
  
 المثل زوجه در فقه و حقوق ایران  اجرت

 1391با نظر به قانون حمایت از خانواده 
 

 2زاده ، عاتکه قاسم1خدیجه مرادی
 )19/02/1394:  تاریخ پذیرش مقاله ـ20/02/1393: تاریخ دریافت(

 

 چکیده
از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه بـه رسـمیت شـناخته شـده،                    

تبـصرۀ  : این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده اسـت        . المثل کارهای زوجه است     اجرت
 قانون اصالح مقررات مربوط به طالق و مـادۀ          6تبصرۀ  » ب«، بند   .م. ق 336 الحاقی مادۀ 

المثـل را بـه       قانون حمایـت خـانواده موضـوع اجـرت        . 1391 قانون حمایت خانوادۀ     29
 ارجـاع داده کـه طبـق آن زوجـه در هـر زمـانی اسـتحقاق دریافـت                    336تبصرۀ مـادۀ    

 دستور زوج انجـام داده اسـت        المثل کارهایی را که خارج از وظایف شرعیش و به           اجرت
دارد؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیـز بـرای آنهـا      

اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگـاه احـراز شـود؛ بـا                . اجرت در نظر گرفته باشد    
دی در  توجه به محدودیت اثبات، قید احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه، مانع ج              

المثـل حکـم      که دادگاه نتواند به اجرت      در صورتی . رسیدن زوجه به این حق خواهد بود      
المثـل محـسوب      رسد و به نحله که به نحوی اجرت          می 6تبصرۀ  » ب«کند، نوبت به بند     

 تحلیلی، مبانی شرعی و قانونی –این مقاله به شیوۀ توصیفی . شود، حکم خواهد شد  می
ستحقاق و مطالبۀ آن را تبیین کرده و به نقد و بررسـی مـواد               المثل زوجه، زمان ا     اجرت

 .قانونی پرداخته است
 .المثل، ایام زوجیت، زوجه،، طالق، قانون حمایت از خانواده اجرت :های کلیدی واژه

                                                                                                                                            

 ؛  ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازیۀقوق دانشکداستادیار گروه ح:  مسئولۀ نویسند.1
Email: khmoradi110@yahoo.com 

 ؛  دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه مازندرانطلبۀ خارج فقه و. 2
Email: Eu.ghasemzade@gmail.com  
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  1394پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ تمشهسال چهل و 

  301ـ317 صص 
    

 
  
 

Fiqh va Mabani-ye Hoghugh-e Eslami 
Vol. 48, No. 2, Autumn & Winter 2015-2016 



 1394 پاییز و زمستان، دوم، شمارۀ تمشهفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و      302

 مقدمه
المثـل    طـور خـاص بـه اجـرت         در حقوق موضوعۀ ایران سه مادۀ قانونی وجود دارد که به          

مـصوب  ( ماده واحدۀ قانون اصالح مقررات مربوط بـه طـالق            6اند؛ تبصرۀ     زوجه پرداخته 
 قـانون مـدنی     336؛ تبـصرۀ الحـاقی مـادۀ        ) مجمع تشخیص مصلحت نظام    28/8/1371

 قانون حمایت خانوادۀ    29و مادۀ   )  مجمع تشخیص مصلحت نظام    23/10/1385مصوب  (
برخی مادۀ قانونی اخیر ضمن بیان      ).  مجلس شورای اسالمی   1/12/1391مصوب  (جدید  

ارجـاع  . م. ق 336المثل، این موضوع را به تبصرۀ الحاقی مادۀ           موضوعات مربوط به اجرت   
آید که قانون حمایت خانوادۀ جدید رویکـرد مثبتـی            از ظاهر این ارجاع برمی    . کرده است 

شود این است که با توجه به قـانون جدیـد،             المثل دارد، اما سؤالی که مطرح می        به اجرت 
 6المثل در نظر گرفته شده است؟ آیا هماننـد تبـصرۀ              ستحقاق اجرت چه شرایطی برای ا   

ماده واحدۀ قانون اصالح مقررات مربوط بـه طـالق، همچنـان زمـان اسـتحقاق دریافـت                  
المثل به زمان طالق موکول شده است؟ در واقع امر وضعیت به چه صورت خواهـد     اجرت

المثل  ادۀ قانونی استحقاق اجرتبود؟ آیا زوجه بر اساس مبانی فقهی و جدای از این دو م           
المثـل زمـان خاصـی        دارد؟ اگر پاسخ به این سؤال مثبت باشد، آیا برای استحقاق اجرت           

تعیین شده است؟ در این میان پاسخ به این سؤال نیز ضروری خواهد بود که بـر اسـاس                  
ف یابد و چه اموری از حیطۀ وظای      شرع و قانون، تکالیف زوجه به چه اموری اختصاص می         

 المثل صحیح باشد؟ او خارج است تا طبق آن حکم به دریافت اجرت
وسیلۀ قانون حمایـت       و قانون تفسیر آن به     6تبصرۀ  » ب«شایان ذکر است که جز بند       

 336 در طول تبصرۀ الحـاقی مـادۀ         6تبصرۀ  » ب«خانواده نسخ شد، با توجه به اینکه بند         
 منـوط اسـت؛ و   6 مطالـب تبـصرۀ   گیرد و بررسی آن به شرح و بـسط کـل           قرار می . م.ق

همچنین ماده واحدۀ قانون اصالح مقررات مربوط به طالق اولین مادۀ قـانونی بـوده کـه                 
طور خاص مطرح کرده و موارد شمول و شـرایطی کـه در             المثل زوجه را به     موضوع اجرت 

نا متفاوت است، در این مقاله ب     . م. ق 336آن بیان شده، تا حدودی با تبصرۀ الحاقی مادۀ          
 .به اقتضای بحث، هر سه مادۀ قانونی بررسی و ارزیابی خواهند شد

 
 المثل  مفهوم اجرت.1

المثل از جملـۀ اصـطالحاتی اسـت کـه معنـا و مفهـوم آن در ظـاهر نـزد فقهـا و                          اجرت
همین علت در کمتر کتاب فقهی و حقـوقی تعریفـی از              حقوقدانان بسیار واضح بوده و به     

المثل وجـود دارد؛ بـه        های مختلفی دربارة اجرت     این تعریف با وجود   . آن بیان شده است   
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المثـل آن     اجـرت «. 1: کنـیم   های فقهی اشاره می     عنوان نمونه ابتدا به سه مورد از تعریف       
؛ )197: 2، ج   1410شهید ثانی،   (» شود  چیزی است که برای فعل مخصوص پرداخت می       

