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اجرت المثل ایام زندگی مشترک با تأکید بر رویه قضایی


هاجر شیخی بیرگانی ،سید مهدی میرداداشی

(تاریخ دریافت2931/20/20 :؛ تاریخ پذیرش)2936/20/04 :

چکیده
حکومت اخالق در خانواده ،اصلی بنیادین است و محوری ترین موضوع نهاد خانواده را تشکیل می دهد .خدمت همسر یا ماادر ،در منال
با انگیله مهربانی و فداکاری همراه است و صحبت از حق اللحمه درباره این تکالیف اخالقی نارواست .ولی اگر بخواهیم از جنباه حواوقی
به بحث بپردازیم با سؤاالتی مواجه خواهیم شد که این تحویق درصدد پاسخ به آن است.اجرت المثل که یکای از مااادیق حواوق ماالی
زوجه محسوب می گردد در کنار حووق مالی دیگر مانند مهریه ،نفوه و ...قابل مطالبه از سوی زوجه است .در حووق اسالم و ایران زوجاه
در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به زوج دارد ،زوجه غیراز این تکالیف ،وظایف دیگری در قبا شوهرش ندارد .بار هماین اساا
اجرت المثل از حووق ویژه ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است .چنانچه زوجه به دساتور زوج کااری غیار از وظاایف
زناشویی را انجام دهد ،در حالی که عرفاً برای آن حق اللحمه ای تعلق گیرد ،استحواق دریافت اجرت آن را دارد ،مگر این که ثابات شاود
زوجه کارهای ملبور را به قاد تبرع انجام داده است.

کلیدواژگان
اجرت المثل ،اجرت المسمی ،دستور زوج ،عدم تبرع ،نحله.

 مسئول مکاتبات :کارشناسیارشد حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهtebname@yahoo.com :

 نویسنده مسئول :استادیار ،گروه حقوق خصوصی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmirdadashim@yahoo.com :

این مقاله از پایاننامه استخراج شده است.
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مقدمه
اهمیت نهاد خانواده و تنظیم روابط زوجین برر کسری پوشریده نیسرت .یکری از مروارد اساسری و
پراهمیت در تنظیم روابط زوجین ،پرداختن به مسأله تمکین و نشوز زوجین اسرت .در نظرا هرا
مردساالر و تفکرات قرون وسطایی ،تفکرر االرد در مرورد خرانواده و روابرط زوجرین ،تفکررات
کا جویانه بوده و اصوالً زن را وسیله تلذذ جسمانی مرد دانسته و برا زن حقی در مقابل مرد قایل
نبودهاند .در نظا خانوادگی مبتنی بر آموزهها اسال برخالف نظا ها گذشرته ،بررا زن ارز
قائل شده و حقوق خاصی برا او در نظر گرفته شده است.
نحله و اجرت المثل ایا زناشویی دو تأسیس حقوقی است که قرانون اصرالم مقرررات رالق
برا اولین بار در حقوق ایران ابداع نموده و در جهت حفظ حقوق زوجره در هنگرا

رالق و برا

شرایطی خاص ،زوج را مکلف به تأدیه آن در حق زوجه نموده است .هر گاه کسی بر حسد امرر
دیگر اقدا به عملی نماید که عرفاً برا آن عمل اجرتی بوده و یرا آن شرخع عادتراً مهیرا آن
عمل باشد ،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود ،مگر این که معلو شود قصد تبررع داشرته
است( ».ماده  336قانون مدنی)
به عبارتی زوجه با شرایط مقرر در تبصره ماده  336ق .میتواند اجرت المثرل کارهرا دوران
زناشویی را مطالبه نماید لذا دادگاه با تعیین کارشناس میزان اجرت المثل را تعیین می نمایرد .مهرم
ترین شاخع در پرداخت یا عد پرداخت اجرت قصد یا عد قصد تبررع از ررف عامرل اسرت.
قصد تبرع یعنی انجا کار برا رضا خدا بدون این که قصرد مطالبره اجررت آن را داشرته باشرد
.یعنی بخواهد به عامل اجرت بدهد ،اما عامل قصد تبرع کرده باشد .اجرت به و تعلق نمی گیرد،
زیرا عامل با نیت بر علیه خویش اقدا کرده و دیگر وجهی برا رعایت قاعده احترا مال یا عمرل
مسلم باقی نمی ماند و فقط با امر به عمل عامل ضامن برا پرداخت اجرت نمی شود ،بلکره بایرد
عمل انجا گرفته عامل هم موصوف به ضمان گردد .به عبارت دیگر باید نیت عامل برا پرداخت
اجرت همراه با نیت اجیر برا گرفتن اجرت باشد تا به و اجرت تعلق گیرد لذا اگر اجیرر نیرت
گرفتن اجرت را نکند دیگر اجرت به و تعلق نمی گیرد .به همین جهت در دو مرورد ذیرل علری
رام امر آمر به انجا عمل عامل مستحق بر اجرت نیست؛
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 .1عامل قصد تبرع کرده باشد که این امر مانع جریان قاعده احترا عمل مسلم می گردد.
 .2قرینه ا خارجی حکایت کند که عامل در این عمل قصد مجانیت داشته است.
رویکرد رویه

