زوج و  البته اين امر مي ؛گيرند اجرت در نظر مي

همچنين . از سوي زوجه صورت گرفته باشد ،بدون قصد تبرع

 اگر كسي از عين مالي منتفع شود و ،در يک تعريف ديگر

 شده بين طرفينبماند براي مدتي كه منتفععين مال باقي 

آنچه بابت منافع استيفاشده بايد به  ،االجاره معين نشده باشدمال

خواه  ،شود المثل ناميده مياجرت ،صاحب مال مزبور بدهد

 .مذكور با اذن مالك باشد خواه بدون اذن مالك ياستيفا

اشاره  تنها به انتفاع از مال ديگري ،المثلتعريف فوق از اجرت

مندي زوج از نيروي بحث است بهره اين اما آنچه موضوع ،دارد

كه كار نوعي  لذا نظر به اين .كار زوجه در ايام زناشويي است

 مال است خدمات و كار انسان نيز داراي ارزش مالي و

استيفا از كار ديگري نيز مستحق  ،قابل مبادله با پول بوده

 .المثل استاجرت

 مفاهيم -1

 المثلاجرت -1-1

المثل از جمله اصطالحاتي است كه معنا و مفهوم آن در اجرت

دانان بسيار واضح بوده است و به همين  نزد فقها و حقوق ،ظاهر

 در كمتر كتاب فقهي و حقوقي تعريفي از آن بيان ،علت

المثل مختلف درباره اجرت يتعاريف ،با وجود اين .شده است

 (0/110: 1330 کاتوزيان،). وجود دارد

المثل داراي تعريف عام و خاص است كه در بسياري از اجرت

همچون اجاره، مضاربه، مساقات، نكاح و غيره  ،معامالت

انجام كاري مأمور  رايالمثل به شخصي كه بپرداخت اجرت

امري معمول است و قابليت آن را دارد كه در انواع  ،شده

ر معناي خاص به المثل داجرت. معامالت نقش داشته باشد

 ،داري زوجه در خانه زوج است الزحمه كارهاي خانهمعني حق

. تواند مطالبه نمايد زوجه مي ،كه در هر زمان از ايام زوجيت

المسمي اجرت .المسمي قرار داردالمثل در مقابل اجرتاجرت

دادن كار به عامل كه معمواًل مردم در برابر انجام است مزدي

. شود نگرديده گفته ميشده و معيننبردهنام پردازند و از آن مي

 است گرفته برآورده شدهاجرت عملي، شبيه عمل انجام ،در واقع
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مثاًل اگر شخصي را  ،گردد و براي عمل مورد نظر تعيين مي

د نبراي نقاشي ساختمان استخدام كنند و اجرت او را معين نكن

ي ياستيفا المثلاجرت ،مستقلاجير  بعد از اتمام عمل عامل يا

المثل قرار كنند و همان را اجرت عمل را نزد عرف محاسبه مي

 (0/13 :1310امامي، ) .دهند مي

 الطالقمتعه -1-0

به  "تمتعت"اسمي است که از ، سکون تاء متعه به ضم ميم و

در همه اقسام  .نفع بر مردم گرفته شده است "انتفعت"معناي 

. اين معنا وجود دارد... و  متعه طالق، متعه نکاح از جمله ،متعه

و اشاره به " استعتت" و" متعت" ضمن مترادف دانستن کلمات

. اندخوذ دانستهأمتعه را از آن م، "متعه طالق" مانند ،اقسام متعه

گفته است هر چيزي که به گونه  "متعه"راغب نيز در معناي 

 (ذيل واژه: 1010، اصفهانيراغب ) مفيد باشد متاع و متعه است

 ،به معناي آنچه قابل انتفاع است، "متعه"و " متاع" کلمات

اين معنا  .اندک و ناپايدار و موقتي است ،اما اين انتفاع ،باشد مي

منظور از متعه . خورد در همه اقسام متعه طالق به چشم مي

مند آن چيزي است که زوجه مطلقه از آن بهره ،طالق در شرع

يجادشده بين زوج و زوجه گردد و به عوض فراقت و جدايي ا مي

که شامل مال يا هر عوضي است که به  ،گرددبه او اعطا مي

 (1311: 1010، ثعالبي) .شود زوجه مطلقه اعاده مي

 المثلتعريف حقوقي اجرت -1-3

به معناي  ،تشكيل شده "مثل"و  "اجرت"المثل از دو واژه اجرت

هاي  در واقع و در مقايسه با نمونه ،كه اجرت يك عمل اين

هنگامي كه گفته  ،براي نمونه ؟مشابه به چه ميزان است

المثل رنگ كردن يك ساختمان چقدر است؟ شود اجرت مي

آميزي منظور اجرتي است كه در واقع بايد در ازاي رنگ

 .ساختمان مشابه ساختمان موجود پرداخت كرد

 :ستا ذيلدانان به قرار هاي حقوق تعريف

 المثل عوضي است كه بين طرفين مقرر نشده باشد و اجرت

 ؛بايد توسط اهل خبره معين گردد

 كه مورد عقد  بدون آن ،اي منافعفمنافع در مقابل استي عوض

 (0/33: 1310، امامي) .المثل گويندد را اجرتقرار گير

 چون با مالحظه امثال مورد  ،بدل قيمت واقعي منافع در بازار

: 1330، كاتوزيان). المثل نام داردشود اجرتاجاره تعيين مي

1/113) 

 پيشينه فقهي -0

 اجرت پيشينه فقهي -0-1

مسأله اجرت براي زن در مورد خدماتي كه جزو وظايف او 

از جمله در مورد شيردهي زن به فرزند و گرفتن اجرت  ، نيست

موضوعي است كه در بخشي از  ،از پدر و مادر يا اموال فرزند

اما به صورت يك باب  ،روايات و منابع فقهي مطرح شده است

 ،كه فقها بر روي آن متمركزشده و به آن پرداخته باشند ،فقهي

صراحتًا خدماتي  ،گرچه در بعضي از روايات ؛در فقه اثري نيست

داري و رسيدگي به كارهاي منزل از وظايف زن از قبيل خانه

الزحمه براي اما در مقابل نيز اثري از تعيين حق ،نفي شده است

ولي شرعًا  ،دهند زن در مورد كارهايي كه نوعًا زنان انجام مي

 . خورد نيست به چشم نمي آنهاوظيفه 

اساس مباني  بر ،المثل ايام زناشوييموضوع پرداخت اجرت

له أاز قبيل پرداخت اجرت به زن براي شيردهي يا مس ،فقهي

المثل ايام با تطبيق قانون اجرت ،كه اين تحقيق ،باشد استيفا مي

المثل ايام زناشويي زناشويي با فقه درصدد تبيين جايگاه اجرت

 .دباش در فقه مي

 پيشينه فقهي متعه -0-0

اي  متعه را ويژه مطلقه ،سوره بقره 033از ميان آيات قرآن، آيه 

. اي مشخص ندارد مهريه که با او نزديکي نشده است و ،دانسته

 قبل اگر آنان را: گويدمنان ميؤسوره احزاب به م 03آيه 

 مناسب ايبسترشدن طالق داديد آنها را با هديههم از

 .مند سازيدهبهر

 مطلق طوره ب متاع پرداخت به حکم نيز بقره سوره 001 آيه در

 متعه" مانند اقسامي متعه .سته اآمد مطلقه زنان همه براي

 اصطالح در (لمتعهرامه) طالق متعه .دارد" نکاح متعه" و" طالق

 از پس خود فقر و توانگري حسب بر شوهر مالي كه يعني

 آن از مدت عده در تا دهد مي وي به خويش همسر طالق
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 كه است صادق زني مورد در متعه ،ديگر عبارت به. كند استفاده