شـیخ انـصاری،    (» امنـد ن  المثـل مـی     اجرت مشخص و مضبوط در نزد خبره را اجـرت         «. 2
المثل آن اجرت متعارفی است که افراد اجیـر آن را بـرای               اجرت«. 3؛  )234: 2، ج   1415

 ).66: 10تا، ج  فیاض، تعالیق، بی(» .کنند اقدام به مثل آن عمل تقاضا می
المثل عوضی اسـت کـه بـین          اجرت«. 1: های حقوقدانان نیز به قرار ذیل است        تعریف

. 2؛  )182: 1385عـدل،   (» د و باید توسط اهل خبره معین گـردد        طرفین مقرر نشده باش   
المثـل   عوض منافع در مقابل استیفای منافع بدون آنکه مورد عقد قـرار گیـرد را اجـرت         «

بدل قیمت واقعی منافع در بازار چون با مالحظـۀ          «. 3؛  )73: 2، ج   1384امامی،  (» گویند
 ).159: 1، ج 1392کاتوزیان، (»  داردالمثل نام شود، اجرت امثال مورد اجاره تعیین می

رسند، اما بـا کمـی تأمـل و دقـت         نظر می   ها، با یکدیگر متفاوت به      در نگاه اول تعریف   
کننـد و در نهایـت        ها فقط از نظر عبارت با هم فرق مـی           شود که این تعریف     مشخص می 

ختص بحث  المثل م   های مذکور، از اجرت     اما در برخی از تعریف    . رسانند  یک مفهوم را می   
آنجا که عقد اجاره باطل بوده یا عقدی در میان نبوده و استیفای منفعت صـورت                (اجاره  

میان آمـده     تر و با اشاره به مبنای آن، سخن به          طور کلی   و در برخی دیگر به    ) گرفته است 
المثل به اجاره اختصاص یافته، از باب  رسد در جایی هم که تعریف اجرت نظر می است؛ به

المسمی در باب عقد اجـاره بیـان    المثل در مقابل اجرت ؛ زیرا بحث اصلی اجرتغلبه بوده 
 موجبـات ورود    1شده است و در بسیاری از عقود و احکام نیز ورود مسائل شبیه به اجاره              

 .اند المثل را فراهم کرده بحث اجرت
خـورد و آن، قیـد        البته تفاوت شاخصی میان تعریف فقها و حقوقدانان به چـشم مـی            

. های حقوقدانان و نبـود چنـین قیـدی در تعریـف فقهاسـت               در تعریف » م وجود عقد  عد«
شود که    المثل فقط در مواردی ثابت می       گردد که اجرت    موضوع مذکور به این نکته بازمی     

ایـن تفـاوت    . استیفا یا تلف منفعت بدون عقد یا در صورت بطالن عقد واقع شـده باشـد               
موضوع آنقدر در کتب فقهی در مباحث مختلف        مبنایی نیست، بلکه علتش این است که        

 .علت وضوح بسیار از ذکر آن خودداری شده است بحث شده که ظاهراً به
قصد عدم  «المثل اخنصاص یافته، غالباً به قید         در کتب فقهی در مباحثی که به اجرت       

؛ )343: 10، ج   1418؛ طباطبـایی،    335: 27تـا، ج      نجفـی، بـی   (اشاره شده اسـت     » تبرع

                                                                                                                                            

 . مثل استیفا یا تلف منفعت بدون عقد یا اذن مالک یا بطالن عقد. 1
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رسد این قید یکی از قیود مهمی است که در هر دو تعریف فقهـا و حقوقـدانان             ر می نظ  به
ترتیب شاید    به این . المثل به آن اشاره شود      مغفول مانده و بهتر است که در تعریف اجرت        

اجرت متعارف در نزد خبره است که در مقابـل          «: المثل را چنین تعریف کرد      بتوان اجرت 
 .»شود  غیرمتبرعی که بدون تراضی پرداخت میاستیفای منفعت مالی یا عمل

المثل در صورت جمع شدن شرایط ذیل در رابطه با استیفای از عمـل                طور کلی اجرت    به
 :شود غیر ثابت می

 امر، از مراد حقوقدانان از بعضی نظر طبق که (عمل دادن انجام به امر وجود •
 ).288: 1392 کاتوزیان، (است خواستن

 .عقد نبود •
 .عامل سوی از برعت قصد عدم •
 یا باشد داشته وجود اجرتی گرفته انجام عمل برای خبره اهل نزد در یا عرفاً •

 .باشد عمل آن مهیای عادتاً عامل
 
 المثل زوجه  مبانی فقهی حقوقی اجرت.2

المثل از جملۀ مفاهیم کلی است که در مباحـث متعـددی همچـون اجـاره، بیـع،                    اجرت
المثل زوجه نیز یکی از مصادیق مفهوم  اجرت. اره شده استبه آن اش... مضاربه، مزارعه و    

 حقـوقی مفهـوم کلـی    ـبا نظر به اینکه تبیین مبانی فقهـی   . رود شمار می المثل به اجرت
نیاز خواهد کرد؛ در این مقام بـه بیـان            المثل زوجه بی    المثل ما را از اثبات مبانی اجرت        اجرت

بجنـوردی،  (در کتب بـه احتـرام عمـل مـسلمان           : پردازیم  طور کلی می    المثل به   مبانی اجرت 
، )514: 4تا، ج  امام خمینی، بی(، قاعدۀ الضرر   )335: 27تا، ج     ؛ نجفی، بی  293: 7، ج   1419
قاضـی ابـن بـراج،    (، استیفای منفعـت بـدون عـوض        )263: 8، ج   1387شیخ طوسی،   (تلف  

عنـوان مبـانی ثبـوت       بـه » اکـل مـال بـه باطـل       «و دارا شدن ناعادالنه یا      ) 440: 1، ج   1406
تـوان گفـت کـه        طـور کلـی و خالصـه مـی          به بیان دیگر و بـه     . المثل اشاره شده است     اجرت
 .شود المثل زوجه بر مبنای مسئولیت مدنی ثابت می المثل و به تبع آن اجرت اجرت

 
 المثل زوجه  زمان مطالبۀ اجرت.3

ست و زمان خاص دیگری     المثل بعد از انجام دادن عمل ا        در فقه امامیه زمان تعلق اجرت     
اما قانونگذار جمهوری اسالمی ایـران در هـر یـک از دو             . اند  برای مطالبۀ آن مطرح نکرده    
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المثل زوجه، زمان مطالبۀ آن را متفاوت با دیگری مقـرر داشـته و                قانون مربوط به اجرت   
 قانون اصالح مقررات مربوط به طـالق، زمـان          6حتی طبق قانون خانوادۀ جدید و تبصرۀ        

