مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شـیراز

دوره هفتم ،شماره اول ،بهار 3149

اجرتالمثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب
اسفند 1931
علیاصغر حاتمی

*

سیده فاطمه زبرجد

**

چکیده
اجرت المثل ایام زوجیت و نحله ،از جمله حقوق مالی زوجه است
که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طالق ،در شرع مقدد
و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است .اجرت المثل ایام زوجیدت
اجرتی شبیه اعمال انجام گرفته است که زوجه در قبال خددماتی کده در
منزل شوهر ،به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده اسدت ،دریافدت
میدارد .قانون گذار ایران در بند ب تبصره  6ماده واحده اصالح مقررات
مربوط به طالق مصوب  ،1931نحله را نوعی بخشدش اجبداری قلمدداد
کرده است که پرداخت آن در زمان طالق از اموال زوج به زوجه صورت
میگیرد .تصویب قانون حمایت خانواده  1931و نسخ صریح بندد الد
تبصره فوق الذکر ،تغییراتی مهم در خصوص استحقاق زوجه نسدبت بده
اجرت المثل ،ایجاد نموده است که بر این اسا  ،شرایطی از قبیدل عددم
درخواست طالق از ناحیه زوجه ،عدم تخل

زن از وظدای

همسدری و

* دانشیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)
ahatami@shirazu.ac.ir
** دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
تاریخ دریافت5131/4/51 :

marjanzebarjad110@gmail.com
تاریخ پذیرش5131/50/27 :

00

مجله مطالعات حقوقی/

دوره هفتم ،شماره اول ،بهار 5134

عدم وجود شرطی مالی ضمن عقد نکاح ،هم اکنون الزم االجرا نخواهدد
بود .این مقاله درصدد بررسی وضعیت حقوقی فعلی اجدرت المثدل ایدام
زوجیت و نحله در حقوق ایران با نگرشدی بدر قدانون حمایدت خدانواده
مصوب  ،1931است.

واژههای کلیدی :اجرت المثل ،حق الزحمه ،نحله ،استیفا ،قصد تبرع.
 .1مقدمه
قبل از تصویب قانون حمایت خـانواده مصـوا اسـفند  ،5135مهـمتـرین منبـ
قانونی در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت و نحله ،بنـدهای دوگانـه تبصـره  0مـاده
واحده اصالح مقررات مربوط به طالق مصـوا  5175بـه شـمار مـیرفـت .مشـروح
مذاکرات مجلس در خصوص تصویب ایـن قـانون روشـن مـیسـازد کـه هـدا از بـه
رسمیت شناختن امکان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در نظام حقوقی ایران ،حمایـت
از زنانی بوده است که به نـاحق توسـش شوهرانشـان طـالق داده مـیشـوند و پشـتوانه
اقتصادی و عاطفی خویش را از دست میدهند؛ لذا راهکاری اندیشیده شـد کـه از ایـن
دسته زنان مطلقه حمایت نماید 1.در بند «الف» تبصره  0ماده واحده فوقالذکر شـرایطی
برای استحقاق زن نسبت به این حق مالی در نظر گرفتـه شـده اسـت کـه بعاـاا ا بـات
حصول این شرایش توسش زوجه جهت بهـرهمنـدی از اجـرتالمثـل خـدمات خـویش
مشکل بوده و عدم توانایی در ا بات در موارد بسـیاری ،وی را از ایـن حمایـت قـانونی
محروم میدارد؛ اما قانونگذار با تصویب قانون جدید حمایت خـانواده در سـال 5135
و نسخ نخستین قانون واض نهاد اجرتالمثل در نظام حقوقی ایران (ماده واحده اصالح
مقررات مربوط به طالق مصوا  ،)5175مطالبه این حق را از سوی زوجـه دسـتخوش
تغییراتی کرده است؛ به نحوی که پارهای از این شرایش را از مسیر مطالبـه اجـرتالمثـل
ایام زوجیت حذا و پارهای دیگر را ابقاء نموده است.
طرح الحاق یک تبصره به ماده  349ق.م .نیز در راستای امکان مطالبه اجرتالمثـل
ایام زوجیت از ماترک زوج متوفی با جلب نظر کارشناس و با رعایت بند الف تبصره 0
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قانون اصالح مقررات مربوط به طالق ،در تاریخ  ۹/۵/۱۸۳۱به تصویب مجلس شـورای
اسالمی رسـیده و پـس از رد شـورای نگهبـان و ارسـال مصـوبه بـه مجمـ تشـخی
مصلحت نظام با اعمال اصالحاتی به صـورت تبصـره ذیـل مـاده  110ق.م .در تـاریخ
 ۳۸/۱۱/۱۸۳۵به تصویب آن مجم رسیده است .از این رو ،تبصره الحاقی به مـاده 110
ق.م .نیز در کنار قانون حمایت خانواده مصوا  5135از قوانین الزم االتباع کنـونی بـه
شمار میرود که مطالبه قانونی اجرتالمثل ایام زوجیت را میسر میسازد.
این نوشتار ضمن بررسی مفهوم لغوی و اصطالحی اجرتالمثل و نحلـه و امعـان
نظر در آراء حقوقی موجـود پیرامـون اسـتحقاق یـا عـدم اسـتحقاق زوجـه نسـبت بـه
اجرتالمثل ایام زوجیت ،مبانی فقهی و قانونی سابق و فعلی این دو نهاد حقـوقی را بـه
تفکیک مورد ،بررسی نموده و ضمن بیـان نمونـههـایی از آراء صـادر شـده در محـاکم
قاایی ایران پیرامون دو حق مزبور ،به بیان تغییـرات ایجـاد شـده در سـازوکار قـانونی
مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت و نحله ،نقد شرایش دیـروز و ارزیـابی وضـعیت امـروز
پرداخته است.
 .2مفهوم لغوی و اصطالحی اجرتالمثل و نحله
 .2.1مفهوم لغوی و اصطالحی اجرتالمثل
کلمه اجرت در معنای دستمزد استعمال میشود و مزد بگیر را اجیر گویند .گـاهی
نیز برای مفهوم پاداش از واژه اجر استفاده میکنیم که این کاربرد به بحث مورد نظـر مـا
ارتباطی ندارد .در کاربرد نخست با دو اصطالح اجرت المسمی و اجـرتالمثـل مواجـه
هستیم بدین صورت که هرگاه در قرارداد اجاره اعم از اجـاره اشـخاص یـا حیـوان یـا
اشیاء ،طرفین بر اجرت معین توافق نموده باشند ،آن را اجرت المسمی گوینـد؛ امـا اگـر
در متن قرارداد در مورد اجرت توافق صورت نگرفته باشد ،در ایـن صـورت اجیـر (در
اجاره اشخاص) یا موجر (در اجاره اشیا و حیوانات) مستحق اجرتالمثل خواهند شـد.
(مروج )50 :5173،الزم به ذکر است که در صورت عدم وجود قرارداد بین طرفین نیـز
«هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمـل اجرتـی
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عادتاا مهیای آن عمل باشد ،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد

بود ،مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است(».ماده  110ق.م ).روشن است که
در این تعریف مراد از اجرت ،اجرتالمثل عمل عامل است زیـرا در فـرم مـذکور در
ماده ،بین آمر و عامل اجرت المسمی قرار داده نشده است .این نحوه از بهره بـرداری از
عمل دیگری در متون حقوقی «استیفا از عمل غیر» نامیده شده است« .استیفا از مال غیر»
نیز به صراحت ماده  117ق.م موجب ضمان به پرداخـت اجـرتالمثـل بـرای اسـتفاده
کننده است .اصطالح اجرتالمثل در باا غصب نیز در خصوص مناف مستوفات و غیر
مستوفات کاربرد دارد :اگر مال مغصوا در زمره اموالی باشد که بـرای آنهـا در عـرا
اجرتی وجود دارد ،مانند خانـه و اتومبیـل و حیـوان سـواری و بـارکش ،غاصـب بایـد
اجرت المثل آن را از زمان غصب تا روز تلـف یـا خلـ یـد خـود بدـردازد( .کاتوزیـان،
 )209 :5135لذا در خصوص ضمان نسبت به پرداخت اجرتالمثل فرقی نمیکند کـه
در عقد اجاره اشخاص یا اعیان سخنی از اجرت المسمی به میان نیامده باشـد یـا اینکـه
میان آمر و عامل هیچ قراردادی منعقد نشده باشد.
الزم به ذکر است که اجرتالمثل گاهی به معنای «عوم المثل» است زیـرا بـدلی
که به جای عوم المسمی داده میشود عـوم المثـل نـام دارد .در خصـوص اجـاره،
عوم المثل را اجرتالمثل نامند( .جعفری لنگـرودی )112 :5101 ،امـا ایـن معنـا در
این مقال مورد نظر ما نیست.
با عنایت به مفهوم لغوی و اصطالحی اجرت المثل ،بایستی آن را اجرتـی دانسـت
که شبیه عمل ا نجام گرفته شده برآورده شده و برای عمل مورد نظـر تعیـین مـیگـردد؛
برای مثال اگر آمر کارگری را برای انجام امور منـزل اسـتخدام کـرده ولـی اجـرت او را
معین نکند ،پس از اتمام آن عمل ،کارگر مستحق اجرتی شبیه و مانند آن عمـل خواهـد
بود که اجرتالمثل نامیده میشود .اجرتالمثل ایام زوجیت زوجه نیز از این مفهوم دور
نمانده است؛ چنانچه قانون گذار در ماده واحده الحاق یـک تبصـره بـه مـاده  110ق.م.
استحقاق زوجه به مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت را از باا استیفا از عمل غیـر توجیـه
نموده و با تحقق شرایطی زوجه را از اجرت خـدماتی کـه در منـزل شـوهر انجـام داده
است بهرهمند میگرداند.
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اینک پس از بررسی مفهوم لغوی و اصطالحی اجرتالمثـل ،شایسـته اسـت تـا بـا
مفهوم «نحله» در لغت و اصطالح آشنا گردیم:
 .2.2مفهوم لغوی و اصطالحی نحله
نحله از واژه نِحل مشتق شده است که به دو صورت نحله (به فـت)) و نِحلـه (بـه
کسر) استعمال میشود .اشتقاق این واژه از کلمه «نحل» بـدان جهـت اسـت کـه «نحلـه
بخشش و عطیهای است از نوع آنچه زنبورعسل میبخشد .چنانکه این حیوان عسـل را
بدون توق به دیگران میبخشد  ،نحلـه نیـز بـه معنـای بخشـش از روی طیـب نفـس و
رضایت خاطر است» (راغـب اصـفهانی .)731 :5452،در مقـا یس اللغـ آمـده اسـت:
«نحله چیزی است که بدون عوم اعطا میشود .وقتی گفتـه شـود :مهـر زن را از بـاا
نحله به او دادم یعنی از روی طیب نفس و بدون توق به او دادم»(ابـن فـارس:5402 ،
 )401فقیهان در باا هبه و به مناسبت تعریف آن و به مناسبتهای دیگر ،نحلـه را نیـز
متذکر شدها ند .برخی از هبه به نحله و عطیه تعبیر کرده و هر سـه لفـر را مـرادا هـم
دانستهاند( .محقق حلی )104 :5172 ،و برخی نیز گفتهاند «نحله و عطیـه اعـم از هبـه
است زیرا این دو بر مطلق عطایای تبرعی اطالق میشود و رابطه این دو با هبـه هماننـد
جنس و نوع است( ».شهید انی)3 :5451،
معنای اصطالحی نحله نیز از معنای لغوی آن دور نمانده است زیرا با مراجعـه بـه
مبنای قرآنی نحله که در آیه  245سوره بقره از آن به متاع تعبیر شـده اسـت ،3مالحظـه
میشود که چه نحله را مرادا با مهر المتعه در نظر گرفته و مخت

