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 چکیده
از جمله حقوق مالی زوجه است  ،اجرت المثل ایام زوجیت و نحله

ه پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طالق، در شرع مقدد   ک

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   

ماده واحده اصالح مقررات  6نون گذار ایران در بند ب تبصره قا .دارد یم

، نحله را نوعی بخشدش اجبداری قلمدداد    1931مربوط به طالق مصوب 

کرده است که پرداخت آن در زمان طالق از اموال زوج به زوجه صورت 

و نسخ صریح بندد الد     1931تصویب قانون حمایت خانواده  .ردیگ یم

استحقاق زوجه نسدبت بده    در خصوص مهم یتتبصره فوق الذکر، تغییرا

اسا ، شرایطی از قبیدل عددم    نیبر ات که اسایجاد نموده  اجرت المثل،

تخل  زن از وظدای  همسدری و    زوجه، عدم هیناحدرخواست طالق از 
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عدم وجود شرطی مالی ضمن عقد نکاح، هم اکنون الزم االجرا نخواهدد  

فعلی اجدرت المثدل ایدام    بررسی وضعیت حقوقی  این مقاله درصددبود. 

 زوجیت و نحله در حقوق ایران با نگرشدی بدر قدانون حمایدت خدانواده     

 است. ،1931مصوب 

 

 .قصد تبرع ،اجرت المثل، حق الزحمه، نحله، استیفا:   یدیکل یها واژه  
 

 . مقدمه1

منبـ    نیتـر  ، مهـم 5135قبل از تصویب قانون حمایت خـانواده مصـوا اسـفند     

مـاده   0دوگانـه تبصـره    یالمثل ایام زوجیت و نحله، بنـدها  تقانونی در خصوص اجر

. مشـروح  رفـت  یبـه شـمار مـ    5175اصالح مقررات مربوط به طالق مصـوا   واحده

کـه هـدا از بـه     سـازد  یمذاکرات مجلس در خصوص تصویب ایـن قـانون روشـن مـ    

 المثل ایام زوجیت در نظام حقوقی ایران، حمایـت  رسمیت شناختن امکان مطالبه اجرت

و پشـتوانه   شـوند  ینانی بوده است که به نـاحق توسـش شوهرانشـان طـالق داده مـ     ز زا

؛ لذا راهکاری اندیشیده شـد کـه از ایـن    دهند یاقتصادی و عاطفی خویش را از دست م

الذکر شـرایطی   ماده واحده فوق 0تبصره  «الف»بند  در 1دسته زنان مطلقه حمایت نماید.

مالی در نظر گرفتـه شـده اسـت کـه بعاـاا ا بـات        برای استحقاق زن نسبت به این حق

المثـل خـدمات خـویش     از اجـرت  یمنـد  حصول این شرایش توسش زوجه جهت بهـره 

مشکل بوده و عدم توانایی در ا بات در موارد بسـیاری، وی را از ایـن حمایـت قـانونی     

 5135تصویب قانون جدید حمایت خـانواده در سـال   گذار با  قانون؛ اما دارد یمحروم م

اصالح )ماده واحده  المثل در نظام حقوقی ایران و نسخ نخستین قانون واض  نهاد اجرت

(، مطالبه این حق را از سوی زوجـه دسـتخوش   5175طالق مصوا مقررات مربوط به 

المثـل   ی از این شرایش را از مسیر مطالبـه اجـرت  ا پاره؛ به نحوی که تغییراتی کرده است

 گر را ابقاء نموده است.ی دیا پارهایام زوجیت حذا و 

المثـل   .م. نیز در راستای امکان مطالبه اجرتق 349طرح الحاق یک تبصره به ماده 

 0ایام زوجیت از ماترک زوج متوفی با جلب نظر کارشناس و با رعایت بند الف تبصره 
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به تصویب مجلس شـورای   ۱۸۳۱/۵/۹ خیتارقانون اصالح مقررات مربوط به طالق، در 

ی نگهبـان و ارسـال مصـوبه بـه مجمـ  تشـخی        شـورا ه و پـس از رد  اسالمی رسـید 

در تـاریخ   ق.م. 110 مـاده ذیـل   تبصـره مصلحت نظام با اعمال اصالحاتی به صـورت  

 110الحاقی به مـاده   تبصرهتصویب آن مجم  رسیده است. از این رو،  به ۱۸۳۵/۱۱/۳۸

الزم االتباع کنـونی بـه   از قوانین  5135.م. نیز در کنار قانون حمایت خانواده مصوا ق

 .سازد یمالمثل ایام زوجیت را میسر  قانونی اجرت مطالبهکه  رود یمشمار 

المثل و نحلـه و امعـان    بررسی مفهوم لغوی و اصطالحی اجرت نوشتار ضمناین  

نظر در آراء حقوقی موجـود پیرامـون اسـتحقاق یـا عـدم اسـتحقاق زوجـه نسـبت بـه          

این دو نهاد حقـوقی را بـه    فقهی و قانونی سابق و فعلیالمثل ایام زوجیت، مبانی  اجرت

یی از آراء صـادر شـده در محـاکم    هـا  نمونـه بیـان   و ضمنتفکیک مورد، بررسی نموده 

به بیان تغییـرات ایجـاد شـده در سـازوکار قـانونی       پیرامون دو حق مزبور، قاایی ایران

زیـابی وضـعیت امـروز    ، نقد شرایش دیـروز و ار المثل ایام زوجیت و نحله اجرتمطالبه 

 پرداخته است.

 

 المثل و نحله مفهوم لغوی و اصطالحی اجرت. 2

 المثل مفهوم لغوی و اصطالحی اجرت. 2.1
و مزد بگیر را اجیر گویند. گـاهی   شود یکلمه اجرت در معنای دستمزد استعمال م 

رد نظـر مـا   که این کاربرد به بحث مو میکن ینیز برای مفهوم پاداش از واژه اجر استفاده م

المثـل مواجـه    ارتباطی ندارد. در کاربرد نخست با دو اصطالح اجرت المسمی و اجـرت 

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  ریـ د اجرت توافق صورت نگرفته باشد، در ایـن صـورت اج  در متن قرارداد در مور

المثل خواهند شـد.   اجاره اشخاص( یا موجر )در اجاره اشیا و حیوانات( مستحق اجرت

 زیـ ( الزم به ذکر است که در صورت عدم وجود قرارداد بین طرفین ن50: 5173)مروج،

برای آن عمـل اجرتـی    هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا»
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بوده و یا آن شخ  عادتاا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد 

ق.م.( روشن است که  110ماده «)بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

المثل عمل عامل است زیـرا در فـرم مـذکور در     در این تعریف مراد از اجرت، اجرت

عامل اجرت المسمی قرار داده نشده است. این نحوه از بهره بـرداری از  ماده، بین آمر و 

« استیفا از مال غیر»شده است.  دهینام« استیفا از عمل غیر»عمل دیگری در متون حقوقی 

المثـل بـرای اسـتفاده     ق.م موجب ضمان به پرداخـت اجـرت   117نیز به صراحت ماده 

ز در خصوص مناف  مستوفات و غیر المثل در باا غصب نی کننده است. اصطالح اجرت

هـا در عـرا    مستوفات کاربرد دارد: اگر مال مغصوا در زمره اموالی باشد که بـرای آن 

اجرتی وجود دارد، مانند خانـه و اتومبیـل و حیـوان سـواری و بـارکش، غاصـب بایـد        

المثل آن را از زمان غصب تا روز تلـف یـا خلـ  یـد خـود بدـردازد. )کاتوزیـان،         اجرت

کـه   کند یالمثل فرقی نم ( لذا در خصوص ضمان نسبت به پرداخت اجرت209 :5135

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.

لی است زیـرا بـد  « عوم المثل»المثل گاهی به معنای  الزم به ذکر است که اجرت 

عـوم المثـل نـام دارد. در خصـوص اجـاره،       شود یکه به جای عوم المسمی داده م

( امـا ایـن معنـا در    112: 5101المثل نامند. )جعفری لنگـرودی،   عوم المثل را اجرت

 .ستیاین مقال مورد نظر ما ن

المثل، بایستی آن را اجرتـی دانسـت    با عنایت به مفهوم لغوی و اصطالحی اجرت 

؛ گـردد  ینجام گرفته شده برآورده شده و برای عمل مورد نظـر تعیـین مـ   که شبیه عمل ا

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   

ل ایام زوجیت زوجه نیز از این مفهوم دور المث . اجرتشود یالمثل نامیده م بود که اجرت

ق.م.  110گذار در ماده واحده الحاق یـک تبصـره بـه مـاده      نمانده است؛ چنانچه قانون

المثل ایام زوجیت را از باا استیفا از عمل غیـر توجیـه    استحقاق زوجه به مطالبه اجرت

انجـام داده  نموده و با تحقق شرایطی زوجه را از اجرت خـدماتی کـه در منـزل شـوهر     

 2.گرداند یمند م است بهره
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المثـل، شایسـته اسـت تـا بـا       اینک پس از بررسی مفهوم لغوی و اصطالحی اجرت

 در لغت و اصطالح آشنا گردیم: «نحله»مفهوم 

 مفهوم لغوی و اصطالحی نحله .2.2

نحله از واژه نِحل مشتق شده است که به دو صورت نحله )به فـت(( و نِحلـه )بـه     

نحلـه  »بـدان جهـت اسـت کـه     « نحل». اشتقاق این واژه از کلمه شود یمال مکسر( استع

که این حیوان عسـل را   . چنانبخشد یاست از نوع آنچه زنبورعسل م یا هیبخشش و عط

، نحلـه نیـز بـه معنـای بخشـش از روی طیـب نفـس و        بخشد یبدون توق  به دیگران م

یس اللغـ  آمـده اسـت:    (. در مقـا  731: 5452)راغـب اصـفهانی،  « رضایت خاطر است

. وقتی گفتـه شـود: مهـر زن را از بـاا     شود ینحله چیزی است که بدون عوم اعطا م»

: 5402ابـن فـارس،   «)نحله به او دادم یعنی از روی طیب نفس و بدون توق  به او دادم

دیگر، نحلـه را نیـز    یها ( فقیهان در باا هبه و به مناسبت تعریف آن و به مناسبت401

ند. برخی از هبه به نحله و عطیه تعبیر کرده و هر سـه لفـر را مـرادا هـم     ا متذکر شده

نحله و عطیـه اعـم از هبـه    »اند  ( و برخی نیز گفته104: 5172اند. )محقق حلی،  دانسته

و رابطه این دو با هبـه هماننـد    شود یاست زیرا این دو بر مطلق عطایای تبرعی اطالق م

 (3: 5451)شهید  انی،« جنس و نوع است.

معنای اصطالحی نحله نیز از معنای لغوی آن دور نمانده است زیرا با مراجعـه بـه    

، مالحظـه  3سوره بقره از آن به متاع تعبیر شـده اسـت   245مبنای قرآنی نحله که در آیه 

خـاص از   یا که چه نحله را مرادا با مهر المتعه در نظر گرفته و مخت  دسـته  شود یم

بخششی بدانیم که عطا کردن آن به تمـام زنـانی کـه طـالق      و چه آن را 4مطلقات بدانیم

بخشش  تاای(، در هر دو صورت، ماه175ش:  5102مستحب است )طباطبایی، رندیگ یم

از جانب مرد به زن است لذا پرداخت آن به زن تبرعی و بدون عوم بوده و  یا هیو عط

 .ردیگ یاز روی طیب نفس صورت م

 لهالمثل و نح اجرت ی فقهیمبنا .9

المثل و نحلـه، شایسـته اسـت بـا      پس از بررسی مفاهیم لغوی و اصطالحی اجرت

المثل بـه   بحث از مبانی فقهی این دو نهاد حقوقی، روشن گردد استحقاق عامل به اجرت
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المثـل ایـام زوجیـت بـه طـور       طور عام )و در بحث ما استحقاق زوجه نسبت به اجرت

تـا از   فقهی و شرعی استوار گشته اسـت خاص( و حق زوجه نسبت نحله، بر چه مبانی 

در فصـول آتـی مشـروعیت آن در     متعاقبـاا این طریق ابتدا حجیت آن در فقـه امامیـه و   

ایـران بررسـی گردنـد. از ایـن رو در ادامـه بـه بررسـی مبـانی فقهـی           موضوعهحقوق 

 المثل و نحله، به تفکیک موارد، خواهیم پرداخت: اجرت

 المثل اجرت فقهیمبنای . 9.1
بـه   عمـدتاا المثل عمل خـویش   در فقه امامیه، برای استحقاق عامل نسبت به اجرت 

لزوم احترام به مـال و   «احترام به مال و عمل مسلم» یفقه قاعده. شود یمدو دلیل استناد 

اجرتی هـم ارزش مـالت تصـرا شـده و عمـل       مطالبهنیروی کار مسلمان را موجد حق 

نیـز   «اسـتیفا از عمـل غیـر   » و عنـوان حقـوقی   انجام شده برای مالک یـا عامـل دانسـته   

بیـان خواهـد    متعاقبااحصول شرایش استیفا )که  در صورتگیری از عمل دیگری را  بهره

 .داند یمالمثل  شد( موجب ضمان به پرداخت اجرت

دالیلی که در معـامالت   نیتر یکی از عمده :. قاعده احترام به مال و عمل مسلم9.1.1

اسـت  « قاعده احترام به مال و عمل مسلم» داند یالمثل م اجرت عامل را مستحق دریافت

شهرت دارد. احترام بـه مـال و عمـل مسـلم     « احترام»که به صورت اختصاری به قاعده 

در مال مسلم به طور مجانی تصـرا کـرده و بـه حقـوق او      توان یبدین معناست که نم

طور هم اگـر عملـی    نتعدی نمود، به جهت آنکه تجاوز به حقوق وی جایز نیست، همی

: 5452از جانب وی انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود. )مصطفوی،

(. این قاعده نه تنها در صورت توافق طرفین بر انجام معامله، بلکه حتی در صـورت  24

دانـد   یالمثل را الزم م فساد معامله هم با اعتقاد به احیای حقوق مستحق، پرداخت اجرت

 (237: 5191 )احمدیه،

« ضـمان کـار انسـان   »برخی نویسندگان قواعد فقه، یکی از مجاری ایـن قاعـده را    

که هرگاه شخصی به دستور دیگری کاری را انجام دهد که عرفـا   دارند یدانسته و بیان م

دارای ارزش اقتصادی بوده و بدون قصد تبرع انجام گرفته باشد، عامل مستحق دریافـت  

است. مستند این ضمان قاعده احترام است؛ بدین توضی( کـه  المثل عمل خویش  اجرت
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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   

)ر.ک.  5اند. د توجه قرار دادهرا مور« عمل المسلم محترم ما لم یُقصَد التبرع»تحت عنوان 

( ولی ناگفته پیداسـت کـه ارزش دار بـودن عمـل     540ق:  5142، 1الو قی، ج ه العرو

 (257 :5130داماد،  قمسلمان از فروع قاعده احترام است. )محق

المثل ایام زوجیت نیز از مفاد این قاعده مسـتثنی نیسـت. اگـر زوج دسـتور      اجرت 

جه صادر نماید که زن شرعاا مکلف به آن نشـده اسـت و از   انجام دادن خدماتی را به زو

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.