 و نشده ذكر وي مهريه عقد هنگام در اما ،كرده ازدواج مردي با

 با متناسب ،صورت اين در. است شده داده طالق دخول از پيش

: 1010 نجفي،) .شود مي داده زن آن به چيزي ،زوج مادي وضع

 (133: 1013 طبرسي،؛ 11

برشمردن  و طالق متعه بر" مهريه" عنوان اطالق ،اين وجود با

 و شيعه فقهي منابع زيرا در ،نيست درست مهريه اقسام از آن

 اشاره تنها و نشده تعبير مهرالمتعه به طالق متعه از سنت اهل

 چنين ،عقد هنگام در مهريه ذكرنشدن فرض در است كه شده

 زني چنين فرض طالِق در و گويند مي "البضعمفوضه"را  زني

 مهر قسيم متعه ،رو اين از .است متعه مستحق ،دخول از پيش

 آن قسم تواندنمي شئ قسيم كه است بديهي .قسم آن نه، است

 ذكر مهريه بدون دائم عقد: گويد اول در اين باره مي شهيد .باشد

 مستحق زن ،دخول فرض در ،صورت اين در .است صحيح

 داده طالق ،دخول از که پيش فرضي در واست  بوده مهرالمثل

 (310: 1330، يزديطباطبايي). باشد مي متعه مستحق شود

 

 سنت اهل فقهاي نظر از متعه -3

 صورت زفاف و نشده تعيين مهر كه است واجب طالقي در متعه

 که اين يا نه يا تعيين گردد مهر عقد از پس خواه ،باشد نگرفته

 و واجب: است گونه دو متعه .باشد باطل اساس از مهر تعيين

 و نباشد زفاف و نشده تعيين مهر كه آنجاست واجب .مستحب

 (131 :1333 ،جزيري). 1براي ديگر موارد است مستحب

 طالق زفاف از پيش باشد نشده تعيين برايش مهر كه زني اگر

 به بايد الزامًا شوهر كه است مالي آن و دارد متعه حق د،وش داده

 متعه حق مورد 3 در ولي (131: 1333 جزيري،) ،0بپردازد زن

 : نيست

 ؛گردد تعيين مهر برايش عقد از پس كه زني 

 ؛باشد دو هر ارتداد اثر بر يا توافقي يا زن ناحيه از طالق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ... . المتعه به تجب الذري فالطالق: الحنفيه.  
 لها وجبت مهر لها يفرض أن قبل و الدخول قبل المفّوضه طّلقت فإذا: الشافعيه.  

 ... .المتعه

 (131: 1333جزيري، ) .3باشد همسر فوت اثر بر طالق 

 برايش مهريه كه ،مفّوضه زن براي است واجب متعه که چنان

جزيري، ) .0شود داده طالق ،زفاف از پيش و باشد نشده تعيين

1333 :131) 

 فقيهان، و مفسران از اندك گروهي مشهور، رأي مقابل در

 مرد سوي از اختياري، كه جدايي صور تمامي در را الطالقمتعه

 و امتاع اين اينان ديگر، سخن به .دانند مي الزم پذيرد، صورت

 در و دانند مي مهرالمثل و مهريه صداق و از جدا امري را تمتيع

 از حديثي در .دانند مي مرد تکليف را آن ،طالق صور تمامي

 مؤمني زن هر :تاس شده نقل (ع) طالبابيبنعلي اميرالمؤمنين

 الطالقمتعه دريافت حق، كنيز يا باشد آزاد شود، داده طالق كه

 (303 :1331 ميبدي،. )دارد را

 001 آيه ذيل ،سنت اهل معاصر مفسران اززحيلي،  همچنين

 :ددار ابراز مي را نظري چنين بقره سوره

 را متعه ،آيه اين كه چرا ،دارد رجحان شافعيه سخن ،من نزد

 باشد صورت گرفته زفاف خواه ،كند مي اثبات طالقي هر در

 فرموده الزام زفاف عدم صورت در را متعه نخست خداوند .نه يا

 زيدابن از ريرجابن. داده است تعميم را لزوم آيه، اين در و

 خواستم اگر :گفت مردي، شد نازل آيه اين چون :كند مي نقل

. شد نازل دو آيه اين كه خير، نه وگر دهم انجام مي كنم، احسان

 ( 111 :1011 زحيلي،)

عموميت  به المحّلي كتاب در ،سنت اهل فقيهان زم ازحابن

 در طالق متعه: که كندمي استدالل چنين و استقائل  وجوب

 در حتي و است واجب ،طالق انواع تمامي در و آن صور تمام

 آن پرداخت به را شوهر بايد و حاكم است نيز الزامي خلع طالق

 الزم متعه پرداخت ،طالق بدون جدايي در بلي .كند اجبار

 به و وي وارثان و زن براي است شوهر عهده بر متعه .نيست

 اين ما بر دليل .گردد مي تعيين آن مقدار شوهر شأن تناسب

 .است شده منسوخ آيه اين :بگويد اگر .است قرآني آيات ،مدعا

 را آن تا ندارد اول برخالف آيه مطلبي دوم آيه كه دهيم جواب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 قبل طّلقت و صداق لها يسّم لم التي للمفّوضه تجب المتعه أّن كما و: الحنابله.  
 .الوطئ

 ... .أحدهما مات أو الدخول قبل و الوطأ قبل طّلقت فإن: المالکيه.  
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 در متعه :اندگفته برخي .باشند مي استناد قابل دو هر و كند نسخ

 زفاف و باشد نشده تعيين مهريه براي زن كه است الزم آنجا

 ابن). ندارد دليلي رأي اين ،ما نظر از ولي نگيرد، صورت هم

 (11/001 :1310 حزم،

 

 المثل اجرت شرايط -0

 المثلماهوي اجرت شرايط -0-1

 قانون و شرع كه است اي ويژه حقوق همان از يکي المثلاجرت

 زندگي در ي خاصوظايف زن .است گرفته نظر در زنان براي

 اين. است شده برشمرده شرع و قانون توسط كه دارد زناشويي

 به ،قانون مطابق. است و خاص عام تمکين شامل وظايف

 شود مي برقرار تکاليفي و وظايف زوجين يانم ،ازدواج محض

 به عام تمکين .دهند انجام را آن يکديگر نسبت به بايد آنها كه

 پشتوانه و گيرد مي قرار زن عهده بر كه تکليفي يعني ،كلي طور

 بدون تواند نمي شرعًا زن عنوان مثال به ،دارد قانوني و شرعي

 كردن كار و تحصيل ادامه .شود خارج خانه از همسرش اجازه

 در چند هر ؛باشد شوهر اجازه با بايد نيز خارج از منزل در زن

دريافت  عقدنامه در را حقوق اين زنان از بسياري ،حاضر حال

 اما ،است زناشويي وظايف به مربوط نيز خاص تمکين .ندنک مي

 دهد انجام اموري را منزل در زوجه ،موارد اين از غير در اگر

 طور به را آن انجام كه شرطي به ؛كند پاداش مطالبه تواند مي

 (10 :1311شهيدي، ). باشد نکردهقصد  رايگان

 المثلفقهي اجرت شرايط -0-0

 حق كه دارند اعمجا موضوع اين در سنت اهل و اماميه فقهاي

 استوار دو مستند بر را خويش نظر و است مرد با طالق

 :اند ساخته

به  طالق «بالساق اخذ من بيد الطالق» نبوي حديثـ  اول

 ؛(مرد) ستا دست کسي است که عقد به دست او

 مرد به را طالق كه ،مختلف آيات در متعال خداوند قول ـ دوم

ُّ إيذاا طالَّْقُتُم الن يسااءا »از جمله  ،است داده نسبت َيا أاي ُّهاا النَِّبي
 زوج حق را طالق صراحت به (1/ طالق)«... ليعيدَِّتيينَّ فاطال يُقوُهنَّ 