 :طالبه به زمان خاصی موکول شده است که به آن خواهیم پرداختم
 مجمـع تـشخیص     23/10/1385 مجلس و مصوب     9/5/1381طبق ماده واحدۀ مصوب     

 : و به شرح زیر الحاق شد18/2/1307مصوب . م. ق336مصلحت نظام، یک تبصره به مادۀ 
رفـاً بـرای آن کـار       چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً بـه عهـدۀ وی نبـوده و ع              «: تبصره
المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت                    اجرت

 .»نماید گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می المثل کارهای انجام شود، دادگاه اجرت
 المثـل  چنانکه واضح است طبق این تبصرۀ الحاقی، زمان خاصی برای مطالبـۀ اجـرت    

المثل لحاظ کـرد،      لحاظ نشده است، تنها موردی که باید در رابطه با زمان مطالبۀ اجرت            
بنـابراین زوجـه چـه در دوران        . المثل اسـت    اتمام عمل با شرایط مذکور برای اخذ اجرت       

علـت تخطـی از وظـایف      حتی آنجا کـه طـالق بـه   ـزندگی زناشویی، چه در زمان طالق  
المثل کارهایی خواهد بود کـه در   زوج، مستحق اجرت و چه پس از فوت ـزناشویی است  

 .خانۀ زوج انجام داده است
قانونی عام و   . م. ق 336با توجه به آنچه گذشت، مشخص شد که تبصرۀ الحاقی مادۀ            
 .المثل مطرح شود کلی است که قابلیت اعمال بر تمام مواردی را دارد که اجرت

 336المثل ایام زوجیت را به تبصرۀ مـادۀ       قانون حمایت از خانواده تعیین اجرت      29مادۀ  
بـه موضـوع    » طـالق «این ماده ذیل فصل چهـارم ایـن قـانون یعنـی             . ارجاع داده است  . م.ق

پردازد که در جریان درخواست       المثلی می   المثل اشاره دارد و بر همین اساس به اجرت          اجرت
مربوط به طالق و باقی      قانون اصالح مقررات     6با توجه به نسخ تبصرۀ      . شود  طالق مطرح می  

وسیلۀ قانون حمایت خانواده و بـا نظـر بـه اینکـه قـانون                 گذاردن قانون تفسیر این تبصره به     
رسد که بـرای      نظر می   المثل پرداخته است؛ به      به موضوع زمان مطالبۀ اجرت     6تفسیر تبصرۀ   

 :المثل باید به این تبصره و قانون تفسیر آن رجوع کرد تعیین زمان مطالبۀ اجرت

:  قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مقرر کرده اسـت          6بر اساس آنچه صدر تبصرۀ      
الزحمۀ کارهایی که شـرعاً    پس از طالق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبۀ حق        «

المثل از سوی زوجه، پس از طالق اعـالم           زمان مطالبۀ اجرت  » ...به عهدۀ وی نبوده است      
تنها با هدف این قانون مبنی بر احقاق حقـوق مـالی زوجـه               اما این موضوع نه   . شده است 
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 همین قانون 3 و 2بلکه با تبصرۀ ــ آنجا که طالق به تقاضای زوج است ــ 1قبل از طالق
عالوه دریافت حقوق زوجه از زوج پس از طالق نیازمنـد دادخواسـت               به. در تعارض است  

 .جدید خواهد بود و مشکالت خاص خود را دارد
گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با        «: کند  ین قانون چنین مقرر می     ا 2تبصرۀ  

مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسالمی ایران   شروط ضمن عقد وۀتوجه به کلی 
سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امـضای            نیز تعیین تکلیف و صالحیت      و

زوجـین در صـورتی     ی سالمت روانـی گواهی کتب حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین     
بر ایـن اسـاس     . »دادگاه باید تحویل گردد     به ،که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد      

شـود؛ از جملـۀ ایـن مـسائل مـالی           حـل و فـصل      زوجین باید   مسائل مالی   قبل از طالق    
 .المثل است که باید تعیین شود اجرت

 ثبـت آن در دفتـر، موکـول بـه           اجرای صیغۀ طالق و   «:  نیز مقرر کرده است    3تبصرۀ  
 نقـد    صورت  به) اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن         (تأدیۀ حقوق شرعی و قانونی زوجه     

توان ایـن عبـارت را بـه          در این تبصره مبهم است، اما می      » و غیر آن  «عبارت  » ...باشد    می
که به آنهـا    (ه  این معنا دانست که منظور از مسائل مالی فقط موارد مهریه، نفقه و جهیزی             

 .شود المثل را نیز شامل می نیست و امور مالی دیگری همچون اجرت) تصریح شده است
این مسائل زمینۀ استفسار از مجمع تشخیص مـصلحت نظـام را فـراهم کـرد و ایـن                   

 قانون مقررات مربـوط بـه طـالق را طـی            6 و   3های    مجمع در پاسخ قانون تفسیر تبصره     
: در این ماده واحده مقرر شـده اسـت        .  به تصویب رساند   3/6/1373ماده واحده در تاریخ     

قـانون اصـالح مقـررات مربـوط بـه           6 در ابتدای تبصرۀ   "پس از طالق   " منظور از کلمۀ  «
مـصلحت نظـام، پـس از احـراز عـدم           مجمع تـشخیص     28/8/1371طالق مصوب مورخ    

 . »ل خواهد شدعم 3 امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند
 قانون اصالح مقررات مربوط به طالق و قانون تفسیر آن، زمان مطالبۀ             6طبق تبصرۀ   

گرفته در دوران زندگی زناشـویی بعـد از           المثل از سوی زوجه برای کارهای صورت        اجرت
تـوان چنـین اظهـار کـرد کـه            بر این اسـاس مـی     . صدور گواهی عدم امکان سازش است     

های دیگر زنـدگی      ح مقررات مربوط به طالق برای زوجه در زمان        قانونگذار در قانون اصال   
کـه    المثل قائل نشده بود؛ در حـالی        مثالً در حین زندگی زناشویی، حق درخواست اجرت       

و . م. ق 336المثل در فقه و حقوق و همچنین مـادۀ            تنها با مبانی اجرت     چنین مطلبی نه  

                                                                                                                                            