ده و در بـاا  قاعده احترام به مال و عمل مسلم از قواعد مسلم فقهی محسوا شـ 

 :شود یدالیل معتبر بودن آن عمدتاا به مدارک ذیل استناد م

روایتی از امام باقر )ع( نقل شده است که رسـول خـدا )ص(    در روایات:. ال  .9.1.1

ناسزا گفتن به مؤمن فسق و جنگ با او کفـر و خـوردن گوشـت او معصـیت     »فرمودند: 

(. 133تـا:  )حـر عـاملی، بـی   « 6اوسـت  است و احترام مال او همانند احترام خون )جان(

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    

از آن نـه فقـش حکـم وضـعی بلکـه       تـوان  یظاهر روایت نیز همین است و مـ  دیترد یب

(. هر چند بـه  254: 5130می اعم از وضعی و تکلیفی استنباط کرد. )محقق داماد، مفهو

استناد به حدیث یاد شده برای حکم به ضمان دشوار است، زیـرا در   گریبرخی د دهیعق

نیـز  « حرمـه غیبـت مـؤمن...   »و « حرمه سب مؤمن...»آمده، از « حرمه ماله...»حدیثی که 

حرمت در این جمالت ظهـور در حرمـت تکلیفـی     سخن به میان آمده است. از آنجا که

که حرمت در جمله مورد بحـث نیـز تکلیفـی باشـد      کند یدارد، وحدت سیاق ایجاا م

است. از آنجا که « حلی »در مقابل « حرم »( به عالوه واژه 01: 5191گنجی،  این تی)هدا

هد بود. نیز یک حکم تکلیفی خوا« حرم »حلیت یک حکم تکلیفی است به قرینه تقابل، 

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  

 (32و  35: 5175)خو ی، 

که کسـی   یا گونه مفاد قاعده احترام این است که مال در حریم مالک واق  شده به» 

در مال وی تصرا نماید و اگر تصرا کرد و آن را اتالا نمـود،   تواند یازه نمبدون اج

( بنـابراین احتـرام بـه مـال مسـلم      524: 5450، الف() ینیضامن عوم آن است، )خم

طور که خونش نباید ریخته شود و اگر ریختـه شـد    مانند احترام به خون اوست و همان

تشبیه عامی اسـت و   ،چون این تشبیه نباید هدر برود، مالش هم به همین صورت است.

داده شـود، پسـندیده    یاین نکته موافق قاعده عقالییه است و چنانچه به نفی ضـمان ر  

الذکر مفاد این قاعـده مثبـت    ( با عنایت به نظر فوق54500121، ا() ینی)خم«. نیست

و ادلـه  ضمان استفاده کننده بر استفاده از مال یا نیروی بدنی فرد مسـلم اسـت از ایـن ر   

و اال از ا بات این مـدعا   دیاش هم باید در طریق ا بات حکم وضعی به کار آ ا بات کننده

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    

 .رسند ینظر مالزم و کافی به 

ال یحل مـال امـرء مسـلم اال    » فیدومین روایت در ا بات قاعده احترام حدیث شر 

( یعنی مـال مـردم حـالل نیسـت مگـر بـا       551: 5400ابن ابی الجمهور، «)بطیب نفسه

رضایت خاطر آنان، است. این روایت اگرچه بیشتر ظهـور در حرمـت تکلیفـی دارد تـا     

اند که تا زمـانی کـه انتفـاع از مـال یـا عمـل        شت کردهوضعی؛ اما برخی از مفاد آن بردا

دیگری توسش متصرا تدارک نشود، ارتکاا عمل حـرام مسـتمر اسـت لـذا الزمـه آن      

 (250: 5130ضمان مدنی خواهد بود )محقق داماد، 

مفاد این قاعده از احکام اماایی اسالم اسـت؛ چراکـه    دیترد یب: بنای عقال .ب .9.1.1

کس جای انکـار نیسـت و    دان بر این امر بنیاد گردیده و برای هیچزندگی عقال و خردمن

ـ به طور کلی بنیان مالکیت بر این امر مبتنی ست؛ بنابراین روایات و مستندات نیـز مؤ   دی

( لذا قاعده احترام به مال و عمـل مسـلم بـر مبنـای     251 اند )همان: ییهمین بنای عقال

و استفاده از اعمال دیگران را مستوجب  احترام به حق عقالیی مالکیت تصرا در اموال
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گونه که تسلش انسان بر اموال و حاصل اعمـال خـویش مـورد     . پس همانداند یضمان م

ها و مذاهب بوده، لزوم جبران خسـارت ناشـی از تلـف     اتفاق جمی  عقال در همه ملت

 مال یا استفاده از عمل دیگری نیز عقالیی است.

قها به این معناست که بین فقها نسبت به مـدلول قاعـده   تسالم ف: تسالم فقها. ج .9.1.1

و  (24 :5457شود )مصـطفوی،  یاحترام به مال و عمل مسلم اختالا نظری مشاهده نم

ـ آ یاین اتفاق نظر بین فقها خود دلیل بر حجیت و اعتبار این قاعده به حساا مـ  . لـذا  دی

حقاق عامل به دریافـت  تمسک به قاعده احترام به مال و عمل مسلم در جهت ا بات است

که هرگـاه از عمـل    کند یبوده؛ لذا احترام به عمل مسلم ایجاا م ریپذ المثل امکان اجرت

ها اجرت مقرر نشـده بـود، در صـورت     آن نیماب یوی به نحوی انتفاع حاصل شد ولی ف

 المثل عمل خویش خواهد بود. عدم قصد تبرع، عامل مستحق اجرت

چنانکـه بیـان    موجب یکی از قواعد رایج در فقه اسالمی، هب :استیفا از عمل غیر. 9.1.2

المثـل آن اسـت. از طرفـی     استیفا از عمل دیگران موجب ضمان به پرداخت اجرت شد،

المثل عمل خویش منوط به شرایطی مـن جملـه لـزوم     استحقاق عامل به دریافت اجرت

ر و ارزش عرفـی  امر آمر به انجام کار توسش عامل، عدم قصد تبـرع عامـل از انجـام کـا    

 7داشتن کار انجام شده است.

المثل ایام زوجیت غالباا از مصادیق استیفا از عمل غیر در نظـر گرفتـه    مسئله اجرت

و در صورت اجتماع شرایش مربوط به استیفا از عمل دیگری، پرداخـت اجـرت    شود یم

پرداخـت  . لذا در صورتی که جواز ابدی یبه زوجه از این باا توجیه حقوقی و شرعی م

المثل عمل انجام شده به عامل آن به طور عام، از باا استیفا از عمـل غیـر ا بـات     اجرت

المثـل   به طـور خـاص در ا بـات جـواز پرداخـت اجـرت       زیگردد، همین نهاد حقوقی ن

خدماتی که زوجه در ایام زناشویی بدون قصد تبرع نسـبت بـه زوج انجـام داده اسـت،     

منظور به بررسی آراء تنی چند از فقها در باا ضمان به  این یمؤ ر واق  خواهد شد. برا

 8:میپرداز یالمثل ناشی از استیفا م پرداخت اجرت

اگر شخ ، دیگری را امـر بـه انجـام    : »دیگو یصاحب عروة الو قی در این زمینه م

 ردیـ گ یعملی نماید و عامل آن عمل را به قصد تبرع انجام دهد، اجرت بـه او تعلـق نمـ   
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و چنانچه عامل عمل را بدون قصـد   .به قصد اجرت دادن امر کرده باشد؛.. حتی اگر آمر

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      

 (5142:۱۱۸،بایی یزدی)طباط«مسلم، حمل بر قصد عدم تبرع است

در نظر فوق استیفا از عمل غیر تحـت شـرایطی، موجـب     شود یچنانچه مالحظه م 

اگر کسی : »دارند یالمثل دانسته شده است. یا امام خمینی بیان م استحقاق عامل به اجرت

از کس دیگر عملی را طلب کند و آن شخ  هم امتثال کند آن عمل را بـه جـای آورد،   

کـه آن عمـل عرفـا دارای     یمثل عمل انجام شده واجب است در صـورت ال بر آمر اجرت

ارزش باشد و نیز عامل قصد تبرع نداشته باشد و اگر قصد تبرع داشـته اسـت، مسـتحق    

ـ یالموسـوی الخم «)المثـل نیسـت اگرچـه آمـر قصـد پرداخـت داشـته باشـد.         اجرت  ین

 (411: 5450،الف()

کـه بـا اجتمـاع شـرایش اسـتیفا،       گـردد  یبا مالحظه فتاوی از این قبیـل روشـن مـ    

به عنـوان   زی؛ از این رو انجام خدمات منزل توسش زن نگردد یالمثل بر آمر  ابت م اجرت

یکی از مصادیق استیفا از عمل دیگری، در صورت اجتماع شرایش مذکور در ایـن بـاا،   

 خواهد بود. (المثل بر عهده آمر )زوج مثبت اجرت

فتاء از یکی از مراج  تقلید عصر حاضـر آورده  سخن فوق در ذیل دو است دییدر تأ

شده آن است کـه مبنـای اسـتحقاق     مطرح هیکه مستفاد از پاسخ ایشان به استفتا  شود یم

 اند: المثل ایام زوجیت را استیفا از عمل غیر دانسته زوجه به مطالبه اجرت

خانمی مدعی است که در منزل شوهر خدمت و کـار زیـادی انجـام داده اسـت و      

کنون شوهرش فوت شده است و بناست کـه امـوال او را تقسـیم کننـد، آیـا حـق دارد       ا

 اجرت کارهای خود را مطالبه کند؟

 جواا: مسئله چند صورت دارد:

اگر تبرا کارکرده و قصد گرفتن اجرت نداشته است فعـالا حـق مطالبـه اجـرت     -5

 ندارد.

و او هـم طبـق ایـن     انجـام دهـد   یاگر شوهر با او شرط کرده که کارها را مجان-2

 شرط کار کرده است، در این فرم هم حق ندارد.
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اگر تبرعی انجام نداده و به امر شوهر خدمت و کـار کـرده اسـت حـق مطالبـه      -1

 المثل دارد. اجرت

اگر تبرعی و مجانی بودن مشکوک است و ظاهر این باشد کـه تبرعـی نبـوده و    -4

 المثل دارد. تحقاق اجرتبه امر زوج انجام داده است، در این فرم نیز اس

اگر مجانی بودن و امر شوهر هردو مشکوک باشد، در این فرم احتیـاط ایـن    -1

 است که با ور ه مصالحه کنند.

اگر احراز شود که کارهای او به امر زوج نبوده است، حق مطالبه ندارد هرچند  -0

 بهتر است در این صورت او را راضی کنند.

