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Background and Aim: The wife's proverb is set in the relevant 

laws of the country with the aim of financially supporting the wife 

and its agent is the guarantee of the wife's action. The present 

study seeks to address the wife's proverb and critique the 

supplementary note of Article 336 BC. 

Materials and Methods: The method of the present study is 

descriptive-analytical. 

Ethical considerations: In the present study, first-hand sources 

were used while observing ethical principles, including fidelity. 

Results: Supplementary note to Article 336 BC is intended to 

protect the rights of the wife. Binding the payment of retribution 

to numerous and unnecessary clauses, explicit conflict of some 

clauses of the note, including the intention not to donate and the 

husband's order with the principle of the article and the lack of 

clear separation of obligatory and non-obligatory duties of the 

wife during marriage by the legislature are among the criticisms 

of this article. 

Conclusion: Claiming the right of retribution according to the 

principle of Article 336 BC is more desirable for the wife if the 

conditions for resignation are fulfilled, and there is no need to 

mention unnecessary clauses in the form of a note. 
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در پژوهش حاضر از منابع دست اول، ضمن رعایت اصول  مالحظات اخالقی:

 داری بهره برده شد.اخالقی از جمله امانت

ق.م با هدف حمایت از حقوق زوجه است.  336تبصره الحاقی ماده : هایافته

به بندهای متعدد و غیرضرور، تعارض صریح  المثلاجرتمقید نمودن پرداخت 

با اصل ماده و  ، قصد عدم تبرع و دستور زوجازجملهبرخی بندهای تبصره 

تکالیف واجب و غیرواجب زوجه در ایام زوجیت از سوی عدم تفکیک دقیق 

 مقنن از جمله انتقادات وارده بر این ماده هستند.

ق.م برای زوجه در  336 بر اساس اصل ماده المثلاجرتحق  مطالبه :نتیجه

و نیازی به مطرح  استی میسر ترمطلوبصورت تحقق شرایط استیفا به نحو 

 بصره وجود ندارد.شدن بندهای غیرضرور در قالب ت

 

 

  واژگان کلیدي:

الحاقی،   تبصره ، زوجه،المثلاجرت
 .مق 336ماده 

  نویسنده مسوول:

 علی چهکندی نژاد

 آدرس پستی: 

بیرجند، دانشگاه آزاد اسالمی، ایران، 

واحد بیرجند، گروه فقه و مبانی 

 حقوق اسالمی.

 تلفن:

09151614920 

 کد ارکید:

0000-0003-3270-9156  

 پست الکترونیك: 

chahkandi@iaubir.ac.ir 

   



 151 / انو همکار طاهری                               ...                         المثل زوجه و نقد تبصرهحقوقی در اجرتتأملی فقهی و 

 
 

 مقدمه. 1

بنیان خانواده بر مودت و رحمت و عواطف عمیق 

 دـیتردیب است، شده بناانسانی و معنوی 

 هیدوسوپذیری و ایثار و گذشت امری مسئولیت

که بذر محبت را به درختی تنومند مبدل  است

، سازدیمساخته و زن و مرد را زوجی خوشبخت 

طلبی و رقابت مذموم بلکه زوجی که نه برای حق

زوجه در  بر مبنای رحمت و الفت کنار یکدیگرند.

زندگی زناشویی از حقوق مختلف برخوردار است. 

ی زوجه از حقوق رمالیغاستحقاق حقوق مالی و 

 به، با این تفاوت که برخی از حقوق باشدیممسلم 

در متون فقهی و حقوقی به آن اشاره  صراحت

نیازمند تتبع و مداقه  هاآنگردیده است و برخی از 

مسائلی  ازجملهزوجه  المثلاجرت علمی است، نهاد

است که در منابع فقهی به آن تصریح نشده و 

. این نهاد در حوزه استنیازمند تحلیل مستقل 

 نین موضوعه، قبل از انقالب سابقه تقنینیقوا

نداشته و حتی در قانون حمایت خانواده سال 

به آن تصریح نشده است. نخستین بار  1353

ماده واحده قانون اصالح مقررات  6مطابق تبصره 

مصوب مجمع  1371مربوط به طالق مصوب 

و  طیشراتشخیص مصلحت نظام، این نهاد تحت 

 هرچندواقع شده است.  قیود خاصی مورد شناسایی

 عنوان یکی از منابع ضمان قهری، به فایاست قاعده

به عنوان منبع  اما وجود داشته، 1307سال  از

مستقلی در جهت حمایت از حقوق مالی زوجه 

بر  تینها درمورد استناد قرار نگرفته است.  صراحتا  

قانون حمایت از خانواده مصوب  29اساس ماده 

ایام زوجیت طرفین طبق  المثلاجرت 1/12/91

 .م تعیین گردیده است.ق 336تبصره الحاقی ماده 

زوجه مسائل گوناگونی قابل  المثلاجرتپیرامون 

طرح است که نیازمند پاسخگویی است، پذیرش و 

مقبولیت آن در فقه امامیه و قوانین موضوعه یکی 

از موضوعات مهم این پژوهش است و در این راستا، 

 طیشرازوجه و  المثلاجرتتحلیل مبانی فقهی 

مطالبه آن از منظر قوانین موضوعه ضروری است. 

موضوعه، وضع قوانین متعدد در در حوزه قوانین 

به عنوان یکی از حقوق مالی  المثلاجرتخصوص 

به  گذارقانونزوجه، گرچه نشانگر توجه و تمایل 

باشد تضمین و حمایت از حقوق زن در جامعه می

نیز مطرح است  سؤالو قابل تقدیر است، اما این 

قانون  336که در مرحله اجرا، تبصره الحاقی ماده 

 مؤثراستای تحقق این حق مالی زوجه مدنی در ر

بوده است و یا اینکه قانون فعلی نیز با نقدهایی 

ن سؤال پاسخ ـاست. پژوهش حاضر به ای روروبه

ق.م، به چه  336دهد که تبصره الحاقی ماده می

کند و انتقادات وارد شده بر آن مواردی اشاره می

لحاقیه شامل چه مواردی است؟ فرضیه این است: ا

تواند گویای حق زوجه م، چندان نمیق. 336ه ماد

المثل باشد و از این رو در قبال دریافت اجرت

بازگشت به اصل مزبور مؤثرتر از موارد الحاقی است. 

و ایراد نقدهای وارده  بررسی نوآوری پژوهش حاضر

تواند در وضع بر تبصره الحاقی بپردازد که می

همچنین  باشد. مؤثرقوانین مرتبط با این موضوع 

نیز  336تحلیل و نقد تبصره الحاقی ماده  نهیزم در

فعالیت پژوهشی انجام نشده است که در این 

 شود.پژوهش به بررسی آن پرداخته می
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زوجه در کتب فقهی به آن  المثلاجرتدر خصوص 

ی هاپژوهشاشاره نگردیده است و در مطالعات و 

با محوریت قانون  غالبا صورت گرفته پیرامون آن نیز 

حمایت از خانواده و مبانی فقهی امامیه صورت 

گرفته است. از جمله: در مقاله مرادی و همکاران 

 و فقه در زوجهالمثل اجرت»( با عنوان 1394)

 خانواده از حمایت قانون به نظر با ایران حقوق

المثل در حقوق به ابعاد مختلف اجرت« 1391

مجموعه منظمی از داخلی پرداخته شده و آن را 

حقوق برای زنان در نظر گرفته است. همچنین در 

طالق و سهم زن »(، با عنوان 1383مقاله محمدی )

، حقوق زن را از جمله حق نفقه «از زندگی مشترک

المثل، برقرار دانسته و شوهر را موظف و اجرت

نموده است که هم در زندگی عادی و هم در زندگی 

زن ادا نمایند. یا در کتب پس از طالق آنان را به 

( 1388فقهی از جمله حقوق بانوان در اسالم )

اهلل ( آیت1374نوشته نوری همدانی، تفسیر نور )

( اثر 1386مکارم شیرازی، حقوق زن در اسالم )

استاد مطهری و یا در کتاب زن در آیینه جمال و 

جالل نیز هر یک نویسندگان تالش نمودند تا به 

از منظر اقتصادی و حقوقی مسأله حقوق زنان 

المثل قرار بپردازند که در رأس آنان مسأله اجرت

 -که به شیوه توصیفی این پژوهش در دارد. اما

و گردآوری مطالب از منابع مکتوب  تحلیلی

ی فراهم آمده، تالش گردیده به واکاوی و اکتابخانه

زوجه پرداخته  المثلاجرتتبیین ماهیت فقهی 

 شود. 
 