قضایی در ارتباط با اجرت المثل زوجه به چه صورت است؟

روش تحقیق و برخي نتایج تحقیق
رو

تحقیق کتابخانه ا و ابزار آن جمع آور ا العات بر اساس فیش بردار و مرتد کرردن و

تحلیل آن ها می باشد.
هدف و ضرورت از تحقیق مقایسه

تطبیقی دریافت اجرت المثل در حقوق موضوعه و رویه

قضایی می باشد.
در ذیل به برخی از نتایج تحقیق اشاره می شود:
 زن در صورتی که قصد تبرع داشته است حق مطالبه اجرت المثل ندارد. اگر احراز شود که کارها زن به امر شوهر نبوده است و حق مطالبه اجرت المثل ندارد.تبصره ماده  333ق .شرایطی را که زوجه می تواند برا کارها انجا شرده درخانره اجررت
المثل مطالبه کند تشریح کرده است .چنانچه زوجه شرایط اسرتحقاق اجررت المثرل را پیردا نکنرد،
محاکم زوج را به پرداخت نحله الزا می کنند .تبصره  3به موجد ماده واحده  1331نسخ شده بره
جز بند (ب) آن .در حال حاضر تبصره ماده  333قانون مدنی مالک عمل محاکم می باشد.
معني و مفهوم اجرت المثل
اجرت المثل کلمه ا عربی است .که از دو کلمه اجرة و مثل تشکیل شده است.
أجرة  :به معنا مزد( ،جعفر لنگرود  )10 ،اجرت ،مال اإلجاره ،قیمت ،بها ،بها مقطوع ،نرخ
(رسمی) ،نرخ پست.
مثل :جمع أمثال :چیز مشابه ،چیز هم اندازه ،مثرل ،مقردار ،انردازه ،برابرر ،شرباهت ،هماننرد ،
تصویر (ذهنی) ،معادل ،همسان(.آذرتا 4 ،و )635األجرة  :جمع أجر به معنا مزد اجیر ،حق العمرل
مزدور( .بندر ریگی )8 ،و همچنین آن چه به عنوان پادا

داده میشود( .ابن منظور )49 ،اجرت در
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لغت به معنا مزد( ،سیام )14 ،کار ،حق القد  ،دستمزد ،قیمتی که در مقابرل اسرتفاده از منرابع برر
عهده شخع مستقر می شود( .دهخدا1054 ،؛ معین )148 ،مستأجر برا قربم موضروع اجراره و
گذشتن مدتی که در ظرف آن استیفا منافع ممکن بود ،مدیون اجرت می شود اگرچه انتفاعی هرم
نبرده باشد( .دهخدا ،همان)
اجرت المثل؛ اجرتی که برا تعیین مقدار آن اجررت امثرال موضروع اجراره مرورد نظرر قررار
میگیرد .در موارد که عقد اجاره به سبد فقد شر ی با رل و یرا اصرالً عقرد منعقرد نشرده و
شخع هم از شیء منتفع شده باشد ،بر عهده

اوست که اجرت المثل آن را به مروجر یرا مالر

بدهد( .همان) در قراردادها استخدا قدیم ،آن را رزق می خواندند که فعالً حقروق مری گوینرد.
(جعفر لنگرود )154 ،
کلمه

اجرت در معنا دستمزد استعمال می شود و مزد بگیر را «اجیر» می گویند .گاهی نیرز

برا مفهو پادا

از واژه «اجر» استفاده می کنیم که این کاربرد به بحث ارتبرا ی نردارد( .مرروج،

 )16بلکه منظور از اجرت المثل در این تحقیق ،اجرت المثل کارها زوجه در ایا زندگی مشترک
می باشد.
اجرت المثل در اصطالم فقه عبارت است از این که اگر کسی از مرال دیگرر منتفرع شرود و
عین مال باقی باشد و برا مدتی منتفع شده بین رفین مال اإلجاره ا معین نشده باشد آنچره کره
بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحد مال مزبور بدهد اجرت المثل نامیده مری شرود خرواه
استیفاء مزبور با اذن مال

باشد خواه بدون اذن او .در صورت اخیر ،اجرت المثل جنبه

خسارت

هم دارد .گاهی هم به معنا عوض المثل است .در اصطالم حقوق مدنی عوض را در عقد اجراره
اشخاص (= اجاره

اعمال) اجرت نامند( .جعفر لنگرود )154 ،

اجرت از لحاظ مدنی و فقهی عبارت است از:
الف) در عقد اجاره خدمات ،عوض اقتصاد خدمت را اجرت نامند.
ب ) مال االجاره در اجاره اشیاء را هم اجرت گویند در این صورت این کلمره برا لغرت دیگرر
مرکد است مانند «اجرت المسمی» و «اجرت المثل»( .همان)
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اجرت المثل( بهره بها) اگراستفاده از مال یا عمل دیگر مستند به عقد اجاره نباشد و یا بیرون
از مدلول عقد اجاره باشد یا عوض آن را بدهد ،این عوض را اجرت المثل نامند .در برابرر اجررت
المسمی به کار رفته است ( .همان 154 ،و )155
اجرت المسمی  :اجرتی است که در متن اجاره نامه برده شده و معرین گردیرده اسرت .عروض
المسمی هم می گویند .در هر عقد معروض ،عروض مرذکور در عقرد را عروض المسرمی گوینرد.
(همان)155 ،
هرگاه در در قرارداد اجاره اعم از اجاره اشخاص ،حیوان واشیا ،رفین بر اجرت معرین توافرق
نموده باشند آن را «اجرت المسمی» می گویند .اما اگرر در مرتن قررارداد ،در مرورد اجررت توافرق
صورت نگرفته باشد ،در این صورت اجیر در قرارداد (اجاره اشخاص) یا موجر (در اجراره اشریا و
حیوانات) مستحق «اجرت المثل» خواهد شد ( .حسین مروّج ،همان)
مقصود از اجرت المثل اجرت عوض کار انجا شده می باشد که برا تعیرین آن مرالک هرا
زیر دخالت خواهند داشت:
 .1نوع کار انجا شده :در تعیین اجرت المثل ،کار انجا شده از حیث ماهیت و کیفیرت ارز
دهی میشود شود و اجرت آن از دید عرف محاسبه می گرردد .بردیهی اسرت کره دقرت و
ظرافت به کار رفته در نتیجه کار مورد توجه قرار می گیرد.
 .2وضعیت عامل :وضعیت عامل و میزان مهرارت و تجربره او در تعیرین اجررت المثرل ترا یر
خواهد داشت( .حسینی شیراز )205 ،
اجرت نقا

حرفه ا در خلق ی

ا ر ماندگار با اجرت نقا

همان ور که مزد راننده دیگر که پروانه

معمولی تفاوت دارد.