ر شوهر زنـده اسـت و زن مطلقـه شـد م حکمـی      : در فرم قبل اگ5090سؤال  

 دارد؟

این فرم جاری است با این تفاوت کـه اگـر زن مـدعی     جواا: صور فوق نیز در

مجانی نبودن است یا زوج مدعی باشد که امر نکـرده اسـت، در ایـن صـورت چنانچـه      

باشد ظاهری باشد که بتوان به آن اعتماد کرد مثالا ظاهر مجانیت باشد یا ظاهر امر کردن 

و احکام آن جـاری   شود یو اال مسئله از مصادیق مدعی و منکر م شود یطبق آن عمل م

 (452 :5091است. )فاضل لنکرانی،
به آیاتی از قرآن کـریم در   عموماادر بحث از مبنای فقهی نحله : نحلهفقهی  مبنای. 9.2

آمده است آنجا  4کلمه نحله در قرآن کریم در سوره نساء آیه . شود یماین رابطه استناد 

مهـر زنـان را )بـه طـور     « و آتوا النساء صدقاتهن نحل  و ان طـبن لکـم...  : »دیفرما یکه م

ها بدردازید. در عصر جاهلیت نظر به اینکـه   به عنوان یک بدهی )یک عطیه( به آن کامل(

 برای زنان ارزشی قا ل نبودند، غالباا مهر را که حق مسلم زن بود، در اختیار اولیای آنـان 

. گـاهی نیـز مهـر یـک زن را     دانسـتند  یآن را ملک مسلم خود مـ  اءیو اول دادند یقرار م

. بدین گونه که مثالا بـرادری خـواهر خـود را بـه ازدواج     دادند یازدواج زن دیگر قرار م

که او در مقابل خواهر خود را به ازدواج وی در آورد با این قید کـه   آورد یدیگری در م

دیگری محسوا گردد. اسالم بـر ایـن رسـم جاهالنـه خـش       هیهر یک از دو زوجه مهر

فـراوان   ات یبطالن کشید و مهر را به عنوان یک حـق مسـلم بـرای زن شـناخته و در ا    
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(. در 201ش:  5195مردان را به رعایت کامل این حق توصیه نمود. )مکـارم شـیرازی،  

کـه مهریـه    دارد یمجم  صداق به معنای مهریه است لذا این آیه بیان « صدقات»این آیه 

زنان را به خودشان به عنوان عطیه یا بدهی پرداخت نمایید. لذا نحله در این آیه شـریفه  

 0)حقی که در بند ا تبصره  ها حین طالق به معنای پرداخت مبلغی بدون عوم به زن

آمده است( نبوده لذا مورد نظر ما  5175قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوا 

 له نیست.در بحث نح

الـذکر نیـز مبنـای قرآنـی و      البته پرداخت نحله یا عطیه به زن بر اساس قانون فوق 

 245شرعی دارد و از آیات قرآن نشأت گرفته است، آنجا که خداوند در سوره بقره آیه 

 یا زنـان مطلقـه بهـره    یبـرا «: للمطلقات متاع بالمعروا حقا علـی المتقـین  : »دیفرما یم

« متـاع »درخور مردان پرهیزگار باشد. از نحله در این آیه تعبیر بـه   که شایسته است چنان

که به نوعی از آن نف  برده شود را متاع یـا   یزیشده است و لغت شناسان هر چ« کاال»یا 

 (54520717. )راغب اصفهانی،اند دهیمتعه نام

ن اگرچه ظـاهر آیـه همـه زنـا    »اند که:  برخی مفسرین در تفسیر این آیه بیان داشته 

، این حکم در مـورد زنـانی   9همین سوره 210ولی به قرینه آیه  شود یمطلقه را شامل م

ها در هنگام عقد یا بعد از آن قرار داده نشده و قبـل از آمیـزش    است که مهری برای آن

است بر حکم مزبـور تـا مـورد غفلـت واقـ        یدیو در حقیقت تأک شوند یطالق داده م

رد که حکم مزبور همه زنان مطلقه را شامل بشود، لـیکن  نشود. این احتمال نیز وجود دا

در مورد نخست جنبه واجب دارد و در موارد دیگر جنبه مستحب. به هر حال این یکی 

ــگیری از      ــرای پیش ــده و ب ــالم وارد ش ــه در اس ــت ک ــانی اس ــامالا انس ــتورات ک از دس

: 5191رم شـیرازی، مکـا «)ناشی از طالق ا ر مثبتـی دارد.  یها یتوز نهیو ک ها ییجو انتقام

452) 

در این آیه کلمه متاع به معروا اضافه شده که به معنای جملـه شـرط و مشـروط    

به زن کاالیی بدهد، باید شئون اجتماعی  خواهد یاست، یعنی در زمان طالق وقتی مرد م

در خور توجه برای زن باشد. مثالا متناسب با نیاز  یا وی را رعایت کند و این هدیه بهره

ی زن در هنگام طالق بوده و وی بتواند از آن بهره ببـرد و بـه محـال طـالق از     اقتصاد

جانب شوهر به مایقه و سختی دچار نشود. البته الزم است وس  مالی مـرد هـم مـورد    
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انـد:   ( و امام صادق )ع( در ایـن رابطـه فرمـوده   151: 5191توجه قرار گیرد. )احمدیه، 

« ده و مطـابق بـا تمکـن مـالی مـرد اسـت.      زمان پرداخت کاال به زن پس از گذشتن عـ »

 (500: 5401)مجلسی،

قـانون   0تبصـره  « ا»معیار وس  مالی زوج در پرداخت کاال به زن در تنظیم بنـد   

 لحاظ شده است. 5175اصالح مقررات مربوط به طالق مصوا 

 5175لذا نحله به مفهومی که در قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصـوا   

( دهد یپیدا کرده است )به معنای بخششی که مرد به زن حین طالق انجام مجنبه قانونی 

سوره بقره است، هرچند چنانچه در ادامه بیان خواهـد شـد، نحلـه     245برگرفته از آیه 

 مقرر در این قانون از جهاتی از مفهوم قرآنی آن )متاع( فاصله گرفته است.

 

ستحقاق زوجه نسبت به آراء حقوقی پیرامون استحقاق یا عدم ا ی. بررس4

 المثل اجرت

المثل ایـام زوجیـت و پـیش از آشـنایی بـا نظـر        پس از بررسی مبانی فقهی اجرت

المثـل ایـام    مبـانی قـانونی اجـرت   مـورد ) گذار ایـران در ایـن    پذیرفته شده توسش قانون

زوجیت(، الزم به ذکر است که در خصوص استحقاق زوجه نسبت بـه حـق مزبـور، از    

ی ا عـده تا آنجا کـه   شود یماختالا نظر مشاهده  دانان حقوققها و همچنین دیرباز بین ف

کنونی ایران انکار  جامعهاز نویسندگان اصل استحقاق زوجه را نسبت به حق مذکور در 

کـه اولـی قا ـل بـه      . در ادامه به بررسی دو دیـدگاه عمـده در ایـن خصـوص    اند نموده

 اسـت مثل ایـام زوجیـت بـه زوجـه     ال اختصاص و دومی قا ل به عدم اختصاص اجرت

بررسـی   ایـران را  موضـوعه منعکس شـده در قـوانین    خواهیم پرداخت و سدس دیدگاه

 خواهیم نمود.

در خصـوص اسـتحقاق   : المثدل  نظرات مبتنی بر استحقاق زوجه نسبت به اجرت. 4.1

فقهی موضوع و نظـرات فقهـا بـه     سابقهالزم است ابتدا به  المثل، زوجه نسبت به اجرت

داخلـی مـورد    دانـان  حقـوق ی بحث پرداخته شده، سدس نظـرات  ریگ شکل شهیروان عن

ی از فقهـا  ا عده در خصوص استیفا از عمل غیر گذشت، سابقاابررسی قرار گیرد. چنانکه 
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حکـم بـه اسـتحقاق زوجـه نسـبت بـه        «ضـمان اسـتیفا از عمـل غیـر    » قاعـده بر مبنای 

المثـل   مسئله اجـرت  فقه امامیه، رکلی دره طوب؛ لیکن اند نمودهالمثل ایام زوجیت  اجرت

و جزء وظـایف شـرعی و قـانونی او     دهد یبرای خدماتی که زن در منزل شوهر انجام م

روایـات و  و  پرداختـه نشـده اسـت    نیست، به صورت بابی مستقل و متمرکز سـاخته و 

 به بیان برخی مصادیق خدمات زن در به صورت پراکنده خرأآرایی از فقهای متقدم و مت

انـد.   منزل من جمله شیردادن طفل و اجرت گرفتن از پدر و یا از اموال فرزنـد، پرداختـه  

، صراحتاا انجام کارهای منزل از حیطه وظـایف شـرعی زن خـارج    آناندر آراء برخی از 

المثل سخنی بـه میـان    دانسته شده است اما در خصوص استحقاق زن به دریافت اجرت

 که:از قبیل این یینیامده است. آرا
زن تکلیف ندارد به شوهرش در رخت و لباس، پختن نـان، آشـدزی و امثـال آن    » 

است و اگر این کـار   یا دهیخدمت کند ولی اگر تبرا خود به این کار اقدام کند امر پسند

. )شـیخ مفیـد، احکـام النسـاء، کنگـره      «او را به این کار ملزم کند تواند یرا نکند، مرد نم

الزم نیست زن در شسـتن  » :دیفرما یکی دیگر از علما اسالم م(. ی42جهانی شیخ مفید: 

( 21:تـا  ، بـی لباس، پختن نان و دیگر نیازهای شـوهر از او اطاعـت کنـد )یـاری خـانی     

المثـل خـدمات خـود در منـزل      نیز به صراحت زن را مستحق دریافـت اجـرت   یا دسته

 (.452 :5091دانند )فاضل لنکرانی، یم

دمات زن در منزل که شیر دادن به طفل اسـت بـه   در خصوص یکی از مصادیق خ 

که متذکر وظیفه نبودن این خدمت و استحقاق زوجه  شود یطور خاص آرایی مشاهده م

اگـر مـادر   : »سدینو یمدر این خصوص  یکی از فقهای برجستهاند.  به مطالبه اجرت شده

را بدردازد و  مزد شیر دادن را طلب کند، اگر پدر زنده باشد بر او واجب است که اجرت

تـا:   . )شـیخ الطوسـی، بـی   «صورت اجرت از خود طفل پرداخت خواهد شد نیدر غیر ا

101) 

مطالبـه   تواند یو م شود یمادر به شیر دادن طفل اجبار نم: »دیفرما یم فقیه دیگرییا 

مطالبـه اجـرت کنـد     توانـد  یاند اگر در حباله شوهر باشـد، نمـ   اجرت کند و اینکه گفته

عـدم وجـوا شـیر دادن بـه     : »دیگو ی؛ و نیز م«تر جواز آن است موجهصحی( نیست و 

صـورت واجـب    نیمادر مشروط به وجود پدر یا صاحب مال بودن طفل است در غیر ا
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شـهید  «)است که مادر به طفل شیر بدهد همچنان که انفاق بر طفل بر او واجـب اسـت.  

شیر دادن زن به طفل عـدم  ( بنابراین بر اساس این فتوا حکم اولیه در 452: 5451 انی،

یـا   یگـر ید ریوجوا آن است اما در صورت اضطرار و عدم امکان ارتزاق طفـل از شـ  

امر بر زن واجب خواهد شد. لـذا در شـرایطی کـه     نیمال دار نبودن طفل، ا و فوت پدر

پدر زنده یا طفل صاحب مال باشد، شیر دادن به طفل وظیفه شرعی زن تلقی نشـده لـذا   

مـادران  : »دیفرما یآن مطالبه اجرت نماید. لذا فرمایش خداوند متعال که م بابت تواند یم

منافاتی با وظیفه نبـودن ایـن    چیه 10(211بقره،«)به فرزندانشان دو سال کامل شیر دهند

 شـود  ی، حمل بر استحباا مشود یامر نداشته چرا که امری که از جمله خبریه فهمیده م

 (.400 :5451که موافق ادله است. )عاملی، 

زناشـویی دارنـد، منحصـر در روایـاتی      امیروایاتی نیز که اشاره به اجرت زن در ا 

 11اند هستند که اجرت شیر دادن به طفل را بیان نموده

، تعلق اجرت به خدماتی اسـت کـه   دیآ یآنچه از کالم فقها در این باره به دست م 

 رفتهیو نیست. لذا نظر پذزن در منزل شوهر انجام داده و جزء وظایف شرعی و قانونی ا

نظران در فقه و حقوق اسالمی این است کـه زن از بابـت    شده توسش بسیاری از صاحب

مطالبه اجرت نماید، اما  تواند یخدماتی که در شرع جزء وظایفش قرار داده شده است م

استحقاق زن به این اجرت منوط به حصول شرایطی است که در باا استیفا مقرر شـده  

دیدگاه از این حیث که در ایران مبنای قانونی پیدا کرده است، در حال حاضر  نیاست. ا

و برخـی نویسـندگان مطـرح     در سیستم حقوقی کشورمان مجری و الزم االتبـاع اسـت  

 12.اند نمودهقانونی این حق اشاره  مطالبهحقوق ایران نیز در کتب خویش به امکان 

بـه  : المثل ایدام زوجیدت   به اجرتنظرات حاکی از عدم استحقاق زوجه نسبت . 4.2

المثل ایام زوجیت بدین نحو اشـکال   استدالل فوق مبنی بر استحقاق زن نسبت به اجرت

که در جامعه امروزی در بین مردم متعارا است که انجام خدمات منزل توسـش   شود یم

با زنـی ازدواج کنـد، بـا ایـن      خواهد یزوجه از وظایف عرفی زن است و وقتی مردی م

اد و تصور که انجام کارهای منزل و شیر دادن به طفل بر عهده زن خواهد بـود تـن   اعتق

؛ و همچنین زن با این تصور که پس از بسته شدن پیونـد ازدواج بایـد   دهد یبه ازدواج م
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. کنـد  یبه امورات منزل رسیدگی کرده و طفل حاصل از ازدواج را شیر دهـد، ازدواج مـ  

فعلی به حدی قوی جلوه نموده اسـت کـه تـرک     این احساس تکلیف عرفی در روزگار

. بـه دیگـر سـخن، کـار زن در عـرا      گـردد  یخدمات منزل توسش زن ناپسند قلمداد مـ 

جامعه ما، نوعی شرط ضمنی عرفی است که طرفین بر مبنـای آن پیونـد ازدواج    یامروز

ایـن   کـه  داد یاگر مرد پیش از انعقاد عقد احتمال مـ  بسا یاند و ا خویش را محکم نموده

بـا او   گـاه  چی، هـ دانـد  یخانم خود را مکلف به اداره امور منزل و رسیدگی به شوهر نمـ 

اینکه انجـام امـور منـزل توسـش زوجـه وظیفـه شـرعی و         رغم ی. لذا علکرد یازدواج نم

قانونی وی قلمداد نگردد، عرا فعلی جامعه، به عنوان یکی از مناب  حقوق، زن را ملزم 

گفت امروزه انجام امور منزل توسش زن شرطی  توان ی. لذا مدینما یبه انجام امور منزل م

آنجا که زن و شـوهر از مصـادیق    ضمنی است که عقد مبتنی بر آن واق  شده است و از

، با انعقـاد عقـد نکـاح مفـروم اسـت کـه       گردند یعرا بوده و عالم به آن محسوا م

. قانون مدنی نیـز تصـری(   اند فتهریرا پذ کند یعالمانه آ اری که عرا بر قراردادشان بار م

کـه عقـد بـدون تصـری( هـم       یطور  متعارا بودن امری در عرا و عادت به: »کند یم

پس شرط ضـمنی عرفـی در واقـ     « منصرا به آن باشد، به منزله تصری( در عقد است.