دسـتهای خـاص از

مطلقات بدانیم 4و چه آن را بخششی بدانیم که عطا کردن آن به تمـام زنـانی کـه طـالق
میگیرند مستحب است (طباطبایی 5102،ش ،)175 :در هر دو صورت ،ماهیتاا بخشش
و عطیهای از جانب مرد به زن است لذا پرداخت آن به زن تبرعی و بدون عوم بوده و
از روی طیب نفس صورت میگیرد.
 .9مبنای فقهی اجرتالمثل و نحله
پس از بررسی مفاهیم لغوی و اصطالحی اجرتالمثل و نحلـه ،شایسـته اسـت بـا
بحث از مبانی فقهی این دو نهاد حقوقی ،روشن گردد استحقاق عامل به اجرتالمثل بـه
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طور عام (و در بحث ما استحقاق زوجه نسبت به اجرتالمثـل ایـام زوجیـت بـه طـور
خاص) و حق زوجه نسبت نحله ،بر چه مبانی فقهی و شرعی استوار گشته اسـت تـا از
این طریق ابتدا حجیت آن در فقـه امامیـه و متعاقبـاا در فصـول آتـی مشـروعیت آن در
حقوق موضوعه ایـران بررسـی گردنـد .از ایـن رو در ادامـه بـه بررسـی مبـانی فقهـی
اجرتالمثل و نحله ،به تفکیک موارد ،خواهیم پرداخت:
 .9.1مبنای فقهی اجرتالمثل
در فقه امامیه ،برای استحقاق عامل نسبت به اجرتالمثل عمل خـویش عمـدتاا بـه
دو دلیل استناد میشود .قاعده فقهی «احترام به مال و عمل مسلم» لزوم احترام به مـال و
نیروی کار مسلمان را موجد حق مطالبه اجرتی هـم ارزش مـالت تصـرا شـده و عمـل
انجام شده برای مالک یـا عامـل دانسـته و عنـوان حقـوقی «اسـتیفا از عمـل غیـر» نیـز
بهره گیری از عمل دیگری را در صورت حصول شرایش استیفا (که متعاقباا بیـان خواهـد
شد) موجب ضمان به پرداخت اجرتالمثل میداند.
 .9.1.1قاعده احترام به مال و عمل مسلم :یکی از عمدهترین دالیلی که در معـامالت
عامل را مستحق دریافت اجرتالمثل میداند «قاعده احترام به مال و عمل مسلم» اسـت
که به صورت اختصاری به قاعده «احترام» شهرت دارد .احترام بـه مـال و عمـل مسـلم
بدین معناست که نمیتوان در مال مسلم به طور مجانی تصـرا کـرده و بـه حقـوق او
تعدی نمود ،به جهت آنکه تجاوز به حقوق وی جایز نیست ،همینطور هم اگـر عملـی
از جانب وی انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود( .مصطفوی:5452،
 .) 24این قاعده نه تنها در صورت توافق طرفین بر انجام معامله ،بلکه حتی در صـورت
فساد معامله هم با اعتقاد به احیای حقوق مستحق ،پرداخت اجرتالمثل را الزم میدانـد
(احمدیه)237 :5191 ،
برخی نویسندگان قواعد فقه ،یکی از مجاری ایـن قاعـده را «ضـمان کـار انسـان»
دانسته و بیان میدارند که هرگاه شخصی به دستور دیگری کاری را انجام دهد که عرفـا
دارای ارزش اقتصادی بوده و بدون قصد تبرع انجام گرفته باشد ،عامل مستحق دریافـت
اجرت المثل عمل خویش است .مستند این ضمان قاعده احترام است؛ بدین توضی) کـه
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هرچند انسان آزاده خودش مال نیست ولی کار او مال محسوا است و مقتاای احترام
مال ،مسئولیت و ضمان است .البته برخی از فقها در مورد عمل مسلمان قاعـده مسـتقلی
تحت عنوان «عمل المسلم محترم ما لم یُقصَد التبرع» را مورد توجه قرار دادهاند( 5.ر.ک.
العروه الو قی ،ج  5142 ،1ق )540 :ولی ناگفته پیداسـت کـه ارزش دار بـودن عمـل
مسلمان از فروع قاعده احترام است( .محقق داماد)257 :5130 ،
اجرتالمثل ایام زوجیت نیز از مفاد این قاعده مسـتثنی نیسـت .اگـر زوج دسـتور
انجام دادن خدماتی را به زوجه صادر نماید که زن شرعاا مکلف به آن نشـده اسـت و از
این طریق از عمل وی در طول زندگی مشترک منتف گردد ،قاعده احترام به عمل مسلم
اقتاا دارد که عمل زن محترم شمرده شده و اجرت متناسب آن به وی پرداخت گردد.
قاعده احترام به مال و عمل مسلم از قواعد مسلم فقهی محسوا شـده و در بـاا
دالیل معتبر بودن آن عمدتاا به مدارک ذیل استناد میشود:
 .9.1.1ال  .روایات :در روایتی از امام باقر (ع) نقل شده است که رسـول خـدا (ص)
فرمودند« :ناسزا گفتن به مؤمن فسق و جنگ با او کفـر و خـوردن گوشـت او معصـیت
است و احترام مال او همانند احترام خون (جان) اوسـت( »6حـر عـاملی ،بـیتـا.)133:
استناد به روایت فوق برای ا بات قاعده احترام به عنوان یکـی از ادلـه ضـمانات قهریـه،
متوقف بر آن است که از روایت حکم وضعی استنباط گردد نه صـرفاا حکـم تکلیفـی و
بیتردید ظاهر روایت نیز همین است و مـیتـوان از آن نـه فقـش حکـم وضـعی بلکـه
مفهومی اعم از وضعی و تکلیفی استنباط کرد( .محقق داماد .)254 :5130 ،هر چند بـه
عقیده برخی دیگر استناد به حدیث یاد شده برای حکم به ضمان دشوار است ،زیـرا در
حدیثی که «حرمه ماله »...آمده ،از «حرمه سب مؤمن »...و «حرمـه غیبـت مـؤمن »...نیـز
سخن به میان آمده است .از آنجا که حرمت در این جمالت ظهـور در حرمـت تکلیفـی
دارد ،وحدت سیاق ایجاا میکند که حرمت در جمله مورد بحـث نیـز تکلیفـی باشـد
(هدایتنیا گنجی )01 :5191 ،به عالوه واژه «حرم » در مقابل «حلی » است .از آنجا که
حلیت یک حکم تکلیفی است به قرینه تقابل« ،حرم » نیز یک حکم تکلیفی خواهد بود.
اگر هم در ظهور این واژه در حرمت تکلیفی خدشه به عمل آید ،حداکثر آن اسـت کـه
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احادیث یادشده مجمل خواهد بود و ظهور در حرمت تکلیفی یا وضعی نخواهد داشـت
(خو ی 35 :5175 ،و )32
«مفاد قاعده احترام این است که مال در حریم مالک واق شده بهگونهای که کسـی
بدون اجازه نمیتواند در مال وی تصرا نماید و اگر تصرا کرد و آن را اتالا نمـود،
ضامن عوم آن است( ،خمینی (الف) )524 :5450 ،بنـابراین احتـرام بـه مـال مسـلم
مانند احترام به خون اوست و همان طور که خونش نباید ریخته شود و اگر ریختـه شـد
نباید هدر برود ،مالش هم به همین صورت است .چون این تشبیه ،تشبیه عامی اسـت و
این نکته موافق قاعده عقالییه است و چنانچه به نفی ضـمان ر ی داده شـود ،پسـندیده
نیست»( .خمینی (ا) )54500121 ،با عنایت به نظر فوق الذکر مفاد این قاعـده مثبـت
ضمان استفاده کننده بر استفاده از مال یا نیروی بدنی فرد مسـلم اسـت از ایـن رو ادلـه
ا بات کنندهاش هم باید در طریق ا بات حکم وضعی به کار آید و اال از ا بات این مـدعا
ناتوان است .به هر صورت اگر در ظرفیت مفاد حدیث مذکور در ا بـات قاعـده احتـرام
تردید شود ،سایر ادله من جمله بنای عقال ،تسالم فقها و سیره متشـرعه بـرای ا بـات آن
الزم و کافی به نظر میرسند.
دومین روایت در ا بات قاعده احترام حدیث شریف «ال یحل مـال امـرء مسـلم اال
بطیب نفسه»(ابن ابی الجمهور )551 :5400 ،یعنی مـال مـردم حـالل نیسـت مگـر بـا
رضایت خاطر آنان ،است .این روایت اگرچه بیشتر ظهـور در حرمـت تکلیفـی دارد تـا
وضعی؛ اما برخی از مفاد آن برداشت کردهاند که تا زمـانی کـه انتفـاع از مـال یـا عمـل
دیگری توسش متصرا تدارک نشود ،ارتکاا عمل حـرام مسـتمر اسـت لـذا الزمـه آن
ضمان مدنی خواهد بود (محقق داماد)250 :5130 ،
 .9.1.1ب .بنای عقال :بیتردید مفاد این قاعده از احکام اماایی اسالم اسـت؛ چراکـه
زندگی عقال و خردمندان بر این امر بنیاد گردیده و برای هیچکس جای انکـار نیسـت و
به طور کلی بنیان مالکیت بر این امر مبتنی ست؛ بنابراین روایات و مستندات نیـز مؤیـد
همین بنای عقالییاند (همان )251 :لذا قاعده احترام به مال و عمـل مسـلم بـر مبنـای
احترام به حق عقالیی مالکیت تصرا در اموال و استفاده از اعمال دیگران را مستوجب
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ضمان میداند .پس همان گونه که تسلش انسان بر اموال و حاصل اعمـال خـویش مـورد
اتفاق جمی عقال در همه ملت ها و مذاهب بوده ،لزوم جبران خسـارت ناشـی از تلـف
مال یا استفاده از عمل دیگری نیز عقالیی است.
 .9.1.1ج .تسالم فقها :تسالم فقها به این معناست که بین فقها نسبت به مـدلول قاعـده
احترام به مال و عمل مسلم اختالا نظری مشاهده نمیشود (مصـطفوی )24 :5457،و
این اتفاق نظر بین فقها خود دلیل بر حجیت و اعتبار این قاعده به حساا مـیآیـد .لـذا
تمسک به قاعده احترام به مال و عمل مسلم در جهت ا بات استحقاق عامل به دریافـت
اجرتالمثل امکانپذیر بوده؛ لذا احترام به عمل مسلم ایجاا میکند که هرگـاه از عمـل
وی به نحوی انتفاع حاصل شد ولی فیمابین آنها اجرت مقرر نشـده بـود ،در صـورت
عدم قصد تبرع ،عامل مستحق اجرتالمثل عمل خویش خواهد بود.
 .9.1.2استیفا از عمل غیر :بهموجب یکی از قواعد رایج در فقه اسالمی ،چنانکـه بیـان
شد ،استیفا از عمل دیگران موجب ضمان به پرداخت اجرتالمثـل آن اسـت .از طرفـی
استحقاق عامل به دریافت اجرتالمثل عمل خویش منوط به شرایطی مـن جملـه لـزوم
امر آمر به انجام کار توسش عامل ،عدم قصد تبـرع عامـل از انجـام کـار و ارزش عرفـی
داشتن کار انجام شده است.

7

مسئله اجرت المثل ایام زوجیت غالباا از مصادیق استیفا از عمل غیر در نظـر گرفتـه
میشود و در صورت اجتماع شرایش مربوط به استیفا از عمل دیگری ،پرداخـت اجـرت
به زوجه از این باا توجیه حقوقی و شرعی مییابد .لذا در صورتی که جواز پرداخـت
اجرتالمثل عمل انجام شده به عامل آن به طور عام ،از باا استیفا از عمـل غیـر ا بـات
گردد ،همین نهاد حقوقی نیز به طـور خـاص در ا بـات جـواز پرداخـت اجـرتالمثـل
خدماتی که زوجه در ایام زناشویی بدون قصد تبرع نسـبت بـه زوج انجـام داده اسـت،
مؤ ر واق خواهد شد .برای این منظور به بررسی آراء تنی چند از فقها در باا ضمان به
پرداخت اجرتالمثل ناشی از استیفا میپردازیم:

8

صاحب عروة الو قی در این زمینه میگوید« :اگر شخ

 ،دیگری را امـر بـه انجـام

عملی نماید و عامل آن عمل را به قصد تبرع انجام دهد ،اجرت بـه او تعلـق نمـیگیـرد
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حتی اگر آمر به قصد اجرت دادن امر کرده باشد؛ ...و چنانچه عامل عمل را بدون قصـد
تبرع انجام داده باشد ،در هر صورت مستحق اجرت خواهد بود و چنانچه اختالفی بـین
عامل و آمر درباره اتیان به قصد تبرع یا عدم قصد تبرع ،پیش آیـد ،بنـا بـر احتـرام مـال
مسلم ،حمل بر قصد عدم تبرع است»(طباطبایی یزدی)5142:۱۱۸،
چنانچه مالحظه میشود در نظر فوق استیفا از عمل غیر تحـت شـرایطی ،موجـب
استحقاق عامل به اجرتالمثل دانسته شده است .یا امام خمینی بیان میدارند« :اگر کسی
از کس دیگر عملی را طلب کند و آن شخ