 مقدس شارع گفت كه بايد ،حکم اين توجيه در .است دانسته

و  نفقه مهريه، يعني ،زن حقوق كامل ايفاي با را طالق اجراي

 را مرد جانب از طالق اجراشده واست   داده قرار المثلاجرت

 مدت انقضاي به آن اثر قطعيت بلکه ،ندانسته آني طالق يك

 از طالق با منطق و انصاف از دور به زن چنانچه ؛است عده

وضع و  احکامي ،اسالم مقدس شرع شود مواجه شوهر سوي

 مردان بر و حقوقي مطلقه زنان براي و نموده صادر دستوراتي

 حمايتي ـ مالي حقوق از يکي .است داشته مقرر تکليفي نيز

 شوهر اراده و خواست با آنها طالق كه ،مطلقه زنان از اسالم

 مورد در .(13 :1331محقق داماد، ) است المثلاجرت ،شدهواقع

 مطابق بلکه ،ندارد وجود مستقلثي بح ،منزل در زن كار اجرت

 دارد وجود هايي شباهت ،معامالت بخش در مندرج موضوعات

 المثلاجرت پرداخت فقهي، موضوع هر در .است استناد قابل كه

 پرداخت و مسلم عمل به احترام كه همان ،كلي شرط يك از

 منزل در زن كار مثلالتاجر .کند مي تبعيت است عامل دستمزد

 بحث در .ددار اشخاص اجاره در المثلاجرت به زيادي شباهت

 دخالت و كار انجام بر آمر به کيفيت قصد ،اشخاص اجاره

 اجرت پرداخت در عمل انجام براي تبرع عدم و تبرع قصد

 تعيين هاي مالك توان مي وسيله بدين كه شوداشاره مي

 آن از را زن منزلدر  كار اجرت اخذ در عامل استحقاق

 (13: 1331محقق داماد، ). استخراج نمود

 

  قوانين در زناشويي ايام المثلاجرت -1

يعني  ،ماده واحده 3دانان براي تبصره يکي از مباني که حقوق

له أاند استناد به مس کردهل ايام زناشويي مطرح المثاجرت

قانون مدني . باشد قانون مدني مي 333مذکور در ماده  ياستيفا

گاه کسي بر حسب امر ديگري  هر»: دارد مقرر مي 333در ماده 

براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن  اقدام به عملي نمايد که عرفًا

شخص عادتًا مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل 

 که معلوم شود که قصد تبرع مگر اين ،بود خود خواهد

مقنن با فرض ارزش عرفي عمل و نيز  ،در واقع. «داشته است

شخص آمر و مهيا بودن عامل براي عمل، اماره را  بنا به دستور

عقد  ،شود و در واقع بر اين گرفته که شخص، اجير محسوب مي
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ايجادشده و اجاره با توجه به قرائن و امارات به صورت معاطاتي 

فرض هم در اين صورت عدم تبرع هست و شخصي که براي 

را  مديون اجرت عامل است و بايد آن ،گرفتهاو عملي انجام

که مشخص شود که عامل قصد تبرع  مگر آن ،پرداخت کند

 (111 :1333کاتوزيان، ). داشته است

 مطالبه بر مبني ،زوجه درخواست صورت در ،طالق از پس

 است، نبوده وي عهده به شرعًا كه هاييلزحمه كاراحق

 زوجه خواسته مينأت به نسبت تصالح طريق از بدوًا دادگاه

 ضمن چنانچه ؛تصالح امکان عدم صورت در و نمايداقدام مي

 باشد شده مالي، شرطي امور خصوص در الزم خارج عقد يا عقد

 به بنا طالق هرگاه صورت، اين غير در .دشو مي عمل آن طبق

 از زن تخلف از طالق تقاضاي و نيز نباشد زوجه درخواست

 به نباشد، ناشي نشده وي رفتار و اخالق سوء يا همسري وظايف

 :دشو مي عمل ذيل ترتيب

 است نبوده وا عهده به شرعًا كه را كارهايي زوجه چنانچه (الف

 براي و داده باشد انجام تبرع قصد عدم با و زوج دستور به

 را گرفتهانجام كارها المثل اجرت دادگاه شود، ثابت نيز دادگاه

 ؛نمايد حکم مي آن پرداخت به و محاسبه

 و مشترك زندگي سنوات به توجه با ،"الف" بند مورد غير در (ب

 وسع و است انجام داده شوهر خانه در زوجه كه كارهايي نوع

 زوجه براي (نحله) بخشش باب از را مبلغي دادگاه زوج، مالي

 (0/10 :1333کاتوزيان، ) .نمايد مي تعيين

 مشروط شرط چند به را زناشويي ايام المثلاجرت مقنن

 :تاس كرده

 عهده به شرعًا كه كارهايي الزحمهحق مطالبه بايد زوجه ابتدا

 به اقدام زوجه تا وقتي که يعني ،بدهد درخواست است نبوده وي

 به زناشويي ايام المثل اجرت موضوع ،باشد نکرده دادخواست

 حقوق در كه مبنايي با البته ؛باشد طرح نمي قابل خود خودي

 ،دارد مطابقت خصوصي حقوق در قانون نظارتي نقش و هست

به ويژه  و واحده ماده اين فلسفه اصواًل که اين به توجه اما با

  و به حقوق زنان بيشتر توجه ، به منظورواحد دهما 3 تبصره

 كه گفت توان مي، است بوده حمايتي قانون يك ايجاد ،واقع رد

: 1330صفايي، ). فاصله گرفته است مقنن اراده و خواست با

110) 

 با توانست مي نيز قانوني ماده اين وجود بدون ،فوق درخواست

 آن بهتر لذا .كند را اعالم خود يأر و رسيدگي آن ساير به توجه

 شدنروشن براي زوجه درخواست بدون خود دادگاه كه بود

 .نمايد اقدام المثل زناجرت وضعيت

 كشاندنسازش و صلح به به منظور دادگاه اقدام ،بعدي لهأمس

 درخواست در صورت كه است المثلاجرت مورد در زوجه و زوج

 در تا كند تالش بايد دادگاه ،زوجه طرف از المثلاجرت

 لهأمس به ورود از برسند به توافق آن مورد در طرفين که صورتي

 . كند خودداري المثلاجرت

 وارد دادگاه ،نرسيدند به تصالح المثلاجرت مورد در زوجين اگر 

 در را عقد ضمن وجود شرط و شود مي خواسته ماهوي بحث

 وجود شروطي اگر و کندمي بررسي الزحمهحق مورد در ،نکاح

 مثاًل شود،مي عمل شروط همان زمينه طبق اين در باشد داشته

 مجانًا را منزل امور زن كه باشد شده شرط نکاح عقد ضمن در

 منزل در كه كارهايي مقابل در زن باشد شده شرط دهد يا انجام

 گونههيچ زن که اصواًل آن يا كند دريافت عوض دهد مي انجام

 در كه قراردادي طبق ،شکل هر به .نپذيرد منزل در را عملي

 شود مي عمل است گرفتهصورت آن خارج از يا نکاح عقد ضمن

 :1313اتوزيان، ک). باشد مي دادگاه در يأر صدور مبناي همان و

003) 

 

 زناشويي ايام المثلاجرت و عرف -3

 از نظر فقها  -3-1

 اصطالح، در و است شده شناخته شيء معناي به لغت در عرف

 چنين كاتوزيان .است كردار يا گفتار در مردم از گروهي عادت

 ميان خود به خود و تدريج به كه است اي قاعده: کند مي تعريف

 مرسوم آورالزام ايقاعده عنوان به ،از آنان گروهي يا مردم همه

 .است شده

 :دكر لحاظ عنصر دو عرف براي توان مي پس
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 مردم عموم بين طوالني مدتي به كه عادتي يعني :مادي عنصر

 .دبندن كاربه را آن رسم ،معين واقعه برابر در همه و شود مرسوم

 از پس آن، بودن الزامي به عرف افراد اعتقاد :رواني عنصر

 اما ،مرسوم است افراد ميان در كه هست عادات از بسياري

 از بعضي مثل ،ندانند ملزم آن به را خود بسياري است ممکن

 ها جشن يا معاشرت آداب

 عرف عنوان به توان نمي دارد شيوع كهي را نوع امر هر پس 

 اختالف اماميه و سنت اهل ميان ،عرف مبناي در .پذيرفت

 به آيه عرف حجيت بر سنت اهل از بعضي ،دارد وجود اساسي

ْلُعْرفي  واْأُمرْ  اْلعاْفوا  ُخذي » شريفه  «اْْلااهيلييا  عاني  واأاْعريضْ  ِبي
 .کنند مي استدالل (133/اعراف)