(؛ لـذا اگرچـه زن و شـوهر    15:تـا  بـی  ،به منزله شرط صری( در عقد است. )یاری خانی

امور منزل را وظیفه زن قلمداد نکرده باشند، اما حکـم عـرا بـه وجـوا      انجام حاایصر

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   

 توانـد  یو نه شـرعی(، علـی القاعـده نمـ     اوست )هر چند وظیفه عرفی فهیاموری که وظ

و با لحـاظ عـرا موجـود،     یمطالبه اجرت نماید. لذا بر این اساس زن در جامعه امروز

المثل نبوده و چون طرفین با علم به این عرا، عقد را مبتنی بـر   اجرت افتیمستحق در

 باشند.و بایستی ملتزم به اجرای آن  اند رفتهیاند، حکم عرا را پذ آن واق  نموده

از طرفی در عرا جاری کشور ما کمتر زنی است که با قصد پول گرفتن کار کنـد   

، لذا عرا جـاری اقتاـاء   شود یو کارهای منزل عمدتاا با قصد تبرع از سوی زن انجام م

دارد که زن قصد گرفتن اجرت ندارد. از طـرا دیگـر فـرم اینکـه از ابتـدای زنـدگی       
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ر انجام خدمات منـزل بـه زن داده باشـد، دشـوار     مشترک، شوهر یک دستور کلی مبنی ب

ها بدون اینکه دستوری از جانب شوهر دریافت کنند، خودشـان   و معموالا خانم دینما یم

. لذا واقعیات جامعـه  پردازند یتبرا و با قصد انسانی و میل و رغبت به انجام امور منزل م

منزل شوهر، سازگار به نظر  المثل کارهای انجام شده زن در ما با دریافت اجرت یامروز

و شایسته نیست که دریافت اجرت از جانب زن بابت کارهـای خانـه او را بـه     رسد ینم

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 

گفـت در   تـوان  یاند و از این رو نیز م از منزل را به حارت علی )ع( سدردهامور بیرون 

به نحوی که طرفین نیز با  شده یصدر اسالم نیز انجام امور خانه وظیفه عرفی زن تلقی م

. لـذا  نمودنـد  یزوجه، اقدام به انعقـاد عقـد نکـاح مـ     فهیپذیرش این عرا به عنوان وظ

ه اگرچه مبنای فقهی و شرعی نیز داشـته باشـد،   المثل خدمات زن در خان اجرت افتیدر

اما با عنایت به عرا مسبوق به سابقه در این زمینه، انجام این امور به نحو تبرعـی و بـا   

 المثل ایام زوجیت سازگار نیست. میل و رغبت توسش زن با دریافت اجرت

عـرا و  بـین  »انـد:   به این نظر نیز انتقاداتی وارد شده است، چنانچـه بیـان داشـته    

نفسـانی، گـاه طبیعـت و در     یهـا  عادت تفاوت وجود دارد. منشأ عادت عقل، خـواهش 

بعای موارد حوادث خاص است؛ اما منشأ عرا عام فقش عقـول عقـال و مـردم اسـت     

( بـدیهی اسـت   591: 5174)ره(،  ینی)مجموعه آ ار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خم

انجام خدمات منزل عادت است لکن لزومـاا  که انتظار زوج از زوجه و زن از خودش در 

که زن همیشه موظف به کار در منزل است  کنند ینم دیهمان عرا نیست؛ زیرا عقال تأک

انـد، فقـش نقـش مـادری و      کـرده  دیبلکه آنچه در شریعت اسالم و عقول عامه به آن تأک

همســری زوجــه اســت کــه بایــد همیشــه محفــوظ شــود تــا بنیــان خــانواده مســتحکم 

ما زن عادت به انجـام امـور منـزل     ی( لذا در جامعه امروز101: 5191احمدیه،.«)بماند

کرده است نه اینکـه عرفـی مسـتقل مبنـی بـر لـزوم انجـام خـدمات منـزل توسـش وی           

از طرفی شایسته نیست که زن بـا اجبـار بـه انجـام کارهـای منـزل و       »گرفته باشد.  شکل

از انجام وظایف اصلی و خطیـر خـود   مکلف کردن به اموری که شرعاا وظیفه او نیست، 
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 (541: 5190بختیاری، «)باز ماند و تبدیل به خدمتکاری بی مزد در خانه گردد.

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 

و اداره گردد. لذا  یده ستن عقد ازدواج انتظار دارند کارهای منزل توسش زوجه سازمانب

نوعی شرط ضمنی عرفی که طرفین عقد آگاه به آن فرم گردیده و از روی این علـم و  

 اند، وجود دارد. آگاهی و با داشتن انتظار از طرا مقابل، اقدام به انعقاد عقد نموده

داخلی  تیریرا موجود، انجام شدن کارهای منزل و مدلحاظ ع با رسد یبه نظر م 

از  توانـد  یخانه توسش وی، به نوعی حق طبیعی برای مرد تبدیل شده است؛ لذا مرد نمـ 

حیث حقوقی زن را ملزم به انجام امور منزل نماید لیکن اگر زن از روی میـل و رغبـت   

مطالبـه اجـرت    توانـد  یخدمات خانه را انجام داده و حق طبیعی زوجه را ادا نماید، نمـ 

نموده و عوم کارهای انجام شده را خواستار شود. چنانچه در خصوص مصادیق دیگر 

مثـال، حقـی کـه مشـمول      یحق طبیعی نیز وضعیت کمابیش به همین منوال است. بـرا 

 حـق  ی؛ لـذا ذ شود یآور حقوقی( قلمداد م )و نه الزام یعیمرور زمان شده است، حقی طب

حـق خـویش را از    ونیه مطالبه حق خویش را بنماید، لـیکن اگـر مـد   از دادگا تواند ینم

استرداد آن را از دا ـن خـویش مطالبـه     تواند یرغبت و رضایت باطنی ادا نمود، نم یرو

 نماید.

اصالح مقررات مربوط به طالق گذار ما با تصویب ماده واحده  به هر تقدیر، قانون 

رای زوجه قا ل گردید و با تصویب مـاده  برای نخستین بار این حق را ب ،5175در سال 

خود مبنی بر استحقاق زوجه نسبت بـه مطالبـه    یق.م بر ر  110واحده الحاقی به ماده 

 نمود. دیالمثل ایام زناشویی تأک اجرت

گذار بنا بر مصال( اجتمـاعی و جلـوگیری از تاـیی  حقـوق      قانون رسد یبه نظر م 

ق داده شده و بدون سرپرسـت و حمایـت   زنانی که بدون تقصیر توسش شوهرانشان طال

المثل خدمات زن را بر عرفی تلقی کردن وظیفـه   ، امکان مطالبه اجرتشوند یمالی رها م

 المثل ترجی( داده است. زن در انجام کارهای منزل و عدم استحقاق وی به اجرت
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 المثل ایام زوجیت و نحله قانونی اجرت یمبنا. 5

اوت پیرامون اسـتحقاق یـا عـدم اسـتحقاق زوجـه      پس از بحث از آراء حقوقی متف

گـذار ایـران )کـه     و اشاره به نظر مرجَّ( از نظر قانون المثل ایام زوجیت نسبت به اجرت

(، در بحث از مبانی قـانونی،  استالمثل  دیدگاه مبتنی بر استحقاق زوجه نسبت به اجرت

قی، بـه ترتیـب   ایران در خصوص این دو نهـاد حقـو   موضوعهبه بررسی و شرح قوانین 

سال تصویب خواهیم پرداخت و با امعـان نظـر در تغییـرات صـورت گرفتـه در امکـان       

المثل و نحله از زمان تصویب قـوانین مربوطـه تـا کنـون، وضـعیت فعلـی        مطالبه اجرت

 الذکر، شرایش و موان  آن را بررسی خواهیم نمود. استحقاق زوجه نسبت به حقوق فوق

 لمثل ایام زوجیتا مبنای قانونی اجرت. 5.1

ماده واحده اصـالح   0المثل ایام زوجیت برای اولین بار در بند الف تبصره  اجرت 

ــه طــالق   ــوط ب ــررات مرب ــه دارای  5175مصــوا مق ــاریخ   7ک تبصــره اســت، در ت

در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و به رسـمیت شـناخته شـد.     ۱۸۳۱/۱۳/۳۱

گهبان قرار گرفت و در اجـرای مفـاد اصـل    این تبصره مورد اختالا مجلس و شورای ن

، با اصالحات ذیل مورد تصویب مجم  تشخی  ۱۸۳۱/۳/۳۳ق اساسی در تاریخ  552

 13مصلحت نظام قرار گرفت.

المثـل تنهـا در مـوردی پذیرفتـه      تبصـره، درخواسـت اجـرت    نیا« الف»طبق بند  

واست طالق کند که زن بدون تقصیر طالق داده شود لذا در مواردی که زن درخ شود یم

و یا تقاضای طالق از طرا مرد به علت تخلف زن از وظایف همسری یا سـوء اخـالق   

خواهـد بـود. در    بهـره  یالمثل خدمات خویش در منزل ب و رفتار وی باشد، زن از اجرت

 5135حال حاضر با تصویب قانون جدید حمایت خانواده، مصوا اول اسفندماه سـال  

آن، قانون اصـالح مقـررات    19ن این قانون، به صراحت ماده االجرا شد و از تاریخ الزم

آن، منسوخ اعـالم شـده    0تبصره « ا»به جز بند  ۱۸۳۱/۱۳/۳۱مربوط به طالق مصوا 

این تبصره امـروز بـه هـیچ وجـه قابـل اسـتناد نیسـت. از ایـن رو         « الف»است. لذا بند 

ایـن تبصـره بـرای     که مازاد بر شرایش عمومی اسـتیفا از عمـل غیـر در    ییها تیمحدود

االجـرا   المثل توسش زوجـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت، از ایـن پـس الزم        مطالبه اجرت
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ـ   ییها تینخواهد بود. محدود  ریتقصـ  یاز قبیل لزوم درخواست طالق از طرا مـرد و ب

بودن زوجه در حدوث طالق به نحوی که درخواست طالق از طرا مرد ناشی از سـوء  

 همسری نباشد و قابل جم  نبودن هر شرطی که در امـور رفتار و تخلف زن از وظایف 

المثل توسش زوجه، هم اکنـون بـا    مالی در عقدنامه بین طرفین مقرر شده با مطالبه اجرت

المثل توسش زوجه وجود نخواهد داشت.  توجه به عمومات باا استیفا در مطالبه اجرت

، بـرای مثـال   نمود یوجه مبه نظر غیر م ها تیاین در حالی است که برخی از این محدود

زنـی  از  المثل ایام زوجیت در این قانون، حمایت اگر علت مستحق دانستن زن به اجرت

ها خدمت کـردن در   باشد که بدون سوء اخالق یا رفتار در زندگی مشترک، پس از سال

وی مواجه گشته و بدون دلیل منطقـی و بـه نـاحق طـالق داده      یمهر یمنزل شوهر، با ب

و  زن و به عسـر  هیمعلوم نیست چرا در مواردی که درخواست طالق از ناحشده است، 

حرج وی و سوء رفتار و کـردار شـوهر اسـت، او را تنهـا گذاشـته و از حـق دریافـت        

وظایفش و بدون قصد  طهیالمثل خدماتی که در طول زندگی مشترک، خارج از ح اجرت

ر مورد اخیر نیـز زن در وقـوع   که د یتبرع انجام داده است محروم دانسته است؟ در حال

 طالق بی تقصیر بوده و تنگنای زندگی با شوهر او را به این سمت سوق داده است.