 .13577، روزنامۀ رسمی، شمارۀ 3/7/1370، 403شروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی، دورۀ سوم، جلسۀ م. 1
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مطابقت نداشت؛ بلکه   ) گوید   سخن می  المثل  طور عموم از اجرت     که به (تبصرۀ الحاقی آن    
در مواردی همچون تقاضای طالق از سوی زوجه تعارض هم داشت؛ چـرا کـه در مـوارد                  

امـا در حـال حاضـر    . کـرد  المثل را از زوجه سلب می      مذکور این قانون حق مطالبۀ اجرت     
هـای    ها نیز برطـرف شـده اسـت، اگرچـه اشـکال             واسطۀ نسخ قانون مذکور این اشکال       به
 .ری در این رابطه همچنان وجود دارددیگ

المثل در زمان طالق   موضوع اجرت91 قانون حمایت خانوادۀ 29نتیجۀ بحث اینکه مادۀ  
هـا نیـز بـا توجـه بـه       ارجاع کرده است، اما در سایر زمان    . م. ق 336را به تبصرۀ الحاقی مادۀ      

 . یت اعمال داردتوان گفت که این تبصره قابل می. م. ق336عموم تبصرۀ الحاقی مادۀ 
 
 المثل به زوجه  شرایط تعلق اجرت.4

 قـانون حمایـت     29المثل باید دو مادۀ قانونی یعنی مادۀ          برای تعیین شرایط تعلق اجرت    
با توجه به اینکه طبق مـادۀ       . بررسی شود . م. ق 336خانوادۀ جدید و تبصرۀ الحاقی مادۀ       

 336وجیـت مطـابق تبـصرۀ مـادة         المثل ایام ز     قانون حمایت از خانواده تعیین اجرت      29
خواهیم پرداخـت و در     . م. ق 336طور خاص به بررسی شرایط تبصرۀ مادۀ          است؛ به . م.ق

 :صورت نیاز به سایر مواد مرتبط نیز اشاره خواهیم کرد
 

  دستور زوج به انجام دادن عمل.5
ام المثل به زوجـه، دسـتور زوج بـه انجـ            یکی از شرایط تعلق اجرت    . م. ق 336طبق مادۀ   

خوانیم که منظور از دستور صرف خواستن         می. م. ق 336در شرح مادۀ    . دادن عمل است  
آید که اذن صریح یـا ضـمنی در           نیز برمی 11  337از مادۀ   ). 288: 1392کاتوزیان،  (است  

کاتوزیـان،  (المثـل کـافی اسـت         استیفای منفعت از عمل غیر نیز برای اسـتحقاق اجـرت          
المثل  توان به استحقاق اجرت  د اذن ضمنی زوج نیز می     بنابراین صرف وجو  ). 289: 1392

م و نص صریح مبنی بر لزوم . ق 336اما با نظر به تبصرۀ الحاقی مادۀ        . به زوجه حکم کرد   
المثل زوجۀ دیگـر ایـن تفاسـیر          احراز دستور از سوی زوج برای دادگاه در رابطه با اجرت          

ناپذیر است؛ که ایـن       سیار نادر اثبات  راهگشا نخواهد بود؛ زیرا دستور زوج مگر در موارد ب         
تـوان   حتی مـی . شود موضوع با هدف قانونگذار در تصویب این ماده ناسازگار محسوب می        

توانست بـه حقـوق    تر می خیلی آسان. م. ق337 و 336گفت که زوجه با استفاده از مادۀ    
                                                                                                                                            

هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مـال                 «: 337مادۀ  . 1
 .» استالمثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده مستحق اجرت
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ان تـصویب  طور خاص برای احقاق حقوق زن   خود دست یابد تا با این تبصرۀ الحاقی که به         
با توجه ... شده است؛ زیرا در صورت اختالف در دستور زوج برای انجام دادن امور خانه و 

به اصل عدم، قول زوجه مخالف اصل است و بار اثبات بر عهدۀ زوجه خواهـد بـود، حـال               
افتد و از امور خصوصی محـسوب         آنکه اثبات چنین امری که در چارچوب خانه اتفاق می         

 .خت استشود، بسیار س می
اذن ضـمنی  . م. ق337توان به آن اشاره کرد این است که طبق مـادۀ           حلی که می    راه

هـا و عـرف بـه وجـود ایـن اذن حکـم          را کافی بدانیم و با توجه به ظاهر حال در خانواده          
گیـرد،    تنها هیچ ممانعتی از سوی زوج صـورت نمـی           کنیم، خصوصاً که در اغلب موارد نه      

ترتیب دستور    به این . قع زوج بر انجام دادن امور خانه محرز است        بلکه در بیشتر مواقع تو    
شدنی است و حتی به بینـه         راحتی برای دادگاه احراز     الظهور به   زوج از طریق عرف و اصاله     

 .نیاز نخواهد بود
 

 عدم قصد تبرع از سوی زوجه در حین انجام دادن کار. 6
طور کلی اصـل      به. سوی زوجه است  المثل، نبود قصد تبرع از        شرط دوم برای تعلق اجرت    

؛  638: 2 ، ج   1409؛ طباطبـایی یـزدي،      81: 27 تا، ج     نجفی، بی (بر عدم قصد تبرع است      
بـا  ).  575: 21 ، ج   1405؛ آل عصفور بحرانـی،       33: 10 ، ج   1416فاضل هندی اصفهانی،    

ن توجه به اینکه رایگان و مجانی انجام دادن کار خالف اصل اسـت، مـدعی تبرعـی بـود                  
بنابراین اثبـات تبرعـی     ). 494: 1390محقق داماد،   (عمل، باید ادعای خود را اثبات کند        

البتـه در ایـن میـان برخـی از          . بودن عمل از سوی زوجه بر عهدۀ زوج اسـت نـه زوجـه             
اند که ظـاهر بـر        اند و بر این اساس متذکر شده        میان آورده   نویسندگان موضوع ظاهر را به    

در تعارض میان اصل و ظـاهر، ظـاهر مقـدم اسـت، پـس               . تتبرعی بودن عمل زوجه اس    
مدعی کسی است که کالمش مخالف ظاهر باشد کـه در اینجـا زوجـه مـدعی محـسوب                   

اما این دیدگاه، جای تأمل دارد، چون یا زوجـه    . شود و تأمین دلیل بر عهدۀ او خواهد بود          می
ت دریافت کنـد یـا اینکـه        خواهد در مقابل اموری که شرعاً بر عهدۀ وی نبوده است اجر             نمی