 

 یم. مفاه1-1

 المثلاجرت. 1-1-1

المثل مصطلح شرعی یا قانونی ندارد، هرچند اجرت

دانان بسیار در ظاهر نزد فقها و حقوق آنمفهوم اما 

برای تشخیص میزان آن نیز به عرف واضح بوده و 

و  در فقه یتعاریف وجود ینا . باشودمراجعه می

، ازجمله است شدهیان المثل بدرباره اجرتحقوق 

 «و مضبوط در نزد اهل خبرهاجرت مشخص »

اجرت متعارفی » (،234، 2، 1415)شیخ انصاری، 

مثل آن عمل است که افراد اجیر آن را برای اقدام به

عوضی » (66، 10تا، یب ،)فیاض «کنند.یتقاضا م

طرفین مقرر نشده و باید توسط اهل است که بین 

بدل » (،182، 1385عدل، )« خبره معین گردد

قیمت واقعی منافع در بازار چون با مالحظه امثال 

، 1، 1384، کاتوزیان) «شودیممورد اجاره تعیین 

توان یمنظر گرفتن تعاریف مذکور  در (. با159

المثل دارای تعریف عام بوده و این گفت، اجرت

قابلیت را دارد که در انواع عقود و معامالت با تحقق 

 . آن نقش داشته باشد مثبتِیط شرا
 

 المثل زوجه. اجرت2-1-1

المثل زوجه، نهاد حقوقی جدیدی است که اجرت

، اما با تتبع طور مستقل مطرح نگردیدهدر فقه به

در آثار فقهی زمینه ورود به این بحث فراهم گردیده 

فردی  توانیم»در این مورد گفته شده است: . است

 گرفت واجرت به کار را بدون قرارداد و تعیین 

 برایالمثل ، استحقاق اجرتیانتیجه چنین رابطه

 .(625، 2 ،1409 )طباطبایی یزدی، «کارگر است

به  هرچند بیانی نزدیک به وضعیت زوجه نسبت
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رابطه  توانینم حال ینع کارهای خانه است، اما در

 . زوجین را رابطه کارگری دانست

 

 ها. مواد و روش2

پژوهش حاضر از نوع بنیادی و روش پژوهش نیز 

 تحلیل محتوای کیفی است. 
 

 . مالحظات اخالقی 3

در پژوهش حاضر از منابع دست اول، ضمن رعایت 

 داری بهره برده شد.اصول اخالقی از جمله امانت
 

 ها. یافته4

آنچه درباره حق داشتن زوجه نسبت به دریافت 

بر اعمالی است که شود، ناظر المثل مطرح میاجرت

شرعا  بر عهده زوجه در نظر گرفته نشده باشد. در 

ره شده این زمینه تنها به تمکین عام و خاص اشا

توانند باعث مطالبه است و سایر وظایف زوجه می

المثل از سوی وی شوند. هرچند در این میان، اجرت

آگاهی نسبت به حقوق زنان وجود ندارد و طیف 

با وجود اطالع از آن، نسبت به زیادی از زنان حتی 

ای کنند. نتیجهدریافت آن از همسر خود اقدام نمی

شود این است که زوجه که از این بحث حاصل می

همچنین ماده  ؛ و.مق 336با استناد به نص ماده 

تواند به حقوق مالی خود تر میق.م. راحت 337

تبصره الحاقی که با  دست پیدا کند تا با استناد به

احقاق حقوق زنان تصویب شده است. در این  هدف

زمینه با توجه به اهمیت تحکیم بنیان خانواده و 

رت تقویت رویکرد تعاملی در فضای خانواده ضرو

ضرور در تبصره به دارد، مقنن با حذف بندهای غیر

وضع ماده قانونی مستقل در ذیل تکالیف زوجین 

 مبادرت ورزد.

 

 . بحث 5

 زوجه المثلرتاج. ماهیت و مبانی 1-5

المثل نیازمند برای پرداختن به موضوع اجرت

هستیم « نحله»تفکیک آن از سایر مفاهیم از جمله 

که گهگاهی در ادبیات حقوقی به اشتباه به جای 

روند و یا معنای مشابهی به ذهن یکدیگر به کار می

نحله در کتب لغت به معنای، سازند. متبادر می

باشد عطیه و بخششی است که به صورت تبرعی 

به معنای  (، همچنین795تا، یبراغب اصفهانی، )

اعطای چیزی بدون عوض و بخشش از روی طیب 

، 5تا، یبآمده است )ابن فارس، نفس بدون مطالبه 

 در نحله یکلمه (.478 ،5، 1985 ،طریحی؛ 403

 رفته کاربه نیز «نِحْل ة  ص دُقاتِهِنَّ النِّساء  آتُوا و  » آیه

 است. زن مهریّه «ص دُقة» از مراد آیه این در است،

معنای اصطالحی نحله از معنای لغوی آن دور 

قدر جامع نظرات فقها این است که نحله، نیست، 

باشد ینمای است که عوض در مقابل آن هیعط

، 4، 1371؛ میرزای قمی، 272، 4، 1387)طوسی، 

 معنای نحله ایران هایدادگاه جاری رویه (. در185

 در که مالی از است عبارت و کرده پیدا جدیدی

 .شود پرداخت زن به مرد توسط باید طالق زمان

 7 /804 شماره نظریّه ها، دربر مبنای همین تفاوت

 در قضائیه قوه حقوقی اداره 2/2/1378 مورّخ

 نوع به ربطى نحله پرداخت: است آمده نحله توضیح

 المثل.اجرت مورد غیر است موردى و ندارد طالق

 دهدمى پرداخت دستور زوج مالى وسع بنابه دادگاه



   1400                                                            1401دوره چهارم، شماره سوم، پاییز فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی،  /154

 