المثـل ایـام زوجیـت بـه تصـویب رسـیده،        متن قانونی دیگری که در زمینه اجرت 

بـه   ۱۸۳۱/۵/۹اسـت کـه در تـاریخ    « قانون مدنی 110قانون الحاق یک تبصره به ماده »

در مجم  تشخی   5191/ 21/50ای اسالمی رسیده و در تاریخ تصویب مجلس شور

مصلحت نظام، موافق با مصال( نظام تشخی  داده شده است. در حال حاضر بـه علـت   

، 5175اصالح مقررات مربـوط بـه طـالق مصـوا     ماده واحده « الف»نسخ صری( بند 

لحاق شده به ماده المثل ایام زوجیت، تبصره ا زمینه مطالبه اجرت مستند اصلی قانونی در

.م، ابتـدا  ق 110تصویب قانون الحاق یک تبصره بـه مـاده    در راستای ق.م. است. 110

تصویب مجلـس   به ۱۸۳۱/۵/۹ خیتاراین قانون در  349طرح الحاق یک تبصره به ماده 

ی نگهبـان بـدین   شـورا  ۱۸۳۱/۵/۱۱مصوبه در جلسه مورخ  نیا 14شورای اسالمی رسید

ه ماده واحده نسبت به مواردی که کار زوجه به دسـتور زوج  اطالق تبصر» شرح رد شد:

یـا صـراحت در مجانیـت داشـته      با عدم قصد تبرع زوجه باشد ولی دستور زوج ظهـور 

عبارت دیگر شـورای نگهبـان، شـرط     به« باشد، خالا موازین شرع تشخی  داده شد.
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بـه   عدم ظهور یا صراحت دسـتور زوج در مجانیـت را بـرای اسـتحقاق زوجـه نسـبت      

المثل ضروری قلمداد نمود؛ لیکن مجلس با اصرار بر نظر سابق خـود، مصـوبه را    اجرت

به مجم  تشخی  مصلحت نظام ارسال نمـود. کمیتـه خـاص زنـان و جوانـان مجمـ        

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

ل ایراد مطرح شده از سوی شورای نگهبان ، تحلیدانان حقوقمرکز با جم  آوری نظرات 

و از طریق تحقیق و تعمق در کتب جدید و قدیم فقه، ابتدا اا طرح پیشنهادی مجلـس را  

ی جدیدی را ارا ه نمود که به عنوان قانون الحاق یک تبصـره بـه   شنهادهایپتغییر داده و 

م مجمـ  تشـخی  مصـلحت نظـا     بـه تصـویب   ۱۸۳۵/۱۱/۳۸ق.م در تاریخ  110ماده 

 15رسید.

مبنای استحقاق زوجه نسـبت بـه    االجرا ست، که کماکان الزم بر اساس این تبصره 

ق.م؛ یعنی استیفا از عمل غیر است؛ بـه   110المثل ایام زوجیت، مفاد ماده  مطالبه اجرت

عبارتی استیفای از عمل زوجه در ایام زوجیت توسش زوج، یکی از مصـادیق اسـتیفا از   

ق.م دال بر آن است، دانسته شده است. از همین رو جهـت   110 عمل غیر که مفاد ماده

المثـل ایـام    شفاا سازی بیشتر و برای مرتف  سـاختن تردیـد در امکـان توجیـه اجـرت     

المثـل ایـام    ، تبصره مرتبش با اجـرت «استیفا از عمل غیر» یزوجیت بر اساس نهاد حقوق

 ملحق شده است. زوجیت، به ماده اختصاصی مربوط به استیفا در قانون مدنی

ق.م و شرایش مذکور در باا اسـتیفا در   110بر اساس مفاد تبصره الحاقی به ماده  

المثـل در نظـر    برای استحقاق زوجه نسبت به اجرت توان ی، شرایطی را م110متن ماده 

انجـام کارهـا و خـدمات منـزل توسـش زوجـه: در       -5 :اند از گرفت. این شرایش عبارت

، به اقتاای اصل عدم، زن مدعی است و بایستی  ابت کنـد  خصوص انجام این خدمات

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   

انـد.   ده وی قـرار داده زوج را مدعی دانسته و ا بات خالا این ظـاهر عرفـی را بـر عهـ    

بنا بر تقـدم ظـاهر بـر اصـل، قـول دوم بـه        رسد ی( به نظر م105: 5197)محقق داماد،

 باشد. تر کیصواا نزد



 5134بهار ، اول، شماره دوره هفتم مجله مطالعات حقوقی/                         90

امــر زوج بــه زوجــه بــرای انجــام خــدمات منــزل: زن در صــورتی مســتحق   -2 

المثل است که خدماتی که در طول مدت زناشویی انجام داده به دستور زوج بوده  اجرت

باشد کـه در دیـدگاه عـرا بتـوان گفـت هرگـاه اذن یـا         یا گونه و این امر باید بهباشد 

. در این خصوص نیز زن بـرای  شد یکارهای منزل انجام نم بود یدرخواست یا امر او نم

المثل مدعی است که انجام این امور به دستور مرد بوده است لـذا ا بـات    دریافت اجرت

 ت.)زن( اس یاین شرط نیز به عهده مدع

اجرت داشتن کار در نزد عرا: کارهایی کـه زن در منـزل و بـه دسـتور مـرد       -1 

، بایستی عرفا دارای ارزش بوده و به نحوی باشـد کـه در مقابـل آن پـولی     دهد یانجام م

انجام امور منزل چون پاکیزه نگه داشتن منزل و تهیه غـذا   رسد یپرداخت شود. به نظر م

 ه و قابل تقویم به پول است.و امثالهم عرفا دارای ارزش بود

عدم قصد تبرع: زن بایستی در انجام امور منزل قصـد تبـرع نداشـته باشـد تـا       -4 

مـا ایـن اسـت کـه خـدمت مـادر و        یها رسم خانواده»المثل نماید.  بتواند مطالبه اجرت

الزحمـه دربـاره    و فداکاری نـدارد و سـخن گفـتن از حـق     یجز مهربان یا زهیهمسر انگ

تکالیف اخالقی نارواست. مدعی دستمزد نیز، بر مبنـای غلبـه چنـین فـرم     اجرای این 

که همین منش را داشته است، مگر اینکه خالا این ظاهر عرفی را ا بـات کنـد.    شود یم

پس کافی نیست که بر پایه اصل عدم تبرع، شوهر را در هر حال مـدعی شـماریم، زیـرا    

 (174: 5130کاتوزیان، «)مت دارد.)عدم تبرع( حکو یظاهر اماره است و بر اصل عمل

واجب نبودن اعمال انجام شده برای زن: زوجه برای انجام کارهایی که شـرعاا   -1 

مطالبه اجرت نماید زیرا واض( و مبـرهن اسـت کـه     تواند یدر حیطه وظایف او نبوده م

 نـد توا یاز کسی مطالبه اجرت نماید. لذا زوجه نمـ  تواند یفرد در قبال انجام وظایفش نم

مطالبه اجرت نماید؛ بنـابراین انجـام امـور     دهد یبابت تمام کارهایی که در منزل انجام م

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(  

به عنوان یکی از طرفین نکاح مکلف به حسن معاشـرت   ق.م. زن 5504و  5501مواد 

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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 110عدم وجود شرط خالا: این شرط به صراحت در تبصره الحاقی به مـاده  -0

 یگفت: در صـورت  توان یشده است اما با اتکا به اصول و قواعد کلی حقوق مق.م ذکر ن

که ضمن عقد نکاح یا عقد خارج الزم دیگری شرط خالفی شده باشد، مثالا شرط عـدم  

ـ المثل شده باشد یا انجام خـدمات منـزل در ا   استحقاق زن نسبت به اجرت زوجیـت   امی

اد شـرط عمـل شـده و زن مسـتحق     وظیفه زن قلمداد شده باشد، در این صورت به مفـ 

همچنین در صـورت وجـود شـرط ضـمنی عرفـی مبنـی بـر عـدم         المثل نیست.  اجرت

المثل ایام زوجیت نیز، بـه علـت وجـود شـرط خـالا       استحقاق زوجه نسبت به اجرت

 المثل اعمال خویش نخواهد بود. از این رو، چنانکه در بحث ضمنِی، زن مستحق اجرت

المثل ایام زوجیت بیـان شـد،    استحقاق زوجه نسبت به اجرتآراء حقوقی پیرامون عدم 

امروز ایران، وجود شرط ضمنی عرفی مبنـی بـر مجـانی     جامعهی از حقوقدانان در ا عده

المثـل   بودن کارهای زوجه در منزل را مسلم دانسته، از این رو وی را از دریافت اجـرت 

 (51ص ر.ک.) .اند دانستهاعمال خویش محروم 

المثل ایام زوجیـت توسـش    الذکر مطالبه اجرت ر با جم  شرایش فوقدر حال حاض 

 زن مبنای قانونی خواهد داشت.

ق.م. بـه نحـو اطـالق نگـارش      110با امعان نظر به اینکه تبصره الحاقی به مـاده   

اصالح مقررات مربـوط  ماده واحده  0تبصره « الف»یافته و قیود و شرایش مذکور دربند 

استنباط کرد که در حال حاضر با نسـخ   توان یدر بر ندارد، م را 5175به طالق مصوا 

، در 5135این ماده واحده توسش قانون حمایـت خـانواده مصـوا     0تبصره « الف»بند 

المثل توسش زوجه نه تنها منوط به درخواسـت طـالق از طـرا زوج و     خواست اجرت

ـ   ین زوجـین و  عدم تقصیر زن در طالق نیست، بلکه حتی منوط به مطرح شدن طـالق ب

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     

مبنـای   توانـد  یتبرع او و انجام خدمت به دستور زوج توسش زوجه به ا بـات برسـد، مـ   

ل قرار بگیرد اعم از اینکـه ایـن درخواسـت در    المث استحقاق وی نسبت به مطالبه اجرت

رسیدگی به طالق و یا در ا نای زندگی زناشویی توسش زوجه مطرح گشته باشد.  انیجر
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اصـالح مقـررات    مـاده واحـده  « الـف »الزم به ذکر است که در زمان معتبر بودن تبصره 

ق.م. مصـوا   110طالق، رابطه تبصره مذکور با مفاد تبصره الحاقی بـه مـاده    مربوط به

، بنـابراین در مـواردی کـه درخواسـت     شـد  ی، رابطه خاص و عـام محسـوا مـ   5195

، تنهـا جایگـاه اعمـال تبصـره     گرفت یالمثل از طرا زوجه حین طالق صورت م اجرت

طالق بود )حکم خاص(؛ لذا تمامی شرایش  اصالح مقررات مربوط به ماده واحده« الف»

المثـل باشـد، امـا     تا زن مستحق دریافت اجرت شد یتبصره بایستی مهیا م نیمذکور در ا

نـه در زمـان    )و ییزن در ا نـای زنـدگی زناشـو    یدر مواردی که این درخواست از سو

ق.م، تنهـا حصـول    110، بنا بر حکم عام تبصره الحاقی به ماده گشت یطالق( مطرح م

 .دیرس یشرایش استیفا جهت استحقاق زوجه کافی به نظر م

ز حیث مسا ل شکلی و نحوه رسیدگی، اگر زن در غیر از مورد الزم به ذکر است ا 

المثل نماید، طبق اصول عـام دادرسـی مـدنی،     طالق، از دادگاه درخواست مطالبه اجرت

 نیازمند تقدیم دادخواست مستقل از سوی زن و نیز پرداخت هزینه دادرسی است.

مصـوا   مـاده واحـده اصـالح مقـررات مربـوط بـه طـالق        0در بند الف تبصره  

)که در حال حاضر منسـوخ شـده اسـت( یکـی از شـرایش اسـتحقاق زوجـه بـه         5175

المثل ایام زوجیت، عدم وجود شرطی در خصوص امور مالی در ضـمن عقـد یـا     اجرت

یکی از شروط مالی که در این زمینـه بـه طـور     16عقد خارج الزم دیگر دانسته شده بود.

اسـت. ایـن   « شرط تنصیف دارایـی »، دگرد یمعمول در آ ار نویسندگان حقوقی مطرح م

شورای عـالی قاـایی وقـت     بخشنامهمذکور در  شرط اولین شرط از شروط ضمن عقد

هرگاه طالق بنا به درخواست : »دارد ینکاح است که بیان م یها در قباله ،5101سال  در

زوجه نباشد و طبق تشخی  دادگاه، تقاضـای طـالق ناشـی از تخلـف زن از وظـایف      

وء اخالق و رفتار وی نباشد، زوجه موظف است تا نصف دارایی موجـود  همسری یا س

را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بالعوم بـه  

الذکر بـه نحـوی نگـارش یافتـه      ماده واحده فوق 0تبصره  «الف»زوجه منتقل نماید. بند 

ل از سوی زوجه، برای وی حقی نسبت بـه  المث است که گویی در صورت مطالبه اجرت

مطالبه نصف دارایی زوج که به صورت شرط ضمن عقد مطرح گشته موجود نیسـت و  

المثـل را   همچنین در صورت مطالبه مفاد شـرط تنصـیف دارایـی، حـق مطالبـه اجـرت      



 91             خانواده ... تیبر قانون حما یو نحله با نگرش تیزوج امای المثل اجرت

 

به هیچ وجه ارتباطی بـا شـرط ضـمن     0تبصره « است که ینخواهد داشت. این در حال

طالبه نصف دارایی از ناحیه زوجـه نـدارد؛ زیـرا شـرط ضـمن عقـد       عقد در خصوص م

گونه کـه از مفـاد آن روشـن اسـت، اسـتحقاق زوجـه در صـورت         تنصیف دارایی همان

بر طالق و عدم تخلف و عدم سوء رفتار زوجه، به صورت بالعوم  ریتقاضای زوج دا

شده است و اساسـاا  المثل در قبال کارهای انجام  مطالبه اجرت که یو مجانی است درحال

المثـل،   این دو موضوع، دو مقوله جدا و مجزا از یکدیگر است زیرا مبنای مطالبه اجـرت 

استیفا از عمل غیر و مبنای مطالبه نصف دارایی، جواز اندراج شروط ضمن عقد در عقد 

( لـذا هـر دو بایسـتی از    11و  12: 5191نکاح و اراده و قصد طرفین اسـت. )کیـانی،   

 ه صورت مجزا قابلیت مطالبه داشته باشند.حیث حقوقی ب

و بـا   5135به هر تقدیر با تصویب قانون جدیـد حمایـت خـانواده در اسـفندماه      

گذار مجدداا به مبنـای شـرعی و قـانونی     الذکر، قانون ماده واحده فوق« الف»نسخ تبصره 