خبر اسـت؟ میـان ایـن مـوارد      کند یا اصالً از چنین حقی بی  چنین اجرتی را درخواست نمی    
رسد که اوالً معدودی از       نظر می   به. کند  تفاوت وجود دارد و پاسخ مسئله را کامالً متفاوت می         

قصد تبرع دارنـد و     زنان به این حق آگاهی دارند و ثانیاً تعداد اندکی که به این حق آگاهند،                
تـوان از مطالبـۀ       طور غیرمستقیم می    این موضوع را به   . کنند  بقیه فقط درخواست اجرت نمی    

  .دست آورد های طالق به المثل از سوی زنان در پرونده اجرت
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عالوه با توجه به آنچه از عرف پیداست، فرض و ظاهر عرفی مبنی بر تبرعی بـودن                   به
زن خـود را شـریک   «ه، خـالف واقـع اسـت، چـرا کـه      گرفته از سوی زوج  کارهای صورت 

دهـد؛   داند و این اعمال را جهت درست کردن زندگی آیندۀ مشترک انجام می            زندگی می 
مگر اینکه قراین و دلیل خاصی وجود داشته باشد که زن این عمل را صرفاً محض رضای       

). 43: 1383 محمـدی، (» دهـد   شوهر از باب اظهار محبت به او و به قصد تبرع انجام می            
 .پذیر نیست گرفته از سوی زوجه اعتماد بنابراین ظهور تبرعی بودن کارهای صورت

. نکتۀ دیگر اینکه تعاون و محبت منافاتی با حق و حقوق هر یـک از زوجـین نـدارد                  «
دلیل تضاد    اینکه زن حق دریافت نفقه یا مهر را دارد، تضادی با مهر و محبت ندارد؛ یا به                

شـاید زوجـه   . توان انکار نمـود     استحقاق زن را نسبت به نفقه و مهر نمی        با مهر و محبت،     
المثـل نیـست و نبایـد بـه دلیـل اینکـه              قصد اجرت هم نکند، اما این مانع مطالبۀ اجرت        

قـرآن کـریم    . الزحمۀ یک عمرش محروم ساخت      عالمت تیرگی روابط است، زن را از حق       
ملـزم  ) یر دادن مـادر بـه فرزنـدش       در قبـال شـ    (بدون مذمت زن، مرد را به دادن اجرت         

! توان گفت قرآن یک امر خالف اخالق و رابطـۀ مقـدس بنـا نهـاده اسـت      کند؛ آیا می   می
بنابراین، انتظار کار مجانی از زن، انتظار بجایی نیست و عدم پرداخت اجرت به زحمـات                

 ).44: 1383محمدی، (» او در طول عمرش، ظلم آشکاری است
احراز قـصد  . م. ق 336ر دور بماند این است که در تبصرۀ مادۀ          ای که نباید از نظ      نکته

 336که چنانکه ذکـر آن گذشـت و مـادۀ             عدم تبرع در دادگاه مقرر شده است؛ در حالی        
نیز به آن اشاره دارد، اصل بر عدم تبرع است و در صورت اخـتالف، اثبـات تبرعـی                   . م.ق

موسـوی گلپایگـانی،    (اهد بود   گرفته از سوی زوجه بر عهدۀ زوج خو         بودن کارهای صورت  
شود که در ایـن مقـام سـخن زوج            زیرا مخالف اصل مدعی محسوب می     ) 7: 5، ج   1409

مخالف اصل است و باید ادعای خود را اثبات کند و در صورت عدم اثبـات از سـوی وی،                    
 .قول زوجه مبنی بر عدم تبرع مقدم خواهد بود

راه اثبـات اینکـه     « سـؤال اسـت کـه        هللا سیستانی بـه ایـن       مؤید کالم باال پاسخ آیت    
ادعا ) زن(خدمات زن در زندگی مشترک زناشویی تبرعی است یا عدم تبرع چیست؟ اگر 

مرکز تحقیقات فقهی، مجموعه آرای فقهی      (شود    کند که قصد تبرع نداشته، پذیرفته می      
 ).150 و 149: 1381قضایی در امور حقوقی، 

 
  که شرعاً بر عهدۀ زوجه نبوده استگرفته از جملۀ اموری باشد عمل صورت. 7

حـسن معاشـرت، معاضـدت در تـشیید مبـانی           . م. ق 1114 و   1104،  1103طبق مـواد    
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چنانچـه همچـون    . خانواده و تربیت اوالد و سکونت در منزل شوهر، از تکالیف زوجه هستند            
نی  تفسیر موسعی از این مواد قانون مد       1)133: 1392صفایی و امامی،    (برخی از نویسندگان    

المثل و تصویب تبصرۀ  صورت گیرد، دیگر جایگاهی برای استحقاق زوجه برای دریافت اجرت
، این  ارزیابی شوداًاگر با توجه به مبانی فقهی مجدداما . ماند باقی نمی. م. ق336الحاقی مادۀ 

د، ده اشکال که اگر زن برای تأمین رفاه و تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد کاری انجام می
رو نباید مستحق اجرت باشد، برطرف  وظیفۀ اخالقی و حقوقی خود را ایفا کرده است و از این

برای تعیین تکالیف زوجه باید . م. ق336شود، خصوصاً که طبق صدر تبصرۀ الحاقی مادۀ  می
 تصریح رجوع به شرع قبل از رجوع به         167 و   166البته با توجه به اصل      (به شرع رجوع کرد     

 ).شود های آن محسوب می  این ماده، یکی از اشکالقانون در
های فقهی به سه تکلیف       توان گفت که در احادیث و به تبع در کتاب            می 2طور کلی   به

که مراد اطاعت در مـورد اسـتمتاعات در حـد           (اطاعت زوجه از زوج     . 1: اشاره شده است  
ذن گـرفتن از زوج     ا. 3عدم خروج زوجه بدون اذن زوج از منزل؛         . 2؛  )عرف و عادت است   

، 4؛ شـیخ حـر عـاملی      440ــ 438: 3، ج   1413شیخ صدوق،    (3در تصرفات در اموال زوج    
                                                                                                                                            

معاضدت زوجین به یکدیگر مفهومی عرفی است و حدود آن با توجه به عرف و عادت و مقتضیات زمان و « .1
های خانه به  مثالً ممکن است بنا به مقتضیات زمان و مکان، خرید لوازم و نیازمندی. شود مکان تعیین می

کند که هیچ  تکلیف معاضدت اقتضا می. دعهدۀ مرد یا زن باشد، یا زن مکلف به ادارۀ امور داخلی منزل باش
اگر مرد . یک از زن و شوهر نتواند برای کارهایی که در مقام ایفای وظیفه انجام داده است، مزد مطالبه نماید