 هر به ،تفسيري و فقهي منابع در را شريفه آيه در عرف چه اگر

 با اند كرده معنا واهي شرعيهن و اوامر يا نيك كردار يا گفتار نوع

 عرف براي تأييدي و گواه شريفه، آيه كه شده ادعال، حا اين

 هنگامي عقال بناي يا عرف اماميه، فقه در. است اصطالحي

در  معلوم هاي شيوه از يکي به كه است شرعي حکم بر دليل

واقع،  در .شود احراز آن به شارع موافقت و امضا اصول علم

 صغراي كه بحث است هنگامي و بازگشته سنت به عقال يناب

 بدون و مستقاًل عامه فقه نظر از كه حالي در ؛گيرد قرار سنت

 در .است دليل سنت كه است، همچنان دليل امضا هرگونه

 رفته است، كار به عرف كلمه موارد از بسياري در ،مدني قانون

 عرفي فهم اساس بر قرارداد( 000 ماده) مدني قانون برابر مثاًل

( 001 ماده) است نيطرف اراده منزله به عرف اي شودمي ريتفس

 نفقه، نييتع براي اي( 331 ماده) است آنان اراده مفسر عرف اي

 فقه از روييپ به مدني قانون ،نيبنابرا. است دادهارجاع  عرف به

 منحصر آن از استفاده و داندنمي مستقل ليدل را عرف ،هيامام

 (11 :1311نيا، هدايت) .دارد کاربرد فقه در که است مواردي به

 در قانون مدني -3-0

 عنوان به غالبًا كه ،قانون و فقه در عرف جايگاه به توجه با

 و خود، قانون که اين نه است حکم موضوع تشخيص و تعيين

 ايام المثلاجرت لهأمس در عرف جايگاه .كند ايجاد را حکمي

 .گيردبررسي قرار ميزناشويي مورد 

 عرف با آن رابطه و عقد ضمن شروط -3-0-1

 شروط است مذكور واحده ماده 3 تبصره در كه مسائلي از يکي

 عرف آيا كه آيد مي پيش الؤس اين حال باشد؛ميعقد ضمن

 با يعني ،شود پذيرفته عقد ضمن شرط يك عنوان به تواندمي

 لهأمس از عرفي مفاهيم يا بناي عقال و جامعه عرف به توجه

 خانه داخلي مدير را زن نوعًا كه ،خانواده در زن وضعيت

 ،شود نمي نگاه عامل و اجير عنوان به، زن و به داردمي محسوب

شرط  يك عنوان به تواندمي زن وضعيت از عرف درك اين آيا

 مخاصمه و تنازع مقام در ،شرط همين به و شود پذيرفته ضمني

 شود؟ اثر داده ترتيب ي،يزناشو ايام لمثلاتاجر سر بر

 بودنمتعارف كه است شده تصريح مدني قانون 001 ماده در

 هم تصريح عقد، بدون كه طوري بهت؛ عاد و عرف در امري

 ضمني شرط پس .است عقد در ذكر منزله به باشد آن منصرف

 باشد مي عقد در صريح شرط منزله به ،واقع در ،عرفي

 ماده  3 تبصره رسد ميان مي نظر به كه تناقضي که حالي در

 ديدگاه اگر كه است اين ،باشد مدني انونق 001 ماده و واحده

ه را بپذيرند و آن خانواد در زن و جايگاه وضعيت مورد در عرف

 المثلاجرت شدنمطرح به نوبت ديگر را شرط ضمني بدانند،

 زن وليتؤمس) عرفي ضمني شرط اين و رسد نمي ايام زناشويي

 ،عقد طبق چون رددا منافات المثلاجرت تعيين با (خانواده در

 تواندنمي بابت اين از و موظف است يدارهخان انجام به زن

 (130 :1313کاتوزيان، ). حق بداندذي را خود و باشد مدعي

 كه مطلب اين به توجه با رسد مي نظر به ،اشکال اين جواب در

 طول در ،واقع در و دارد موضوع كاربرد تشخيص مقام در عرف

 محکم اصول نيز و آن عرض در نه و است قانون و شرع

 ،تبرع عدم اصل يا ،غيرعادالنه منع داراشدن قبيل از ،حقوقي

 رب داللت همگي من،ؤم عرض و نفس و مال حرمت يا

 عرف يك پس .است اشخاص منافع و اموال بودنمحترم

 مقام در و بزند تخصيص را حقوقي اصول تواندنمي ،موجود

 شروط از منظورپذيرفته شود که  هم اگر .باشد مقدم ،عمل

 .باشد عمل مالك تواند نميت، سا عرضي شرط ،عقد ضمن

 المثلاجرت استحقاق شرايط -3-0-0
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 شرط طالق، به مربوط مقررات اصالح قانون 3تبصره  اساس بر

 سوي از شده كارهاي انجام كه است اين المثل اجرت استحقاق

 دسته آن كه معنا اين به، نباشد او وظايف يا تکاليف جزو زوجه،

مکلف  آن انجام به زوجه كه دارد شده اجرتانجام كارهاي از

 زن وظيفه شرعًا كارهايي چه انجام که اين در قانون .نباشد

 مسکوت اوست، شرعي وظيفه از خارج كارهايي و چه است

 فقهيمنابع  به مطلب شدن روشن براي بايد ،اينجا در .است

 :گيردمي قرار بررسي مورد قسمت 0 در موضوعلذا  .شود رجوع

 نگاهداري .3 ؛(رضاع) شيردادن .0 داخلي منزل؛ امور انجام .1

 .فرزند تربيت .0 ؛(حضانت) فرزند

 العقدضمن مالي شرط طول در المثلاجرت كه داشت توجه بايد

 در نيز و است اريدهامر خان در زوجه كارهاي مورد در مالي

 داريخانه امور در زوجه اگر يعني ،است المسمياجرت طول

 .رسدنمينوبت  المثلاجرت به باشد العقد داشتهضمن شرط

 در اگر كه چرا ،باشد داشته تبرع قصد نبايد همچنين زوجه

 به اصطالح و تبرع نيت و قصد ابتدا از داريخانه كارهاي انجام

؛ بگيرد زوجيت ايام المثلاجرت تواندنمي ،باشد داشته رايگان

 مورد بحث كه رسدمي به نحله نوبت ،خصوص اين در البته

 و باشد زوجه سوي از نبايد طالق درخواست. قرار خواهد گرفت

 كه ،طالق تقاضاي اگر البته؛ باشد داشته طالق قصد شوهر بايد

 يا همسري وظايف از زن تخلف از است شده زوج سوي از

 نيز اين صورت در ،نشأت يافته باشد زوجه رفتار و اخالقسوء

 (30 :1331صفايي، ). گيرد نمي تعلق المثلاجرت

 