یت المثل که همان استیفا از عمل دیگری است، بازگشته اسـت لـذا ایـن محـدود     اجرت

المثل ایام زوجیـت و شـروط مـالی مـذکور در      قانونی مبنی بر مانعه الجم  بودن اجرت

المثل ایام زناشویی و شـروط   اجرت رسد یضمن عقد، هم اکنون وجود ندارد و به نظر م

مالی مذکور در عقد من جمله شرط تنصیف دارایی به طور مجـزا، در صـورت حصـول    

و دادگاه علی القاعده نباید وجود یکی را  باشند یه مشرایش الزم در هر مورد، قابل مطالب

که شرط ضـمن عقـد نکـاح بـدین      یمنوط به عدم وجود دیگری نماید. لیکن در صورت

صورت تنظیم شده باشد که در صورتی که مرد زن را طالق داده و این طـالق ناشـی از   

نصـف   تخلف زن از وظایف همسری و یا سوء اخالق و سـوء رفتـار وی نباشـد، مـرد    

اموال مشترک را بابت خدماتی که زن انجام داده و نه به صورت بالعوم بـه او منتقـل   

المثل خدمات زن در ایام زوجیت از طریـق شـرط    نماید؛ در این صورت تکلیف اجرت

صری( ضمن عقد و به صورت انتقال نصف اموال مشترک به زوجه مشخ  شده است 

المثـل فاقـد وجـه حقـوقی و      ن از اجـرت لذا با تعیین اجرت زن در عقد، صحبت کـرد 

که صراحتاا میزان اجرت زن در خصـوص   یا یمنطقی است. همچنین است هر شرط مال

خدمات منزل را در عقد ذکر کند و یـا شـروطی کـه زن را از دریافـت ایـن حـق مـالی        
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 .ندینما یمحروم م

عقـد   لذا به نظر نگارنده، در حال حاضر، طبق قواعد کلی معامالت، شروط ضمن 

که ناظر به نحوه پرداخـت اجـرت    ینکاح یا ضمن عقد خارج الزم دیگر تنها در صورت

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      

المثـل ندانـد، ورود دادگـاه بـه کارشناسـی میـزان        رتصورت او را مستحق دریافت اج

اما در صورتی که شروط ضـمن عقـد، شـروطی از قبیـل      سازد یالمثل را منتفی م اجرت

شرط تنصیف دارایی به صورت بالعوم حین طـالق و یـا شـروط دیگـری کـه مـالی       

ت بـه  باشد، منافی استحقاق زن نسـب  ندینما یالمثل را به زوجه منتقل م مجزای از اجرت

المثل از باا استیفا از عمل غیر و شروط ضـمن عقـد    المثل نخواهد بود و اجرت اجرت

 قاایی و مطالبه خواهد بود. یریگیپ از باا حاکمیت اراده قابل

المثـل ایـام زوجیـت را مشـروع و      متن قانونی دیگری که در حال حاضـر اجـرت   

اسـت. بـر اسـاس ایـن      5135قانون حمایت خانواده مصوا  23، ماده سازد یقانونی م

خود با توجه به شروط ضمن عقـد و منـدرجات سـند ازدواج،     یدادگاه ضمن ر »ماده 

المثل ایام  تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت

ق.م تعیـین و در مـورد چگـونگی حاـانت و      110زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده 

حاانت و نگهداری تصمیم مقتاـی اتخـاذ    یها نهیپرداخت هز نگهداری اطفال و نحوه

 .«کند یم

حقوق مالی  هیکه  بت طالق موکول به تأد دینما یگذار در ادامه ماده اضافه م قانون 

المثل ایام زوجیت و پس از  زوجه است لذا در صورت تقاضای زوجه به دریافت اجرت

ل به وی پرداخت نشده است، طـالق  المث ا بات شرایش آن توسش وی تا زمانی که اجرت

المثل پس از صدور گواهی عدم امکان سـازش   زوجه  بت نخواهد شد. فی الواق  اجرت

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.

مالی، با صدور حکم محکومیت  یها تییر محکومالزم به ذکر است که همانند سا 

المثـل ایـام زوجیـت، در صـورت خـودداری وی از پرداخـت        زوج به پرداخت اجـرت 
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مالی تا زمان پرداخت یـا   یها تیقانون نحوه اجرای محکوم 2محکوم به، بر اساس ماده 

 ا بات اعسار به تقاضای محکوم له در بازداشت به سر خواهد برد.

المثل ایام زوجیـت   حال حاضر تنها دو ماده قانونی در خصوص اجرتبنابراین در  

ق.م. بـه عنـوان مـتن قـانونی      110تبصره الحاقی به ماده -5الزم االتباع و مجری است:

 0تبصره « الف»؛ لذا موانعی که بند ۱۸۹۱/۱۳/۱قانون حمایت خانواده مصوا -2اصلی 

مـازاد بـر شـرایش عمـومی      5175طالق مصوا اصالح مقررات مربوط به ماده واحده 

، امروزه از حیـث  کرد یالزحمه خدمات زن ایجاد م استیفا از عمل غیر، در راه مطالبه حق

بـه اطـالق تبصـره     تیـ حقوقی از میان برداشته شده است. چنانچه سابقاا گذشت، با عنا

المثل توسش زن منوط به وقوع طالق و جدایی بـین   ق.م. نه تنها مطالبه اجرت 110ماده 

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            

المثل که استیفا از عمل غیر است، هرگاه شرایش استیفا فراهم شد، دادگاه بایسـتی   اجرت

از قبیل اصل وقوع طالق و یا نوع طـالق  المثل نماید و مسا لی  حکم به پرداخت اجرت

ـ )به درخواست زن یا مرد( و تقصیر یا عـدم تقصـیر زن در طـالق در ا    رابطـه مـؤ ر    نی

 دییـ مشورتی اداره حقوقی قوه قااییه در ایـن خصـوص تأ   ینخواهد بود. این نظر با ر 

ـ     ۱۸۹۳/۳/۱۵. از اداره حقوقی قوه قااییه به تـاریخ  گردد یم ده بـدین نحـو سـؤال گردی

 است:

اگر متقاضی طالق زوجه باشد لکن این تقاضا به خاطر سوء رفتار و سـوء   -سؤال 

کـه زوجـه نتوانـد     یطـور  معاشرت و تخلف زوج از شروط مندرج در عقدنامه باشد به

از گرفتاری و بـدبختی   ییزندگی مشترک متعارا را ادامه دهد و مجبور باشد برای رها

الزحمـه کارهـای خـارج از وظـایف      صورت حـق  این بیشتر تقاضای طالق نماید آیا در

و نیـز   …»یا خیر و مفهوم جملـه   ردیگ یطور نحله به زوجه تعلق م همسرداری و همین

زن از وظایف همسری با سوء اخالق و رفتار وی نباشـد   از تخلفتقاضای طالق ناشی 

 چیست؟.« …

حمایت خـانواده   قانون ۳۹طبق ماده « المثل اجرت»(: در مورد 271/7 یپاسخ )ر  
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قـانون مـدنی    ۸۸۳المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده  ، اجرت۱۸۹۱/۱۳/۱۱مصوا 

ناظر بر بنـد )ا(   ۹۱قانون حمایت خانواده مصوا  ۵۳ماده  ۳با توجه به بند « نحله»و 

و تعیـین   گـردد  یتعیـین مـ   ۳5قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوا  ۳تبصره 

رفتار زوجه و نحوه درخواست اعم از اینکه از طرا زوج باشد یـا  ها ربطی به نحوه  آن

 زوجه ندارد.

المثـل   زیرا اجرت رسد یبه نظر م تر یبه نظر نویسنده، رویکرد اتخاذی جدید منطق 

، حقـی اسـت بـرای زن و بـه گـردن مـرد، در قبـال        گردد یکه بر اساس استیفا توجیه م

ی زناشـویی نمـوده اسـت؛ و ایـن حـق      خدماتی که به دستور او به وی در طـول زنـدگ  

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     

صورت که طبق مسلمات فقهـی   نیرفتار وی ضمانت اجرای خاص خودش را دارد؛ بد

از  توانـد  یو مـ  دارد یشزه بر یک زن وی را از دریافـت نفقـه محـروم مـ    صدق عنوان نا

با محـروم سـاختن زن از    سابق گذار اسباا درخواست طالق توسش مرد شود. لذا قانون

مصـوا  طـالق   اصالح مقررات مربوط به ماده واحده 0المثل در تبصره  دریافت اجرت

مجـازات جدیـدی بـر     الواق  یکه طالق ناشی از تقصیر زن باشد، ف ی، در صورت5175

بار کرده و محدودیتی مااا بر ضمانت اجراهای تدبیر شـده در شـرع را   مقصر  زوجه

 مذکور، این امر بـه جایگـاه مناسـب    تبصرهکه هم اکنون با نسخ  نمود یم ر وی تحمیلب

 فقهی و حقوقی خود بازگشته است.

 مبنای قانونی نحله. 5.2

و بخششی از جانب مرد در زمان طالق بـه زن   نحله عطیه گفته شد،طور که  همان 

 یا کاالی شایسته شده است.« متاع بالمعروا»است و در قرآن از آن تعبیر به 

در بحث از مبنای قانونی نحله به دنبال بررسی قوانین و مصـوباتی هسـتیم کـه در     

 عنوان حقـوقی  .بخشند یمنظام حقوقی ایران به دریافت نحله از سوی زوجه مشروعیت 

قانون اصـالح مقـررات مربـوط بـه طـالق       0تبصره « ا»نحله برای نخستین بار در بند 

بـا توجـه بـه     «الـف »در غیر مـورد بنـد   : »دارد یشده و بیان م ینیب شی، پ5175مصوا 
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سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در منزل شوهر انجام داده و وس  مالی 

 .«دینما ی)نحله( برای زوجه تعیین مزوج، دادگاه مبلغی را از باا بخشش 

که نحله از نظـر مقـنن ایـن مـاده،      دیآ یبه نظر نویسنده، از عبارت فوق چنین برم 

نوعی بخشش اجباری است کـه حـین طـالق در صـورت فـراهم نیامـدن شـرایش بنـد         

المثل ایام زوجیت(، دادگاه با لحاظ معیارهـایی   عدم احراز شرایش دریافت اجرت«)الف»

ل سنوات زندگی مشترک و نوع خـدمات زوجـه و وسـ  مـالی زوج، از مـال وی      از قبی

المثل ایام زوجیـت و نحلـه    عدم امکان جم  دریافت اجرت. دینما یبرای زوجه تعیین م

ی از نویسـندگان حقـوقی مالحظـه    ا پـاره در نظـرات   ،تو مـان زوجه به صـورت   توسش

نحـوه دسـتمزد زحمـات زوجـه در      اگر زوجین در رابطه با» :اند گفتهچنانکه  17گردد یم

و اگـر   رسـد  ینمـ المثـل   به اجرت نوبتی شرط ضمن العقد داشته باشند، دار خانهامور 

و  رسـد  ینمـ المثل ممکن باشد، نوبت به تعیین نحله  شرط در کار نباشد و تعیین اجرت

در  المثل نباشد، مثل اینکه زن قصد تبرع داشته باشد، اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت

( از سوی دیگر نظر 24305190)حبیبی تبار، «.شود یمنسبت به نحله اقدام  صورت نیا

المثـل و   خالا، در این خصوص حاکی از آن است که شرط مالی ضمن عقد و اجـرت 

الزم الرعایـه   هـا  آن، لذا قابل جمـ  بـوده و ترتیـب در    اند نگرفتهنحله در طول هم قرار 

مـذکور در بنـد    «در غیر مورد بند الف»عبارت تفسیر  نحوهاین اختالا در  منشأ .نیست

المثل ایام زوجیـت بـه    . دیدگاه اول آن را به معنی مواردی که اجرتاستا این تبصره 

دانسته و دیدگاه دوم این عبارت را حاکی از معرفی حقی دیگر در  ردیگ ینمزوجه تعلق 

از حق مورد بحث در بند  ؛ یعنی غیرداند یمالمثل ایام زوجیت برای زوجه  عرم اجرت

منظور گشته است. لیکن بـه نظـر    الف حقی دیگر نیز در عرم آن در بند ا برای وی

ماده واحده اصـالح   0 تبصره مذکور در بند ا «در غیر مورد بند الف»عبارت نویسنده، 

زوجه نسـبت   ، ظهور در متوقف بودن استحقاق5175مقررات مربوط به طالق مصوا 

المثل ایام زوجیت، دارد و در اینجـا معنـای ظـاهر     امکان دریافت اجرتبه نحله بر عدم 

سـیاق ترتیبـی    رسد یمبایستی بر معنای مؤول مرجّ( دانسته شود. از سوی دیگر به نظر 

گذار قصد داشته از زنـی   نگارش این تبصره حاکی از آن است که قانون نحوهمذکور در 
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از حق  ی زوجه به اولینابی دستنماید که که بدون تقصیر طالق داده شده حمایتی مالی 

 مالی مذکور در تبصره، ضرورت حق دیگر را منتفی نموده است. حقوق

از امکان یا عدم امکان جم  حقـوق مـالی مـذکور در تبصـره      فارغ به هر صورت،

طور که  این است که ماهیت نحله چیست؟ همان مهم در خصوص نحله نکتهالذکر،  فوق

گذار نحله را که نوعی بخشش است و قاعـدتاا بایسـتی از روی اراده    مشاهده شد، قانون