پایه دو دارد متفاوت خواهرد برود .حتری ممکرن

است عوامل دیگر مثل سن وجنس ( مرد و زن ) عامل نیز ا ر گذار باشد (هدایت نیا 2۲ ،و )23
البته این تعریف به بحث ما ارتباط ندارد .چون این تعریف فقط به انتفاع از مال دیگر اشراره
نموده است ،در حالی که موضوع بحث ما بهره مند زوج از نیرو کار زوجره در ایرا زناشرویی
است.
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در بسیار از معامالت چون اجاره ،مضاربه ،مساقات ،جعاله ،وکالت و ...پرداخت اجرت المثل
به شخصی که بر انجا کار مأمور شده ،امر معمولی می باشد ،از این تعریف برر مری آیرد کره
اجرت المثل دارا تعریف عا است و این قابلیت را دارد ،که در انواع معامالت نقش داشته باشد.
تفاوت اجرت المثل و اجرت المسمي
در کل اجرت ،به اجرت المثل و اجرت المسمی تقسیم می شود:
اجرت المسمی مقدار اجرتی است که در عقد بر آن توافق شده یا این که پرداخت آن مبلر در
نزد رفین عقد معین باشد .اما اجرت المثل اجرت متعارفی است ،که بدون تعیین از جاند رفین
عقد نسبت به عمل ،بعد از انجا کار پرداخت می شود( .مهرپور و همکاران)۸۲ ،
در االد معامالت که استفاده از کار (مضاربه ،مساقات )...یا منفعت ایر (اجاره شخع) وجود
دارد ،زمینه رم اجرت المثل وجود دارد .البته در مورد اجرت کار زن در منزل بحرث مسرتقلی در
فقه وجود ندارد ،بلکه مطابق موضوعات مندرج در بخش معامالت شباهت هایی وجرود دارد ،کره
قابل استناد است .بدیهی است در هر موضوعی فقهی پرداخت اجرت المثل از ی

شرط کلری کره

همان احترا به عمل مسلم و پرداخت دستمزد عامل می باشد ،تبعیت می کند .اسرتحقاق یرا عرد
استحقاق اجرت برا عامل ،تابع شرایط خاصی است که در بحث اجاره اشرخاص مرورد بررسری
قرار می گیرد( .همان ۸۲ ،و ) ۸3
هرگاه کسی کار را برا دیگر انجا می دهد ،رابطه آمر و عامل به دو صورت زیر خواهرد
بود:
ی

صورت آن است که قرارداد صحیحی بین آن دو وجود داشته و عامرل برر اسراس قررارداد

منعقد شده آن را انجا دهد ،در این صورت بین آمر و عامل ،قرارداد صحیحی وجود داشته و حرق
الزمه

عامل تابع مفاد قرارداد است.

صورت دیگر این است که در رابطه بین آمر و عامل هیچ قرارداد صحیحی وجود ندارد .در این
صورت نیز بر دو قسم است :ی
اساس ی

قسم این است که میان آن دو قرارداد فاسد وجود دارد ،مثالً بر

عقد اجاره بدون تعیین اجرت شخصی برا کار اجیر شود( .هدایت نیا)۸3 ،
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در این فرض عقد اجاره به دلیل عد تعیین اجرت با رل اسرت و در ایرن گونره مروارد اجیرر
مستحق اجرت المثل خواهد بود .قسم دیگر آن است که میان آمر و عامل هیچ قررارداد (اعرم از
صحیح و فاسد) وجود ندارد .شخصی از دیگر کار را خواسته و او نیز بر اساس خواسته

آن

شخع به انجا آن مبادرت کرده است .در این فرض آیا عامل مسرتحق حرق الزحمره اسرت؟ بره
عنوان مثال شوهر از همسر