 ماده اصالحى 6 تبصره «ب» بند در آن حکم و

 آمده طالق به مربوط مقرّرات اصالح قانون واحده

 ازاء به و است متفاوت آن با المثلاجرت اما است

 قصد با و زوج دستور به زوجه که است ىکارهای

 هم او شرعى وظائف از و داده انجام تبرّع عدم

المثل متفاوت است، نباشد. بنابراین، نحله با اجرت

 ای است که عوض ندارد، در حالییهعطزیرا نحله 

، استالمثل در مقابل عمل انجام شده که اجرت

نکته دیگر اینکه نحله با شرایطی بعد از انحالل عقد 

المثل در ایام زوجیت گیرد. اجرتیمبه زوجه تعلق 

 . استهم قابل مطالبه 
 

 المثل زوجه . مبانی حقوق اجرت2-5

 وصرفا  بر اساس رابطه زوجیت  زوجینارتباط 

اساس است  ینموضوع عقد نکاح بوده است و بر هم

بین زوجین تصور ندارد.  یکه رابطه اجیر و مستأجر

موارد را، از اجاره  گونهیندر ادامه ا برخی از فقها،

مبنای  معاطاتی بیرون دانسته و چنین شخصی را بر

برخی بر ، بلکه داندیالمثل نماجاره مستحق اجرت

المثل در این موارد مبنای اجرتکه  داین باور هستن

 یزدی، ییسلمان است )طباطباضمان عمل م

کنندگان از سیره عقال استفاده (.625، 2، 1409

 داند،یعمل دیگران را در صورت عدم تبرع ضامن م

زیرا کارهای زوجه در روال زوجیت یک امر مادی 

و قصد تبرع زوجه نیز  یافتهبیرون تحققدر  و است

، 30 ،1422 اصل عدم تبرع منتفی است )خویی، اب

این بیان، موضوع ضمان که صدور  با( 393-394

و شکی  گرددیعمل بدون قصد تبرع است، ثابت م

 یتنیست که عمل زوجه مثل عمل دیگران، مال

در طول دوران  که( 35، 1422، طاءغدارد )کاشف ال

انجام وظایف اخالقی و نه حقوقی،  یزهزوجیت باانگ

صورت پذیرفته و چون زوج از آن اعمال  یتزوج

ده است ضامن قیمت و جبران آن نیز گردید مستفی

گفت که  توانیم خواهد بود، بر این اساس

نداشته اشخاص اجاره  نسبتی باالمثل زوجه اجرت

نهاد حقوقی جدیدی است که در قوانین موضوعه و 

و به نحوی هدف حمایت مالی از زوجه  کشور، با

برای جبران خدمات زوجه در ایام زندگی مشترک 

 یده است.وضع گرد

وقی، برای دریافت ـبا این اوصاف از منظر حق

، ق.م و 336المثل براساس متن ماده اجرت

تبصره الحاقی، فقط سه شرط همچنین بر مبنای 

المثل )دستور زوج، عدم قصد تبرع و داشتن اجرت

)شیخی بیرگانی و کند برای عمل( کفایت می

شود (. ضمن اینکه گفته می67 ،1396میرداداشی، 

شود که حتی دیده نمی حقوقی، هیچ دلیلیاز منظر 

طالق از سوی زوجه صورت گیرد، اگر درخواست 

نیا، بهره باشد )هدایتالمثل بیوی از دریافت اجرت

بر این، بررسی مصادیق  عالوه(. 213 ،1385

معدودی از تکالیف و وظایفی که زوجه در قبال 

د و ـرت نمایـمطالبه اج وانندـتیانجام آن م

نیز به بحث علمی پیرامون  های حقوقیدیدگاه

مصادیق حقوقی در این جمله  اند ازها پرداختهآن

رضاع، حضانت و تربیت  اجرت در خصوصزمینه، 

المثل زوجه در تبیین جایگاه اجرت تواندیفرزند م

و به تبع آن در حقوق  مؤثر باشد. در فقه امامیه

، عدم وجوب شیردهی کودک توسط مادر، اسالمی

در  تواندیاتفاق فقها است؛ بنابراین مادر م مورد
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قبال شیردان به فرزندش از پدر اجرت دریافت 

و  یستنماید، البته عدم وجوب شیردهی مطلق ن

بتوان از راه دیگر فرزند را  کهینمشروط است به ا

سیر کرد، اما اگر تغذیه کودک منحصر به شیر مادر 

د، بر مادر از تهیه شیر برای فرزند باش یا پدر معسر

به وصف مادر بودن واجب است، زیرا رضاع بر مادر 

نیست، بلکه به وصف این است که مکلف به حفظ 

(، 272، 31، 1404نجفی، ) باشدینفس محترمه م

همچنین بر اخذ اجرت از سوی مادر استدالل شده 

اجرت  تواندیبه اینکه، او مالک شیر است و م

نفقه فرزند بر  چراکه ،پدر بگیردشیردهی را یا از 

که دارای مال  یصورت عهده اوست و یا از فرزند در

 (.357، 33، 1435، باشد )روحانی

نظر پیرامون اجرت حضانت، فقهای امامیه اختالف

این منظر که برخی حضانت را همانند دارند، از 

آن  تواندیمادر م یجهنت که در دانندیرضاع حق م

)نجفی،  یدمطالبه اجرت نما یرا اسقاط کند و حت

در این  (359، 2، 1426، ؛ تبریزی284، 31، 1404

در انجام  که یصورت : مادر درمورد گفته شده

حاضر  یگرحضانت قصد تبرع نداشته و کسی د

تبرعا حضانت کودک را بر عهده گیرد، نباشد 

، 2 ،1410)خویی،  مستحق دریافت اجرت است

از فقها، مادر را مستحق  در مقابل برخی .(286

این نظریه و  ندانستهاجرت در برابر حضانت دریافت 

نیه، )مغرا به فقهای امامیه هم نسبت داده است 

همچنین در وجه عدم استحقاق  (،380، 2، 1421

که مادر با حضانت فرزند، حق  شودیگفته م ،اجرت

چگونه  حال ینا با نماید.یخویش را استیفا م

در برابر استیفای حق خویش اجرت  توانندیم

 حضانت تعبیر برخی از فقیهان، به دریافت نماید

 (32تا، یب ،الغطاء است )کاشفنوعی ارفاق به مادر 

خویش اجرت  حق بهدر جهت رسیدن  توانینم و

 دریافت نمود.

با توجه به اینکه ادله حضانت نه تنها اقتضای وجوب 

آن داللت بر عدم حضانت را ندارد، بلکه بر خالف 

ای وجوب و حق بودن حضانت دارند؛ همانند ادله

که پذیرش حضانت از طرف مادر را بر خواست او 

احق بودن، همانند رضاع تعبیر معلق نموده و به 

تواند آن را اسقاط و یا اند، از این رو مادر مینموده

(، 284، 31، 1404نجفی، ) یدنمامطالبه اجرت 

نجام کارهای منزل در زوجه در خصوص ا حال

تکالیف واجب او  دوران زندگی مشترک که جزء

، ؛ سیستانی374، 5، تایب طباطبایی قمی،)نیست 

 بهاین حق  تواند در خصوص، می(103، 3، 1415

اولی مطالبه اجرت داشته باشد و یا اینکه از یق طر

 این حق منصرف گردد.

 زوجیتالمثل ایام اجرت گفت توانیم بنابراین،

نهاد حقوقی جدیدی است که در قوانین موضوعه 

شده و هدف حمایت مالی از زوجه وضع کشور، با

عامل آن ضمان عمل زوجه است. تبیین و مداقه 

علمی از سوی فقها در خصوص اجرت رضاع و 

 یدحضانت در کنار مبانی و قواعد فقهی موجود، مؤ

زوجه بوده و دلیلی بر  خدمات المثلپذیرش اجرت

 .رد آن وجود ندارد
 

 المثل زوجهمبانی فقهی اجرت. 3-5

در کتب  یکل طورالمثل بهاجرتدر مقام بیان مبانی 

به قاعده احترام عمل مسلمان  فقهی امامیه
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قاعده ال  (،293، 7 ،1419 بجنوردی،موسوی )

و  (263، 8 ،1387 تلف )طوسی،قاعده ، ضرر

 ت بدون عوض )قاضی ابن براج،منفع یفایاست

المثل مبانی ثبوت اجرت عنوان( به440، 1 ،1406

اشاره گردیده است؛ که در ادامه به شرح و بررسی 

ها در جهت تبیین موضوع اشاره برخی از آن

 گردد.یم
 

 قاعده احترام .1-3-5

اما این  اگر شخصی به امر دیگری کاری انجام دهد،

کار بدون در نظر گرفتن نتایج اقتصادی و کسب 

المثل منفعت از آن عمل باشد، آمر همسان با اجرت

رام ـده ضمان احتـضامن است و مستند نیز قاع

که هرچند انسان آزاد، خودش  معنا ینبد باشد.می

کار او مال محسوب ولی  ود،ـشحساب نمیمال 

و ضمان  یتو مقتضای احترام مال، مسئول شودمی

مستندات  از .(217، 1383 ،است )محقق داماد

قاعده احترام روایات مربوط به احترام مال مسلمان 

 السالمیهعل که امام باقر یرروایت موثق ابو بص یژهوبه

نقل کرده که  اهلل علیه و آلهیاهلل صلاز رسول

ناسزا گفتن به مؤمن فسق »حضرت فرموده است: 