هم امتثال کند آن عمل را بـه جـای آورد،

بر آمر اجرتالمثل عمل انجام شده واجب است در صـورتی کـه آن عمـل عرفـا دارای
ارزش باشد و نیز عامل قصد تبرع نداشته باشد و اگر قصد تبرع داشـته اسـت ،مسـتحق
اجرت المثـل نیسـت اگرچـه آمـر قصـد پرداخـت داشـته باشـد(».الموسـوی الخمینـی
(الف))411 :5450،
با مالحظه فتاوی از این قبیـل روشـن مـیگـردد کـه بـا اجتمـاع شـرایش اسـتیفا،
اجرتالمثل بر آمر ابت میگردد؛ از این رو انجام خدمات منزل توسش زن نیز به عنـوان
یکی از مصادیق استیفا از عمل دیگری ،در صورت اجتماع شرایش مذکور در ایـن بـاا،
مثبت اجرتالمثل بر عهده آمر (زوج) خواهد بود.
در تأیید سخن فوق در ذیل دو استفتاء از یکی از مراج تقلید عصر حاضـر آورده
میشود که مستفاد از پاسخ ایشان به استفتا یه مطرحشده آن است کـه مبنـای اسـتحقاق
زوجه به مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت را استیفا از عمل غیر دانستهاند:
خانمی مدعی است که در منزل شوهر خدمت و کـار زیـادی انجـام داده اسـت و
اکنون شوهرش فوت شده است و بناست کـه امـوال او را تقسـیم کننـد ،آیـا حـق دارد
اجرت کارهای خود را مطالبه کند؟
جواا :مسئله چند صورت دارد:
-5اگر تبرا کارکرده و قصد گرفتن اجرت نداشته است فعـالا حـق مطالبـه اجـرت
ندارد.
-2اگر شوهر با او شرط کرده که کارها را مجانی انجـام دهـد و او هـم طبـق ایـن
شرط کار کرده است ،در این فرم هم حق ندارد.
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-1اگر تبرعی انجام نداده و به امر شوهر خدمت و کـار کـرده اسـت حـق مطالبـه
اجرتالمثل دارد.
-4اگر تبرعی و مجانی بودن مشکوک است و ظاهر این باشد کـه تبرعـی نبـوده و
به امر زوج انجام داده است ،در این فرم نیز استحقاق اجرتالمثل دارد.
 -1اگر مجانی بودن و امر شوهر هردو مشکوک باشد ،در این فرم احتیـاط ایـن
است که با ور ه مصالحه کنند.
 -0اگر احراز شود که کارهای او به امر زوج نبوده است ،حق مطالبه ندارد هرچند
بهتر است در این صورت او را راضی کنند.
سؤال  :5090در فرم قبل اگر شوهر زنـده اسـت و زن مطلقـه شـد م حکمـی
دارد؟
جواا :صور فوق نیز در این فرم جاری است با این تفاوت کـه اگـر زن مـدعی
مجانی نبودن است یا زوج مدعی باشد که امر نکـرده اسـت ،در ایـن صـورت چنانچـه
ظاهری باشد که بتوان به آن اعتماد کرد مثالا ظاهر مجانیت باشد یا ظاهر امر کردن باشد
طبق آن عمل میشود و اال مسئله از مصادیق مدعی و منکر میشود و احکام آن جـاری
است( .فاضل لنکرانی)452 :5091،
 .9.2مبنای فقهی نحله :در بحث از مبنای فقهی نحله عموماا به آیاتی از قرآن کـریم در
این رابطه استناد میشود .کلمه نحله در قرآن کریم در سوره نساء آیه  4آمده است آنجا
که میفرماید« :و آتوا النساء صدقاتهن نحل و ان طـبن لکـم »...مهـر زنـان را (بـه طـور
کامل) به عنوان یک بدهی (یک عطیه) به آنها بدردازید .در عصر جاهلیت نظر به اینکـه
برای زنان ارزشی قا ل نبودند ،غالباا مهر را که حق مسلم زن بود ،در اختیار اولیای آنـان
قرار میدادند و اولیاء آن را ملک مسلم خود مـیدانسـتند .گـاهی نیـز مهـر یـک زن را
ازدواج زن دیگر قرار میدادند .بدین گونه که مثالا بـرادری خـواهر خـود را بـه ازدواج
دیگری در میآورد که او در مقابل خواهر خود را به ازدواج وی در آورد با این قید کـه
هر یک از دو زوجه مهریه دیگری محسوا گردد .اسالم بـر ایـن رسـم جاهالنـه خـش
بطالن کشید و مهر را به عنوان یک حـق مسـلم بـرای زن شـناخته و در ایات فـراوان
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مردان را به رعایت کامل این حق توصیه نمود( .مکـارم شـیرازی 5195،ش .)201 :در
این آیه «صدقات» جم صداق به معنای مهریه است لذا این آیه بیان میدارد کـه مهریـه
زنان را به خودشان به عنوان عطیه یا بدهی پرداخت نمایید .لذا نحله در این آیه شـریفه
به معنای پرداخت مبلغی بدون عوم به زنها حین طالق (حقی که در بند ا تبصره 0
قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوا  5175آمده است) نبوده لذا مورد نظر ما
در بحث نحله نیست.
البته پرداخت نحله یا عطیه به زن بر اساس قانون فوقالـذکر نیـز مبنـای قرآنـی و
شرعی دارد و از آیات قرآن نشأت گرفته است ،آنجا که خداوند در سوره بقره آیه 245
میفرماید« :للمطلقات متاع بالمعروا حقا علـی المتقـین» :بـرای زنـان مطلقـه بهـرهای
شایسته است چنانکه درخور مردان پرهیزگار باشد .از نحله در این آیه تعبیر بـه «متـاع»
یا «کاال» شده است و لغت شناسان هر چیزی که به نوعی از آن نف برده شود را متاع یـا
متعه نامیدهاند( .راغب اصفهانی)54520717،
برخی مفسرین در تفسیر این آیه بیان داشتهاند که« :اگرچه ظـاهر آیـه همـه زنـان
مطلقه را شامل میشود ولی به قرینه آیه  210همین سوره ،9این حکم در مـورد زنـانی
است که مهری برای آن ها در هنگام عقد یا بعد از آن قرار داده نشده و قبـل از آمیـزش
طالق داده میشوند و در حقیقت تأکیدی است بر حکم مزبـور تـا مـورد غفلـت واقـ
نشود .این احتمال نیز وجود دارد که حکم مزبور همه زنان مطلقه را شامل بشود ،لـیکن
در مورد نخست جنبه واجب دارد و در موارد دیگر جنبه مستحب .به هر حال این یکی
از دســتورات کــامالا انســانی اســت کــه در اســالم وارد شــده و بــرای پیشــگیری از
انتقامجوییها و کینهتوزیهای ناشی از طالق ا ر مثبتـی دارد(».مکـارم شـیرازی:5191،
)452
در این آیه کلمه متاع به معروا اضافه شده که به معنای جملـه شـرط و مشـروط
است ،یعنی در زمان طالق وقتی مرد میخواهد به زن کاالیی بدهد ،باید شئون اجتماعی
وی را رعایت کند و این هدیه بهرهای در خور توجه برای زن باشد .مثالا متناسب با نیاز
اقتصاد ی زن در هنگام طالق بوده و وی بتواند از آن بهره ببـرد و بـه محـال طـالق از
جانب شوهر به مایقه و سختی دچار نشود .البته الزم است وس مالی مـرد هـم مـورد
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توجه قرار گیرد( .احمدیه )151 :5191 ،و امام صادق (ع) در ایـن رابطـه فرمـودهانـد:
«زمان پرداخت کاال به زن پس از گذشتن عـده و مطـابق بـا تمکـن مـالی مـرد اسـت».
(مجلسی)500 :5401،
معیار وس مالی زوج در پرداخت کاال به زن در تنظیم بنـد «ا» تبصـره  0قـانون
اصالح مقررات مربوط به طالق مصوا  5175لحاظ شده است.
لذا نحله به مفهومی که در قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصـوا 5175
جنبه قانونی پیدا کرده است (به معنای بخششی که مرد به زن حین طالق انجام میدهد)
برگرفته از آیه  245سوره بقره است ،هرچند چنانچه در ادامه بیان خواهـد شـد ،نحلـه
مقرر در این قانون از جهاتی از مفهوم قرآنی آن (متاع) فاصله گرفته است.
 .4بررسی آراء حقوقی پیرامون استحقاق یا عدم استحقاق زوجه نسبت به
اجرتالمثل
پس از بررسی مبانی فقهی اجرت المثل ایـام زوجیـت و پـیش از آشـنایی بـا نظـر
پذیرفته شده توسش قانونگذار ایـران در ایـن مـورد (مبـانی قـانونی اجـرتالمثـل ایـام
زوجیت) ،الزم به ذکر است که در خصوص استحقاق زوجه نسبت بـه حـق مزبـور ،از
دیرباز بین فقها و همچنین حقوقدانان اختالا نظر مشاهده میشود تا آنجا کـه عـدهای
از نویسندگان اصل استحقاق زوجه را نسبت به حق مذکور در جامعه کنونی ایران انکار
نمودهاند .در ادامه به بررسی دو دیـدگاه عمـده در ایـن خصـوص کـه اولـی قا ـل بـه
اختصاص و دومی قا ل به عدم اختصاص اجرتالمثل ایـام زوجیـت بـه زوجـه اسـت
خواهیم پرداخت و سدس دیدگاه منعکس شـده در قـوانین موضـوعه ایـران را بررسـی
خواهیم نمود.
 .4.1نظرات مبتنی بر استحقاق زوجه نسبت به اجرتالمثدل :در خصـوص اسـتحقاق
زوجه نسبت به اجرتالمثل ،الزم است ابتدا به سابقه فقهی موضوع و نظـرات فقهـا بـه
عنوان ریشه شکلگیری بحث پرداخته شده ،سدس نظـرات حقـوقدانـان داخلـی مـورد
بررسی قرار گیرد .چنانکه سابقاا در خصوص استیفا از عمل غیر گذشت ،عدهای از فقهـا
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بر مبنای قاعـده «ضـمان اسـتیفا از عمـل غیـر» حکـم بـه اسـتحقاق زوجـه نسـبت بـه
اجرت المثل ایام زوجیت نمودهاند؛ لیکن به طورکلی در فقه امامیه ،مسئله اجـرتالمثـل
برای خدماتی که زن در منزل شوهر انجام میدهد و جزء وظـایف شـرعی و قـانونی او
نیست ،به صورت بابی مستقل و متمرکز سـاخته و پرداختـه نشـده اسـت و روایـات و
آرایی از فقهای متقدم و متأخر به صورت پراکنده به بیان برخی مصادیق خدمات زن در
منزل من جمله شیردادن طفل و اجرت گرفتن از پدر و یا از اموال فرزنـد ،پرداختـهانـد.
در آراء برخی از آنان ،صراحتاا انجام کارهای منزل از حیطه وظـایف شـرعی زن خـارج
دانسته شده است اما در خصوص استحقاق زن به دریافت اجرتالمثل سخنی بـه میـان
نیامده است .آرایی از قبیل اینکه:
« زن تکلیف ندارد به شوهرش در رخت و لباس ،پختن نـان ،آشـدزی و امثـال آن
خدمت کند ولی اگر تبرا خود به این کار اقدام کند امر پسندیدهای است و اگر این کـار
را نکند ،مرد نمیتواند او را به این کار ملزم کند»( .شـیخ مفیـد ،احکـام النسـاء ،کنگـره
جهانی شیخ مفید .)42 :یکی دیگر از علما اسالم میفرماید« :الزم نیست زن در شسـتن
لباس ،پختن نان و دیگر نیازهای شـوهر از او اطاعـت کنـد (یـاری خـانی ،بـیتـا)21:
دستهای نیز به صراحت زن را مستحق دریافـت اجـرتالمثـل خـدمات خـود در منـزل
میدانند (فاضل لنکرانی.)452 :5091،
در خصوص یکی از مصادیق خدمات زن در منزل که شیر دادن به طفل اسـت بـه
طور خاص آرایی مشاهده میشود که متذکر وظیفه نبودن این خدمت و استحقاق زوجه
به مطالبه اجرت شدهاند .یکی از فقهای برجسته در این خصوص مینویسد« :اگـر مـادر
مزد شیر دادن را طلب کند ،اگر پدر زنده باشد بر او واجب است که اجرت را بدردازد و
در غیر این صورت اجرت از خود طفل پرداخت خواهد شد»( .شـیخ الطوسـی ،بـیتـا:
)101
یا فقیه دیگری میفرماید« :مادر به شیر دادن طفل اجبار نمیشود و میتواند مطالبـه
اجرت کند و اینکه گفتهاند اگر در حباله شوهر باشـد ،نمـیتوانـد مطالبـه اجـرت کنـد
صحی) نیست و موجهتر جواز آن است»؛ و نیز میگوید« :عـدم وجـوا شـیر دادن بـه
مادر مشروط به وجود پدر یا صاحب مال بودن طفل است در غیر این صـورت واجـب
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است که مادر به طفل شیر بدهد همچنان که انفاق بر طفل بر او واجـب اسـت(».شـهید
انی )452 :5451،بنابراین بر اساس این فتوا حکم اولیه در شیر دادن زن به طفل عـدم
وجوا آن است اما در صورت اضطرار و عدم امکان ارتزاق طفـل از شـیر دیگـری یـا
فوت پدر و مال دار نبودن طفل ،این امر بر زن واجب خواهد شد .لـذا در شـرایطی کـه
پدر زنده یا طفل صاحب مال باشد ،شیر دادن به طفل وظیفه شرعی زن تلقی نشـده لـذا
میتواند بابت آن مطالبه اجرت نماید .لذا فرمایش خداوند متعال که میفرماید« :مـادران
به فرزندانشان دو سال کامل شیر دهند»(بقره 10)211،هیچ منافاتی با وظیفه نبـودن ایـن
امر نداشته چرا که امری که از جمله خبریه فهمیده میشود ،حمل بر استحباا میشـود
که موافق ادله است( .عاملی.)400 :5451 ،
روایاتی نیز که اشاره به اجرت زن در ایام زناشـویی دارنـد ،منحصـر در روایـاتی
هستند که اجرت شیر دادن به طفل را بیان نمودهاند

11

آنچه از کالم فقها در این باره به دست میآید ،تعلق اجرت به خدماتی اسـت کـه
زن در منزل شوهر انجام داده و جزء وظایف شرعی و قانونی او نیست .لذا نظر پذیرفته
شده توسش بسیاری از صاحبنظران در فقه و حقوق اسالمی این است کـه زن از بابـت
خدماتی که در شرع جزء وظایفش قرار داده شده است میتواند مطالبه اجرت نماید ،اما
استحقاق زن به این اجرت منوط به حصول شرایطی است که در باا استیفا مقرر شـده
است .این دیدگاه از این حیث که در ایران مبنای قانونی پیدا کرده است ،در حال حاضر
در سیستم حقوقی کشورمان مجری و الزم االتبـاع اسـت و برخـی نویسـندگان مطـرح
حقوق ایران نیز در کتب خویش به امکان مطالبه قانونی این حق اشاره نمودهاند.