دهد، وظیفۀ اخالقی و حقوقی  یا زن برای تأمین رفاه و تشیید مبانی خانواده و تربیت اوالد کاری انجام می
 .»رو نباید مستحق اجرت باشد  اینخود را ایفا کرده و از

طور کلی است یعنی مواردی مثل روزه نگرفتن بدون اذن شوهر، عدم انجام دادن اموری  این مطالب به .2
شود و نافرمانی نکردن از شوهر نیز در کتب وارد شده که با نگاهی کلی ذیل  که مورد رنجش وی می
 .گیرد اطاعت از زوج قرار می

 و 307: 8؛ شهید ثانی، مسالک االفهام، ج 508 - 506: 5کلینی، الکافی، ج : (ک.بیشتر ربرای مطالعۀ  .3
؛ 289 و 288: 2تا، ج  ؛ فیض کاشانی، بی62: 3تا، ج  ؛ فیاض، بی103: 3، ج 1417؛ سیستانی، 308

 ).199ـ197: 25، ج 1413؛ سبزواری؛ 121ـ119: 23 ، ج 1405آل عصفور بحرانی، 
نمونه به یکی از روایات که در هر دو کتاب من الیحضره الفقیه و وسائل الشیعه وارد شده عنوان  به .4

وبٍ عَنْ : شود است، اشاره می حْبُ دٍ عَنِ ابْنِ مَ مَّ حَ دَ بْنِ مُ مَ حْ ا عَنْ أَ ابِنَ حَ دَّةٍ مِنْ أَصْ قُوبَ عَنْ عِ دُ بْنُ َیعْ مَّ حَ مُ
دِ بْنِ مُ مَّ حَ طِیَّةَ عَنْ مُ الَمَاِلکِ بْنِ عَ رٍ ع قَ فَ ِبي َجعْ لِمٍ عَنْ أَ ولَ : سْ سُ ا رَ قَالَتْ یَ ِبيِّ ص فَ َرأَةٌ إَِلى النَّ تِ امْ اءَ جَ

هِ  ْرأَةِ  ـ)ص(اللَّ مَ جِ عََلى الْ وْ قُّ الزَّ ا حَ ا   ـمَ الَ لَهَ قَ هُ» 1«فَ ا تَعْصِیَ هُ وَ لَ طِیعَ نْ تُ هِ -أَ نِ ا بِإِذْ هِ إِلَّ تِ یْ دَّقَ مِنْ بَ ا تَصَ  وَ لَ
هِ نِ ا بِإِذْ لَّ عاً إِ وُّ طَ ومَ تَ ا تَصُ رِ قََتبٍ  ـوَ لَ انَتْ عََلى ظَهْ نْ کَ ا وَ إِ فْسَهَ هُ نَ مَْنعَ ا تَ ا   ـ»2 «؛وَ لَ ا إِلَّ جَ مِنْ بَیْتِهَ رُ خْ ا تَ وَ لَ

هِ نِ اءِ  ـبِإِذْ مَ کَةُ السَّ ائِ ا مَلَ تْهَ نَ هِ َلعَ نِ رِ إِذْ جَتْ ِبغَیْ رَ نْ خَ ائِ-وَ إِ کَةُ وَ مَلَ ائِ کَةُ اْلغَضَبِ وَ مَلَ ائِ رْضِ وَ مَلَ  ←کَةُ الْأَ
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های  در برخی کتاب). 127ـ116: 6، ج   1424؛ مکارم شیرازی،    165ـ157: 20، ج   1409
محقـق حلـی،    . (اشـاره شـده اسـت     ) تمکین در اسـتمتاع   (فقهی نیز فقط به یک تکلیف       

کـه  ) 20: 3، ج   1415؛ طباطبایی حکیم،    354: 2، ج   1426؛ تبریزی،   278: 2، ج   1408
رسد با نگاه وسیعی، موارد مذکور در دیگـر آثـار نیـز مـصادیقی بـرای همـین                     نظر می   به

 . شوند تکلیف محسوب می
انـد    طور خاص به موضوع مذکوراشاره کـرده        ها به   شایان ذکر است که در برخی کتاب      

 استمتاع مربوط نیستند و حتی شیر دادن به    که انجام دادن کارهای خانه و اموری که به        
؛ سیـستانی،   117: 6، ج   1424مکارم شـیرازی،    (شوند    فرزند، تکلیف زوجه محسوب نمی    

ــی، 103: 3، ج 1417 ــایی قم ــی، 374: 5، ج 1423؛ طباطب ــق نراق ، 1  ج، 1422؛ محق
سـت  المثل تصریح شده ا     ها نیز به استحقاق زوجه به اجرت        در برخی کتاب  ) 64: 2  بخش

؛ موسوی گلپایگانی،   413 و   412: 2؛ ج   437 و   436: 1تا، ج     فاضل موحدی لنکرانى، بی   (
 ).64: 2  بخش، 1  ج، 1422؛ محقق نراقی، 7: 5، ج 1409
 

 در عرف برای آن عمل اجرت وجود داشته باشد. 8
واضح و روشن است که در عرف جامعه برای انجام دادن اموری همچـون نظافـت خانـه،                  

. رستاری از کودک و مانند آن اجرت وجود دارد و به اطالۀ کالم نیازی نیـست          آشپزی و پ  
کنـد و     یکی از فقها در پاسخ به این مسئله که عرف بر مجانی بودن عمل زوجه حکم می                

صـرف عـرف بلـد و ارتکـاز         «اند کـه      المثل نیست؛ چنین پاسخ داده      زوجه مستحق اجرت  
 ).436: 1تا، ج  ، بییوحدی لنکرانفاضل م(» شود  یموجب عدم استحقاق اجرت نم

 

 المثل زوجه محاسبۀ اجرت. 9
شـرایط و طریقـۀ خاصـی       . م. ق 336المثل طبق تبصرۀ الحاقی مادۀ        برای محاسبۀ اجرت  

وسـیلۀ    المثل مذکور همچون سایر دیون اسـت و ماننـد آنهـا بـه               لحاظ نشده، بلکه اجرت   
وجین ضمن عقد الزمی مقرر     دادگاه محاسبه خواهد شد، مگر اینکه شرط خاصی میان ز         

المثل محاسبه خواهد شد یا اینکـه         صورت طبق همان شرط، اجرت      شده باشد که در این    
 قانون اصالح مقـررات مربـوط       6طبق تبصرۀ   . المثل صلح کنند    زوجین در رابطه با اجرت    