است و خوردن گوشت او او کفر است و جنگ با 

معصیت است و احترام مال او همانند احترام خون 

  (.599 ،8 ،1412، ی)حر عامل «او است

از مستندات دیگر قاعده احترام، بنای عقال است، 

اصل در اموال، منافع و اعمال متعلق به انسان این 

 اشاجازهاست که چیزی از تحت اختیار وی بدون 

ن هم بدون رضایت وی خارج نگردد و تصرف در آ

پذیرش جمیع عقال در همه نباشد و این مورد 

و آنچه در شرع نیز وارد شده  هاستمذهبو  هاملت

بنای عقالست )مکارم  صرفا )حرمت عمل مسلمان(، 

خدمات و  بنابراین (،218، 2، 1370شیرازی، 

به خاطر احترام عمل مسلم، زوجه در منزل اعمال 

در صورت درخواست زوج و قصد عدم تبرع، 

نجفی، ) یمتقدارد و زوج ضامن  المثلاجرت

 گردد.یمآن اعمال  (336، 27، 1404
 

 ضررده القاع. 2-3-5

مشهورترین قواعد فقهی که در بسیاری از مسائل 

از  .است الضررگردد، قاعده یمفقهی به آن استناد 

مستندات قاعده که مورد استناد فقها قرارگرفته 

با این مضمون که  باشدیالضرر م یاتروااست، 

، 1412حر عاملی، هرکس به دیگری ضرر برساند )

در بیان منظور  به جبران است، ملزم (341، 17

بیان شده: این اخبار  الضررفقهی و حقوقی روایت 

وجود دارد،  واقعا ظهور دارد در اینکه ضرر در خارج 

بنابراین مراد از نفی ضرر این است که در اسالم 

حکم ضرری تشریع نشده و شارع حکمی را که به 

نحوی از انحاء دارای ضرر باشد، جعل و تشریع 

کند حکم ضرری، تکلیفی یا ینمننموده و فرقی 

 تردیدیب( 183، 2، 1437انصاری، ) وضعی باشد

در زندگی  که بنای عقال در این امر محقق است

 ،اجتماعی و مدنی زیان رساندن به دیگران اوال 

عامل زیان در مقابل  یا ،امری ناپسند است و ثان

مسئول پرداخت خسارت است و لذا این  دیدهیانز

و  شدهیرفتهحقوقی پذ هاییستماصل در کلیه س

در مورد چنین بنایی از ناحیه شرع مقدس، ردع و 

ذر، امضای شارع نشده که از این رهگمنعی واصل 
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( 151، 1383، )محقق داماد گرددیاحراز م

انجام خدمات و  در قبالبنابراین، اگر زوجه 

 یستوظیفه او ن که شرعا  و عرفا ه خان هاییتفعال

مطالبه اجرت  و بدون قصد تبرع صورت پذیرفته

 استحقاق زوجه آن را نپردازد، وجود با نماید و زوج

عدم ضمان مرد به پرداخت اجرت موجب متضرر 

، و با توجه به آنچه گفته شد گرددیشدن زن م

 ضررالقاعده  موجببهحکم ضرری عدم ضمان 

 المثل خدماتمرد در قبال پرداخت اجرتمنتفی و 

های صورت گرفته از سوی زن در منزل، یتفعالو 

 ضامن است.
 

 المثل زوجهشرایط استحقاق اجرت. 4-5

اساس  بر المثل،برای تعیین شرایط تعلق اجرت

تبصره الحاقی  به قانون حمایت خانواده، 29ماده 

ارجاع داده شده است، در این تبصره  ق.م. 336ماده 

چنانچه زوجه کارهایی »مقرر شده است:  گونهنیا

 برای کار به عهده وی نبوده و عرفا   شرعا را که 

با عدم قصد تبرع المثل باشد، به دستور زوج و اجرت

ای دادگاه ثابت شود، دادگاه انجام داده است و بر

را محاسبه و به المثل کارهای انجام گرفته اجرت

در ادامه ضمن تبیین  «کندپرداخت آن حکم می

نیز پرداخته  هاآناین شرایط به بررسی و نقد 

 خواهد شد.
 

 .م.ق 336. تبیین تبصره الحاقی ماده 1-4-5

.م، رویکرد جدیدی را ق 336ماده تبصره الحاقی 

مطرح کرده است که برخی از اصول و قواعد آن 

 شود.پرداخته می
 

 . دستور زوج به انجام عمل1-1-4-5

المثل در صورتی ایجاد الزام به پرداختن اجرت

که اقدام عامل به امر آمر باشد. در مورد  شودیم

خدمات زوجه در منزل اگر اثبات شود که کارها 

گرفته، زن مستحق  شده به دستور زوج انجام انجام

 ود.بالمثل خواهد اجرت

البته منظور از دستور زوج اثبات دستور صریح مرد 

 نیست بلکه اگر زن اقدام به انجام عملی به نفع مرد

اجازه قبلی از طرف شوهر کند، هرچند پیشنهاد و 

مرد راضی به انجام آن عمل  کهیننداشته باشد، هم

و شرعا  ( 413 ،1، 1389امامی، ) ن امر قانونا باشد، ای

دستور مرد  در حکم( 266، 2، 1417)اشتهاردی، 

اگر زن مستحق اجرت عمل خواهد بود.  است و

و  فردی، فرد دیگری را به انجام عملی وادار سازد

تردیدی ، دیده نشودای بر انجام مجانی عمل قرینه

مشاغل نیز آنچه در برخی وجود ندارد که بر مبنای 

المثل به وی اجرت دیبابایست دهد، میروی می

 (،228، 2، 1370پرداخته شود )مکارم شیرازی، 

اجرت در  میزان تعیینروایات  برخی ازحتی در 

 آن مناسبو  تلقی شدمورد حجامت از ابتدا مکروه 

از درخواست حجامت و انجام آن  بعد که است

 ،1412)حر عاملی،  نیز پرداخته شودالمثل اجرت

در موارد امر به  فقها، گرددیم مالحظه .(71، 12

و این امور  عملی به ثبوت ضمان قائل هستند

عناوین مستقل غیر از معاوضه هستند و دلیل بر 

، طباطبایی یزدیاست )بلکه اخبار سیره و  هاآن

تا  و همین قول هم صحیح است (625، 2، 1409

بر تبرعی بودن وجود نداشته  ایینهزمانی که قر

د. اما نکته قابل باشد و عامل قصد تبرع نکرده باش
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، نص صریح تبصره الحاقی مبنی بر لزوم احراز تأمل

ه با ـدستور از سوی زوج برای دادگاه در رابط

صرف  قطعا باشد که المثل زوجه میاجرت

تواند در این درخواست و یا اذن ضمنی زوج نمی

واقع گردد. از این منظر نیز  مؤثر زمینه راهگشا و

ایراداتی بر ماده مورد بحث وارد است. ضمن اینکه 

تواند از انجام امور خانه که زن در میانه زندگی نمی

ماید و هر لحظه از نظر ندر عرف وجود دارند، صرف

المثل، درخواست خود را مطرح به بهانه اجرت

 نماید. 

 

 . عدم قصد تبرع2-1-4-5

دارای ارزش مالی است، ه ـاز کاری ک فاـیاست

قصد تبرع توسط عامل که آن آور است، بجزضمان

عهده خوانده است ، بر و در موارد ترافع اثبات شود

( 218، 1383 )محقق داماد،که آن را ثابت نماید 

، 27 ،1404، )نجفی عدم تبرع است ،چون اصل

 (. زمانی که622، 2، 1409 یزدی، یی؛ طباطبا336

عدم  اصل شک واقع گردد، تبرعی بودن عملی مورد

گونه در نظر گرفت شود و نباید اینحاکم میتبرع 

 در نظر گرفتهاصل برائت به نفع طرف مقابل  که

اصل عدم تبرع بر اصل  به این دلیل که؛ شودمی

، 1383 محقق داماد،) برائت حاکم و غالب است

اثبات تبرعی بودن اعمال و خدمات  بنابراین (؛218

زوجه از جمله وظایف زوج است. اما در این میان، 

ه میان ـر سخن بـبرخی از نویسندگان از ظاه

که ظاهر بر تبرعی بودن  اند و هشدار دادندآورده

میان  تضاد بودندر  ضمن اینکه عمل زوجه است.