12

 .4.2نظرات حاکی از عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرتالمثل ایدام زوجیدت :بـه
استدالل فوق مبنی بر استحقاق زن نسبت به اجرتالمثل ایام زوجیت بدین نحو اشـکال
میشود که در جامعه امروزی در بین مردم متعارا است که انجام خدمات منزل توسـش
زوجه از وظایف عرفی زن است و وقتی مردی میخواهد با زنـی ازدواج کنـد ،بـا ایـن
اعتق اد و تصور که انجام کارهای منزل و شیر دادن به طفل بر عهده زن خواهد بـود تـن
به ازدواج میدهد؛ و همچنین زن با این تصور که پس از بسته شدن پیونـد ازدواج بایـد
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به امورات منزل رسیدگی کرده و طفل حاصل از ازدواج را شیر دهـد ،ازدواج مـیکنـد.
این احساس تکلیف عرفی در روزگار فعلی به حدی قوی جلوه نموده اسـت کـه تـرک
خدمات منزل توسش زن ناپسند قلمداد مـیگـردد .بـه دیگـر سـخن ،کـار زن در عـرا
امروزی جامعه ما ،نوعی شرط ضمنی عرفی است که طرفین بر مبنـای آن پیونـد ازدواج
خویش را محکم نمودهاند و ایبسا اگر مرد پیش از انعقاد عقد احتمال مـیداد کـه ایـن
خانم خود را مکلف به اداره امور منزل و رسیدگی به شوهر نمـیدانـد ،هـیچگـاه بـا او
ازدواج نمیکرد .لذا علیرغم اینکه انجـام امـور منـزل توسـش زوجـه وظیفـه شـرعی و
قانونی وی قلمداد نگردد ،عرا فعلی جامعه ،به عنوان یکی از مناب حقوق ،زن را ملزم
به انجام امور منزل مینماید .لذا میتوان گفت امروزه انجام امور منزل توسش زن شرطی
ضمنی است که عقد مبتنی بر آن واق شده است و از آنجا که زن و شـوهر از مصـادیق
عرا بوده و عالم به آن محسوا میگردند ،با انعقـاد عقـد نکـاح مفـروم اسـت کـه
عالمانه آ اری که عرا بر قراردادشان بار میکند را پذیرفتهاند .قانون مدنی نیـز تصـری)
میکند« :متعارا بودن امری در عرا و عادت به طوری کـه عقـد بـدون تصـری) هـم
منصرا به آن باشد ،به منزله تصری) در عقد است ».پس شرط ضـمنی عرفـی در واقـ
به منزله شرط صری) در عقد است( .یاری خانی ،بـیتـا)15:؛ لـذا اگرچـه زن و شـوهر
صریحاا انجام امور منزل را وظیفه زن قلمداد نکرده باشند ،اما حکـم عـرا بـه وجـوا
خدمات منزل بر زن به منزله تصری) در عقد بوده و آ ار آن بر طرفین عقد بـار خواهـد
شد.
نتیجه اینکه اگر انجام خدمات منزل وظیفه عرفی زن قلمداد شود ،زن بابت انجـام
اموری که وظیفه اوست (هر چند وظیفه عرفی و نه شـرعی) ،علـی القاعـده نمـیتوانـد
مطالبه اجرت نماید .لذا بر این اساس زن در جامعه امروزی و با لحـاظ عـرا موجـود،
مستحق دریافت اجرت المثل نبوده و چون طرفین با علم به این عرا ،عقد را مبتنی بـر
آن واق نمودهاند ،حکم عرا را پذیرفتهاند و بایستی ملتزم به اجرای آن باشند.
از طرفی در عرا جاری کشور ما کمتر زنی است که با قصد پول گرفتن کار کنـد
و کارهای منزل عمدتاا با قصد تبرع از سوی زن انجام میشود ،لذا عرا جـاری اقتاـاء
دارد که زن قصد گرفتن اجرت ندارد .از طـرا دیگـر فـرم اینکـه از ابتـدای زنـدگی
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مشترک ،شوهر یک دستور کلی مبنی بر انجام خدمات منـزل بـه زن داده باشـد ،دشـوار
مینماید و معموالا خانم ها بدون اینکه دستوری از جانب شوهر دریافت کنند ،خودشـان
تبرا و با قصد انسانی و میل و رغبت به انجام امور منزل میپردازند .لذا واقعیات جامعـه
امروزی ما با دریافت اجرتالمثل کارهای انجام شده زن در منزل شوهر ،سازگار به نظر
نمیرسد و شایسته نیست که دریافت اجرت از جانب زن بابت کارهـای خانـه او را بـه
حد یک خدمتکار در منزل شوهر تنزل بدهد .از سوی دیگـر پیـامبر گرامـی اسـالم ،در
تقسیم کارهای زندگی مشترک ،مدیریت امور منزل را به حارت زهرا (س) و مدیریت
امور بیرون از منزل را به حارت علی (ع) سدردهاند و از این رو نیز میتـوان گفـت در
صدر اسالم نیز انجام امور خانه وظیفه عرفی زن تلقی میشده به نحوی که طرفین نیز با
پذیرش این عرا به عنوان وظیفه زوجه ،اقدام به انعقـاد عقـد نکـاح مـینمودنـد .لـذا
دریافت اجرتالمثل خدمات زن در خانه اگرچه مبنای فقهی و شرعی نیز داشـته باشـد،
اما با عنایت به عرا مسبوق به سابقه در این زمینه ،انجام این امور به نحو تبرعـی و بـا
میل و رغبت توسش زن با دریافت اجرتالمثل ایام زوجیت سازگار نیست.
به این نظر نیز انتقاداتی وارد شده است ،چنانچـه بیـان داشـتهانـد« :بـین عـرا و
عادت تفاوت وجود دارد .منشأ عادت عقل ،خـواهشهـای نفسـانی ،گـاه طبیعـت و در
بعای موارد حوادث خاص است؛ اما منشأ عرا عام فقش عقـول عقـال و مـردم اسـت
(مجموعه آ ار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی (ره) )591 :5174 ،بـدیهی اسـت
که انتظار زوج از زوجه و زن از خودش در انجام خدمات منزل عادت است لکن لزومـاا
همان عرا نیست؛ زیرا عقال تأکید نمیکنند که زن همیشه موظف به کار در منزل است
بلکه آنچه در شریعت اسالم و عقول عامه به آن تأکید کـردهانـد ،فقـش نقـش مـادری و
همســری زوجــه اســت کــه بایــد همیشــه محفــوظ شــود تــا بنیــان خــانواده مســتحکم
بماند(».احمدیه )101 :5191،لذا در جامعه امروزی ما زن عادت به انجـام امـور منـزل
کرده است نه اینکـه عرفـی مسـتقل مبنـی بـر لـزوم انجـام خـدمات منـزل توسـش وی
شکلگرفته باشد« .از طرفی شایسته نیست که زن بـا اجبـار بـه انجـام کارهـای منـزل و
مکلف کردن به اموری که شرعاا وظیفه او نیست ،از انجام وظایف اصلی و خطیـر خـود

70

مجله مطالعات حقوقی/

دوره هفتم ،شماره اول ،بهار 5134

باز ماند و تبدیل به خدمتکاری بی مزد در خانه گردد(».بختیاری)541 :5190 ،
با عنایت به عرا شکل گرفته در جامعه امروزی ما ،به نظر نویسنده ،انجـام امـور
منزل توسش زوجه از دایره تکالیف اخالقی صرا پای را فراتر نهاده است؛ طرفین نیز با
بستن عقد ازدواج انتظار دارند کارهای منزل توسش زوجه سازماندهی و اداره گردد .لذا
نوعی شرط ضمنی عرفی که طرفین عقد آگاه به آن فرم گردیده و از روی این علـم و
آگاهی و با داشتن انتظار از طرا مقابل ،اقدام به انعقاد عقد نمودهاند ،وجود دارد.
به نظر میرسد با لحاظ عرا موجود ،انجام شدن کارهای منزل و مدیریت داخلی
خانه توسش وی ،به نوعی حق طبیعی برای مرد تبدیل شده است؛ لذا مرد نمـیتوانـد از
حیث حقوقی زن را ملزم به انجام امور منزل نماید لیکن اگر زن از روی میـل و رغبـت
خدمات خانه را انجام داده و حق طبیعی زوجه را ادا نماید ،نمـیتوانـد مطالبـه اجـرت
نموده و عوم کارهای انجام شده را خواستار شود .چنانچه در خصوص مصادیق دیگر
حق طبیعی نیز وضعیت کمابیش به همین منوال است .بـرای مثـال ،حقـی کـه مشـمول
مرور زمان شده است ،حقی طبیعی (و نه الزامآور حقوقی) قلمداد میشود؛ لـذا ذیحـق
نمیتواند از دادگاه مطالبه حق خویش را بنماید ،لـیکن اگـر مـدیون حـق خـویش را از
روی رغبت و رضایت باطنی ادا نمود ،نمیتواند استرداد آن را از دا ـن خـویش مطالبـه
نماید.
به هر تقدیر ،قانون گذار ما با تصویب ماده واحده اصالح مقررات مربوط به طالق
در سال  ،5175برای نخستین بار این حق را برای زوجه قا ل گردید و با تصویب مـاده
واحده الحاقی به ماده  110ق.م بر ر ی خود مبنی بر استحقاق زوجه نسبت بـه مطالبـه
اجرتالمثل ایام زناشویی تأکید نمود.
به نظر میرسد قانون گذار بنا بر مصال) اجتمـاعی و جلـوگیری از تاـیی حقـوق
زنانی که بدون تقصیر توسش شوهرانشان طالق داده شده و بدون سرپرسـت و حمایـت
مالی رها میشوند ،امکان مطالبه اجرت المثل خدمات زن را بر عرفی تلقی کردن وظیفـه
زن در انجام کارهای منزل و عدم استحقاق وی به اجرتالمثل ترجی) داده است.

اجرتالمثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده ...

77

 .5مبنای قانونی اجرتالمثل ایام زوجیت و نحله
پس از بحث از آراء حقوقی متفاوت پیرامون اسـتحقاق یـا عـدم اسـتحقاق زوجـه
نسبت به اجرتالمثل ایام زوجیت و اشاره به نظر مرجَّ) از نظر قانونگـذار ایـران (کـه
دیدگاه مبتنی بر استحقاق زوجه نسبت به اجرتالمثل است) ،در بحث از مبانی قـانونی،
به بررسی و شرح قوانین موضوعه ایران در خصوص این دو نهـاد حقـوقی ،بـه ترتیـب
سال تصویب خواهیم پرداخت و با امعـان نظـر در تغییـرات صـورت گرفتـه در امکـان
مطالبه اجرتالمثل و نحله از زمان تصویب قـوانین مربوطـه تـا کنـون ،وضـعیت فعلـی
استحقاق زوجه نسبت به حقوق فوقالذکر ،شرایش و موان آن را بررسی خواهیم نمود.
 .5.1مبنای قانونی اجرتالمثل ایام زوجیت
اجرت المثل ایام زوجیت برای اولین بار در بند الف تبصره  0ماده واحده اصـالح
مقــررات مربــوط بــه طــالق مصــوا  5175کــه دارای  7تبصــره اســت ،در تــاریخ
 ۳۱/۱۳/۱۸۳۱در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و به رسـمیت شـناخته شـد.
این تبصره مورد اختالا مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت و در اجـرای مفـاد اصـل
 552ق اساسی در تاریخ  ،۳۳/۳/۱۸۳۱با اصالحات ذیل مورد تصویب مجم تشخی
مصلحت نظام قرار گرفت.

13

طبق بند «الف» این تبصـره ،درخواسـت اجـرت المثـل تنهـا در مـوردی پذیرفتـه
میشود که زن بدون تقصیر طالق داده شود لذا در مواردی که زن درخواست طالق کند
و یا تقاضای طالق از طرا مرد به علت تخلف زن از وظایف همسری یا سـوء اخـالق
و رفتار وی باشد ،زن از اجرتالمثل خدمات خویش در منزل بیبهـره خواهـد بـود .در
حال حاضر با تصویب قانون جدید حمایت خانواده ،مصوا اول اسفندماه سـال 5135
و از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ،به صراحت ماده  19آن ،قانون اصـالح مقـررات
مربوط به طالق مصوا  ۳۱/۱۳/۱۸۳۱به جز بند «ا» تبصره  0آن ،منسوخ اعـالم شـده
است .لذا بند «الف» این تبصره امـروز بـه هـیچ وجـه قابـل اسـتناد نیسـت .از ایـن رو
محدودیتهایی که مازاد بر شرایش عمومی اسـتیفا از عمـل غیـر در ایـن تبصـره بـرای
مطالبه اجرت المثل توسش زوجـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت ،از ایـن پـس الزماالجـرا

79

مجله مطالعات حقوقی/

دوره هفتم ،شماره اول ،بهار 5134

نخواهد بود .محدودیتهایی از قبیل لزوم درخواست طالق از طرا مـرد و بـیتقصـیر
بودن زوجه در حدوث طالق به نحوی که درخواست طالق از طرا مرد ناشی از سـوء
رفتار و تخلف زن از وظایف همسری نباشد و قابل جم نبودن هر شرطی که در امـور
مالی در عقدنامه بین طرفین مقرر شده با مطالبه اجرتالمثل توسش زوجه ،هم اکنـون بـا
توجه به عمومات باا استیفا در مطالبه اجرت المثل توسش زوجه وجود نخواهد داشت.
این در حالی است که برخی از این محدودیتها به نظر غیر موجه مینمود ،بـرای مثـال
اگر علت مستحق دانستن زن به اجرتالمثل ایام زوجیت در این قانون ،حمایت از زنـی
باشد که بدون سوء اخالق یا رفتار در زندگی مشترک ،پس از سالها خدمت کـردن در
منزل شوهر ،با بیمهری وی مواجه گشته و بدون دلیل منطقـی و بـه نـاحق طـالق داده
شده است ،معلوم نیست چرا در مواردی که درخواست طالق از ناحیه زن و به عسـر و
حرج وی و سوء رفتار و کـردار شـوهر اسـت ،او را تنهـا گذاشـته و از حـق دریافـت
اجرت المثل خدماتی که در طول زندگی مشترک ،خارج از حیطه وظایفش و بدون قصد
تبرع انجام داده است محروم دانسته است؟ در حالی که در مورد اخیر نیـز زن در وقـوع
طالق بی تقصیر بوده و تنگنای زندگی با شوهر او را به این سمت سوق داده است.
متن قانونی دیگری که در زمینه اجرتالمثـل ایـام زوجیـت بـه تصـویب رسـیده،
«قانون الحاق یک تبصره به ماده  110قانون مدنی» اسـت کـه در تـاریخ  ۹/۵/۱۸۳۱بـه
تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و در تاریخ  5191 /50/21در مجم تشخی
مصلحت نظام ،موافق با مصال) نظام تشخی