 المثلاجرت مطالبه شرايط -3

 بدهد، انجام را كارهايي شوهرش براي مذكور شرايط با زني اگر

 المثلتاجر مطالبه ،حالت اين در. شود مي المثلاجرت مستحق

 :تاس ذيل شرايط تحقق به منوط

 مالي شرط عدم -3-1

مالي  امور خصوص در الزم، خارج عقد يا عقد ضمن چنانچه

همان  ،ظاهرًا مقصود .شود شرطي شده باشد، طبق آن عمل مي

گانه  شرط تنصيف دارايي است که شرط اول از شرايط دوازده

 . باشد مندرج در اسناد ازدواج مي

 زوجه جانب از طالق تقاضاي عدم -3-0

 مطالبه مانع اقدام اين كند، طالق درخواست زوجه اگر

 زوجه ممکن سوي از طالق درخواست .شود مي المثلاجرت

 از كراهت ،(مدني قانون 1131 ماده) حرج و عسر دليل به است

 ماده) زوج غيبت ،(قانون مدني 1103 ماده) خلع طالق و شوهر

 (مدني قانون 1113 ماده) وكالتي طالق و (مدني قانون 1103

 اطالق است، آمده تبصره در كه به نحوي ؛قانون عبارت .باشد

 (30: 1331صفايي، ). شود مي فوق موارد تمام شامل و دارد

 همسري وظايف از زوجه تخلف عدم -3-3

 وظايف انجام در زن قصور و رفتارسوء شرط، اين اساس بر

 براي نفقه را او استحقاق كه آن بر عالوه زوجيت،

 سلب وي از نيز را المثلاجرت مطالبه حق برد، مي بين از

 باشد نمي منطيق حقوقي فقهي موازين بر امر اين البته ؛کند مي

 تواند نمي ذكرشده، موارد در زوجه ،دليل چه به نيست معلوم و

 ارتباطي چه و نمايد را درخواست خود مستقر حقوق استيفاي

 اين .دارد وجود وي مالي حقوق درخواست و شرايط اين بين

 طالق متقاضِي زن اگر: شود گفته كه است به آن شبيه مطلب

ممکن  نمايد؟ مطالبه را خود گذشته نفقه تواند نمي ديگر باشد،

 تقاضاي از يپيشگير براي شرايط اين شوند مدعي است

 ،شده است وضع طالق آمار آوردنپايين و واهي هاي طالق

 زمان قانون، اين اجراي زماني ظرف كه داشت توجه بايد لکن

 هدف با زني كه رسد نظر مي به بعيد ،آن بر عالوه. است طالق

 كانون شود حاضر دنيا، الم از ناچيزي مقدار به رسيدن

 طالق اگر نيست منصفانه ،در ضمن .كند متالشي را خانوادگي

 المثلاجرت مطالبه حق از باشد، حرج و عسر دليل به زوجه

 (0/011 :1330امامي، ). شود محروم

 المثل،اجرت مطالبه زمان كه آيد برمي چنين 3 تبصره ظاهر از

 قانون صدر درکه  "پس از طالق"عبارت  .است طالق از پس

 براي كه اين بر عالوه ؛باشد مي برداشت اين مؤيد آمده، فوق

 سابق شوهر از را خود مالي است حقوق دشوار طالق از پس زن



 تسنن اهل فقه با مدني قانون در تيزوج اميا المثل اجرت قييتطب بررسي 13/شريفي و نصراللهي

 

 

 قانون همين 3 تبصره با تعارض در برداشت اين كند، دريافت

 صيغه زيرا در تبصره مزبور تصريح شده است اجراي ،است

 و شرعي حقوق تأديه به كولؤم دفتر، در آن ثبت و طالق

 صورت به( آن غير و جهيزيه نفقه، مهريه، از اعم) زوجه قانوني

براي آن است  ،در اين تبصره "غير آن و"عبارت . باشد مي نقد

. که تصور نشود حقوق مالي فقط مهريه، نفقه و جهيزيه است

المثل يا نحله نيز  بايد تکليف اجرت ،پيش از طالق ،بنابراين

 از اي استفساريه طرح موجب ،مطلب اين در ابهام. روشن شود

 ذيل شرح به مجمع پاسخ .شد نظام مصلحت تشخيص مجمع

 :دبو

 3 تبصره ابتداي در" پس از طالق" منظور از کلمه: ماده واحده

 01/1/1331 مصوب، طالق به مربوط مقررات اصالح قانون

 سازش امکان عدم احراز از پس نظام، مصلحت تشخيص مجمع

 3 تبصره اعمال زماني ظرف ،بنابراين .است دادگاه توسط

 زوجه لذا. است زوجين ميان سازش امکان عدم احراز از پس

 برخي. کندرا مطالبه  المثلاجرت تواند نميزناشويي  دوران در

كاري  تبرع، قصد عدم و زوج درخواست به زوجه هرگاه معتقدند

 استحقاق تاريخ از و شود مي المثلاجرت مستحق دهد، انجام

 .است زوج مديون نکند، ادا را وي حق زوج كه زماني تا

 كاري هر از پس زوجيت دوران در تواند مي زوجه ،اساس اين بر

 زمان در تواند مي همچنين .بخواهد را كار آن المثلاجرت

...(  و نفقه مهريه،) خود مالي حقوق ساير مانند را المثلاجرت

 با زوجيت رابطه اگر كه شد مدعي توان مي حتي ،نمايد مطالبه

 از ورثه را خود المثلاجرت تواند مي زوجه شود، منحل زوج فوت

 تعلق ميت تركه به كه ديوني و حقوق .نمايد درخواست ميت

حقوق و ديوني »: کند مي بيان مدني قانون 133 ماده .گيرد مي

 گيرد و بايد قبل از تقسيم آن که به ترکه ميت تعلق مي

 .«ادا شود

 المثل زنان مستحق اجرت -1

 با ،زوجه به آن تعلق و المثلاجرت آيا كه بحث اين از جداي

 مطابق :اواًل ،خانواده است بگيرالزحمهحق زوجه كه قيد اين

 شوهران برابر در را زنان :ثانيًا و ؟خير يا است زن منزلت و شأن

 براي زوجه حق .كندمي گرفتن دستمزد به تشويق و تحريك

 :تاس قانوني ماده دو به مستند زوجيت ايام المثلاجرت گرفتن

هر کس بر حسب »: دارد مي اشعار كه ،مدني قانون 333 ماده .1

 اجرتي عمل ديگري اقدام به عملي کند که عرفًا براي آنامر 

 مستحق عامل باشد عمل آن مهياي عادتًا شخص آن يا و بوده

 قصد كه شود معلوم كه اين مگر ،خواهد بود خود عمل اجرت

 ؛«است داشته تبرع

 مربوط مقررات اصالح قانون واحده ماده 3تبصره " الف" بند .0

 تشخيص مصلحت مجمع 1331/آبان/01 مصوب ،طالق به

 عهده شرعًا كه را كارهايي زوجه چنانچه»: ددار مي مقرر نظام

 باشد داده انجام تبرع قصد عدم با و زوج دستور به نبوده، وي

 كارهاي المثلاجرت دادگاه .شود ثابت نيز دادگاه و براي

 پس . دهد مي حکم آن پرداخت به و محاسبه را گرفتهانجام

 شرايط حصول صورت در فوق مواد به استناد با تواند مي زوجه

 .«كند مطالبه زوج از را زوجيت ايام المثلاجرت ذيل

 

 سنت اهل فقه در متعه مستحق زنان -3

 متعه مشمول و مستحق زنان مورد در سنت اهل فقهي مذاهب

 اماميه ايشان همانند فقهاي از برخي زيرا ،دارند نظر اختالف

 اش مهريه تعيين و دخول از پيش كه زني مورد در تنها را متعه

ا ر متعه موارد ديگر در و واجب دانسته ،است شده داده طالق

 زن هر به متعه دادن، ايشان از برخي .اند دانسته مستحب

 مورد در اما ،اند دانسته باشد مستحب گرچه مدخوله ،را اي مطلقه

را  است متعه شده تعيين اش مهريه كه ،غيرمدخوله مطلقه زن

 الزم را مهريه براي شدهنتعيي مقدار همان تنها و ندانسته الزم

 زن که در اين اهل سنت فقهي مذاهب همه .اند دانسته

، است متعه مستحق نشدهتعيين اش مهريه كه، غيرمدخوله

 (010: 1331ابن قدامه، ). دارند اجماع

 تبرع قصد عدم

 تبرع قصد عدم شرط الزحمه،حق استحقاق شرايط از ديگر يکي

 مقررات اصالح و قانون مدني قانون 333 ماده در قيد اين .است

 قرار بررسي مورد بايد كه اينکته. است آمده طالق به مربوط
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 از چيست؟ تبرع قصد مورد در اصل اولي كه است اين بگيرد،

 آن، عدم و تبرع بين دعواي در كه شود مي استفاده مدني قانون

 در عدم اصل مطابق ،اصل اين كه ،است تبرع عدم عامل اصل

... »: دگويمدني مي قانون 333 ماده اخير قسمت. است شرع

 شود معلوم که اين مگر بود، خواهد خود عمل اجرت مستحق

 خوبي به عبارت اين از تبرع قصد. «است داشته تبرع قصد كه

 خصوصيتي داريخانه المثلاجرت بحث در .است فهم قابل

 مواجه تعارض دو با را تبرع عدم اصل كه اجراي دارد وجود

 :از عبارتند كه ،كند مي

 بناي كه صورت اين به .تبرع ظاهر با تبرع عدم اصل تعارض

 پوشيبا چشم .استوار است محبت و گذشت تعاون، بر خانواده

 را شوهرش چون زن كه است اين معمول و ظاهر ،استثنا از

 وجود صورت در جز کند مي او فداكاري براي دارد، دوست

 نيا،هدايت) .برداشت دست ظهور اين از توان نمي اماره يا قرينه

1311 :11) 