)واهب( صورت بگیرد، بخششی اجباری قلمداد کرده است به نحـوی کـه    یباطنی معط

 .گردد یمیزان آن توسش دادگاه تعیین شده و به زوجه اعطا م

صرا نظر از اینکه بخشش اجباری از نظر حقـوقی بـه چـه نحـو تحلیـل شـود،        

ت که اجباری قرار دادن نحله با تعریف و محتوای شرعی و قـانونی آن بسـیار   روشن اس

طور که بیان شد، طبق تعریفی از نحله، آن را بخششی مستحب  متفاوت است؛ زیرا همان

 .گردد یاند که در همه اقسام طالق از طرا مرد به زن پرداخت م دانسته

تبصـره مـاده   « ا»ر در بنـد  گـذا  مراد قـانون  رسد یبه نظر م که گذشت، طور همان 

طالق، از قرار دادن چنین مبلغی برای زوجه، حمایـت   اصالح مقررات مربوط به واحده

زنی است که به ناحق و بدون تقصیر طالق داده شده و به علت ا بات نگشتن شرایش از 

)برای مثال ناتوانی زوجه در ا بات عدم قصد تبرع خـویش   0تبصره « الف»مقرر در بند 

المثل ایام زوجیت محروم گشته است؛ امـا بـه    نجام خدمات منزل( از دریافت اجرتدر ا

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       

 زوجه است( است.منطبق با نهاد نحله )که بخششی بدون عوم به 

کـه طـالق بـه     شـود  ی، نحله تنها در مـوردی پرداخـت مـ   0تبصره « ا»طبق بند  

درخواست مرد بوده و ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و یا سوء اخالق و رفتـار  

در قرآن نحلـه بخششـی اسـت کـه پرداخـت آن در هـر طالقـی         که یوی نباشد. درحال

ن در طالق در آن مؤ ر نیست. ماافاا اینکـه از  و تقصیر یا عدم تقصیر ز 18مستحب بوده

که در تعیین مبلـغ نحلـه تنهـا خواسـت مـرد دخیـل        شود یآیات قرآن چنین برداشت م

اما در بند ا تبصره مذکور، عالوه بر وس  مرد عـواملی نظیـر سـنوات زنـدگی      19است

ر مشترک و نوع کارهایی که زوجـه در منـزل زوج انجـام داده اسـت در میـزان آن مـؤ       
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المثل است و نـوع محاسـبه    دانسته شده است. این در حالی است که نحله غیر از اجرت

المثل متفاوت است و نیازی به محاسبه کارهای زن در منـزل و نیـز    آن با محاسبه اجرت

 (150: 5191سنوات زندگی مشترک ندارد. )احمدیه، 

مـاده واحـده   ، 5135طور که سابقاا گذشت، قانون حمایت خانواده مصـوا   همان 

آنکه مربـوط بـه پرداخـت نحلـه بـه      « ا»اصالح مقررات مربوط به طالق را به جز بند 

لذا مقررات مربوط به نحله و شرایش مـذکور در بنـد    20زوجه است، منسوخ اعالم نموده

 االجراست. این تبصره، کماکان باقی و الزم« ا»

 

 زوجیت و نحلهالمثل ایام  رویه قضایی محاکم خانواده پیرامون اجرت -6

که  گردد یخانواده، آراء متعددی مالحظه م یها با امعان نظر به رویه قاایی دادگاه 

ق.م؛ و بنـد   110با احراز شرایش مذکور در قانون )قانون الحـاق یـک تبصـره بـه مـاده      

( حکم محکومیت زوج را به پرداخت 5175ماده واحده طالق مصوا  0تبصره « الف»

حکـم بـه پرداخـت     ماایبرخی از این آراء مستق اند. ت صادر نمودهالمثل ایام زوجی اجرت

. شـود  یالزحمه را صادر کرده و از برخی دیگر به طور ضمنی این امکان برداشت مـ  حق

اسـتان تهـران کـه در ارتبـاط بـا       دنظریـ در ذیل تعـدادی از آراء محـاکم بـدوی و تجد   

از رویـه قاـایی    یا ن نمونـه انـد، بـه عنـوا    صادر گشته و نحله المثل ایام زوجیت اجرت

 :گردند یکشور، بررسی م یها موجود در دادگاه

دیـوان عـالی    ام یشـعبه سـ   10/52/5170به داللت محتویات پرونـده کالسـه   -5

کشور آقای محمدباقر به طرفیت همسرش خانم شهناز، به خواسته صدور گـواهی عـدم   

وی نمـوده کـه جهـت    عمـومی خـانواده تهـران اقامـه دعـ      یها امکان سازش در دادگاه

مرقوم ارجاع گردیده است. دادگاه پـس از اسـتماع    یها دادگاه 5702رسیدگی به شعبه 

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        

به علـت اینکـه   » اظهار داشته است: 52/4/5195-372دنامه دادرسی را اعالم و طی دا

مساعی داوران و دادگاه برای ایجاد سـازش مـؤ ر واقـ  نشـده اسـت، خواسـته زوج را       
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منطبق با موازین شرعی تشخی  و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخـت مهریـه بـه    

المثل از قرار ماهیانه  رتهزار تومان و اج نرخ روز و نفقه ایام عده به مبلغ یکصد و پنجاه

یازده هزار تومان به یکی از دفاتر  بت طالق مراجعه و خوانده را به طالق رجعی مطلقه 

 (522: 5190)مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور،«نماید.

دادگاه با عنایت به محتویات پرونده حکم  شود یمچنانکه مالحظه  در حکم مزبور 

 المثل ایام زوجیت صادر نموده است. به پرداخت اجرت به محکومیت زوج را

آقای ...به طرفیـت همسـرش    یدنظرخواهیتجد»تهران:  دنظریحکم دادگاه تجد-2

 272صـادره از شـعبه    ۱۸۳۸/۵/۳۱در تـاریخ   5212خانم...نسبت بـه دادنامـه شـماره    

ی نسـبت  دایر به رد تقاضای و 097/91دادگاه عمومی خانواده تهران در پرونده کالسه 

از قانون مدنی ایـران بـا مالحظـه متـون      5511به طالق وارد است زیرا در اجرای ماده 

و با مالحظـه مـاده واحـده    »الطالق بید من اخذ بالساق « معارا دین و شریعت اسالمی

حقوق زوجه قبل از اجرای  هیآن در جهت تأد 0و  1 یها قانون راج  به طالق و تبصره

المثـل و غیـره حسـب اقتاـای مقـررات       هریه، نفقه، اجـرت طالق توسش زوج اعم از م

شدن زوجه، مان  دیگر قانونی در جهـت طـالق مـرد     نف  یشرعی و قانونی در جهت ذ

بـدوی   یضمن قبول اعترام به عمل آمده، ر  هذا ینسبت به همسرش وجود ندارد. عل

از مـاده   0و  1 یهـا  را نقال و حکم بر قبولی خواسته خواهان طالق با رعایت تبصـره 

اسـالمی و مصـوا    یدر مجلـس شـورا   ۱۸۳۱/۱۳/۳۱واحده راج  به طـالق مصـوا   

در اجـرای   یر  نی. اگردد یمجم  تشخی  مصلحت نظام صادر و اعالم م ۱۸۳۱/۳/۳۳

از قانون آیین دادرسی مدنی ظرا مدت بیست روز پس از ابالغ قابل فرجـام   109ماده 

 (25و  20: 5199زندی،«)خواهی است.

حکم، محکمه تجدید نظر با این استدالل که پس از پرداخت حقـوق مـالی    در این

المثل ایام زوجیت، مان  دیگری در طالق دادن زن توسش  زوجه به وی من جمله اجرت

مرد وجود ندارد، حکم بدوی صادره را دایر بر رد تقاضای وی نسبت به طـالق، نقـال   

ـ دادگـاه در ا  رسـد  یکرده است. لذا به نظر م بـه طـور ضـمنی امکـان مطالبـه      حکـم   نی

با فرم استیفای کامل این  رایالمثل ایام زوجیت را نیز به رسمیت شناخته است ز اجرت

 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      

که در ذیل بـه بررسـی دو    گردد یتعددی نیز در خصوص نحله مالحظه متحقیق( آراء م

 :گردد یدر این خصوص اکتفا م یر 

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای محمد... »حکم دادگاه تجدید نظر تهران: -1

 ۱۸۳۸/۱/۱۳در تاریخ  041به طرفیت همسرش خانم خدیجه... نسبت به دادنامه شماره 

خانواده کرج که بر صدور گواهی عدم امکان سـازش و اجـازه   دادگاه  3صادره از شعبه 

المثـل و نحلـه در عـرم هـم      طالق به درخواست زوج اشعار دارد نظر به اینکه اجرت

لـذا اعتـرام زوج را در ایـن     رسـد  یالمثل نوبت به نحله نم قرار دارند، با تعیین اجرت

سـته سـایر مـوارد    قسمت وارد تشخی  و با حذا نحلـه از دادنامـه تجدیـد نظـر خوا    

 (10همان:.«)شود یم دییقانون آیین دادرسی مدنی تأ 119دادنامه مذکور به استناد ماده 

المثـل در دادنامـه و بـا     روشن است در این خصوص در صورت عدم تعیین اجرت

، حکـم محکومیـت   5175حصول شرایش قانونی مذکور در ماده واحده طالق مصـوا  

 .گشت یم دییدگاه تجدید نظر تأزوجه به پرداخت نحله از سوی دا

 51/2/94-294-291پیـرو دادنامـه شـماره    »حکم دادگاه تجدید نظر تهـران:  -4

دادگاه تجدید نظر تهران... در خصوص تجدید نظر خواهی نسبت بـه   2صادره از شعبه 

دادنامه صادره از طرا دادگاه خانواده تهران که در آن حسب درخواست زوج اقدام بـه  

ریال به عنوان نحله گردیـده،   ونیلیم 40عدم امکان سازش با تعیین مبلغ صدور گواهی 

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    

و چـون   شـود  یزوجه داده مـ  مبلغی است که به عنوان هدیه و بخشش از طرا زوج به

در این مورد بااعت من در نظر گرفته نشده است به آن اعترام دارم. دادگـاه تجدیـد   

زیـرا اوالا نحلـه را دادگـاه معـین و دسـتور       دانـد  ینظر تهران اعترام فـوق را وارد نمـ  

و نیازی به اخذ رضایت زوج نیست... صرا نظـر از ایـن قاـیه     کند یپرداخت صادر م

اش  بـا دادن نحلـه بـه زوجـه     ۱۸۳۸/۳/۱جلسه بـه تـاریخ    ر خواه طی صورتتجدید نظ

موافقت نموده است و در خصوص تعیین میزان آن نظر اهل خبـره را خواسـتار شـده و    
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اند... لذا اگر زوج فقش مدعی است که  نفره کارشناس مبلغ فوق را تعیین نموده هیئت سه

ت بـه چگـونگی پرداخـت آن درخواسـت     متعاقبـاا نسـب   تواند یتوان پرداخت را ندارد م

رغم موافقت خود زوج با پرداخت نحله مزیـل   تقسیش اعسار کند لیکن اظهارات او علی

استحقاق او حسب نظر اهل خبره اعالم شده نیست لذا دادگاه با رد درخواست تجدیـد  

 (19و  17)همان:«. دینما یم دییتأ نااینظر خواهی دادنامه صادره بدوی را ع

که نحله به حکم قـانون وضـ  گشـته و دسـتور      دیآ یحکم فوق چنین برم از مفاد

 لذا نیازی به اخذ رضایت زوج نیست. دینما یپرداخت آن را دادگاه صادر م

 

 یریگ جهینت. 3

در وضعیت کنونی حقوق ایران پیرو تغییرات ایجاد شـده در ا ـر تصـویب قـانون      

  قانونی کـه اسـتحقاق زن بـه ایـن     منب نیتر ، مهم5135جدید حمایت خانواده در سال 

قـانون مـدنی    110، ماده واحده الحاق یک تبصره بـه مـاده   سازد یحق مالی را توجیه م

است لذا چنانچه سابقاا بیان شد، حصـول شـرایش عمـومی اسـتیفا از عمـل دیگـری بـه        

. از این رو هـم اکنـون   دینما یالمثل ایام زوجیت م تنهایی، زن را مستحق دریافت اجرت

خالا سابق، شرایطی مازاد بر شرایش عمومی استیفا از عمل دیگری، جهت استحقاق  بر

صـدور آرای   رسـد  یالمثل ایام زوجیت وجود نخواهد داشت. به نظر مـ  زوجه به اجرت

بـه تـاریخ    271/7مشورتی اداره حقوقی قـوه قاـاییه بـه شـماره      یحقوقی از قبیل ر 

ام زوجیت را منوط بـه نحـوه وقـوع طـالق     المثل ای که امکان مطالبه اجرت ۱۸۹۳/۳/۱۵

 ماافاا .گرداند یندانسته است، ذا قه حقوقی قاات دادگستری را به این سمت متمایل م

المثل ایام زوجیت زنی که شوهرش فوت نمـوده   اجرت مطالبهامکان  اینکه در خصوص

 رسد یمزوج متوفی، ن  قانونی وجود ندارد لیکن به نظر  ترکهاست به صورت دین از 

زیـرا در صـورت   ؛ دارد یمق.م این حق را برای زوجه محفوظ  110ماده  تبصرهاطالق 

استحقاق زوجه نسبت به حق مزبور، طبق قواعد عمومی تعهدات، دیـن مزبـور پـس از    

از طرفی با ابقـاء   گردد. هیتأدمرگ مدیون نیز کماکان باقی است و از محل ترکه بایستی 