                                                                                                                                                                             
مَةِ→ حْ هِ ص  ـالرَّ ولَ اللَّ سُ ا رَ ا قَالَتْ یَ عَ إَِلى بَیْتِهَ جِ رْ دُهُ  ـحَتَّى تَ الَ وَالِ لِ قَ جُ اً عََلى الرَّ قّ اسِ حَ ظَمُ النَّ  مَنْ أَعْ
مَنْ( ـ اً عَلَ» 3 «؛)قَالَتْ فَ قّ اسِ حَ ظَمُ النَّ اأَعْ جُهَ وْ الَ زَ ْرأَةِ قَ مَ ا لَهُ   ـى الْ لُ مَ قِّ مِثْ حَ هِ مِنَ الْ مَا ِلي عَلَیْ قَالَتْ فَ

یثَ  ـعََليَّ دِ حَ َدةٌ الْ احِ ائَةٍ وَ لِّ مِ ا مِنْ کُ ا وَ لَ الَ لَ  .قَ
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نحـو    المثل ازسوی دادگـاه و نحلـه بـه          به طالق؛ تصالح، وجودشرط ضمن عقد، تعیین اجرت       
اند؛ با وجود نسخ این    المثل زوجه برشمرده شده     طرقی هستند که برای محاسبۀ اجرت     طولی  

تبصره همچنان این چهار شیوه به نحو طولی در جایگاه خود باقی خواهند بود، زیرا دو شیوۀ           
اول یعنی تصالح و وجود شرط ضمن عقد، عمومی هستند و شاید در رابطـه بـا هـر عقـدی                     

حل معمولی در هر موضوعی است  مثل از سوی دادگاه نیز که راه      ال  مطرح شوند؛ تعیین اجرت   
در صورتی هم که شـرایط مـذکور        . رسد  حل مذکور نوبت به آن می       که در صورت نبود دو راه     

 .رسد برای قاضی احراز نشود، نوبت به نحله می. م. ق336در تبصرۀ مادۀ 
» ب«المثل، طبق بند  جرتبا توجه به دیدگاه قانونگذار و جایگاه رتبی نحله نسبت به ا

، باتوجه به سنوات زنـدگی  »الف «در غیر مورد بند  «: قانون اصالح مقررات مربوط به طالق     
مشترک و نوع کارهایی که زوجه درخانۀ شـوهر انجـام داده و وسـع مـالی زوج، دادگـاه                    

 نص توضیح آنکه با توجه به. »نماید  برای زوجه تعیین می)نحله  ( از باب بخشش مبلغی را
توان گفت به نحـوی از انحـا           قانون اصالح مقررات مربوط به طالق، می       6تبصرۀ  » ب«بند  

المثل بودن آن است، فقط شاید مقدار آن همـان            اساس و مبنای پرداخت نحله بر اجرت      
در  نوع کارهـایی کـه زوجـه      المثل نباشد و نحوۀ محاسبۀ آن عالوه بر           میزان اصلی اجرت  

با توجه بـه سـنوات زنـدگی        یعنی  (با چند قید دیگر همراه است       ،   شوهر انجام داده   ۀخان
المثل به اثبـات دسـتور زوج و    با این امتیاز که همچون اجرت) مشترک و وسع مالی زوج   

 .عدم قصد تبرع نیازی نیست
پس از گـواهی عـدم امکـان         « و قید  .م.ق 336 با توجه به عموم و اطالق تبصرۀ مادۀ       

که در زمـان طـالق موضـوع          رسد در صورتی   نظر می   به 6  در قانون تفسیر تبصرۀ    »سازش
گیرد، اما چنانچه ضـمن      المثل مطرح شود، با دادخواست طالق مورد حکم قرار می           اجرت

المثل مطرح نشود، برای ارائۀ دادخواست از سوی زوجـه            دادخواست طالق موضوع اجرت   
 دورۀ زنـدگی    گرفتـه در    المثـل کارهـای صـورت       منظـور دریافـت اجـرت       پس از طالق به   

 . زناشویی، هیچ مانعی وجود ندارد
 چنانچـه  .م.ق 336 بنا بر مبانی فقهی حقوقی، عموم و اطـالق تبـصرۀ الحـاقی مـادۀ           

تواند در طول دوران زندگی زناشویی هـر         دادخواست طالقی درمیان نباشد نیز، زوجه می      
فاضـل  (قدام کنـد    المثل ا   زمان که اراده کرد، حتی بعد از مرگ زوج، برای دریافت اجرت           

رسد که این حکم در رابطـه بـا           نظر می   اما به ). 413 و   412: 2تا، ج     ، بی یموحدی لنکران 
نحله صادق نباشد، زیرا نحله تأسیس حقوقی خاصی است که به نفـع زوجـه و در زمـان                   

 .شود طالق در نظر گرفته می
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ر رابطـه بـا   ای که شاید تذکر آن مفید باشد، این است که برخـی نویـسندگان د               نکته
قانونگذار نباید زنان را در حد فرد مزدبگیـر و          «المثل به زنان اعتقاد دارند        پرداخت اجرت 

ایـن موضـوع در نظـر اول صـحیح          ). 292 و   291: 1390کاتوزیـان،   (» اجیر پایین بیاورد  
است و نباید زنان را به چنین ادعاهایی تشویق کرد؛ چـرا کـه شـاید چنـین موضـوعاتی                    

هـای جـدی و    تصادی زوج یـا ورود اعـضای خـانواده بـه دادگـاه، آسـیب      علت ضعف اق  به
اما این موضوع نباید موجب شود که اگر زوجه پـس           . ناپذیری به خانواده وارد کند      جبران
شود، از حق خود محـروم        ها زندگی، بدون پشتوانۀ اقتصادی و بدون دلیل رها می           از سال 
شـود، بلکـه      وی زوج طـالق داده مـی      ای نیست که از سـ       این موضوع مختص زوجه   . باشد

شود که به دالیل منطقی درخواست طالق کرده اسـت، زیـرا اگـر                ای هم می    شامل زوجه 
زن بدون پشتوانۀ اقتصادی رها شود، مسائل و مشکالت بـسیاری بـرایش پـیش خواهـد                 

ای هـم کـه خـود موجبـات طـالق را              البته بیان مذکور به این معنا نیست که زوجه        . آمد
کنـد،    عالوه مواردی را هم که زوج فـوت مـی           به. ورده است، باید رها گذارده شود     فراهم آ 