باید چنین  قواعد اصولی برحسب ،اصل و ظاهر

، داشته باشداصل با ظاهر تعارض ، هرگاه گفت

، 3، 1386 )مظفر، دارای تقدم استظاهر بر اصل 

مدعی کسی است که کالمش مخالف  پس .(116

ظاهر باشد که در اینجا زوجه مدعی محسوب 

 دلیل بر عهده او خواهد بود. ینو تأم شودیم

تواند مورد نقد واقع شود، به این اما این دیدگاه، می

خواهد در مقابل اموری که نمی دلیل که یا زوجه

او نبوده، اجرت دریافت کند یا اینکه  بر عهده شرعا 

خواهد. از طرف مقابل نمیچنین اجرتی را 

همچنین حالت دیگری نیز وجود دارد که آیا وی 

برحسب وجود خبر است؟ از چنین حقی بی اصال 

های متفاوتی گانه مذکور، دیدگاههریک از موارد سه

و جواب متفاوتی به آنها داده شده است.  وجود دارد

تعداد اندکی از  اوال رسد که به طور کلی به نظر می

زنان نسبت به این حق آگاه هستند و دوم اینکه 

همان زنان اندکی که از حق آگاهی دارند، قصد 

کنند. تبرع دارند و بقیه فقط درخواست اجرت نمی

که  تواند ستمی در حق زنان باشدهرچند این می

وسط زندگی، او را با مهریه رها کنند و از پرداخت 

المثل او خودداری شود. با این حال، تقلیل اجرت

زنان به مهریه و عدم پرداخت مسأله حقوق مالی 

های طالق دیده شده است المثل، در پروندهاجرت

در  با تأمل( 308، 1394، زاده)مرادی و قاسم

نیز ما را به همین نتیجه  معاصرفتاوای مراجع 

گلپایگانی بیان  محمدرضااهلل یتآ ،کندینزدیک م

هر کاری که زوجه با درخواست زوج »دارد: یم

انجام دهد و قصد تبرع نکند استحقاق اجرت دارد 

و در صورت اختالف در درخواست زوج و عدم آن 

زوج و در صورت اختالف در قصد ی عهدهاثبات به 
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« ثبات به عهده زوج است.تبرع و عدم آن ا

قصد تبرع و عدم » (، عبارت5، 2تا، یب)گلپایگانی، 

بیانگر این است که « آن اثبات به عهده زوج است

و بنابر سخن  باشدیقصد تبرع نیازمند اقامه بنیه نم

اقامه بینه »: فرمایدیص( که مپیامبر گرامی اسالم )

 «بر عهده مدعی و قسم خوردن وظیفه منکر است

مخالف اصل است  آنچه (360، 7، 1407لینی، )ک

و نیازمند به اقامه بینه است عدم تبرع بودن است 

 و این پاسخ دال بر اصل بودن عدم تبرع است.

حقوق  و با حق همکاریو  دوستینکته دیگر اینکه 

زن حق  ینکها ؛نداردمنافاتی هریک از زوجین 

محبت  تضاد با مهر ودر دریافت نفقه یا مهر را دارد، 

زوجه قصد اجرت هم نکند، اما  یدشا گیرد.قرار نمی

المثل رتـه اجـمطالبوع باعث سلب ـموضاین 

توان با این استدالل که باعث نمیو  گرددنمی

الزحمه عمر خود شود، زن را از حقتیرگی روابط می

محروم نمود. پشتوانه این استدالل نیز قرآن کریم 

به دادن اجرت  بدون مذمت زن، مرد رااست که 

مکلف دش( ـه فرزنـر دادن مادر بـ)در قبال شی

توان گفت که قرآن، انسان از این منظر نمی کند.می

بدین ترتیب،  را به امری خالف اخالق واداشته است.

و  درستی نیستاز زن، انتظار انتظار کار مجانی 

در طول عمرش،  های زنتالشاجرت به  نپرداختن

از  (.44، 1383 )محمدی، ستمی نابخشودنی است

شود که زنان در قبال اموری این عبارات مستفاد می

را داشت  دهند، نباید همواره این انتظارکه انجام می

که به صورت مجانی انجام دهند و تقاضای اجرت 

نداشته باشند. زنان دارای حق و حقوقی روشنی 

 هستند که نباید از آنان غلفت نمود. 

 داشتن عمل . اجرت عرفی3-1-4-5

فعال المثل، این است که اجرتاستحقاق  یطاز شرا

منظر عرف و عادت مستحث اجرت انجام شده از 

بدیهی است  (،149، 2، 1408 )محقق حلی، باشد

از امور، از  برخیکه در عرف جامعه برای انجام 

، ینظافت و مرتب ساختن خانه، آشپزجمله: 

نظر گرفته در آن اجرت  نظایرو  فرزنداز  ینگهدار

دهد شده است. هرچند بررسی آراء فقهی نشان می

، حرام است و اجرت گرفتن برای عمل واجبکه 

زوجه اجیری نیست، اما نوع اعمال  شأن چندهر

ه ـه در عرف جامعـره اموری است کزوجه در زم

مثابه حرفه هستند و دارای ارزش اقتصادی به

نکه هستند. بنابراین دارای اجرت هستند. ضمن ای

مال نیست، اما کاری که انجام  خودش انسان آزاد،

 مال محسوب شده و مقتضای احترام مال،دهد، می

، 1383یت و ضمان است )محقق داماد، مسئول

گرفتن این مسأله که در حقوق  . با در نظر(217

اسالمی نیز مبنای واقعی استیفا نیز رعایت عدالت 

یازهای نو احترام به دیگران و برطرف ساختن رفع 

یفا نیز به این استعمومی است، الزام ناشی از 

موضوع مشروط شده است که عمل صورت گرفته 

هایی باشد و فعالیتمنظر عرف، دارای اجرت میاز 

شود، فاقد ه با نیت احسان و نزاکت دنبال میک

انجام شود لو اینکه امر دیگری اجرت هستند و

 (.249، 1390، کاتوزیان)
 

 

 

 



   1400                                                            1401دوره چهارم، شماره سوم، پاییز فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی،  /160

 