 ،تعارض در كه است اين شود، داده پاسخ آن به بايد كه سؤالي

 عملي اصل تعريف است؟ در مقدم يك كدام ،ظاهر و اصل

 وجود دليلي كه است جايي عملي، اصل كه است شده گفته

 مراجعه آن به سرگرداني و تحير براي خروج از مکلف و ندارد

 اند ودانسته آورظن اماره را ظاهر ،اصوليان که آن حال ؛كند مي

 دليل اصل كه حالي در ؛كنند مي ذكر رديف داليل در را آن

 اصل بر ظاهر اصول، علماي عقيده به نتيجه، در. نيست

 (011: 1031صدر، ). است مقدم

 خدمات بحث نپذيريم، اينجا در را اصل بر ظاهر تقديم اگر حتي

 شرط آن و شود مي روديگر روبه يمشکل با زوجيت دوران در زن

 در زوجه تبرعي كاركردن كه صورت اين به ؛است عرفي ضمني

. است ازدواج در ضمني شرط يك صورت زناشويي به زندگي

 (10 :1311، نيا هدايت)

 در امري بودن متعارف ،001 ماده طبق هم مدني قانون در

 به هم منصرف تصريح بدون عقد كه طوري به ؛عادت و عرف

 آن بر را ما ،بحث اين .است عقد در ذكر منزله به باشد، آن

 استفتائات .دهيم معاصر صورت مرجع چند از استفتائاتي داشت

 به المثلاجرت پرداخت كه مراجعي دهد مي نشان گرفتهصورت

 دانندمي زنان تبرع بر را اصل ،اندكرده شرايطي به كولؤم را زن

 (10: 1311نيا،  هدايت). بينند نمي آن مشروعيت براي وجهي و

 

 المثلتاجر مطالبه محاسبه و نحوه -11

 را همسرش حقوق تمامي كه زماني تا تواند نمي مردي هيچ

 مدت اندازه  هر و دهد طالق را او است، نکرده پرداخت

 بديا مي افزايش نيز حقوق اين باشد، بيشتر مشترك زندگي

 منطقي دليل هيچ كه بدون مرداني از بسياري ،دليل همين به 

 منصرف اقدام اين از دارند، را خود همسر دادن طالق قصد

 زنان براي قانون و شرع كه ،ويژه اين حقوق از يکي .شوند مي

 زندگي طول در زن اگر .است المثلاجرت گرفته، نظر در

 آن انجام به كه دهد انجام كاري خود، همسر خانه مشترك و در

 المثلآن اجرت به كه است پاداشي مستحق نيست،موظف 

 كارهايي الزحمهحق به المثلاجرت كلي، لحاظ از. شود مي گفته

 انجام اما به دهد مي شوهر انجام خانه در زن كه شود مي گفته

 .نيست ، موظفآن

 از زن نيست قرار كه دارد وجود فرض اين ،خانوادگي روابط در

 دهد، مي او انجام خانه در كه كارهايي بابت خود، شوهر

 المثل اجرت عنوان طرح با گذارقانون اماد، كن دريافت دستمزدي

 به زن كه دارد را موضوع تفهيم اين قصد قانوني، مباحث در

 هرگونه انجام صوت در و نيست موظف منزل كارهاي انجام

 آن به مربوط المثل اجرت تواند ، ميشوهر خود منزل در اقدامي

 المثل، اجرت مطالبه صورت در ديگر، بيان به .كند دريافت را

 .پرداخت را اجرت او بايد

 به مربوط مقررات اصالحقانون "عنوان  با قانوني ،1331 سال در

 تبصره ششمين. بود تبصره 3 شامل که بود شده تصويب "طالق

 درخواست صورت در ،طالق از پس»: مقرر داشته است ،آن

 عهده به شرعًا كه ،كارهايي الزحمهحق مطالبه بر مبني ،زوجه

تأمين  به نسبت تصالح طريق از بدوًا دادگاه است، نبوده وي

 تصالح، امکان عدم صورت در و نمايدمي اقدام زوجه خواسته

 مالي، امور در خصوص الزم، خارج عقد يا عقد ضمن چنانچه
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 صورت، اين غير در .شود مي عمل آن طبق ،باشد شده شرطي

، طالق تقاضاي نيز و نباشد به درخواست زوجه بنا طالق هرگاه

 رفتار وي و سوءاخالق يا همسري وظايف از زن تخلف از ناشي

 :شود مي عمل زير ترتيب به نباشد،

 به نبوده، وي عهده به شرعًا كه را كارهايي زوجه چنانچه ـ الف

 دادگاه براي و باشد داده انجام تبرع عدم قصد با و زوج دستور

 را گرفتهانجام كارهاي المثل اجرت دادگاه شود، ثابت نيز

 ؛كند مي حکم آن پرداخت و به محاسبه

 مشترک زندگي سنوات به توجه با، "الف"بند  مورد غير در ـ ب

 مالي وسع و داده انجام شوهر خانه در زوجه که ييکارها نوع و

 نييتع زوجه براي( هنحل ) بخشش باب از  را مبلغي دادگاه زوج،

 .«دينما مي

 داده انجام كه را كارهايي اجرت زن اگر تبصره، اين اساس بر

 دادگاه نداشته است، تبرع قصد كند ثابت و مطالبه است،

 حکم آن پرداخت به و محاسبه را اعمال اين المثل اجرت

 دوش بر را المثلاجرت دشوار اثبات بار تبصره، اين در .كند مي

 در زني كدام كه حالي است در موضوع اين .گذاشت مي زن

 در ندارد؟ يا رددا تبرع قصد كه كند مي شرط خود، ازدواج جريان

 مربوط مقررات اصالح قانون 3 تبصره زمان اعمال در حقيقت،

 .دش نمي اعمال زن حقوق موضوع عماًل طالق، به

 ،حمايت قانون تصويب با طالق به مربوط مقررات اصالح قانون

 به مربوط مقررات اصالح قانون 3 تبصره، 1331 سال مصوب

 ،خانواده حمايت قانون 03 ماده در .كرد صريح نسخ را طالق

 با خود رأي ضمن دادگاه كه است آمده ،1331 مصوب سال

 ازدواج، تکليف سند مندرجات و عقد ضمن شروط به توجه

 همچنين و معين را حمل و اطفال زوجه، نفقه و مهريه جهيزيه،

 انونق 333 ماده مطابق تبصره ،طرفين زوجيت ايام المثل اجرت

 و اطفال نگهداري و حضانت چگونگي مورد در و تعيين را مدني

 مقتضي تصميم نگهداري و حضانت هاي هزينه پرداخت  نحوه

 ،خانواده حمايت قانون 03 ماده در گذاركند قانون مي اتخاذ

دعاوي  هاي آيتم از يکي است كرده كيدأت ،1331 سال مصوب

 عرف اساس که بر ،باشدمي زوجيت ايام المثل اجرت خانوادگي،

 اين المثل، دريافت اجرت براي شوهرداري، زن هيج اجتماعي،

 هفته، يك طول در مثال عنوان به كه كند نمي مطرح را موضوع

 انجام را منزل ديگر كارهاي يا آشپزي كرده مشخص دفعاتي به

 بايد المثل اجرت تعيين براي که اين بر كيدأت با داور .است داده

 نتوانيم كه زماني اما تا گرفت، نظر در نيز را مالي شوهر توان

 طبيعي كنيم، ايجاد زنان حقوق و اخالقيات موضوع بين تعادلي

 نگريستن زنان، حقوق از يك هر در خصوص صحبت كه است

الزام  دادخواست .است مسايل قبيل اين به بعديتك صورت به

 دادخواستي مشترك زندگي ايام المثل اجرت پرداخت به شوهر

 فرد نيز مورد در اين .شود مي مطرح خانواده دادگاه در كه است

 نوع اين در شهود .كند ثابت را خود ادعاي بايد مدعي

 علم .هستند دعوي قوي اثبات داليل از يکي نيز دادخواست

 مبلغ تعيين براي .ستا ادعا اين اثبات بر ديگر دليلي نيز قاضي

 ارجاع كارشناسي به پرونده نيز المثلبابت اجرت پرداخت قابل

 .شود مي داده

 