باید به این موارد افزود؛ زیرا بر همگان واضح است کـه در بـسیاری مواقـع شـاید ضـعف            
اقتصادی و فقر علت عمدۀ جرایمی باشد کـه نظـم عمـومی و اخـالق حـسنۀ جامعـه را                     

تری برای جبران ضرر بـرای        د عنوان مناسب  بای«درست است که بگوییم     . کنند  تهدید می 
 و  291: 1390کاتوزیـان،   (» همسران و مادران که اسـوۀ مهربـانی و وفادارینـد، بگـذاریم            

عـالوه    اما این عنوان باید بر اسـاس مبـانی و اصـول فقهـی و حقـوقی باشـد و بـه                     ) 292
سـت و   المثل حقی است که وجود دارد و مبانی و شیوۀ محاسبۀ آن نیز مـشخص ا                 اجرت
 .پوشی کرد توان با چنین دالیلی از آن چشم نمی

الزحمـه پرداخـت      نکتۀ آخر اینکه بسیاری از مشاغل هـستند کـه در ازای آنهـا حـق               
رسـد صـرف      نظر می   به. شود، اما آن مشاغل از منزلت و ارزشمندی باالیی برخوردارند           می

 با هدف ارتقای اهمیت     المثل، باید اقداماتی    نظر از مسئلۀ پرداخت یا عدم پرداخت اجرت       
 .داری و تربیت فرزند صورت بگیرد و ارزشمندی خانه

 
 گیری نتیجه
 تـشیید  در معاضـدت  معاشـرت،  حـسن . م.ق 1114 و 1104 ،1103 مـواد  طبـق . 1
 شوند،  محسوب می  زوجه تکالیف شوهر از  منزل در سکونت و اوالد تربیت خانواده، مبانی
 دریافت بر زوجه استحقاق برای آنها از موسع سیرتف و هستند کلی بسیار عناوین این اما
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 رسد می نظر به. گذارد نمی جایگاهی باقی. م.ق 336 مادۀ الحاقی تبصرۀ تصویب و المثل اجرت
 شرع به زوجه تکالیف تعیین منظور به. م.ق 336 مادۀ الحاقی تبصرۀ صدر با مطابق است بهتر
 در اطاعـت  مـراد  که (زوج از زوجه اعتاط فقهی، های  کتاب و احادیث اساس بر .شود رجوع
 اذن منزل و از زوج اذن بدون زوجه خروج عدم ؛)است عادت و عرف حد در استمتاعات مورد
 دیگـری  دادن امور  انجام و زوجه هستند  تکالیف از زوج، اموال در تصرفات در زوج از گرفتن
 .شود نمی محسوب وی تکلیف خارج است، استمتاع موضوع از که

المثـل را بـه       موضـوع اجـرت    1391 سـال  مـصوب  خانواده حمایت قانون 29 مادۀ. 2
 بـه  المثل  اجرت تعلق شرایط این تبصره  طبق.  ارجاع داده است   336تبصرۀ الحاقی مادۀ    

 در زوجـه  سـوی  از تبـرع  قـصد  عدم دادن عمل؛  انجام به دستور زوج : عبارتست از  زوجه
 زوجـه  عهـدۀ  بـر  شرعاً که باشد موریا جملۀ از گرفته  صورت عمل دادن کار؛  انجام حین
 نکتـۀ قابـل تأمـل در ایـن          .باشـد  داشته وجود اجرت عمل آن برای درعرف است؛ نبوده
 اسـت، ایـن قیـد مـانع        دادگاه سوی از زوجه تبرع عدم قصد و زوج دستور احراز شرایط،
 هدف تأمین و قابلیت  شود  محسوب می  المثل  اجرت مالی حق به زوجه رسیدن در جدی
 مـادة  چـون  عامی مواد گفت توان می که آنجا تا ندارد؛ را تبصره این تصویب از نگذارقانو

 کـه . م.ق 336 مـادۀ  تبصرۀ تا دارند بیشتری قابلیت حق این اثبات در. م.ق 337 و 336
 .است رسیده تصویب به منظور این برای خاص طور به

ان طـالق پرداختـه     المثـل در زمـ       قانون حمایت خانواده به موضوع اجرت      29مادۀ  . 3
 مـاده واحـدۀ   6دست آورد که مادۀ مذکور همچون تبـصرۀ         توان به   از این قرینه می   . است

اما . المثل در زمان طالق نظر داشته است        قانون اصالح مقررات مربوط به طالق، به اجرت       
توان گفت کـه ایـن تبـصره در سـایر             می. م. ق 336با توجه به عموم تبصرۀ الحاقی مادۀ        

 زناشـویی  زنـدگی  دوران طـول  در تواند می بنابراین زوجه .  نیز قابلیت اعمال دارد    ها  زمان
 امـا . کند اقدام المثل  اجرت دریافت برای زوج، مرگ از بعد حتی کرد و  اراده که هر زمان 

 حقـوقی  تأسـیس  نحلـه  زیرا نیست، صادق نحله با رابطه در حکم این که رسد  می نظر  به
 .است شده گرفته نظر در طالق زمان در زوجه نفع به که است خاصی
پس از گـواهی     « عموم و اطالق این تبصره و قید       .م.ق 336 با توجه به تبصرۀ مادۀ    . 4

رسـد کـه اگـر در زمـان طـالق            نظر مـی    به 6 هدر قانون تفسیر تبصر    »عدم امکان سازش  
 گیرد و چنانچـه    المثل مطرح شود، با دادخواست طالق مورد حکم قرار می           موضوع اجرت 

المثل مطرح نشود برای ارائۀ دادخواسـت از سـوی    ضمن دادخواست طالق موضوع اجرت    
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گرفتـه در دورۀ زنـدگی        المثل کارهای صورت    منظور دریافت اجرت    زوجه پس از طالق به    
 . زناشویی هیچ مانعی وجود ندارد

 6تبـصرۀ   » ب«المثل حکم کند، نوبت به بنـد          که دادگاه نتواند به اجرت      در صورتی . 5
رسد که مطابق آن و بر اساس نوع کارهایی کـه        انون اصالح مقررات مربوط به طالق می      ق

زوجه در خانۀ شوهر انجام داده است، سنوات زندگی مشترک و وسع مالی زوج، نحله به                
با نظر به قیودی که برای نحلـه        . شود  گیرد که نوعی بخشش محسوب می       زوجه تعلق می  

 . المثل دانست ساس نحله را همان اجرتتوان پایه و ا مقرر شده است، می
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