بر عهده  عمل صورت گرفته شرعاً. 4-1-4-5

 زوجه نباشد

از جمله شرایط مستحق بودن زوجه نسبت به 

المثل این است که اعمال صورت گرفته جز اجرت

واجب و شرعی زوجه نباشد. در این زمینه تکالیف 

نیز دیدگاه فقهی بر این است که تمکین عام و 

واجب است )محقق داماد،  بر زوجه شرعا  خاص

 چندین احادیثفقهی و  منابع در .(297تا، یب

-1شده است: در نظر گرفته تکلیف برای زوجه 

 در حیطه منظور از آن،اطاعت زوجه از زوج که 

عدم  -2در حد عرف و عادت است. و استمتاعات 

 اجازه -3زوج از منزل  اجازهزوجه بدون  شدهخارج 

)شیخ گرفتن از زوج در تصرفات در اموال زوج 

 ،3تا، یب، مکارم شیرازی ؛438، 3 ،1413صدوق، 

 تنها فقهی منابع از برخی در هرچند( 286-298

 مورد توجه قرار گرفته است استمتاع در تکلیف

، 2، 1426، ؛ تبریزی278 ،2 ،1408)محقق حلی، 

طور نیز به منابعاز  بعضی دیگردر اما  (،354

 امور منزلانجام دادن مشخص بیان شده است که 

نیستند و حتی شیر مربوط به استمتاع  و اموری که

طباطبایی ) باشدنمیف زوجه دادن به فرزند از تکالی

 ،(103، 3، 1415، ؛ سیستانی374، 5، تایب قمی،

تشیید  رفاه، نیتأمبنابراین اموری که زوجه برای 

از  دهد،مبانی خانواده و تربیت فرزندان انجام می

جهت بر عهده وی نیست و از این منظر شرعی 

هرچند  تواند در قبال آنان، اجرت مطالبه نماید.می

و تعهدات  تیمسئولتحکیم بنیان خانواده از جمله 

زوجین است، و این تعهد نیازمند مشارکت زوجین 

است، اما در شرایطی که زوجه در خانه غیر از 

ی انجام ندهد، برمبنای رویکرد کار تکالیف شرعی،

شود. در این فقهی و حقوقی ناشزه محسوب نمی

باره نیز چنین بیان شده است: اگر زن از خدمات 

خانه و نیازها مرد که با تمتع بردن او ارتباط ندارد 

خیاطی کردن و یا غذا پختن از قبیل جارو کردن یا 

ها، حتی آب دادن و پهن کردن یا نظایر این

د، نشوز تحقق پیدا ـداری نمایودـخ رختخواب،

( و این 328، 2، 1392کند )موسوی خمینی، نمی

 المثل کارهاییاستحقاق زوجه نسبت به اجرت دیمؤ

بر عهده او نیستند. حتی در صورت  شرعا است که 

طالق، مرد باید در طول دوران زوجیت، آن را به 

صورت ماهیانه و سالیانه و به هر شکلی که در نظر 

گرفته شده است، پرداخت نماید. با این استدالل 

عدم تبرع از آغاز ازدواج معلوم  وکه دستور زوج 

رصت برای پرداخت ـرین فـبوده و دادگاه آخ

(. 103 ،1398زاده، )رضاییالمثل طالق است اجرت

بنابراین از منظر حقوقی، در قبال انجام این اعمال 

را درخواست و  المثل خودتواند اجرتو کارها می

دریافت نماید. بنابراین حتی در شرایطی که طالق 

شود و خبری دهد، تنها به مهریه بسنده میمیرخ 

المثل نیست. این موضوع با توجه به از دادن اجرت

افتد و با دریافت مهریه ناآگاهی زنان، غالبا  اتفاق می

 شود. نظر میالمثل صرفاز پیگیری مطالبات اجرت
 

 . نقد و بررسی تبصره الحاقی5-5

. تعارض بندهاي تبصره با اصل ماده 1-5-5

 .م.ق 336

یکی از نقدهای وارده بر تبصره الحاقی، تعارض 

ق.م.  336ره با اصل ماده ـدهای تبصـرخی بنـب
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و  336زوج با اصل ماده احراز دستور  باشد.می

.م در تعارض است، چرا که ق 337همچنین ماده 

تفسیر این دو ماده صرف خواستن  بر اساس

صریح و یا ضمنی در  (، اذن243، 1390، )کاتوزیان

ق ـرای تحقـر بـعمل غیاستیفای منفعت از 

المثل کافی است در حالی که در تبصره رتـاج

احراز دستور زوج توسط دادگاه ضروری دانسته 

شده است که این موضوع با هدف قانونگذار در 

عالوه  .رسدنظر می ناسازگار بهتصویب این دو ماده 

رک ـاز زندگی مشته ـود را بیگانبر این زوجه خ

داند که متوقع دستمزد باشد، به عبارت دیگر، نمی

خانواده برای زوجه کارگاه کسب اجرت نیست، بلکه 

محل انس و آسایش است و هر عملی که انجام 

ده متعلق به به این انگیزه است که خانوا دهدیم

 فرما است و عامل نیستاوست. پس زوجه، خویش

مستحق ، عامل ین دو روشن استرق اـه فـک

رزش فرما مستحق االمثل است و خویشاجرت

، 1390باریکلو، ) افزوده ناشی از عمل خویش است

ی هاتیفعالعرف حاکم بر خانواده، بر انجام  .(530

 337زوجه ظهور دارد و طبق ماده  خانگی از سوی

ق.م. تنها اذن ضمنی و یا درخواست زوج کافی 

 است.

ق.م. اصل  336اساس ماده از موارد دیگر تعارض، بر 

داند. در حالی که در تبصره الحاقی، را عدم تبرع می

که در  باشداصل بر تبرعی بودن عمل زوجه می

نتیجه زوجه مدعی محسوب و بار اثبات بر عهده 

قصد عدم تبرع( ) یعدموی خواهد بود و اثبات امر 

همچنین  است. تأملاز لحاظ حقوقی قابل بحث و 

در روابط اکثر زوجین، مانع اصلی فقدان این شرط 

باشد، زیرا حمایت از زوجه بر مبنای این تبصره می

رض ـزنان در خانواده خود را عامل و یا بیگانه ف

کنند که به فکر اجرت باشند. قصد تبرع و نمی

اجرت در مواردی مطرح است که بین منتفع و 

که حالی در عامل وحدت عرفی وجود نداشته باشد،

داند. م امور خانواده را منتسب به خود میزوجه تما

عالوه بر این لزوم حفظ انسجام خانواده و احساس 

شود که اکثر زنان به بقای آن موجب می تیمسئول

 ع یا اجرت به ذهن زوجه خطور نکندفکر تبر

توان گفت، در می . بنابراین(526، 1390، باریکلو)

کارهایی ایام زوجیت، زوجه نسبت به دریافت اجرت 

بشرط است، یعنی نه قصد دهد الکه انجام می

اجرت دارد و نه قصد تبرع دارد و رفتار زنان ایرانی 

اداره امور  در منزل ظهور در این دارد که خود را در

و با همین نگاه  داندآن شریک می زندگی و اموال

خالصانه به امور خانواده اهتمام دارند و این امر با 

مبنی بر اثبات عدم قصد تبرع از  گذارقانوننگاه 

 باشد.می تأملسوی زوجه قابل 
 

 . دشواري اثبات دستور زوج2-5-5

م. اصل عدم آمریت مرد ق. 336تبصره ماده  بربنا

باشد و اثبات آمر بودن مرد بر عهده زن است می

اثبات چنین  آنکهگردد، حال که مدعی محسوب می

امری که در فضای خانواده و در حوزه امور شخصی 

بسیار دشواری است. عالوه بر  کار افتد،اتفاق می

های ایرانی این است که زوجه این ظاهر در خانواده

بر  شرعا بر امر یا تقاضا یا اذن زوج کارهایی که بنا

دهد، مستند ادعای ما می انجام عهده او نیست،

ی در های ایرانکه در خانوادهرفتارهایی است 
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گیرد، بنابراین انجام میخصوص کارهای منزل 