داده شده است .در حال حاضر بـه علـت

نسخ صری) بند «الف» ماده واحده اصالح مقررات مربـوط بـه طـالق مصـوا ،5175
مستند اصلی قانونی در زمینه مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت ،تبصره الحاق شده به ماده
 110ق.م .است .در راستای تصویب قانون الحاق یک تبصره بـه مـاده  110ق.م ،ابتـدا
طرح الحاق یک تبصره به ماده  349این قانون در تاریخ  ۹/۵/۱۸۳۱به تصویب مجلـس
شورای اسالمی رسید 14این مصوبه در جلسه مورخ  ۱۱/۵/۱۸۳۱شـورای نگهبـان بـدین
شرح رد شد« :اطالق تبصره ماده واحده نسبت به مواردی که کار زوجه به دسـتور زوج
با عدم قصد تبرع زوجه باشد ولی دستور زوج ظهـور یـا صـراحت در مجانیـت داشـته
باشد ،خالا موازین شرع تشخی

داده شد ».به عبارت دیگر شـورای نگهبـان ،شـرط
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عدم ظهور یا صراحت دسـتور زوج در مجانیـت را بـرای اسـتحقاق زوجـه نسـبت بـه
اجرت المثل ضروری قلمداد نمود؛ لیکن مجلس با اصرار بر نظر سابق خـود ،مصـوبه را
به مجم تشخی
تشخی

مصلحت نظام ارسال نمـود .کمیتـه خـاص زنـان و جوانـان مجمـ

مصل) نظام ،پس از دریافت مورد اختالفی مذکور ،از طریـق کارشناسـان ایـن

مرکز با جم آوری نظرات حقوقدانان ،تحلیل ایراد مطرح شده از سوی شورای نگهبان
و از طریق تحقیق و تعمق در کتب جدید و قدیم فقه ،ابتدا اا طرح پیشنهادی مجلـس را
تغییر داده و پیشنهادهای جدیدی را ارا ه نمود که به عنوان قانون الحاق یک تبصـره بـه
ماده  110ق.م در تاریخ  ۳۸/۱۱/۱۸۳۵بـه تصـویب مجمـ تشـخی
رسید.

مصـلحت نظـام

15

بر اساس این تبصره که کماکان الزماالجرا ست ،مبنای استحقاق زوجه نسـبت بـه
مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت ،مفاد ماده  110ق.م؛ یعنی استیفا از عمل غیر است؛ بـه
عبارتی استیفای از عمل زوجه در ایام زوجیت توسش زوج ،یکی از مصـادیق اسـتیفا از
عمل غیر که مفاد ماده  110ق.م دال بر آن است ،دانسته شده است .از همین رو جهـت
شفاا سازی بیشتر و برای مرتف سـاختن تردیـد در امکـان توجیـه اجـرتالمثـل ایـام
زوجیت بر اساس نهاد حقوقی «استیفا از عمل غیر» ،تبصره مرتبش با اجـرتالمثـل ایـام
زوجیت ،به ماده اختصاصی مربوط به استیفا در قانون مدنی ملحق شده است.
بر اساس مفاد تبصره الحاقی به ماده  110ق.م و شرایش مذکور در باا اسـتیفا در
متن ماده  ،110شرایطی را میتوان برای استحقاق زوجه نسبت به اجرتالمثـل در نظـر
گرفت .این شرایش عبارتاند از-5 :انجـام کارهـا و خـدمات منـزل توسـش زوجـه :در
خصوص انجام این خدمات ،به اقتاای اصل عدم ،زن مدعی است و بایستی ابت کنـد
که کارهای مذکور را در طول زندگی مشترک برای مرد انجام داده است .هرچند دیدگاه
خالفی هم مبنی بر وجود ظاهر عرفی در انجام امور منزل توسش زن وجود داشـته ،لـذا
زوج را مدعی دانسته و ا بات خالا این ظـاهر عرفـی را بـر عهـده وی قـرار دادهانـد.
(محقق داماد )105 :5197،به نظر میرسد بنا بر تقـدم ظـاهر بـر اصـل ،قـول دوم بـه
صواا نزدیکتر باشد.
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 -2امــر زوج بــه زوجــه بــرای انجــام خــدمات منــزل :زن در صــورتی مســتحق
اجرت المثل است که خدماتی که در طول مدت زناشویی انجام داده به دستور زوج بوده
باشد و این امر باید بهگونهای باشد کـه در دیـدگاه عـرا بتـوان گفـت هرگـاه اذن یـا
درخواست یا امر او نمیبود کارهای منزل انجام نمیشد .در این خصوص نیز زن بـرای
دریافت اجرت المثل مدعی است که انجام این امور به دستور مرد بوده است لـذا ا بـات
این شرط نیز به عهده مدعی (زن) است.
 -1اجرت داشتن کار در نزد عرا :کارهایی کـه زن در منـزل و بـه دسـتور مـرد
انجام میدهد ،بایستی عرفا دارای ارزش بوده و به نحوی باشـد کـه در مقابـل آن پـولی
پرداخت شود .به نظر میرسد انجام امور منزل چون پاکیزه نگه داشتن منزل و تهیه غـذا
و امثالهم عرفا دارای ارزش بوده و قابل تقویم به پول است.
 -4عدم قصد تبرع :زن بایستی در انجام امور منزل قصـد تبـرع نداشـته باشـد تـا
بتواند مطالبه اجرتالمثل نماید« .رسم خانوادههای مـا ایـن اسـت کـه خـدمت مـادر و
همسر انگیزهای جز مهربانی و فداکاری نـدارد و سـخن گفـتن از حـقالزحمـه دربـاره
اجرای این تکالیف اخالقی نارواست .مدعی دستمزد نیز ،بر مبنـای غلبـه چنـین فـرم
میشود که همین منش را داشته است ،مگر اینکه خالا این ظاهر عرفی را ا بـات کنـد.
پس کافی نیست که بر پایه اصل عدم تبرع ،شوهر را در هر حال مـدعی شـماریم ،زیـرا
ظاهر اماره است و بر اصل عملی (عدم تبرع) حکومت دارد(».کاتوزیان)174 :5130 ،
 -1واجب نبودن اعمال انجام شده برای زن :زوجه برای انجام کارهایی که شـرعاا
در حیطه وظایف او نبوده میتواند مطالبه اجرت نماید زیرا واض) و مبـرهن اسـت کـه
فرد در قبال انجام وظایفش نمیتواند از کسی مطالبه اجرت نماید .لذا زوجه نمـیتوانـد
بابت تمام کارهایی که در منزل انجام میدهد مطالبه اجرت نماید؛ بنـابراین انجـام امـور
مربوط به ادای وظایف زوجیت و تمکین زن از شوهر در زمره تکالیف زوجه بـوده لـذا
مطالبه اجرت بابت انجام تکالیف شرعی و قانونی وی مجاز نیست .همچنین به تصـری)
مواد  5501و  5504ق.م .زن به عنوان یکی از طرفین نکاح مکلف به حسن معاشـرت
با زوج و همکاری با وی در تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد است ،از ایـن رو حـق
مطالبه اجرت بابت انجام این تکالیف قانونی را نخواهد داشت.
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-0عدم وجود شرط خالا :این شرط به صراحت در تبصره الحاقی به مـاده 110
ق.م ذکر نشده است اما با اتکا به اصول و قواعد کلی حقوق میتوان گفت :در صـورتی
که ضمن عقد نکاح یا عقد خارج الزم دیگری شرط خالفی شده باشد ،مثالا شرط عـدم
استحقاق زن نسبت به اجرتالمثل شده باشد یا انجام خـدمات منـزل در ایـام زوجیـت
وظیفه زن قلمداد شده باشد ،در این صورت به مفـاد شـرط عمـل شـده و زن مسـتحق
اجرت المثل نیست .همچنین در صـورت وجـود شـرط ضـمنی عرفـی مبنـی بـر عـدم
استحقاق زوجه نسبت به اجرتالمثل ایام زوجیت نیز ،بـه علـت وجـود شـرط خـالا
ضمنِی ،زن مستحق اجرت المثل اعمال خویش نخواهد بود .از این رو ،چنانکه در بحث
آراء حقوقی پیرامون عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرتالمثل ایام زوجیت بیـان شـد،
عدهای از حقوقدانان در جامعه امروز ایران ،وجود شرط ضمنی عرفی مبنـی بـر مجـانی
بودن کارهای زوجه در منزل را مسلم دانسته ،از این رو وی را از دریافت اجـرتالمثـل
اعمال خویش محروم دانستهاند( .ر.ک.ص )51
در حال حاضر با جم شرایش فوقالذکر مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیـت توسـش
زن مبنای قانونی خواهد داشت.
با امعان نظر به اینکه تبصره الحاقی به مـاده  110ق.م .بـه نحـو اطـالق نگـارش
یافته و قیود و شرایش مذکور دربند «الف» تبصره  0ماده واحده اصالح مقررات مربـوط
به طالق مصوا  5175را در بر ندارد ،میتوان استنباط کرد که در حال حاضر با نسـخ
بند «الف» تبصره  0این ماده واحده توسش قانون حمایـت خـانواده مصـوا  ،5135در
خواست اجرت المثل توسش زوجه نه تنها منوط به درخواسـت طـالق از طـرا زوج و
عدم تقصیر زن در طالق نیست ،بلکه حتی منوط به مطرح شدن طـالق بـین زوجـین و
صدور گواهی عدم امکان سازش نیست؛ زیرا استیفا یک قالب حقوقی و عامی است کـه
در صورت انجام خدمت توسش زوجه ،ارزش عرفی داشـتن خـدمات وی ،عـدم قصـد
تبرع او و انجام خدمت به دستور زوج توسش زوجه به ا بـات برسـد ،مـیتوانـد مبنـای
استحقاق وی نسبت به مطالبه اجرتالمثل قرار بگیرد اعم از اینکـه ایـن درخواسـت در
جریان رسیدگی به طالق و یا در ا نای زندگی زناشویی توسش زوجه مطرح گشته باشد.
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الزم به ذکر است که در زمان معتبر بودن تبصره «الـف» مـاده واحـده اصـالح مقـررات
مربوط به طالق ،رابطه تبصره مذکور با مفاد تبصره الحاقی بـه مـاده  110ق.م .مصـوا
 ،5195رابطه خاص و عـام محسـوا مـیشـد ،بنـابراین در مـواردی کـه درخواسـت
اجرت المثل از طرا زوجه حین طالق صورت میگرفت ،تنهـا جایگـاه اعمـال تبصـره
«الف» ماده واحده اصالح مقررات مربوط به طالق بود (حکم خاص)؛ لذا تمامی شرایش
مذکور در این تبصره بایستی مهیا میشد تا زن مستحق دریافت اجرتالمثـل باشـد ،امـا
در مواردی که این درخواست از سوی زن در ا نـای زنـدگی زناشـویی (و نـه در زمـان
طالق) مطرح میگشت ،بنا بر حکم عام تبصره الحاقی به ماده  110ق.م ،تنهـا حصـول
شرایش استیفا جهت استحقاق زوجه کافی به نظر میرسید.
الزم به ذکر است از حیث مسا ل شکلی و نحوه رسیدگی ،اگر زن در غیر از مورد
طالق ،از دادگاه درخواست مطالبه اجرت المثل نماید ،طبق اصول عـام دادرسـی مـدنی،
نیازمند تقدیم دادخواست مستقل از سوی زن و نیز پرداخت هزینه دادرسی است.
در بند الف تبصره  0مـاده واحـده اصـالح مقـررات مربـوط بـه طـالق مصـوا
( 5175که در حال حاضر منسـوخ شـده اسـت) یکـی از شـرایش اسـتحقاق زوجـه بـه
اجرت المثل ایام زوجیت ،عدم وجود شرطی در خصوص امور مالی در ضـمن عقـد یـا
عقد خارج الزم دیگر دانسته شده بود 16.یکی از شروط مالی که در این زمینـه بـه طـور
معمول در آ ار نویسندگان حقوقی مطرح میگردد« ،شرط تنصیف دارایـی» اسـت .ایـن
شرط اولین شرط از شروط ضمن عقد مذکور در بخشنامه شورای عـالی قاـایی وقـت
در سال  ،5101در قبالههای نکاح است که بیان میدارد« :هرگاه طالق بنا به درخواست
زوجه نباشد و طبق تشخی