، نحلـه  5175طـالق مصـوا   صالح مقررات مربوط به اماده واحده  0تبصره  «ا» بند
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و بـه نظـر نویسـنده متوقـف بـر عـدم       کماکان بخششی اجباری از طرا زوج به زوجه 

ایرادات وارده بر قلمداد شدن نحلـه   لذا استالمثل از سوی زوجه  امکان دریافت اجرت

مرد به عنوان نوعی بخشش اجباری و همچنین محدود شدن آن به وقوع طالق از طرا 

بودن زن، در مقط  کنونی نیز همچنان وجـود دارد؛ لـذا لـزوم رفـ  ایـن       ریو بدون تقص

 .دینما یرا در خصوص نحله ایجاا م یتر ایرادات، ضرورت تقنین جدیدتر و مناسب

 

ها نوشت یپ
 
، جلسه 5175-5170جالسیه چهارم،مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی، دوره سوم، ا 1

 29ص و هفتاد و یکم،  چهارصد
تشخی  مصلحت نظام بدین شرح  مجم  ۱۸۳۵/۱۱/۳۸ق.م. مصوا  110تبصره الحاقی به ماده  2

 :گردد یمبه شرح زیر الحاق  ۱۸۱۳/۳/۱۳ق.م. مصوا  110یک تبصره به ماده  ماده واحده:»: است

باشد، به  المثل اجرتبه عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار  ااشرعتبصره: چنانچه زوجه کارهایی را که 

 المثل اجرتقصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز  ابت شود، دادگاه  دستور زوج و با عدم

 .دینما یمکارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم 

و سیصد  هزار کی مردادماهارشنبه مورخ نهم جلسه علنی روز چه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در

از سوی مجم  تشخی   ۱۸۳۵/۱۱/۳۸و هشتاد و یک مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 .«مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخی  داده شد

 «و للمطلقات متاع بالمعروا حقا علی المتقین»: 245بقره، آیه  سوره 3

پرداخت مهر المتعه به زن مطلقه شرایش خاصی در نظر گرفته  برای ر ق.م.در فقه و به تبعیت از آن د 4

( نموده است. ها آن ٔ  همهو نه مطلقات )شده و پرداخت این حق مالی را منحصر در گروه خاصی از 

 ق.م.( 5031)ر.ک به ماده 

 یعنی عمل مسلمان محترم است مادام که قصد تبرع  ابت نگردد. 5

 «قتاله کفر و اکل لحمه من معاصی اهلل و حرمه مال المسلم کحرمه دمهسباا المومن فسوق و » 6
 .م.ق 110ماده  7
(، در مقام بیان 55ر.ک.ص نوشتار )الزم به ذکر است از آنجا که در قسم نخستِ بخش چهارم این  8

آراء حاکی از استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت، به نحو تفصیل به بیان آراء فقهی 

که  میپرداز یمبه بیان آرایی چند از فقهای امامیه  صرفاادر اینجا  موید این نظر خواهیم پرداخت،
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و بحث  اند دانستهزوجه را مستحق اجرت المثل ایام زوجیت  «استیفا از عمل غیر»از باا  صراحتاا

 هیم گذاشت.تفصیلی از آراء فقهی موید استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل را به جای خود وا خوا
طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فریاه و متعوهن  کمانیعلالجناح » بقره: سوره 210آیه  9

 «علی موس  قدره و متاعا بالمعروا حقا علی المحسنین

 211بقره  «الوالدات یرضعن اوالدهن حولین کاملین» 10

به او شیر داده شد  و گذاشت مردی که از دنیا رفت و پدری را باقی ( دربارهحارت علی )ع 11

 .«قااوت کرد: مزد شیر دادن بچه از میراث کودک خواهد بود

 زییپا سی و دوم، چاپ ،تهران ، مختصر حقوق خانواده،اسداهلل ر. ک.صفایی، سید حسین و امامی، 12

 514و  511 ص  ،5135

 
به  شرعااه ک ییارهاک الزحمه حقبر مطالبه  یپس از طالق در صورت درخواست زوجه مبن-0تبصره » 13

در  ؛ ودینما یمخواسته زوجه اقدام  نیتأمق تصال( نسبت به یاز طر بدواانبوده است، دادگاه  یعهده و

شده  یشرط یخارج الزم، در خصوص امور مال عقد ایان تصال(، چنانچه ضمن عقد کصورت عدم ام

 یز تقاضایرخواست زوجه نباشد و نن صورت، هرگاه طالق بنا به دیر ای، در غشود یمباشد طبق آن عمل 

ر عمل یب زینباشد، به ترت یا سوء اخالق و رفتار ویو  یف همسریاز تخلف زن از وظا یطالق ناش

 :شود یم

نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام  یبه عهده و شرعااه کرا  ییارهاکچنانچه زوجه -الف

انجام شده را محاسبه و به پرداخت  یارهاکدگاه اجرت المثل ز  ابت شود، دایدادگاه ن یو برا داده باشد

 .دینما یمم کآن ح

ه زوجه در خانه شوهر ک ییارهاکو نوع  کمشتر ی، با توجه به سنوات زندگ«الف»بند ر مورد یدر غ -ا

 .«دینما یمن ییزوجه تع یبخشش( برانحله )را از باا  یزوج، دادگاه مبلغ یانجام داده و وس  مال
 

ق.م. مصوا  349ماده واحده: یک تبصره با ماده » ق.م: 349 ن طرح الحاق یک تبصره به مادهمت 14

زندگی مشترک خود  اجرت المثل ایام تواند یم: زوجه تبصره :گردد یمزیر الحاق  به شرح ۱۸۱۳/۳/۱۳

ت اصالح مقررا قانون 0را از ماترک زوج متوفی با جلب نظر کارشناس و با رعایت بند الف تبصره 

 «مطالبه کند. ۱۸۳۱/۳/۳۳مربوط به طالق مصوا 

به عهده وی  شرعااچنانچه زوجه کارهایی را که  «:.م.ق 110متن قانون الحاق یک تبصره به ماده » 15

قصد تبرع انجام داده باشد و برای  نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم
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ه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم دادگاه نیز  ابت شود، دادگا

 .«دینما یم

 
ان تصال(، چنانچه ک...در صورت عدم ام» واحده اصالح مقررات مربوط به طالق: ماده 0 تبصره :16

ر یغ در ،شود یمآن عمل  طبق شده باشد، یشرط یا عقد خارج الزم، در خصوص امور مالیضمن عقد 

 «.دینما یمم کانجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن ح یارهاکادگاه اجرت المثل ...دصورت نیا

 202ص  ،5193، تهران، 2، اسداهلل، حقوق خانواده ج یبه لطف کر. 17
 «245لمعروا حقا علی المتقین بقره/للمطلقات متاع با و» 18
 2/نساء ....«واتوا النساء صدقاتهن نحل  و ان طبن لکم» 19

 :به شرح ذیل است 5135خانواده مصوا  از قانون حمایتاین ماده  20

 :گردد یمقانون، قوانین زیر نسخ  شدن این االجرا الزماز تاریخ -19ماده »

ن و نیز قانون آ 0تبصره  «ا»بند به جز  ۱۸۳۱/۱۳/۳۱قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوا  -9

 «.۱۸۳۸/۳/۸مذکور مصوا  قانون 0و  1ی ها تبصرهتفسیر 

 

 منابع

 ال . فارسی

فصدلنامه   .«المثل و نحله در یک بررسـی حقـوقی   اجرتحق » (.5191) میاحمدیه، مر

 .232-153: 7221،ی فرهنگی اجتماعی زنانشورا

، گفتمان حقدوقی  «.المثل کار زن در منزل بررسی فقهی اجرت» (.5190) یبختیاری، عل

1 ،52 :541-514. 

 .نشر بنیاد راستا . تهران:ژی حقوق نولویترم (.5101جعفری لنگرودی، محمدجعفر )

 : نشر خرم.هرانت .با حقوق خانواده به گام گام (.5190جواد )حبیبی تبار، 

تجدید نظر استان تهران )طالق،  یها رویه قضایی دادگاه (.5199زندی، محمدرضـا ) 

 .انتشارات جنگل 0تهران .نکاح، حضانت(

نشـر   :تهـران  .مختصر حقدوق خدانواده   (.5135، اسداهلل )یامام و حسین دیصفایی، س
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 .میزان

 .هامی انتشارشرکت س :تهران .جلد اول-خانواده (.5130کاتوزیان، ناصر )

شـرکت سـهامی    :تهـران  .حقوقی و مسدوولیت مددنی   عیوقا (.5130کاتوزیان، ناصر )

 ار.انتش

خبرنامه کدانون وکدالی    «.المثل و شرط تنصیف دارایـی  اجرت» (.5191کیانی، بابک )

 .12-11اول:، دادگستری استان اصفهان

 .خرسندی انتشارات :تهران .حقوق خانواده(. 5193اسداهلل )  لطفی،

موسسه چاپ و  :جا یب ،(1934) ینیه بررسی مبانی فقهی امام خمگرمجموعه آثار کن

 .نشر عروج

 .بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحدالل آن  (.5197) یمحقق داماد، سید مصطف

 .ایبف :تهران

مرکـز نشـر علـوم     :تهـران  .قواعد فقه بخش مدنی (.5130) یمحقق داماد، سید مصطف

 .اسالمی

: نشـر اداره  تهران (.5190) ،1939 و آراء هیوت عمومی دیوان عالی کشور مذاکرات

 وحدت رویه و نشر مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور.

 .نشر بخشایش :قم .اصطالحات فقهی (.5173) نیمروج، حس

 .دارالکتاا االسالمیه . تهران:تفسیر نمونه (.5195مکارم شیرازی، ناصر )

، (5170اسدفندماه )  یکدم  لسه علنی چهارشنبه بیست وصورت مشروح مذاکرات ج

تصـویب اصـالح    ،و هفتاد و یکم، دوره سـوم، اجالسـیه چهـارم    جلسه چهارصد

کمیسیون امور قاایی و حقوقی در خصوص طرح قانونی اصالح مقـررات طـالق   

 نظر شورای محترم نگهبان( نی)برای تأم

المثل، نحلده و تعددیل    ه )اجرتحقوق مالی زوج (.5191اهلل ) هدایت نیا گنجی، فرج

 .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی :قم .مهریه(

مداده واحدده    6)بررسی تبصره  ییالمثل ایام زناشو اجرت (.تا بی) ییاری خانی، موس

قددانون اصددالح مقددررات طددالق مصددوب مجمددع تشددخی  مصددلحت نظددام 
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 پژوهش مرکز تخصصی حقوق و قاای اسالمی. :تهران .(۱۷۳۱/۸/۸۸

 

 عربیب. 

 .قم .الآللی یعوال (.ق 5400) میابن ابی الجمهور، محمد ابن علی ابن ابراه

 .مکتب االعالم االسالمی :جا بی .معجم مقائیس اللغه (.5402) نیالحس یابن فارس، اب

، خدویی(  اهلل تید   آرمصباح الفقاهده )تقریدرات د   (.5175، )یتوحیدی، محمـدعل 

 .انتشارات وجدانی :جا بی

ـ ب .وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه تا(. بیمد بن حسن )حرعاملی، مح  :روتی

 .دار االحیاء التراث العربی

موسسـه   :جـا  بـی  .کتداب االجداره(  ) لهیتحریر الوس (.تا بی) یاهلل الموسو خمینی، روح

 .تنظیم و نشر آ ار امام خمینی

 قــم: (،تهددذیب االصددول )تقریددرات (.ق 5450الــف()) یاهلل الموســو خمینــی، روح

 .انتشارات دار الفکر

 .موسسه اسماعیلیان نشر جا: . بیکتاب البیع (.ق 5450ا()) یاهلل الموسو خمینی، روح

 وجدانی. انتشارات :قم .الفقاهه مصباح (.5175ابوالقاسم ) دیس خو ی،

 .دار القلم :دمشق .مفردات الفاظ القرآن (.ق 5452) یراغب اصفهان

مسالک االفهام الی تنقدیح   (.ق 5451) یابن عل نیالد نیز العاملی، یشهید  انی، الجبع

 .موسسه المعارا االسالمیه :قم .شرایع االسالم

 .افست منشورات قدس قم: .النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی .تا( بی) یشیخ طوس

 جهانی شیخ مفید. کنگره جا: . بیاحکام النساء، تا( بی) دیشیخ مف

 :قـم  .سید محمدباقر موسوی همـدانی  ،تفسیر المیزان (.5102) نیطباطبایی، محمدحس

 .دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 .مطبعه اآلداا :نجف .العروه الوثقی (.ق 5142طباطبایی یزدی، محمدکاظم )

 .موسسه نشر اسالمی :قم. المرام هینها (.ق 5451محمد ) دیعاملی، س
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 جا. بی، جامع المسائل (.ق 5091) یفاضل لنکران

 .موسسه الوفاء بیروت:. بحار االنوار (.ق 5401مجلسی، محمدباقر )

ترجمه فارسدی شدرایع    (.5172محقق حلی، ابی القاسم نجم الدین جعفر ابن حسن )

 .دانـش پـژوه   ی، ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی، بـه کوشـش محمـدتق   االسالم

 .ه تهرانموسسه انتشارات و چاپ دانشگا :تهران

موسسه النشـر االسـالمی    :قم .یهموه قاعده فقه (.ق 5452مصطفوی، سید محمدکاظم )

   .التابعه للجماعه المدرسین
 