می خواهد تا در مزرعه ،کارخانه ،مغازه یرا حتری در خانره ا

کرار

کند ،بدون این که هیچ قرارداد میان آن دو منعقد شده باشد .در این قبیل موارد آیرا زن اسرتحقاق
اجرت دارد یا خیر؟ بر فرض اسرتحقاق اجررت او چگونره تعیرین مری شرود؟ بنرابراین بحرث در
استحقاق اجرت و کیفیت پرداخت حق الزحمه عاملی است که به درخواست دیگر کار انجرا
می دهد ،بدون این که قرار داد میان آمر و عامل وجود داشته باشد( .همان)54 ،
نظر بعضي از فقهي راجع به اجرت المثل
هنگامی که کسی به دیگر امر کند که عملی را انجا دهد ،اگر به قصد تبرّع انجا دهرد مسرتحق
اجرت نیست هر چند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد اما اگر شرخع مرأمور قصرد اجررت
داشته و نوع عمل هم از اعمالی باشد که به ور متعارف مستحق اجرت است هرچنرد آمرر قصرد
انجا تبرعی عمل را از رف عامل داشته باشد فرقی نمی کند که شأن عامل گرفتن اجرت باشد و
یا شغل معمولی خود را برا آن قرار داده باشد یا خیر .همچنرین اسرت (مسرتحق اجررت) اسرت
درصورتی که نه قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دریافت اجرت به دلیل قاعده احترا مرال مسرلم.
( با بائی یزد )11۱ ،
در کتاب فقهی دیگر در پاسخ به این سؤال که زوج پنبه می دهد به زوجه که کرباس به عمل
آورد و ظاهراً زوجه مطالبه اجرت نمی کند بعداً به فوت زوجه یا به بینونیت رفین زوجه میتواند
مطالبه اجرت بکند یا نه آمده است« :اگر در حین عمل به قصد امداد شوهر یا محم ا اعرت او و
بالعوض فعل عمل کرد چنان که فعل زنان در خانه شوهران عادتاً چنین است نمی تواند بعد از آن
مطالبه اجرت کند و اگر در واقع قصد اجرت داشت لکن معلو اسرت کره منظرور شروهر مجرانی
است و او هم به ظاهر تعارف و ا اعت به عمل آورد و در واقع قصد اجرت داشت که اگر شروهر
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می دانست چنین است هرگز راضی نمی شد باز هم زوجه استحقاق اجرت ندارد و اگر زوج اکراه
کند زوجه را یا قرار اجرت به عمل بشود و مجانیت و بالعوض بودن فهمیده نشرود و زوجره هرم
واقعا قصد مجانیت نداشته باشد استحقاق اجرت المثل را دارد اگر تعیین نشده باشرد( »...جعفرر
لنگرود )190 ،
از این نظرات فهمیده می شود که باید موارد گوناگون کار اجیر را جداگانه مورد بررسری قررار
داد .به ور مثال در مورد عملی که شخع اجیر برا عامل انجا می دهد (بدون این که قرارداد
میان آمر و عامل وجود داشته باشد) چهار صورت متصور است:
 .1آمر و عامل هر دو قصد تبرّع داشته باشند :در این فررض هرر دو قصرد تبررّع داشرته انرد و
ادعا بعد ا ر ندارد که در این صورت به دلیل اقدا به ور قطع مستحق اجرت نخواهد بود.
 .2آمر و عامل هر دو قصد اجرت کرده باشند بدون آن که آن را تعیین کنند :در این صورت نیز
عامل را مستحق اجرت المثل دانسته است و هیچ ی

از فقها بر آن نقد وارد نکرده انرد (.با برائی

یزد )117 ،
مضمون برخی روایات نیز نهی از به کار گیر شخع بدون اجرت اسرت (حرّعراملی 246 ،و
 )254که جمعی از فقیهان این دسته از روایات را بر کراهت حمرل کررده و گفتره انرد :دلیرل نهری
پیشگیر از نزاع احتمالی بین آمر و عامل است( .حسینی 235 ،؛ هدایت نیا )55 ،بر این اساس ،در
اصل لزو اجرت المثل بین فقیهان اتفاق نظر وجود دارد ،در مرورد مبنرا آن آرا متفراوت اسرت.
بعضی گفته اند ،هرگاه آمر و عامل هر دو قصد اجرت کرده ولی اجرت را معین نکرده باشند ،ایرن
رابطه اجاره یا جعاله فاسد محسوب می شود هر جا که اجاره یا جعاله فاسد باشد ،عامرل مسرتحق
اجرت المثل میشود( .حسینی203 ،؛ موسو خمینی 551 ،و)559
ممکن گفته شود ،این که عامل مستحق اجرت باشد قابل قبول است ،اما چرا باید اجرت المثرل
پرداخته شود؟ در پاسخ به این پرسش خواهیم گفت که اگر اجرت المثل را نپذیرفتیم ،باید بره «ما
قصده اآلمر» و یا «م قصده الع مل» ملتز شویم (با توجه به این که ممکن است آمرر وعامرل هرر دو
ی

مبل را قصد نکرده باشند ،بلکه عامل مبل بیشتر را قصد کرده باشد) .منظرور از «مرا قصرده

االمر» این است که به عامل اجرتی پرداخت شود که آمر قصد کرده است .برا این احتمال چنرین
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استدالل می شود که آمر به اجرتی که قصد کرده ،اقدا نموده اسرت و برا همرین اجررت خواسرته
است کار برایش انجا شود ،نه بیش از آن .مقتضا اصل برائت نیز نفی لزو میزان زاید بر قصد
آمر است.
مقصود از «ما قصره اعاامر » این است که به عامل اجرتی پرداخته شرود کره خرود او اراده کررده
است و عمل را با هدف به دست آوردن آن انجا داده است .برا این احتمال نیز چنرین اسرتدالل
می شود که عامل عمل خود را به کمتر از آن چه قصد کرده نمی دهدو قاعده احترا به عمل ایرر،
ایجاب می کند که هر آن چه مقصود و بوده به او اعطا شود( .حسینی205 ،؛ نجفی)336 ،
در این که ما قصده اآلمر را باید پذیرفت یا ما قصده العامل را ،باید گفت هیچ کردا از ایرن دو
قابل پذیر

نمی باشد ،زیرا با یکدیگر معارضه دارند .پرداخت «ما قصه اآلمرة» گر چه به سود آمرر

است لکن به ضرر عامل می باشد .همان ور که پرداخت «ما قصه اعاام » به سود عامل و به ضررر
آمر است .در حالی که اگر به اجرت المثل ملتز شویم ،منافع هر دو رف تأمین می شود .صاحد
جواهر اجرت المثل را مقتضا قواعد دانسرته و افرزوده اسرت :مقرا  ،مقرا ضرمانات اسرت ،نره
معامالت و ضمان برا هر چیز به قیمت آن است .بنابراین ،باید قیمت عمل سنجیده شود ،نه آنچه
آمر یا عامل قصد کرده است(.نجفی)336 ،
 .3آمر قصد اجرت کرده ولی عامل متبرع باشد :در این فرض نیز چون خود عامل تبرعراً اقردا
کرده به اتفاق فقها مستحق اجرت نیست.
 .4آمر قصد تبرع داشته ولی عامل قصد اجرت کرده باشد یا قصد دریافت مزد یا عد دریافرت
مزد نکند (بدون قصد و نیت کار انجا بدهد) :بعضی از نویسندگان در لزو اجرت المثل درایرن
فرض تردید کردهاند(.حسینی عاملی)366 ،
بعضی نیز اجرت المثل به عامل را موافق احتیاط دانسته اند ( .با بائی یزد )112 ،
اما اکثر فقیهان به لزو اجرت المثل حکم کرده اند :صاحد عروه بر لزو اجرت المثرل تاکیرد
کرده (همان) و در مستمس