صرف توقع و انتظار مرد از همسرش که اموری را 

المثل کافی خواهد انجام دهد در استحقاق اجرت

و شایسته بود مقنن وجود روابط زوجیت را  بود

ظهور در دستور زوج برای انجام چنین کارهایی 

اثبات وجود دستور زوج را انتظار دانست و از زن می

داشت، بلکه این وظیفه زوج بود که در صورت نمی

امری را که ملزم اثبات عدم  دیبا انکار دستور،

، نیاقربان)دستور باشد، در دادگاه به اثبات برساند 

همچنین رویکرد آمرانه با جایگاه  (.179 ،2، 1384

ین زوج شأنهای دینی و ارزشی خانواده در آموزه

سازگار نیست، چرا که زن و شوهر دو فرد بیگانه با 

 1105هم نیستند، درست است که بر اساس ماده 

ق.م. ریاست خانواده در زمره وظایف شوهر است. از 

این جهت ریاست مرد بر خانواده در راستای مصالح 

خانواده و مقامی است که برای تثبیت نظام خانواده 

ی وی نیست. شود و حقی فردی برااعمال می

ازی برای وی در نظر گرفت توان امتیبنابراین نمی

 کند.که امور منزل را مدیریت می
 

عدم تفکیك تکالیف واجب و  .3-5-5

 واجب زوجهغیر

باشد از بر عهده زوجه می شرعا اموری که  صیتشخ

در هیچ  رایز باشد،سایر کارها به راحتی میسر نمی

دی برای یک از متون فقهی مبنای مشخص و واح

واجب در زندگی تفکیک کارهای واجب و غیر

برخی تکالیف  هرچند مشترک ارایه نگردیده است،

همچون اطاعت از زوج، عدم خروج زوجه از منزل 

بدون اذن زوج و اذن گرفتن از زوج در تصرفات 

در ن به زوج در منابع فقهی و به تبع آ مالی مربوط

ما با توجه به قوانین موضوعه بیان شده است، ا

توان از این تکالیف ارائه نمود، تفسیر موسعی که می

ضرورت دارد در راستای حمایت واقعی از حقوق 

بندی زنان و حفظ شانیت و کرامت زنان جامعه، مرز

واجب در دوران دقیقی از کارهای واجب و غیر

که زوجه زوجیت از سوی مقنن ارائه گردد، چرا 

یی که در ایام کارها ممکن است مدعی گردد،

 شرعا زوجیت انجام داده است با این تصور بوده که 

ت و یا اینکه زوجه مدعی گردد بر عهده او واجب اس

ت در امور منزل بر مقتضای عقد ازدواج، مشارکبنا

که بر مبنای  طورهماندانسته، را تکلیف واجب می

ده، زوجین مشارکت عرف و اخالق حاکم بر خانوا

یان در امور خانواده و تالش در راستای تحکیم بن

دانند، حال حل خانواده را جزء وظایف خود می

اختالف بین زوجین در این گونه موارد چگونه 

 خواهد بود.

 1105و  1104، 1103عالوه بر این برحسب ماده 

ق.م. حسن معاشرت، معاضدت در تشیید مبانی 

ندان و زندگی کردن در منزل خانواده و تربیت فرز

همسر از جمله تکالیفی است که زن باید به جا 

بیاورد. معاضدت زوجین به یکدیگر نیز مفهوم عرفی 

و  است و حدود آن با توجه به عرف و عادت

 مثال  شود.مقتضیات زمان و مکان تعیین می

احتمال دارد مطابق مقتضیات زمان و مکان، خرید 

خانه به عهده مرد یا زن باشد  یهایازمندینلوازم و 

و یا اداره امور داخلی خانواده بر عهده زن باشد. 

موضوع معاضدت نیازمند آن است که هیچ یک از 

زوجین در قبال کاری که به عنوان وظیفه آنان در 
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نظر گرفته شده است، مزدی را مطالبه نکنند. بدین 

معاش خانواده و  نیتأمترتیب اگر مرد یا زن برای 

همچنین تربیت فرزندان، عملی را لحت آن و مص

دهند، تکلیفی اخالقی و حقوقی محسوب انجام می

شده و از این رو مستحق اجرت نیستند )صفایی و 

این اساس، تفسیر ارایه  بر .(141، 1، 1393، امامی

شده از مواد قانونی مذکور، جایگاهی برای استحقاق 

و تبصره  ماندالمثل باقی نمیزوجه نسبت به اجرت

تواند در راستای حمایت از حقوق الحاقی نیز نمی

 زوجه راهگشا باشد.

 

 . نتیجه 6

حقوقی جدیدی است که  نهاد المثل زوجه،اجرت

نسبتی با اجاره اشخاص نداشته و در  توان گفتمی

هدف حمایت مالی از  با قوانین موضوعه کشور،

زوجه وضع شده است و عامل آن ضمان عمل زوجه 

فقهی به طور  المثل زوجه در متوناجرت باشد.می

با توجه به نظر  اما مستقل مطرح نگردیده است،

مشهور فقها به ویژه فقهای معاصر براساس قاعده 

احترام عمل  ی عقال و قاعدهبنا ،فاءیاست الضرر،

مسلمان چنین اجرتی قابل مطالبه است. عالوه بر 

و  حضانت پیرامون اجرت رضاع، علمی بحث این،

ید پذیرش مؤتواند یم فقهاسوی  از تربیت فرزندان

ینکه دلیلی بر بر ا مضافا المثل زوجه نیز باشد اجرت

 المثلاجرترد آن نیز وارد نشده است. استیفای 

خدمات ایام زناشویی متوقف بر امر یا درخواست 

زوج، اجرت داشتن عمل در عرف و عدم قصد تبرع 

 .استاز سوی زوجه 

رفتن برای عمل واجب را حرام فقها اجرت گ

بر زوجه واجب است، تمکین  شرعا دانند، آنچه یم

؛ بنابراین خدمات و اعمال زوجه استخاص و عام 

در منزل که جزء وظایف شرعی او نیست، اگر با 

درخواست زوج و با قصد عدم تبرع همراه باشد، 

، همچنین ترک این اعمال نیز استمستحق اجرت 

ید عدم مؤ باشد کهینموجه موجب تحقق نشوز ز

واجب بودن و استحقاق اجرت داشتن این اعمال 

 است.

تعیین  .م.ق 336در تبصره الحاقی ماده  گذارقانون

المثل ایام زوجیت را متوقف به شرایطی اجرت

نموده که نقدهایی بر آن وارد است، تعارض بین 

و برخی بندهای تبصره همچون عدم قصد تبرع 

تفکیک دقیق از  عدم زوج با اصل ماده، دستور

واجب در ایام زوجیت از سوی کارهای واجب و غیر

 و احراز بندهای تبصره از سوی دادگاه گذارقانون

المثل در مقام عمل از سوی مواردی که اثبات اجرت

زوجه را بسیار دشوار نموده است. عرف حاکم بر 

زوجه ی خانگی از سوی هاتیفعالخانواده، بر انجام 

ق.م. تنها اذن  337 و 336ظهور دارد و طبق ماده 

المثل برای تحقق اجرت ضمنی و یا درخواست زوج

زوجه کافی است و ضرورتی برای احراز دستور زوج 

باشد. در ایام زوجیت، زوجه نسبت به دریافت نمی

بشرط است؛ ، الدهداجرت کارهایی که انجام می

برع دارد و یعنی نه قصد اجرت دارد و نه قصد ت

رفتار زنان ایرانی در منزل ظهور در این دارد که 

آن شریک  والـاداره امور زندگی و ام خود را در

مبنی بر اثبات  گذارقانونداند و این امر با نگاه می

 باشد.می تأملعدم قصد تبرع از سوی زوجه قابل 
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باشد بر عهده زوجه می شرعا تشخیص کارهایی که 

در  رایز باشد،راحتی میسر نمی از سایر کارها به

هیچ یک از متون فقهی مبنای مشخص و واحدی 

واجب در زندگی واجب و غیربرای تفکیک کارهای 

مشترک ارایه نگردیده است، با توجه به موارد 

.م ق 336توان گفت به استناد اصل ماده مذکور می

مندی از این در صورت تحقق شرایط استیفا، بهره

 با مشکالت کمتری رو به روست.برای زوجه  حق

 336ماده بر این وضع تبصره مذکور ذیل  عالوه

و جایگاه زوجین  شأن.م. به لحاظ شکلی نیز با ق

 تناسبی ندارد.

زمینه  در با توجه به اشکاالت وارده بر تبصره،

ق خانواده، ویرایش آن نظر به جایگاه ارزشمند حقو

لمثل ااجرت -الف گردد:موارد زیر پیشنهاد می

به  زوجه در قسمت حقوق و تکالیف زوجین نسبت

 بینی گردد؛پیش 1118یکدیگر در ذیل ماده 

زوجه  چنانچه در متن تبصره مقرر گردد: -ب

ه وی نبوده و عرفا برای به عهد شرعا کارهایی را که 

درخواست زوج انجام داده  به المثل باشد،کار اجرت

بنماید مگر تواند مطالبه آن را از دادگاه است می

 اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.
 