دادگاه ،تقاضـای طـالق ناشـی از تخلـف زن از وظـایف

همسری یا سوء اخالق و رفتار وی نباشد ،زوجه موظف است تا نصف دارایی موجـود
را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه ،بالعوم بـه
زوجه منتقل نماید .بند «الف» تبصره  0ماده واحده فوقالذکر بـه نحـوی نگـارش یافتـه
است که گویی در صورت مطالبه اجرتالمثل از سوی زوجه ،برای وی حقی نسبت بـه
مطالبه نصف دارایی زوج که به صورت شرط ضمن عقد مطرح گشته موجود نیسـت و
همچنین در صورت مطالبه مفاد شـرط تنصـیف دارایـی ،حـق مطالبـه اجـرتالمثـل را
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نخواهد داشت .این در حالی است که» تبصره  0به هیچ وجه ارتباطی بـا شـرط ضـمن
عقد در خصوص مطالبه نصف دارایی از ناحیه زوجـه نـدارد؛ زیـرا شـرط ضـمن عقـد
تنصیف دارایی همان گونه کـه از مفـاد آن روشـن اسـت ،اسـتحقاق زوجـه در صـورت
تقاضای زوج دایر بر طالق و عدم تخلف و عدم سوء رفتار زوجه ،به صورت بالعوم
و مجانی است درحالیکه مطالبه اجرتالمثل در قبال کارهای انجام شده است و اساسـاا
این دو موضوع ،دو مقوله جدا و مجزا از یکدیگر است زیرا مبنای مطالبه اجـرتالمثـل،
استیفا از عمل غیر و مبنای مطالبه نصف دارایی ،جواز اندراج شروط ضمن عقد در عقد
نکاح و اراده و قصد طرفین اسـت( .کیـانی 12 :5191 ،و  )11لـذا هـر دو بایسـتی از
حیث حقوقی به صورت مجزا قابلیت مطالبه داشته باشند.
به هر تقدیر با تصویب قانون جدیـد حمایـت خـانواده در اسـفندماه  5135و بـا
نسخ تبصره «الف» ماده واحده فوقالذکر ،قانون گذار مجدداا به مبنـای شـرعی و قـانونی
اجرت المثل که همان استیفا از عمل دیگری است ،بازگشته اسـت لـذا ایـن محـدودیت
قانونی مبنی بر مانعه الجم بودن اجرت المثل ایام زوجیـت و شـروط مـالی مـذکور در
ضمن عقد ،هم اکنون وجود ندارد و به نظر میرسد اجرتالمثل ایام زناشویی و شـروط
مالی مذکور در عقد من جمله شرط تنصیف دارایی به طور مجـزا ،در صـورت حصـول
شرایش الزم در هر مورد ،قابل مطالبه میباشند و دادگاه علی القاعده نباید وجود یکی را
منوط به عدم وجود دیگری نماید .لیکن در صورتی که شرط ضـمن عقـد نکـاح بـدین
صورت تنظیم شده باشد که در صورتی که مرد زن را طالق داده و این طـالق ناشـی از
تخلف زن از وظایف همسری و یا سوء اخالق و سـوء رفتـار وی نباشـد ،مـرد نصـف
اموال مشترک را بابت خدماتی که زن انجام داده و نه به صورت بالعوم بـه او منتقـل
نماید؛ در این صورت تکلیف اجرت المثل خدمات زن در ایام زوجیت از طریـق شـرط
صری) ضمن عقد و به صورت انتقال نصف اموال مشترک به زوجه مشخ

شده است

لذا با تعیین اجرت زن در عقد ،صحبت کـردن از اجـرتالمثـل فاقـد وجـه حقـوقی و
منطقی است .همچنین است هر شرط مالیای که صراحتاا میزان اجرت زن در خصـوص
خدمات منزل را در عقد ذکر کند و یـا شـروطی کـه زن را از دریافـت ایـن حـق مـالی
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محروم مینمایند.
لذا به نظر نگارنده ،در حال حاضر ،طبق قواعد کلی معامالت ،شروط ضمن عقـد
نکاح یا ضمن عقد خارج الزم دیگر تنها در صورتی که ناظر به نحوه پرداخـت اجـرت
ایام زوجیت باشد ،برای مثال میزان اجرت خدمات زن را سالیانه مبلغ معینی قـرار دهـد
(ذکر اجرت المسمی در عقد) یا انجام خـدمات منـزل را وظیفـه زن قـرار داده و بـدین
صورت او را مستحق دریافت اجرت المثـل ندانـد ،ورود دادگـاه بـه کارشناسـی میـزان
اجرتالمثل را منتفی میسازد اما در صورتی که شروط ضـمن عقـد ،شـروطی از قبیـل
شرط تنصیف دارایی به صورت بالعوم حین طـالق و یـا شـروط دیگـری کـه مـالی
مجزای از اجرت المثل را به زوجه منتقل مینمایند باشد ،منافی استحقاق زن نسـبت بـه
اجرتالمثل نخواهد بود و اجرتالمثل از باا استیفا از عمل غیر و شروط ضـمن عقـد
از باا حاکمیت اراده قابلپیگیری قاایی و مطالبه خواهد بود.
متن قانونی دیگری که در حال حاضـر اجـرتالمثـل ایـام زوجیـت را مشـروع و
قانونی میسازد ،ماده  23قانون حمایت خانواده مصوا  5135اسـت .بـر اسـاس ایـن
ماده «دادگاه ضمن ر ی خود با توجه به شروط ضمن عقـد و منـدرجات سـند ازدواج،
تکلیف جهیزیه ،مهریه و نفقه زوجه ،اطفال و حمل را معین و همچنین اجرتالمثل ایام
زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده  110ق.م تعیـین و در مـورد چگـونگی حاـانت و
نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینههای حاانت و نگهداری تصمیم مقتاـی اتخـاذ
میکند».
قانونگذار در ادامه ماده اضافه مینماید که بت طالق موکول به تأدیه حقوق مالی
زوجه است لذا در صورت تقاضای زوجه به دریافت اجرتالمثل ایام زوجیت و پس از
ا بات شرایش آن توسش وی تا زمانی که اجرتالمثل به وی پرداخت نشده است ،طـالق
زوجه بت نخواهد شد .فی الواق اجرتالمثل پس از صدور گواهی عدم امکان سـازش
و قبل از بت طالق بایستی به زوجه پرداخت شود در غیر صـورت اگـر زوج رضـایت
به بت طالق ندهد ،از بت آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.
الزم به ذکر است که همانند سایر محکومیتهای مالی ،با صدور حکم محکومیت
زوج به پرداخت اجـرتالمثـل ایـام زوجیـت ،در صـورت خـودداری وی از پرداخـت
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محکوم به ،بر اساس ماده  2قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تا زمان پرداخت یـا
ا بات اعسار به تقاضای محکوم له در بازداشت به سر خواهد برد.
بنابراین در حال حاضر تنها دو ماده قانونی در خصوص اجرتالمثل ایام زوجیـت
الزم االتباع و مجری است-5:تبصره الحاقی به ماده  110ق.م .بـه عنـوان مـتن قـانونی
اصلی -2قانون حمایت خانواده مصوا ۱/۱۳/۱۸۹۱؛ لذا موانعی که بند «الف» تبصره 0
ماده واحده اصالح مقررات مربوط به طالق مصوا  5175مـازاد بـر شـرایش عمـومی
استیفا از عمل غیر ،در راه مطالبه حقالزحمه خدمات زن ایجاد میکرد ،امروزه از حیـث
حقوقی از میان برداشته شده است .چنانچه سابقاا گذشت ،با عنایـت بـه اطـالق تبصـره
ماده  110ق.م .نه تنها مطالبه اجرتالمثل توسش زن منوط به وقوع طالق و جدایی بـین
زن و شوهر نیست ،بلکه بوت آن در فرم وقوع طالق نیز منحصر در مـوردی نیسـت
که زن بـدون تقصـیر توسـش مـرد طـالق داده شـود ،زیـرا بـر اسـاس مبنـای حقـوقی
اجرت المثل که استیفا از عمل غیر است ،هرگاه شرایش استیفا فراهم شد ،دادگاه بایسـتی
حکم به پرداخت اجرتالمثل نماید و مسا لی از قبیل اصل وقوع طالق و یا نوع طـالق
(به درخواست زن یا مرد) و تقصیر یا عـدم تقصـیر زن در طـالق در ایـن رابطـه مـؤ ر
نخواهد بود .این نظر با ر ی مشورتی اداره حقوقی قوه قااییه در ایـن خصـوص تأییـد
میگردد .از اداره حقوقی قوه قااییه به تـاریخ  ۱۵/۳/۱۸۹۳بـدین نحـو سـؤال گردیـده
است:
سؤال -اگر متقاضی طالق زوجه باشد لکن این تقاضا به خاطر سوء رفتار و سـوء
معاشرت و تخلف زوج از شروط مندرج در عقدنامه باشد بهطـوری کـه زوجـه نتوانـد
زندگی مشترک متعارا را ادامه دهد و مجبور باشد برای رهایی از گرفتاری و بـدبختی
بیشتر تقاضای طالق نماید آیا در این صورت حـقالزحمـه کارهـای خـارج از وظـایف
همسرداری و همینطور نحله به زوجه تعلق میگیرد یا خیر و مفهوم جملـه «… و نیـز
تقاضای طالق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری با سوء اخالق و رفتار وی نباشـد
… ».چیست؟
پاسخ (ر ی  :)7/271در مورد «اجرتالمثل» طبق ماده  ۳۹قانون حمایت خـانواده
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مصوا  ،۱۱/۱۳/۱۸۹۱اجرتالمثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده  ۸۸۳قـانون مـدنی
و «نحله» با توجه به بند  ۳ماده  ۵۳قانون حمایت خانواده مصوا  ۹۱ناظر بر بنـد (ا)
تبصره  ۳قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوا  ۳5تعیـین مـیگـردد و تعیـین
آنها ربطی به نحوه رفتار زوجه و نحوه درخواست اعم از اینکه از طرا زوج باشد یـا
زوجه ندارد.
به نظر نویسنده ،رویکرد اتخاذی جدید منطقیتر به نظر میرسد زیرا اجرتالمثـل
که بر اساس استیفا توجیه میگردد  ،حقـی اسـت بـرای زن و بـه گـردن مـرد ،در قبـال
خدماتی که به دستور او به وی در طـول زنـدگی زناشـویی نمـوده اسـت؛ و ایـن حـق
نبایستی به علل نامرتبش من جمله سوء رفتـار زن و یـا عـدم انجـام وظـایف زناشـویی
نادیده انگاشته شود .خودداری کردن زوجه از انجام وظـایف قـانونی و شـرعی و سـوء
رفتار وی ضمانت اجرای خاص خودش را دارد؛ بدین صورت که طبق مسلمات فقهـی
صدق عنوان ناشزه بر یک زن وی را از دریافـت نفقـه محـروم مـیدارد و مـیتوانـد از
اسباا درخواست طالق توسش مرد شود .لذا قانونگذار سابق با محـروم سـاختن زن از
دریافت اجرتالمثل در تبصره  0ماده واحده اصالح مقررات مربوط به طـالق مصـوا
 ،5175در صورتی که طالق ناشی از تقصیر زن باشد ،فیالواق مجـازات جدیـدی بـر
زوجه مقصر بار کرده و محدودیتی مااا بر ضمانت اجراهای تدبیر شـده در شـرع را
بر وی تحمیل مینمود که هم اکنون با نسخ تبصره مذکور ،این امر بـه جایگـاه مناسـب
فقهی و حقوقی خود بازگشته است.
 .5.2مبنای قانونی نحله
همانطور که گفته شد ،نحله عطیه و بخششی از جانب مرد در زمان طالق بـه زن
است و در قرآن از آن تعبیر به «متاع بالمعروا» یا کاالی شایسته شده است.
در بحث از مبنای قانونی نحله به دنبال بررسی قوانین و مصـوباتی هسـتیم کـه در
نظام حقوقی ایران به دریافت نحله از سوی زوجه مشروعیت میبخشند .عنوان حقـوقی
نحله برای نخستین بار در بند «ا» تبصره  0قانون اصـالح مقـررات مربـوط بـه طـالق
مصوا  ،5175پیشبینی شده و بیان میدارد« :در غیر مـورد بنـد «الـف» بـا توجـه بـه
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سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در منزل شوهر انجام داده و وس مالی
زوج ،دادگاه مبلغی را از باا بخشش (نحله) برای زوجه تعیین مینماید».
به نظر نویسنده ،از عبارت فوق چنین برمیآید که نحله از نظـر مقـنن ایـن مـاده،
نوعی بخشش اجباری است کـه حـین طـالق در صـورت فـراهم نیامـدن شـرایش بنـد
«الف»(عدم احراز شرایش دریافت اجرت المثل ایام زوجیت) ،دادگاه با لحاظ معیارهـایی
از قبیل سنوات زندگی مشترک و نوع خـدمات زوجـه و وسـ مـالی زوج ،از مـال وی
برای زوجه تعیین مینماید .عدم امکان جم دریافت اجرتالمثل ایام زوجیـت و نحلـه
توسش زوجه به صـورت تو مـان ،در نظـرات پـارهای از نویسـندگان حقـوقی مالحظـه
میگردد 17چنانکه گفتهاند« :اگر زوجین در رابطه با نحـوه دسـتمزد زحمـات زوجـه در
امور خانهداری شرط ضمن العقد داشته باشند ،نوبت به اجرتالمثـل نمـیرسـد و اگـر
شرط در کار نباشد و تعیین اجرتالمثل ممکن باشد ،نوبت به تعیین نحله نمـیرسـد و
اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد ،مثل اینکه زن قصد تبرع داشته باشد ،در
این صورت نسبت به نحله اقدام میشود(».حبیبی تبار )24305190 ،از سوی دیگر نظر
خالا ،در این خصوص حاکی از آن است که شرط مالی ضمن عقد و اجـرتالمثـل و
نحله در طول هم قرار نگرفتهاند ،لذا قابل جمـ بـوده و ترتیـب در آنهـا الزم الرعایـه
نیست .منشأ این اختالا در نحوه تفسیر عبارت «در غیر مورد بند الف» مـذکور در بنـد
ا این تبصره است .دیدگاه اول آن را به معنی مواردی که اجرتالمثل ایام زوجیـت بـه
زوجه تعلق نمیگیرد دانسته و دیدگاه دوم این عبارت را حاکی از معرفی حقی دیگر در
عرم اجرتالمثل ایام زوجیت برای زوجه میداند؛ یعنی غیر از حق مورد بحث در بند
الف حقی دیگر نیز در عرم آن در بند ا برای وی منظور گشته است .لیکن بـه نظـر
نویسنده ،عبارت «در غیر مورد بند الف» مذکور در بند ا تبصره  0ماده واحده اصـالح
مقررات مربوط به طالق مصوا  ،5175ظهور در متوقف بودن استحقاق زوجه نسـبت
به نحله بر عدم امکان دریافت اجرتالمثل ایام زوجیت ،دارد و در اینجـا معنـای ظـاهر
بایستی بر معنای مؤول مرجّ) دانسته شود .از سوی دیگر به نظر میرسد سـیاق ترتیبـی
مذکور در نحوه نگارش این تبصره حاکی از آن است که قانون گذار قصد داشته از زنـی
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که بدون تقصیر طالق داده شده حمایتی مالی نماید که دستیابی زوجه به اولین حق از
حقوق مالی مذکور در تبصره ،ضرورت حق دیگر را منتفی نموده است.
به هر صورت ،فارغ از امکان یا عدم امکان جم حقـوق مـالی مـذکور در تبصـره
فوقالذکر ،نکته مهم در خصوص نحله این است که ماهیت نحله چیست؟ همانطور که
مشاهده شد ،قانونگذار نحله را که نوعی بخشش است و قاعـدتاا بایسـتی از روی اراده
باطنی معطی (واهب) صورت بگیرد ،بخششی اجباری قلمداد کرده است به نحـوی کـه
میزان آن توسش دادگاه تعیین شده و به زوجه اعطا میگردد.
صرا نظر از اینکه بخشش اجباری از نظر حقـوقی بـه چـه نحـو تحلیـل شـود،
روشن است که اجباری قرار دادن نحله با تعریف و محتوای شرعی و قـانونی آن بسـیار
متفاوت است؛ زیرا همانطور که بیان شد ،طبق تعریفی از نحله ،آن را بخششی مستحب
دانستهاند که در همه اقسام طالق از طرا مرد به زن پرداخت میگردد.
همانطور که گذشت ،به نظر میرسد مراد قـانونگـذار در بنـد «ا» تبصـره مـاده
واحده اصالح مقررات مربوط به طالق ،از قرار دادن چنین مبلغی برای زوجه ،حمایـت
از زنی است که به ناحق و بدون تقصیر طالق داده شده و به علت ا بات نگشتن شرایش
مقرر در بند «الف» تبصره ( 0برای مثال ناتوانی زوجه در ا بات عدم قصد تبرع خـویش
در انجام خدمات منزل) از دریافت اجرتالمثل ایام زوجیت محروم گشته است؛ امـا بـه
هر تقدیر ،نام گذاری این مبلغ تحت عنوان نحله یا بخشـش هـم از حیـث لغـوی قابـل
انتقاد بوده و با مفهوم بخشش ناسازگار اسـت و هـم از حیـث مفهـوم اصـطالحی غیـر
منطبق با نهاد نحله (که بخششی بدون عوم به زوجه است) است.
طبق بند «ا» تبصره  ،0نحله تنها در مـوردی پرداخـت مـیشـود کـه طـالق بـه
درخواست مرد بوده و ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و یا سوء اخالق و رفتـار
وی نباشد .درحالیکه در قرآن نحلـه بخششـی اسـت کـه پرداخـت آن در هـر طالقـی
مستحب بوده 18و تقصیر یا عدم تقصیر زن در طالق در آن مؤ ر نیست .ماافاا اینکـه از
آیات قرآن چنین برداشت میشود که در تعیین مبلـغ نحلـه تنهـا خواسـت مـرد دخیـل
است 19اما در بند ا تبصره مذکور ،عالوه بر وس مرد عـواملی نظیـر سـنوات زنـدگی
مشترک و نوع کارهایی که زوجـه در منـزل زوج انجـام داده اسـت در میـزان آن مـؤ ر
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دانسته شده است .این در حالی است که نحله غیر از اجرتالمثل است و نـوع محاسـبه
آن با محاسبه اجرتالمثل متفاوت است و نیازی به محاسبه کارهای زن در منـزل و نیـز
سنوات زندگی مشترک ندارد( .احمدیه)150 :5191 ،
همان طور که سابقاا گذشت ،قانون حمایت خانواده مصـوا  ،5135مـاده واحـده
اصالح مقررات مربوط به طالق را به جز بند «ا» آنکه مربـوط بـه پرداخـت نحلـه بـه
زوجه است ،منسوخ اعالم نموده 20لذا مقررات مربوط به نحله و شرایش مـذکور در بنـد
«ا» این تبصره ،کماکان باقی و الزماالجراست.
 -6رویه قضایی محاکم خانواده پیرامون اجرتالمثل ایام زوجیت و نحله
با امعان نظر به رویه قاایی دادگاههای خانواده ،آراء متعددی مالحظه میگردد که
با احراز شرایش مذکور در قانون (قانون الحـاق یـک تبصـره بـه مـاده  110ق.م؛ و بنـد
«الف» تبصره  0ماده واحده طالق مصوا  )5175حکم محکومیت زوج را به پرداخت
اجرتالمثل ایام زوجیت صادر نمودهاند .برخی از این آراء مستقیماا حکـم بـه پرداخـت
حق الزحمه را صادر کرده و از برخی دیگر به طور ضمنی این امکان برداشت مـیشـود.
در ذیل تعـدادی از آراء محـاکم بـدوی و تجدیـدنظر اسـتان تهـران کـه در ارتبـاط بـا
اجرتالمثل ایام زوجیت و نحله صادر گشتهانـد ،بـه عنـوان نمونـهای از رویـه قاـایی
موجود در دادگاههای کشور ،بررسی میگردند:
-5به داللت محتویات پرونـده کالسـه  5170/52/10شـعبه سـیام دیـوان عـالی
کشور آقای محمدباقر به طرفیت همسرش خانم شهناز ،به خواسته صدور گـواهی عـدم
امکان سازش در دادگاههای عمـومی خـانواده تهـران اقامـه دعـوی نمـوده کـه جهـت
رسیدگی به شعبه  5702دادگاههای مرقوم ارجاع گردیده است .دادگاه پـس از اسـتماع
توضیحات وکالی زوجین ،قرار ارجاع امر به داوری را صادر و پـس از انتخـاا داوران
و اجرای قرار صادره و وصول نظریه مربوطـه ،مبنـی بـر عـدم حصـول سـازش ،خـتم
دادرسی را اعالم و طی دادنامه  5195/4/52-372اظهار داشته است« :به علـت اینکـه
مساعی داوران و دادگاه برای ایجاد سـازش مـؤ ر واقـ نشـده اسـت ،خواسـته زوج را
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و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخـت مهریـه بـه