عروه ادعا شهرت شده است ( .با بائی حکیم)139 ،

صاحد مجمع الفائده نیز گفته است :اجماع در این مسئله ،محتمل است (مقدس اردبیلری)83 ،
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و به تعبیر آیة اهلل خوئی قائل به ضمان معروف و مشهور بوده و خالفری در آن نقرل نشرده اسرت.
(خوئی)329 ،
ولی اگر ارضاع واجد نباشد مستحق اجرت خواهد بود( .انصارى و پژوهشگران مرکرز فقهر
ائمه ا هار علیهم السال )248 ،
قول اول مشهور بین فقهاست (همان)
برا قول مشهور(استحقاق اجرت) می توان به دالیل زیر استناد نمود:
الف) مقتضا اصل جواز اخذ اجرت است مادامی که دلیلی بر منع اقامه نشده باشد .به نظر می
رسد منظور از اصل مزبور ،این قاعده است که هر عاملی استحقاق اجررت عملرش را دارد
مگر این که قصد تبرع داشته باشد و یا دلیلی عقلی یا شرعی بر ممنوعیت آن اقامه شود.
ب) فرموده خداوند تعالی (و علَى اعْموعُ ِ
ود عَهُ ِرْزقُر ُهر ) «علی» بر وجوب داللت می کند یعنی مخارج
َ َ َْ
خوردوخوراک زن بر عهده پدر فل است و این امر بر و واجد است و لسان عرا آیره
شامل فرض بحث یعنی اجرت شیردادن نیز می شود (همان)249 ،

رورُ ) یعنی :پس اگر به فرزندتان شیر دادند،
ج) فرموده خداوند تعالی( :فَرِ ْْ أ َْر َ
َ ْرا َ عَ ُم ْرف فَرهُُوُ أ ُ
ُج َ
بهاى آن را بدهید مالحظه می شود که آیه مزبور ا الق داشرته و شرامل جرایی کره زوجره
کماکان در قید زوجیت باشد و یا نباشد می شود(.همان)

د) روایت داود بن الحصین که از اما صادق(ع) نقل می کند...« :و إِ ْْ وج َه ْاألَب مر رة َِراه ََِرَرار ِ
ُ َ ْ ُْ ُ ُ َْ َ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َد َرا ر َرف فَر َااعَررْل ْاألُا َُ أ ُْرَرراُهُ إُ ََ ْم ََ ر َد َرا ر َرف فَر ْ عَررهُ أَ ْْ َرْ ِ َعررهُ مْر َهررا إُ أَْ َْي ر ْ اه عَررهُ َو أ َْرفَر َرأ َرره أَ ْْ َر َ َرُ َم ر َ
أ ُِم ِره» (شیخ صدوق )434 ،یعنی اگر پدرِ فل کسی را بیابد که حاضر است برا چهرار درهرم
فل را شیر دهد و مادر فل بگوید من جز با دریافت پنج درهرم شریر نخرواهم داد ،پردر
حق خواهد داشت تا فل را از پیشِ مادر بردارد هرچند برا
را در نزد مادر

فل بهتر است که پدر ،و

واگذارد.

از مفهو روایت استفاده می شود که مادر به اندازه اجرتری کره دیگرران بابرت اجررتع رضراع
میگیرند ،استحقاق اجرت خواهد داشت (انصارى و پژوهشگران مرکز فقهر ائمره ا هرار علریهم
السال )249 ،
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بررسي اجرت المثل از نظر حقوقي و رویه قضایي
از نظر حقوقی قانون گذار به ماده  336قانون مدنی که در حوزه کلیات است و بعراً شرامل مرورد
بحث هم می شود اکتفا ننموده و در تاریخ  23/10/1385تبصره ا را بره ذیرل مراده مزبرور ملحرق
نموده است که ویژه اجرت المثل در حوزه خانواده است.
«تبصره الحاقی :چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بره عهرده و نبروده وعرفرا بررا آن کرار
اجرت المثل باشد ،به دستور زوج و با عد قصد تبرع انجا داده باشد وبرا دادگاه نیز ابت شود،
دادگاه اجرت المثل کارها انجا گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حکم می نماید».
ممکن ا ست از نظر شکلی این ایراد به قانون گذار مدنی وارد باشد که چرا موضوع مربروط بره
حوزه خانواده را ذیل قواعد عمومی قراردادها آورده است؟
که در پاسخ باید گفت نگاهی به سیر تقنینی تبصرۀ الحاقی ما را در رسیدن به پاسخ سؤال فروق
هدایت میکند .در آااز بق مصوّبة مجلس شورا اسالمی ،بنا بود تبصرۀ الحراقی ذیرل مرادۀ