 ورثه از مشترك زندگي ايام المثلاجرت مطالبه -11

 الحاق طرح اسالمي شوراي مجلس نمايندگان، 1311سال در

 تهيه چنين مضموني با را مدني قانون 301 ماده به تبصره يك

 ،مطالبه صورت در تواند مي زوجه :نمودند مجلس تقديم و

 با متوفي زوج ماترك از را مشترك خود زندگي ايام المثلاجرت

 اصالح قانون 3 تبصره "الف"بند رعايت با و كارشناس نظر جلب

 كميسيون در طرح اين. كند مطالبه طالق به مقررات مربوط

: شدتصويب  شرح بدين تغييراتي با مجلس حقوقي و قضايي

 و نبوده او عهده به شرعًا كه كارهايي المثلاجرت تواندمي زوجه

 يمتوف زوج ماترك است، از داده انجام زوجيت ايام در

 براي و رسيد تصويب به الحاقي تبصره اين. نمايد مطالبه

 آن .شد ارسال نگهبان شوراي قانون اساسي به و شرع با تطبيق

 به نسبت واحده ماده تبصره اطالق :که اين اعالم با شورا

 زوجه تبرع قصد عدم با زوج دستور به زوجه كار مواردي كه

باشد  مجانيت داشته در صراحت يا ظهور زوج دستور وليد، باش

 موازين خالف را مجلس مصوبه باشد مجانيت بر عرفي جري يا
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 خود، مصوبه بر مجلس اساس اصرار بر .داد تشخيص شرع

 نيز مجمع و مطرح نظام مصلحت تشخيص مجمع در موضوع

 ماده ذيل تبصره الحاق جاي به كه نمود تصميم اتخاذ گونه اين

 مدني قانون 333 ماده ذيل ايتبصره الحاق به مبادرت 301

 :دنمو شرح بدين

 عرفًا و نبوده وي عهده به شرعًا كه را كارهايي زوجه چنانچه

 قصد عدم با و زوج دستور به باشد، المثلاجرت كار آن براي

 دادگاه .دشو ثابت نيز دادگاه براي و باشد داده انجام تبرع

 آن پرداخت به و را محاسبه فتهگرمانجا كارهاي المثلاجرت

 .دنماي مي حکم

 زوجيت ايام المثلاجرت به زوجه استحقاق اساس كه آنجا از

 المثلاجرت تعلق ،طرفي از و باشدمي طالق وقوع به منوط

 تسري لذا است،محدود  منصوص موارد به و استثنايي امري

 .تاس حقوقي موازين و قانون بر خالف زوج فوت به آن تعلق

 تطبيق قانوني و رسمي مرجع كه نگهبان شوراي که اين مضافًا

 دقيقًا كه را مجلس مصوبه باشدمي شرع با مصوبات مجلس

 شرع بوده، خالف زوج فوت صورت در لمثلاتاجر تعلق به

 تشخيص مجمع چون ،ديگر سوي از .تاس دانسته ناظر

 اياشاره ماترك وي و زوج فوت بحث به :اواًل ،نظام مصلحت

 ،301  ماده به تبصره اين الحاق جاي به :ثانيًا ؛است  ننموده

 ذيل آن الحاق باشد، به مي زوجه و زوج ميراث باب در كه

مبادرت  است، استيفا مبحث در كه ،مدني قانون 333 ماده

 زمان در المثلاجرت تعلق به نظر مقنن بر جملگي است، نموده

 نيز دادگاه در اثبات مرحله در همچنين .ددارداللت  زوج حيات

 تبرع، قصد عدم ه،زوج معاشرت حسن بررسي زوج براي حضور

 فوت با وصف كه است الزم … و زوج ناحيه از دستور صدور

 .نيست پذيرامکان امر اين نامبرده

 موضوع طرح كه چرا ،نيستند اشکال از خالي فوق استدالالت

 زيرا ،است حقوقي بوده و دقيق ،استيفا مبحث در المثلاجرت

 كاركردن دليله ب زوج عهده بر كه ديني به زوجه و زوج ميراث

 يك المثلاجرت ورد ندا ارتباطي گيرد، مي تعلق منزل در زوجه

 شرايطش لحاظ با تواند مي بخواهد هرگاه زوجه كه است دين

 امکان عدم عنوان به آنچه عالوه بر اين، .دمطالبه نماي را آن

 شد، زوج اشاره فوت صورت در المثلاجرت تعلق شرايط بررسي

 الؤس فرض ولي است، دادگاه در اثبات مرحله به ناظر

 از نظر صرف تعلق و عدم يا تعلق صرف) ثبوتي مرحله در

 دچن هر ؛باشد مي (دادگاه در آن اثبات امکان عدم يا امکان

 ،واقع احراز براي ي ديگريراهها نيز زوج فوت صورت در

 زوج حيات زمان در زوجه اگر اين، بر عالوه .داشت واهدخ وجود

به  وي ممنوعيت باشد، زوجيت ايام المثلتاجر مستحق دريافت

 خالف قانون ممنوعيتي زوج، فوت از پس آن طالبهمنظور م

 به طالق مقررات اصالح قانون در چه اگر توضيحًا .تاس

 در ولياست،  اشاره نموده طالق وقوع صورت در المثلاجرت

 به اياشاره هيچ مدني قانون 333ماده  ذيل الحاقي تبصره

 فوت صورت در المثلتعلق اجرت آن اطالق از و نشده طالق

 (10 :1330نيا، هدايت). است استنباط قابل زوج

 

 المثل بررسي رابطه شرط تنصيف اموال با اجرت -10

شرط را اداره ثبت به صورت چاپي در سندهاي ازدواج درج 

کرده و سردفتر کل بر اساس مصوبه و دستورالعمل شماره 

و شماره  1331شوراي عالي قضايي در سال  30103/1

غ شد که دو شرط در البه اداره ثبت اب 1330در سال  31100/1

اين دو شرط را اداره ثبت به صورت . اح ثبت شودهاي نک قباله

چاپي در سندهاي ازدواج درج کرده و سر دفتر مکلف است 

جراي صيغه نکاح، اين دو شرط را به طرفين تفهيم کند اهنگام 

و زوج در صورت پذيرش اين دو شرط، ذيل آن را در سند 

اولين شرط از اين دو شرط، شرط تنصيف . کند ازدواج امضا مي

ضمن عقد نکاح، زوج شرط نمود »: وال و از اين قرار استام

هرگاه طالق بنا به درخواست زوجه نباشد و به تشخيص دادگاه 

 تقاضاي طالق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا

رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايي  اخالقسوء

 ياآورده موجود خود را که در ايام زناشويي با او به دست



 تسنن اهل فقه با مدني قانون در تيزوج اميا المثل اجرت قييتطب بررسي 31/شريفي و نصراللهي

 

 

 شيري،) .«معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نمايد

1331 :01) 