نرخ روز و نفقه ایام عده به مبلغ یکصد و پنجاههزار تومان و اجرتالمثل از قرار ماهیانه
یازده هزار تومان به یکی از دفاتر بت طالق مراجعه و خوانده را به طالق رجعی مطلقه
نماید(».مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور)522 :5190،
در حکم مزبور چنانکه مالحظه میشود دادگاه با عنایت به محتویات پرونده حکم
به محکومیت زوج را به پرداخت اجرتالمثل ایام زوجیت صادر نموده است.
-2حکم دادگاه تجدیدنظر تهران« :تجدیدنظرخواهی آقای ...به طرفیـت همسـرش
خانم...نسبت بـه دادنامـه شـماره  5212در تـاریخ  ۳۱/۵/۱۸۳۸صـادره از شـعبه 272
دادگاه عمومی خانواده تهران در پرونده کالسه  91/097دایر به رد تقاضای وی نسـبت
به طالق وارد است زیرا در اجرای ماده  5511از قانون مدنی ایـران بـا مالحظـه متـون
معارا دین و شریعت اسالمی» الطالق بید من اخذ بالساق «و با مالحظـه مـاده واحـده
قانون راج به طالق و تبصرههای  1و  0آن در جهت تأدیه حقوق زوجه قبل از اجرای
طالق توسش زوج اعم از مهریه ،نفقه ،اجـرتالمثـل و غیـره حسـب اقتاـای مقـررات
شرعی و قانونی در جهت ذینف شدن زوجه ،مان دیگر قانونی در جهـت طـالق مـرد
نسبت به همسرش وجود ندارد .علیهذا ضمن قبول اعترام به عمل آمده ،ر ی بـدوی
را نقال و حکم بر قبولی خواسته خواهان طالق با رعایت تبصـرههـای  1و  0از مـاده
واحده راج به طـالق مصـوا  ۳۱/۱۳/۱۸۳۱در مجلـس شـورای اسـالمی و مصـوا
 ۳۳/۳/۱۸۳۱مجم تشخی

مصلحت نظام صادر و اعالم میگردد .این ر ی در اجـرای

ماده  109از قانون آیین دادرسی مدنی ظرا مدت بیست روز پس از ابالغ قابل فرجـام
خواهی است(».زندی 20 :5199،و )25
در این حکم ،محکمه تجدید نظر با این استدالل که پس از پرداخت حقـوق مـالی
زوجه به وی من جمله اجرت المثل ایام زوجیت ،مان دیگری در طالق دادن زن توسش
مرد وجود ندارد ،حکم بدوی صادره را دایر بر رد تقاضای وی نسبت به طـالق ،نقـال
کرده است .لذا به نظر میرسـد دادگـاه در ایـن حکـم بـه طـور ضـمنی امکـان مطالبـه
اجرت المثل ایام زوجیت را نیز به رسمیت شناخته است زیرا با فرم استیفای کامل این
حقوق از سوی زوجه ،تقاضای زوج نسبت به طالق را امکان پذیر دانسته است.
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با بررسی رویه قاایی محاکم خانواده استان تهران (بـه عنـوان نمونـه آمـاری ایـن
تحقیق) آراء متعددی نیز در خصوص نحله مالحظه میگردد که در ذیل بـه بررسـی دو
ر ی در این خصوص اکتفا میگردد:
-1حکم دادگاه تجدید نظر تهران« :در خصوص تجدید نظر خواهی آقای محمد...
به طرفیت همسرش خانم خدیجه ...نسبت به دادنامه شماره  041در تاریخ ۱۳/۱/۱۸۳۸
صادره از شعبه  3دادگاه خانواده کرج که بر صدور گواهی عدم امکان سـازش و اجـازه
طالق به درخواست زوج اشعار دارد نظر به اینکه اجرتالمثـل و نحلـه در عـرم هـم
قرار دارند ،با تعیین اجرتالمثل نوبت به نحله نمیرسـد لـذا اعتـرام زوج را در ایـن
قسمت وارد تشخی

و با حذا نحلـه از دادنامـه تجدیـد نظـر خواسـته سـایر مـوارد

دادنامه مذکور به استناد ماده  119قانون آیین دادرسی مدنی تأیید میشود(».همان)10:
روشن است در این خصوص در صورت عدم تعیین اجرتالمثـل در دادنامـه و بـا
حصول شرایش قانونی مذکور در ماده واحده طالق مصـوا  ،5175حکـم محکومیـت
زوجه به پرداخت نحله از سوی دادگاه تجدید نظر تأیید میگشت.
-4حکم دادگاه تجدید نظر تهـران« :پیـرو دادنامـه شـماره 94/2/51-294-291
صادره از شعبه  2دادگاه تجدید نظر تهران ...در خصوص تجدید نظر خواهی نسبت بـه
دادنامه صادره از طرا دادگاه خانواده تهران که در آن حسب درخواست زوج اقدام بـه
صدور گواهی عدم امکان سازش با تعیین مبلغ  40میلیون ریال به عنوان نحله گردیـده،
تجدید نظر خواه به اصل گواهی صادره اعتراضی نـدارد و فقـش در خصـوص موضـوع
نحله تعیین شده اعترام نموده و بیان نموده است طبق اعالم نظر فقهـای عظـام نحلـه
مبلغی است که به عنوان هدیه و بخشش از طرا زوج به زوجه داده مـیشـود و چـون
در این مورد بااعت من در نظر گرفته نشده است به آن اعترام دارم .دادگـاه تجدیـد
نظر تهران اعترام فـوق را وارد نمـیدانـد زیـرا اوالا نحلـه را دادگـاه معـین و دسـتور
پرداخت صادر میکند و نیازی به اخذ رضایت زوج نیست ...صرا نظـر از ایـن قاـیه
تجدید نظر خواه طی صورتجلسه بـه تـاریخ  ۱/۳/۱۸۳۸بـا دادن نحلـه بـه زوجـهاش
موافقت نموده است و در خصوص تعیین میزان آن نظر اهل خبـره را خواسـتار شـده و
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هیئت سه نفره کارشناس مبلغ فوق را تعیین نمودهاند ...لذا اگر زوج فقش مدعی است که
توان پرداخت را ندارد میتواند متعاقبـاا نسـبت بـه چگـونگی پرداخـت آن درخواسـت
تقسیش اعسار کند لیکن اظهارات او علی رغم موافقت خود زوج با پرداخت نحله مزیـل
استحقاق او حسب نظر اهل خبره اعالم شده نیست لذا دادگاه با رد درخواست تجدیـد
نظر خواهی دادنامه صادره بدوی را عیناا تأیید مینماید»( .همان 17:و )19
از مفاد حکم فوق چنین برمیآید که نحله به حکم قـانون وضـ گشـته و دسـتور
پرداخت آن را دادگاه صادر مینماید لذا نیازی به اخذ رضایت زوج نیست.
 .3نتیجهگیری
در وضعیت کنونی حقوق ایران پیرو تغییرات ایجاد شـده در ا ـر تصـویب قـانون
جدید حمایت خانواده در سال  ،5135مهمترین منب قانونی کـه اسـتحقاق زن بـه ایـن
حق مالی را توجیه میسازد ،ماده واحده الحاق یک تبصره بـه مـاده  110قـانون مـدنی
است لذا چنانچه سابق اا بیان شد ،حصـول شـرایش عمـومی اسـتیفا از عمـل دیگـری بـه
تنهایی ،زن را مستحق دریافت اجرتالمثل ایام زوجیت مینماید .از این رو هـم اکنـون
بر خالا سابق ،شرایطی مازاد بر شرایش عمومی استیفا از عمل دیگری ،جهت استحقاق
زوجه به اجرت المثل ایام زوجیت وجود نخواهد داشت .به نظر مـیرسـد صـدور آرای
حقوقی از قبیل ر ی مشورتی اداره حقوقی قـوه قاـاییه بـه شـماره  7/271بـه تـاریخ
 ۱۵/۳/۱۸۹۳که امکان مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت را منوط بـه نحـوه وقـوع طـالق
ندانسته است ،ذا قه حقوقی قاات دادگستری را به این سمت متمایل میگرداند .ماافاا
اینکه در خصوص امکان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت زنی که شوهرش فوت نمـوده
است به صورت دین از ترکه زوج متوفی ،ن