948

قانون مدنی ذیل بحث میراث زوج و زوجه بیاید که البته مرورد ایرراد مراهیتی شرورا نگهبران در
جلسة مورخ  14/5/1381واقع شد .در نظریة شورا نگهبان آمده است« :ا الق تبصرۀ ماده واحرده
نسبت به موارد که کار زوجه به دستور زوج با عد قصد تبرع زوجره باشرد ،ولری دسرتور زوج
ظهور یا صراحت در مجانیت داشته باشد یا جَر عرفی بر مجّانیت باشرد ،خرالف مروازین شررع
تشخیع داده شد».
شورا نگهبان بر این باور بود که تبصره برا تحقق دین زوج سه شررط را پریشبینری کررده
است:
 .1دستور زوج در امور که بر عهدۀ زوجه نبوده؛
 .2زوجه قصد تبرع ندارد؛
 .3عمل دارا اجرت المثل است.
در حالی که برا تحقق دین زوج ،شرط چهارمی نیز الز است و آن این که دستور زوج نباید
ظهور یا صراحت بر مجانیت داشته یا از نظر عرف بر این باشرد کره از رو مجانیرت دسرتور داده
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است و بنا ندارد در مقابل این عمل اجرتی بپردازد ،با وجرود ایرن قیرد ،دسرتورات زوج ظهرور در
مجانیت دارد ،در واقع اگر بخواهیم از این منظر نگاه کنیم متن مادۀ  336قرانون مردنی نیرز خرالف
شرع است .به نظر می رسد علت تصوید مادۀ 336ق .در سال  ،1307فتوا اصلی و مشهور میان
فقها آن عصر نظیر صاحد عروه بوده که بق آن ،قصد آمر و ظهور کال او هیچ دخالتی در دین
آمر و استحقاق اجرت المثل ندارد و قانون مدنی نیز در سال  1307بر اساس همان دیردگاه تردوین
شده است ،در حالی که فقها معاصر از جمله حضرات آیات امرا خمینری ،خرویی و گلپایگرانی
(رحمة اهلل علیهم) شرط چهار را با بیانات مختلف اضافه نمودهاند و شورا نگهبان نیز بر اسراس
دیدگاه اخیر ،این شرط را الز دیده است
به هر حال ،از آنجا که مجلس شورا اسالمی حاضر به اعمال اصالحات مرورد نظرر شرورا
نگهبان نشد ،رم مذکور به مجمع تشخیع مصلحت نظا فرستاده شد و البته این برار ذیرل مرادۀ
 336قانون مدنی به تصوید رسید ،با این استدالل که دریافت اجرتالمثل کار زن در منرزل ،منروط
به فوت زوج نیست تا در ذیل مواد مربوط به ارث زوجه بیاید.
حال باید دید آیا واقعاً تبصرۀ الحاقی به مادۀ  336ق ، .مفاد تبصرۀ  6ماده واحده را در حدود
که مغایر با آن تشخیع داده میشود نسخ نموده است یا خیر؟
به نظر میرسد چون تبصرۀ الحاقی به مادۀ  336قانون مدنی مبین آخرین ارادۀ قانونگذار است؛
بنابراین ،میتوان گفت قانون گذار به ور ضمنی با الحاق تبصرۀ فوق ،مفاد تبصرۀ  6ماده واحده را
در بخشها مغایر ،نسخ نموده است( .میرداداشی)136 ،
بنابراین در وضعیت جدید می توان گفت شرط تنصیف دارایی با دریافت اجرتالمثرل کرار زن
مانعة الجمع نمیباشد .در واقع به موجد تبصرۀ  6ماده واحده ،برا این که اجرت المثل به زوجه
تعلق بگیرد وجود هفت شرط ضرور است:
 .1الق به درخواست زوجه نباشد؛
 .2تصالح امکان نداشته باشد؛
 .3شرط ضمن عقد یا عقد خارج الز در خصوص امور مالی نشده باشد؛
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 .4زن از وظایف همسر تخلف ننموده باشد؛
 .۸درخواست الق زوج ناشی از سوء اخالق و رفتار زوجه نباشد؛
 .3دستور زوج برا دادگاه ابت شود؛
 .۱قصد عد تبرع در اعمال زوجه محرز باشد؛
در حالی که برا دریافت اجرتالمثل بر اساس متن مادۀ  336ق .و نیز تبصررۀ الحراقی ،تنهرا
وجود سه شرط (دستور زوج ،عد قصد تبرع زوجه و داشتن اجرت المثل برا عمل) کافی است.
اگر دیدگاه نسخ ضمنی را نپذیریم ،باید بگوییم الحاق تبصرۀ فوق بره مرادۀ  336قرانون مردنی
کار عبث و بیهوده بوده است ،چه این که فایده ا بیش از آنچه که در تبصرۀ  6ماده واحده آمده
بود بر آن مترتّد نخواهد بود ،عالوه بر این که دیدگاه نسخ ضمنی بیشرتر در جهرت ترأمین منرافع
زنان قرار دارد و دیگر دریافت اجرتالمثل منوط به عد وجود شرط خصوصی راجع به امور مالی
نخواهد بود .به عبارت دیگر ،زن همزمان هم میتواند اجررتالمثرل کرار خرویش و هرم تنصریف
دارایی در قالد شرط ضمن عقد را مطالبه کند( .همان)آن چه که مری توانرد ایرن ایرده را تقویرت
نماید آن است که هیچ دلیل فقهی و حقوقی روشنی بر این جهت وجود ندارد که اگرر درخواسرت
الق از سو زوجه باشد و از دریافت اجرتالمثل محرو خواهد بود؛(هردایت نیرا )213 ،چره
اینکه مبنا فقهی حکم به پرداخت اجرتالمثل ،قاعدۀ «احترا عمل مسلمان» است (کلینی)360 ،؛
سبزوار )176 ،؛ نجفی ،و یا به نظر برخی «بنا عقال» است و این امور اختصاص به فرض خاصی
ندارد ،چنانکه ویژۀ خدمات زن نیز نمی باشد .به همین دلیل قانونگذار در مادۀ 336ق .در حروزه
قواعد عمومی بدان اشاره نموده است .گفتنی است در وضع فعلی تبصرۀ  6ماده واحده به موجرد
بند  8ماده  58قانون حمایت خانواده  1391نسخ صریح شده است و به این ترتیرد بره تمرا ایرن
بحثها نظر پایان داده شده است.
بررسیها نشان میدهد که بعضی محاکم ،حتی قبل ازتصوید تبصرۀ الحراقی بره مرادۀ 336ق.
بیاعتنا به تبصرۀ  6ماده واحده در دادخواست اجرت المثرل ،برا اسرتناد بره مرادۀ پریشگفتره رأ
میدادند ،اعم از اینکه دادخواست اجرتالمثل در دوران زوجیت یا در ضرمن دادخواسرت رالق
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باشد .حتی در موارد که متقاضی الق زوجه باشد ،دادگاه به استناد مادۀ  336ق .رأ به اجرت
المثل صادر نموده است.
در یکی از این آرا آمده است« :درخصروص دادخواسرت خرانم ...بره رفیرت ....بره خواسرتة
تقاضا