 . سهم نویسندگان7

نویسندگان در امر نگارش مقاله حاضر به صورت 

 اند.برابر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع 8

 ندارد. در مقاله حاضر تضاد منافعی وجود 
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 منابع

من  ی،محمد بن عل، صدوق()شیخ  قمی یهبابوابن -

دفتر انتشارات ، قم، چاپ دومالفقیه، هالیحضر

 ،ه به جامعه مدرسین حوزه علمیه قماسالمی وابست

1413.  

یا، معجم مقارییس زکربن  احمد ابن فارسی، -

عبدالسالم محمدهارون، چاپ اول،  مصحح اللغته،

 تا. بلیغات اسالمی حوزه علیمه قم. بیدفتر ت قم،

 ،تهران ،مدارک العروه، پناه یاشتهاردی، عل -

 .1417، داراالسوه للطباعه و النشر

انتشارات  امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، -

 . 1389اسالمیه، 

ذوی القربی،  االصول، قم،فرائدی، انصاری، مرتض -

1437 . 

کنگره جهانی  ،قم ،المکاسبی، ، مرتضیانصار -

 .1415، اعظم انصاری بزرگداشت شیخ

درامد ایام  ی حمایت ازمبان»رضا، یعل باریکلو، -

خانواده پژوهی،  مجله ،«زناشویی زوجه مطلقه

1390 . 

، قم ،الصالحین منهاج، ، جواد بن علییزیتبر -

 . 1426، مام المهدیمجمع اال

وسائل الشیعه الی ، حر عاملی، محمد بن حسن -

التراث  یاءداراح ،بیروت ،تحصیل مسائل الشریعه

 . 1412 ،العربی

یع شرا، بن حسن)محقق حلی(، جعفر  حلی -

 .1408یلیان، موسسه اسماع، قم، چاپ دوم، االسالم

 ،قم الخوئی، ماماال موسوعه، ابوالقاسم یدخویی، س -

 . 1422الخویی،  ماماالموسسه احیاء آثار 

نشر  ،قم ،منهاج الصالحین، ابوالقاسم یدخویی، س -

 . 1410، مدینه العلم

الفاظ ، مفردات محمدین بن حس اصفهانی، راغب -

عبدالسالم محمدهارون، چاپ اول،  مصحح القرآن،

 تا. دارالعلم، بی لبنان،

-بیمه اجرت»زاده، مهدی، بررسی حقوقی رضایی -

، فصلنامه «المثل زوجه در حقوق موضوعه ایران

 .1398، یار، دوره سوم، شماره نهالمللی قانونبین

 ،چاپ پنجم، فقه االصادق، روحانی، محمدصادق -

 . 1435، دانش ینیآ، قم

 ینالصالح منهاج حسینی،علی  یدسیستانی، س -

 . 1415، سیستانی اهللیتآمکتب  قم، للسیستانی(،)

شیخی بیرگانی، هاجر، میرداداشی، مهدی،  -

المثل ایام زندگی مشترک با تأکید بر رویه اجرت»

دوره  ، فصلنامه مطالعات فقهی و فلسفی،«قضایی

 .1396هشتم، شماره سی، 

 حقوق ی، اسد اهلل،امام حسین، دیس یی،صفا -

 انتشارات ،تهران سیزدهم، چاپ خانواده، جلد اول،

 . 1393دانشگاه تهران، 

طباطبایی قمی، تقی، الدالئل فی شرح منتخب  -

 تا. ی محالتی، بیفروشکتاب ، قم،المسائل

، العروه الوثقی، محمدکاظم یدطباطبایی یزدی، س -

، للمطبوعات یموسسه اال علم ،بیروت ،چاپ دوم

1409 . 
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 ،المهذبیز، )قاضی ابن براج(، عبدالعز طرابلسی -

دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه ، قم

 . 1406، مدرسین حوزه علمیه قم

فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، طریحی،  -

 . 1985دار و مکتبه الهالل، بیروت، 

محمد بن ابوجعفر  یخ)شیخ طوسی(، ش یطوس -

 ،چاپ سوم، المبسوط فی فقه االمامیه ،حسن

، آالثار الجعفریه یاءالمکتبه المرتضویه ال ح ،تهران

1387 . 

 ،نیقزو دوم، چاپ ی، حقوق مدنی،مصطف عدل، -

 . 1385نشر طه، 

مسبوطه علی العروه  یقتعال، فیاض، محمد اسحاق -

 تا. ی، بیمحالت ،جایب ،الوثقی

جلد دوم،  باز پژوهی حقوق زنان، ،ناصر نیا،قربان -

 . 1384نو،  روز ،تهراناول،  چاپ

 ،تهران، چاپ ششم، وقایع حقوقی، ، ناصریانکاتوز -

 . 1390ر، شرکت سهامی انتشا

، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، چاپ کاتوزیان -

 . 1384گنج دانش،  هشتم، تهران،

، انوار الفقاهه )کتاب کاشف الغطاء، حسن -

کاشف الغطاء العامه،  موسسه المضاربه(، نجف،

1422 . 

تحریر ، بن علی ینکاشف الغطاء، محمدحس -

 تا. ، تهران، مکتبه النجاح، بیالمجله

 ،تهران ،الکافی، کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب -

 . 1407، دارالکتب االسالمیه

، مجمع المسائل، قم، دار محمدرضای، گانیگلپا -

 تا. بی القران الکریم،

الکیت )م قواعد فقهی، مصطف یدمحقق داماد، س -

 . 1383، مرکز نشر علوم اسالمی ،تهرانو مسولیت(، 

بررسی حقوق ، مصطفی یدمحقق داماد، س -

نشر علوم  مرکز ،تهران ،خانواده، نکاح و انحالل آن

 تا.، بیاسالمی

طالق و سهم زن از زندگی » ی،محمدی، مرتض -

 چهل و سه،نشریه نامه مفید، شماره  ،«مشترک

1383 . 

المثل اجرت» ،عاتکه ،زادهقاسم ،یجهمرادی، خد -

 حمایت قانون به نظر با ایران حقوق و فقه در زوجه

 حقوق مبانی و فقه مجله، «1391 خانواده از

 .1394دوره چهل و هشتم، شماره دو،  اسالمی،

، دارالنعمان، نجف، اصول الفقه ،مظفر، محمدرضا -

1386 . 

، الفقه علی المذاهب الخمسه، مغنیه، محمدجواد -

 . 1421 ،دارالتیارالجدید ،یروتب، چاپ دهم

 ه، چاپ سوم،القواعد الفقهی ،مکارم شیرازی، ناصر -

 . 1370 ،السالمیهمدرسه علی ابن ابیطالب عل، قم

، انوار الفقاهه فی احکام مکارم شیرازی، ناصر -

مدرسه علی ابن ، قم (،نکاحال کتابه )الطاهرالعتره 

 تا. ، بیالسالمیهابیطالب عل

، قم ،القواعد الفقهیه، موسوی بجنوردی، حسن -

 . 1419ی، الهاد
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له. تحریرالوسی ، اهللروحسید خمینی،  موسوی -

 ،تنظیم و نشر آثار امام خمینیموسسه  تهران،

1392 . 

جامع  ،محمدحسنمیرزای قمی، ابوالقاسم بن  -

  .1371کیهان،  الشتات فی اجوبه السواالت، تهران،

جواهر الکالم فی شرح ، محمدحسن یخنجفی، ش -

 ،داراحیاء التراث العربی ،بیروت ،الشرائع االسالم

1404 . 

 ه، قم،اهلل، حقوق مالی زوجنیا، فرجهدایت -

 . 1385پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 
 