قانونی وجود ندارد لیکن به نظر میرسد

اطالق تبصره ماده  110ق.م این حق را برای زوجه محفوظ میدارد؛ زیـرا در صـورت
استحقاق زوجه نسبت به حق مزبور ،طبق قواعد عمومی تعهدات ،دیـن مزبـور پـس از
مرگ مدیون نیز کماکان باقی است و از محل ترکه بایستی تأدیه گردد .از طرفی با ابقـاء
بند «ا» تبصره  0ماده واحده اصالح مقررات مربوط به طـالق مصـوا  ،5175نحلـه
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کماکان بخششی اجباری از طرا زوج به زوجه و بـه نظـر نویسـنده متوقـف بـر عـدم
امکان دریافت اجرتالمثل از سوی زوجه است لذا ایرادات وارده بر قلمداد شدن نحلـه
به عنوان نوعی بخشش اجباری و همچنین محدود شدن آن به وقوع طالق از طرا مرد
و بدون تقصیر بودن زن ،در مقط کنونی نیز همچنان وجـود دارد؛ لـذا لـزوم رفـ ایـن
ایرادات ،ضرورت تقنین جدیدتر و مناسبتری را در خصوص نحله ایجاا مینماید.
پینوشتها
 1مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،دوره سوم ،اجالسیه چهارم ،5175-5170،جلسه
چهارصد و هفتاد و یکم ،ص 29
 2تبصره الحاقی به ماده  110ق.م .مصوا  ۳۸/۱۱/۱۸۳۵مجم تشخی

مصلحت نظام بدین شرح

است« :ماده واحده :یک تبصره به ماده  110ق.م .مصوا  ۱۳/۳/۱۸۱۳به شرح زیر الحاق میگردد:
تبصره :چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرتالمثل باشد ،به
دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ابت شود ،دادگاه اجرتالمثل
کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مردادماه یک هزار و سیصد
و هشتاد و یک مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  ۳۸/۱۱/۱۸۳۵از سوی مجم تشخی
مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخی

داده شد».

 3سوره بقره ،آیه « :245و للمطلقات متاع بالمعروا حقا علی المتقین»
 4در فقه و به تبعیت از آن در ق.م .برای پرداخت مهر المتعه به زن مطلقه شرایش خاصی در نظر گرفته
شده و پرداخت این حق مالی را منحصر در گروه خاصی از مطلقات (و نه همهٔ آنها) نموده است.
(ر.ک به ماده  5031ق.م).
 5یعنی عمل مسلمان محترم است مادام که قصد تبرع ابت نگردد.
« 6سباا المومن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه من معاصی اهلل و حرمه مال المسلم کحرمه دمه»
 7ماده  110ق.م.
 8الزم به ذکر است از آنجا که در قسم نخستِ بخش چهارم این نوشتار (ر.ک.ص  ،)55در مقام بیان
آراء حاکی از استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت ،به نحو تفصیل به بیان آراء فقهی
موید این نظر خواهیم پرداخت ،در اینجا صرفاا به بیان آرایی چند از فقهای امامیه میپردازیم که
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صراحتاا از باا «استیفا از عمل غیر» زوجه را مستحق اجرت المثل ایام زوجیت دانستهاند و بحث
تفصیلی از آراء فقهی موید استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل را به جای خود وا خواهیم گذاشت.
 9آیه  210سوره بقره« :الجناح علیکمان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فریاه و متعوهن
علی موس قدره و متاعا بالمعروا حقا علی المحسنین»
« 10الوالدات یرضعن اوالدهن حولین کاملین» بقره 211
 11حارت علی (ع) درباره مردی که از دنیا رفت و پدری را باقی گذاشت و به او شیر داده شد
قااوت کرد :مزد شیر دادن بچه از میراث کودک خواهد بود».
 12ر .ک.صفایی ،سید حسین و امامی ،اسداهلل ،مختصر حقوق خانواده ،تهران ،چاپ سی و دوم ،پاییز
 ،5135ص

 511و 514

« 13تبصره -0پس از طالق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حقالزحمه کارهایی که شرعاا به
عهده وی نبوده است ،دادگاه بدواا از طریق تصال) نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام مینماید؛ و در
صورت عدم امکان تصال) ،چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج الزم ،در خصوص امور مالی شرطی شده
باشد طبق آن عمل میشود ،در غیر این صورت ،هرگاه طالق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای
طالق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و یا سوء اخالق و رفتار وی نباشد ،به ترتیب زیر عمل
میشود:
الف-چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاا به عهده وی نبوده ،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام
داده باشد و برای دادگاه نیز ابت شود ،دادگاه اجرت المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت
آن حکم مینماید.
ا -در غیر مورد بند «الف» ،با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر
انجام داده و وس مالی زوج ،دادگاه مبلغی را از باا نحله (بخشش) برای زوجه تعیین مینماید».
 14متن طرح الحاق یک تبصره به ماده  349ق.م« :ماده واحده :یک تبصره با ماده  349ق.م .مصوا
 ۱۳/۳/۱۸۱۳به شرح زیر الحاق میگردد :تبصره :زوجه میتواند اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود
را از ماترک زوج متوفی با جلب نظر کارشناس و با رعایت بند الف تبصره  0قانون اصالح مقررات
مربوط به طالق مصوا  ۳۳/۳/۱۸۳۱مطالبه کند».
« 15متن قانون الحاق یک تبصره به ماده  110ق.م :».چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاا به عهده وی
نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد ،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای
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دادگاه نیز ابت شود ،دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم
مینماید».
 :16تبصره  0ماده واحده اصالح مقررات مربوط به طالق...« :در صورت عدم امکان تصال) ،چنانچه
ضمن عقد یا عقد خارج الزم ،در خصوص امور مالی شرطی شده باشد ،طبق آن عمل میشود ،در غیر
این صورت...دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید».
 17ر.ک به لطفی ،اسداهلل ،حقوق خانواده ج  ،2تهران ،5193 ،ص 202
« 18و للمطلقات متاع بالمعروا حقا علی المتقین بقره»245/
« 19واتوا النساء صدقاتهن نحل و ان طبن لکم .»...نساء2/
 20این ماده از قانون حمایت خانواده مصوا  5135به شرح ذیل است:
«ماده -19از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ،قوانین زیر نسخ میگردد:
 -9قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوا  ۳۱/۱۳/۱۸۳۱به جز بند «ا» تبصره  0آن و نیز قانون

تفسیر تبصرههای  1و  0قانون مذکور مصوا ».۸/۳/۱۸۳۸

منابع
ال  .فارسی
احمدیه ،مریم (« .)5191حق اجرت المثل و نحله در یک بررسـی حقـوقی» .فصدلنامه
شورای فرهنگی اجتماعی زنان.232-153 :7221،
بختیاری ،علی (« .)5190بررسی فقهی اجرتالمثل کار زن در منزل» .گفتمان حقدوقی،
.514-541 :52 ،1
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( .)5101ترمینولوژی حقوق .تهران :نشر بنیاد راستا.
حبیبی تبار ،جواد ( .)5190گام به گام با حقوق خانواده .تهران :نشر خرم.
زندی ،محمدرضـا ( .)5199رویه قضایی دادگاههای تجدید نظر استان تهران (طالق،
نکاح ،حضانت) .تهران 0انتشارات جنگل.
صفایی ،سید حسین و امامی ،اسداهلل ( .)5135مختصر حقدوق خدانواده .تهـران :نشـر

30

مجله مطالعات حقوقی/

دوره هفتم ،شماره اول ،بهار 5134

میزان.
کاتوزیان ،ناصر ( .)5130خانواده-جلد اول .تهران :شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان ،ناصر ( .)5130وقایع حقوقی و مسدوولیت مددنی .تهـران :شـرکت سـهامی
انتشار.
کیانی ،بابک (« .)5191اجرتالمثل و شرط تنصیف دارایـی» .خبرنامه کدانون وکدالی
دادگستری استان اصفهان ،اول.12-11:
لطفی ،اسداهلل ( .)5193حقوق خانواده .تهران :انتشارات خرسندی.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی ( ،)1934بیجا :موسسه چاپ و
نشر عروج.
محقق داماد ،سید مصطفی ( .)5197بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحدالل آن.
تهران :فیبا.
محقق داماد ،سید مصطفی ( .)5130قواعد فقه بخش مدنی .تهـران :مرکـز نشـر علـوم
اسالمی.
مذاکرات و آراء هیوت عمومی دیوان عالی کشور  .)5190( ،1939تهران :نشـر اداره
وحدت رویه و نشر مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
مروج ،حسین ( .)5173اصطالحات فقهی .قم :نشر بخشایش.
مکارم شیرازی ،ناصر ( .)5195تفسیر نمونه .تهران :دارالکتاا االسالمیه.
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی چهارشنبه بیست و یکدم اسدفندماه (،)5170
جلسه چهارصد و هفتاد و یکم ،دوره سـوم ،اجالسـیه چهـارم ،تصـویب اصـالح
کمیسیون امور قاایی و حقوقی در خصوص طرح قانونی اصالح مقـررات طـالق
(برای تأمین نظر شورای محترم نگهبان)
هدایت نیا گنجی ،فرجاهلل ( .)5191حقوق مالی زوجه (اجرتالمثل ،نحلده و تعددیل
مهریه) .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
یاری خانی ،موسی (بیتا) .اجرتالمثل ایام زناشویی (بررسی تبصره  6مداده واحدده
قددانون اصددالح مقددررات طددالق مصددوب مجمددع تشددخی

مصددلحت نظددام

اجرتالمثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده ...
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 .)۸۸/۸/۱۷۳۱تهران :پژوهش مرکز تخصصی حقوق و قاای اسالمی.
ب .عربی
ابن ابی الجمهور ،محمد ابن علی ابن ابراهیم ( 5400ق) .عوالی الآللی .قم.
ابن فارس ،ابی الحسین ( .)5402معجم مقائیس اللغه .بیجا :مکتب االعالم االسالمی.
توحیدی ،محمـدعلی .)5175( ،مصباح الفقاهده (تقریدرات در

آیدتاهلل خدویی)،

بیجا :انتشارات وجدانی.
حرعاملی ،محمد بن حسن (بیتا) .وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه .بیـروت:
دار االحیاء التراث العربی.
خمینی ،روحاهلل الموسوی (بیتا) .تحریر الوسیله (کتداب االجداره) .بـیجـا :موسسـه
تنظیم و نشر آ ار امام خمینی.
خمینــی ،روحاهلل الموســوی (الــف)( 5450ق) .تهددذیب االصددول (تقریددرات) ،قــم:
انتشارات دار الفکر.
خمینی ،روحاهلل الموسوی (ا)( 5450ق) .کتاب البیع .بیجا :نشر موسسه اسماعیلیان.
خو ی ،سید ابوالقاسم ( .)5175مصباح الفقاهه .قم :انتشارات وجدانی.
راغب اصفهانی ( 5452ق) .مفردات الفاظ القرآن .دمشق :دار القلم.
شهید انی ،الجبعی العاملی ،زینالدین ابن علی ( 5451ق) .مسالک االفهام الی تنقدیح
شرایع االسالم .قم :موسسه المعارا االسالمیه.
شیخ طوسی (بیتا) .النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی .قم :افست منشورات قدس.
شیخ مفید (بیتا) ،احکام النساء .بیجا :کنگره جهانی شیخ مفید.
طباطبایی ،محمدحسین ( .)5102تفسیر المیزان ،سید محمدباقر موسوی همـدانی .قـم:
دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
طباطبایی یزدی ،محمدکاظم ( 5142ق) .العروه الوثقی .نجف :مطبعه اآلداا.
عاملی ،سید محمد ( 5451ق) .نهایه المرام .قم :موسسه نشر اسالمی.
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فاضل لنکرانی ( 5091ق) .جامع المسائل ،بیجا.
مجلسی ،محمدباقر ( 5401ق) .بحار االنوار .بیروت :موسسه الوفاء.
محقق حلی ،ابی القاسم نجم الدین جعفر ابن حسن ( .)5172ترجمه فارسدی شدرایع
االسالم ،ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی ،بـه کوشـش محمـدتقی دانـش پـژوه.
تهران :موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
مصطفوی ،سید محمدکاظم ( 5452ق) .موه قاعده فقهیه .قم :موسسه النشـر االسـالمی
التابعه للجماعه المدرسین.