الق و اجرت المثل منزل مسکونی و خانه دار به مدت  12سال بق نظر کارشناسری...

دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات ررفین و احرراز وجرود علقرة زوجیرت دایرم و...
خواستة خواهان را مبنی بر الق به علت عسر و حرج ایر ابت تشخیع داده و مستنداً بره مرادۀ

 1133ق . .و اصل مسلم شرعی مبنی بر «اعطالق َیه مر اْير سعَراق» حکرم بره رد دعروا خواهران
صادر و در مورد اجرت المثل با توجه به اقرار زوج به انجا کارها منرزل توسرط زوجره و عرد
بوت قصد تبرع ...خواستة خواهان را موجّه و ابت تشخیع داده مستنداً بره مرواد  336و 337ق.
حکم به محکومیت خوانده به تأدیة مبل  000/920ریال به عنوان اجررت المثرل اجراره بهرا سرهم
خواهان از منزل مشترک از تاریخ  26/2/1378لغایت  16/8/1379به میزان هر ماه  120هزار ریرال و
مبل  000/800/9ریال به عنوان اجرت المثل کارها انجرا شرده از ررف زوجره در مردت ایرا
زندگی مشترک در حق خواهان صادر و اعال میگردد »..الز بره ذکرر اسرت کره در رأ مرجرع
تجدید نظر ،رأ دادگاه بدو در خصوص اجرت المثل تأیید گردید ،ولری رأ دادگراه در مرورد
عد ا بات عسر و حرج نقم شد .در بخشی از رأ مرجع تجدید نظر آمده است ...« :با توجه بره
اینکه عسر و حرج تجدید نظر خوانده در ادامة زندگی مشرترک بررا ایرن دادگراه محررز اسرت،
خواستة خواهان موجه تشخیع و لذا گواهی عد ساز

صادر میگردد و مستنداً بره مرادۀ

1130

ق . .حکم به اجبار زوج به الق صادر میگردد و در صورت میسر نبودن اجبار ،خواهان میتواند
از دادگاه استیذان نماید .حکم صادره قطعی است»
همانگونه که در متن رأ دیده میشود ،متقاضی الق زوجه اسرت و برا توجره بره تبصررۀ

6

درخواست الق از سو زوجه ،و را از مطالبة اجرتالمثل محرو میکند .ولی دادگاه به استناد
مادۀ  336ق .رأ به اجرتالمثل داده و مرجع تجدید نظر نیز این رأ را تأیید کرده است.
این آرا نشان میدهد که به دلیل شرایط دشوار و مشکالت موجرود در تبصررۀ  6حتری قبرل از
تصوید تبصرۀ الحاقی به مادۀ 336ق ، .قضات ترجیح میدادند با استفاده از مادۀ پریشگفتره برق
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خواستة زوجه حکم دهند ،چه رسد به وضعیت جدید که با عنایت به مطالد پیش گفتره و نیرز برا
توجه به مادۀ  29قانون حمایت خانواده مصروّب  1391دادگراه مکلرف اسرت ترا در رأ خرود در
چارچوب تبصرۀ مادۀ  336قانون مدنی اقدا نماید.
درخصوص قصد تبرع نیز چنان که در محور اول اشاره نمودیم باید گفت اصل برر عرد تبررع
است ،چنان که از ذیل مادۀ  336قانون مدنی این معنی قابل استنباط است ممکن است گفته شود که
این اصل مخالف با ظاهر است و در فرض تقابل اصل عملی با ظراهر ،ظراهر مقرد خواهرد شرد.
چون زنی که به خانه ،فرزند و شوهر