 :شوددر اين زمينه بايد از نظر فقهي به دو سؤال پاسخ داده 

 صحيح و نافذ است؟آيا شرط تنصيف اموال شرعاً  

المثل تأثيري دارد يا  آيا شرط تنصيف اموال بر استحقاق اجرت

 خير؟

صحت شرعي شرط تنصيف اموال شرط تنصيف اموال در دو 

 : قالب قابل بحث است

به اين معنا که بر اساس اين شرط، زوج : اشتراک اموال ـ1

شود اموالي را که در طول زندگي زناشويي با زوجه به  متعهد مي

ً  به نظر مي. آورد، با او به شراکت بگذارد دست مي رسد  بدوا

زيرا از اسباب اشتراک عقدي در  ،چنين تعهدي باطل است

االموال پذيرفته شده است و اموال، در فقه اماميه تنها شرکت

  ؛االموال نيستاين شرط مصداق شرکت

کند بخشي از  به اين معنا که زوج تعهد مي: انتقال اموال ـ0

معين  يشده در طول زندگي مشترک را در شرايطاموال تحصيل

اشکالي که به اين شرط وارد  ترينمهم. به زوجه منتقل کند

بودن اين شرط، از دو مجهول. بودن آن استشده، مجهول

که هنگام انعقاد نکاح، ميزان دارايي زوج  اول اين: جهت است

پس مقدار مالي که به زن منتقل . در زمان طالق معلوم نيست

دومين دليل آن است که سهمي که  ؛خواهد شد، معلوم نيست

شده نصف زيرا سقف تعيين ،د، معلوم نيستشو به زوجه داده مي

چهارم يا درصد سوم يا يکاموال است و ممکن است دادگاه يک

کل اموال  :پس اواًل. ديگري را تعيين کند و به زوجه بپردازد

سهم و درصدي که به : انيًازوج هنگام طالق مجهول است و ث

 (01: 1331شيري، ). گيرد، مجهول است زوجه تعلق مي

 :اين ايراد، دو نظر ابراز شده است درباره

: درباره شرط دو نظر وجود دارد. شرط باطل و غيرنافذ است. 1

دانند و برخي ديگر شرط را  برخي شرط را جزئي از عوضين مي

طبق مبناي اول، اگر شرط مجهول . دانند مستقل از عوضين مي

 .شود کند و عوضين نيز مجهول مي شود، به عوضين سرايت مي

 عقد، شرط هم بطالنشود و با يجه، عقد باطل ميدر نت

 ،طبق مبناي دوم هم شرط مجهول باطل است. گرددباطل مي

زيرا شرط يک قرارداد و تعهد است و در هر تعهدي موضوع بايد 

چون موضوع شرط، مجهول است، شرط باطل ، معلوم باشد

تفاوت اين دو مبنا در آن است که طبق مبناي اول، . خواهد بود

گردد، ولي طبق مبناي دوم فقط شرط  صل عقد هم باطل ميا

 (.03 :1331شيري، ) شود باطل مي

نهي از غرر و جهل مختص به بيع  زيرا ،شرط صحيح است. 0

بر فرض که نهي از غرر در مطلق معاوضات جاري شود،  .است

 نکاح از معاوضات نيست و بر فرض که نکاح، معاوضه يا

چون ، باطل نيست مجهول مطلقًاشبه معاوضه باشد، شرط 

جهلي که به علم قابل تبديل باشد، مانع از صحت نيست و فقط 

در اين . جهلي مانع صحت است که به علم قابل تبديل نباشد

له هم ميزان دارايي مرد هنگام طالق و هم سهم زوجه از أمس

قابليت اين را دارند که معلوم شوند و دادگاه هنگام  ،اين اموال

پس اين جهل مانع از صحت . عين و معلوم خواهد کردطالق م

 (03: 1331شيري، ). نيست

احتمال . در نتيجه، دوختن لباس مطلق است و مشروط نيست

 دوم آن است که آمدن زيد، شرط براي دوختن لباس باشد و

 .در نتيجه، اصل عقد منجز است

شود و تعليق به اصل عقد در قسم اول، عقد معلق مي

، ولي در قسم دوم، عقد منجز است و تعليق فقط گردد بازمي

از  آنچه عرفًا. کند مربوط به شرط است و به عقد سرايت نمي

که تعليق در شرط  ،شود، قسم دوم است جمله باال فهميده مي

 (03: 1331شيري، ) .منجر به تعليق در عقد نشده است

 

 گيري نتيجه

المثل ايام تحقيق حاضر به منظور بررسي تطبيقي جايگاه اجرت

 .زناشويي در فقه مدني با فقه اهل سنت صورت گرفت

المثل در مباني فقهي اجرت"ال که ؤبه اين س ،در اين تحقيق

پاسخ داده شد و همچنين به مطالعه  "؟قوانين ايران چيست

مطابق . تطبيقي آن در فقه مدني با فقه اهل سنت پرداخته شد
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در کسب و تصرف  استقالل کامل مالي و آزادي ،اين تحقيق

زن در اموال خود، در حقوق اسالم و ايران شناخته شده است و 

الزحمه کارهايي را که خارج از زوجه استحقاق دريافت حق

 . دهد، دارد وظيفه شرعي و قانوني در خانه انجام مي

 ،الزحمه و ترتيبات آنشرايط دريافت حق ،بر اساس قوانين ايران

قانون اصالح مقررات  3 صرهاز جمله تب ،به موجب موادي

الزحمه توسط زوجه، مربوط به طالق، اموري از قبيل مطالبه حق

انجام کارهايي خارج از وظيفه شرعي، انجام کارها به دستور و 

مستندنبودن تقاضاي طالق توسط مرد به  ،يا تقاضاي زوج

اخالق و رفتار زوجه و قصد تخلف زن از وظايف همسري يا سوء

 . عدم تبرع توسط زوجه بوده است

به  ،اثبات صدور دستور از طرف زوج در انجام کارهاي خانه

بودن به عهده زوجه و اثبات تبرعي( امر)استناد اصل عدم 

 گرفته توسط زوجه، با استناد به اصل عدم تبرعکارهاي انجام

 . به عهده زوج است

مبني بر  ،به رسيدگي به خواسته زوجه ،محاکم به موجب قانون

 المثلتأييد اجرت)نظر در مورد آن  المثل و اظهارتعيين اجرت

 ،المثلدر فرض عدم اثبات اجرت. هستندموظف ( يا رّد آن

 نظر در خصوص نحله دادگاهها به رسيدگي و اظهار

 .هستندملزم 

الزحمه به مواردي که تقاضاي برابر اصول کلي، اختصاص حق

 ق توسط زوجه است يا مواردي که پس از فوت و حتيطال

اما  ،مانعي ندارد ،الزحمه کندزن تقاضاي حق ،در مدت زوجيت

اي روشن در تعيين  به دليل عدم تبعيت کارشناسان از ضابطه

نظرهاي کارشناسي متفاوت هستيم و  شاهد اظهار ،المثلاجرت

همچنين محاکم به اجراي شرط ضمن عقد تنصيف دارايي 

 .دارند زوج، مندرج در سند ازدواج، توجه کافي مبذول نمي

لزوم توجه و بررسي بيشتر در منابع فقهي  ،بر همين اساس

بيش  ،سازي قوانينبراي ايجاد وحدت رويه و نيز تنقيح و شفاف

 ،اميدوار است تحقيق حاضر .شوداز هر زمان ديگر احساس مي

مندان و هاي بيشتر در اين زمينه را براي دغدغه زمينه بررسي

 .  عالقمندان فراهم سازد

 

 مالحظات اخالقي

ز ارجاع به منابع يمربوط به نگارش متن و ن يمالحظات اخالق

 .ديت گرديرعا

 ر و تشکريتقد

اند، کمال  رسانده يارين مقاله يه ايکه ما را در ته ياز تمام کسان

 .تشکر را دارد

 سندگانيسهم نو

در  ين مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقينگارش ا

طور  منابع و نگارش به يآور ه پالن، جمعيمراحل ته يتمام

 . سندگان صورت گرفته استيمشترک توسط نو

 تضاد منافع

 .ن پژوهش فاقد هرگونه تضاد منافع استيا
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One of the specific rights considered in jurisprudence and law for the women is 

marital days (wedlock) fair or equivalent remuneration. The Islamic creeds` 

jurisprudential books and various chapters and laid the jurisprudential foundation 

of fair remuneration on the axiom of the Muslims properties veneration. Based 

thereon and drawing on the jurisprudential premises, this right has been inserted 

Iran`s law, including in article 336 of the civil law of family support, passed in 

2012. However, various expertise opinions offered due to the specialists lack of 

adherence to a clear-cut criterion in the determination of the fair remuneration that 

consequently leads to the issuance of various sentences in the courts, a 

comparative study of the fair remuneration in civil jurisprudence and Sunni 

jurisprudence is carried out for helping the removal of the barriers and challenges 

to its enforcement in the regulations considering the fact that fair remuneration of 

the marital days is originally a jurisprudential discussion because it is deemed 

necessary to compensate for the shortcomings of its enforcement. So, the present 

study performs a comparative study of the issue in the civil jurisprudence and 

Sunni jurisprudence based on the foresaid assumption through taking advantage of 

analytic-descriptive method. The present study shows that although there is no 

independent chapter in the jurisprudential books and resources on the fair 

remuneration and the wage rate of the jobs that are canonically not the duty of the 

women. A comprehensive perception corresponding to the society`s conditions 

can be achieved from the civil jurisprudence and Sunni jurisprudence for attaining 

a proper structure so as to finally enact and enforce the related regulations. 
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