عشق میورزد ،به ور معمرول و ظراهر قصرد اجررت در

خدمات و از جمله شیر دادن را ندارد .ولی باید گفت که تقد ظاهر بر اصل کلیت ندارد .تنها اگرر
ظاهر از ظهوراتی باشد که دلیل خاص بر حجیت آن وارد شده باشد ،بر اصل مقد میشود وگرنره
بعضی از فقها تقد آن را بر اصل نفی کردهاند .ظهور عرفی تبرعی بودن خدمات زن نیز از این نوع
ظواهر است و تقدیم آن بر اصل عد تبرع مسلم نبوده ،بلکه منتفی اسرت .صردور آرا متعردد در
محاکم بدو و تأیید آن در محاکم تجدید نظر و دیوان ،حاکی از عد وجود قصد تبررع از ررف
زن است .در این خصوص میتوان برا نمونه بره دادنامرة شرمارۀ  363-28/3/1380دادگراه بردو
بابلسر در پرداخت اجرتالمثل و دادنامة شمارۀ  938-2/8/81دادگاه تجدید نظر استان مازنردران در
تأیید آن و ابرا آن به موجد دادنامة  162-19/4/81از سو دیوان عالی کشور اشراره نمرود .وقتری
اصل بر عد تبرع شد مدعی تبرع (مدعی خالف اصل) باید تبرعی بودن کار را ا بات کند یعنی بره
وسیلة ادله (اقرار ،سند ،شهادت )... ،ا بات نماید که کار تبرعاً صورت گرفته است .چنان که همرین
معنی در کلمات فقها آمده است.
بنابراین در صورتی که مادر برا شیر دادن به کودک خود اجرت مطالبه کند اجررت او از مرال
کودک  -چنانچه دارایی داشته باشد  -پرداخت می گردد و هرگاه کودک دارایی نداشته باشد ،پردر
از باب نفقه اقارب اجرت را خواهد پرداخت و هرگاه پدر دارایی نداشته باشد ،مادر از براب نفقره
اقارب ملز است مجانا کودک خود را شیر دهد و یا به دیگر واگذار کند و اجرت او را بپردازد.
نتیجه :امکان مطالبه اجرت بابت شیر دادن وجود دارد خواه مرضعه بیگانه باشرد و خرواه مرادر
فل باشد البته اجرت باید از اموال خود فل پرداخت گردد اگر فل مزبور فاقد تمکّن مالی برود
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پدر فل ملز به پرداخت اجرت خواهد بود و اگر پدر نیز دارایی نداشته باشد ،مادر از براب نفقره
اقارب ملز است مجانا کودک خود را شیر دهد و یا به دیگر واگذار کند و اجرت او را بپردازد.
عمده ترین دلیلی که پرداخت اجرت المثل را در معامالت جایز می داند ،قاعرده «احتررا مرال
مسلم» است .این قاعده نه تنها در صورت توافق رفین بر انجا معامله بلکه حتی در صورت فساد
معامله هم با اعتقاد به احیا حقوق مستحق ،پرداخت اجرت المثل را الز می داند« .احترا مال و
عمل مسلم به این معنا است که نمی توان در مال مسلم به ور مجانی تصرف نمود و به حقوق او
تعد نمود .به جهت آن که تجاوز به حقوق و جایز نمی باشد ،همین ور هم اگر عملی هرم از
جاند و انجا شود محتر بوده و باید اجرت آن پرداخت شود( ».مصطفو )24 ،
عصر حاضر از سو بزرگانی از فقها شیعه ،چون مرحو محقق و عالمه حلری مرورد توجره
قرار گرفته است .مذاهد مختلف اهل سنت نیز این بحث را در براب اجراره اشرخاص یرا جعالره
مطرم کردهاند .صاحد عروه به شکلی جامع در این مسئله در اشکال مختلف یا رم مصرداقی از
آن ،در بسیار ازکتابها فقهی ،از زمان شیخ وسی تا باب اجاره می گوید :هنگامی که کسری بره
دیگر امر کند که عملی را انجا دهد و شخع مأمور آن را انجا دهد ،اگر به قصد تبررع انجرا
دهد ،مستحق اجرت نیست ،هرچند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد؛ اما اگرر شرخع مرأمور
قصد اجرت داشته و نوع عمل هم از اعمالی باشد که به ور متعارف و عادتاً اجرت دارد ،مستحق
اجرت است ،هرچند آمر قصد انجا تبرعی عمل را از رف عامل داشته باشد .فرقی نمی کنرد کره
شأن عامل گرفتن اجرت باشد یا شغل خود را برا آن قررار داده باشرد یرا خیرر .همچنرین اسرت
(مستحق اجرت است) در صورتی که نه قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دریافت اجرت ،بر مبنا
قاعده احترا مال مسلم.
در استحقاق اجرت برا عامل در فرضی که عامرل قصرد اجررت دارد و آمرر خواهران انجرا
تبرعی آن است ،دو شرط مطرم کردهاند:
الف) عمل درعرف و عادت دارا اجرت باشد؛
ب) شأن عامل اقتضا کند که او برا چنین عملی اجرت بگیرد( .حلی)118 ،
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در این که کدا ی
هر ی

از این دو شرط اصل و کدا فرع است و آیا اجتماع هر دو الز اسرت یرا

به تنهایی می تواند سبد استحقاق اجرت باشد ،بین عالمره حلری و محقرق اخرتالف نظرر

وجود دارد .به عنوان مثال محقق حلی معتقد است ،اگر گرفتن اجررت در شرأن عامرل باشرد ،و
استحقاق اجرت دارد .همچنین اگر نوع عمل در عرف و عادت اجرت دار باشرد ،براز هرم عامرل،
مستحق اجرت است در ایر این صورت به ادعا عامل توجهی نخواهد شد( .همان)
در فقه امامیه ،برا استحقاق عامل نسبت به اجرت المثل عمل خویش عمدتا به دو دلیل استناد
می شود .قاعده فقهی «احترا به مال و عمل مسلم» لزو احترا به مرال و نیررو کرار مسرلمان را
موجد حق مطالبه اجرتی هرم ارز

مرال تصررف شرده و عمرل انجا شده برا مال

یرا عامرل

دانسرته و عنروان حقروقی «استیفا از عمل ایر» نیرز بهرره گیرر از عمرل دیگرر را در صرورت
حصول شرایط استیفا موجد ضمان به پرداخت اجرت المثل می داند.
قاعده احترا به مال و عمل مسلم :یکی از عمده ترین دالیلی که در معرامالت عامل را مستحق
دریافت اجرت المثل میداند «قاعده احترا به مال و عمل مسلم» اسرت که به صرورت اختصرار
به قاعده «احترا » شهرت دارد .احترا بره مرال و عمرل مسرلم بدین معناست که نمی توان در مال
مسلم به ور مجانی تصررف کررده و بره حقروق او تعد نمود ،به جهت آن که تجاوز به حقوق
و جایز نیست ،همین ور هم اگرر عملری از جاند و انجا شود محتر بوده و باید اجرت آن
پرداخت شود(.مصطفو )24 ،
این قاعده نه تنها در صورت توافق رفین بر انجا معامله ،بلکه حتی در صرورت فساد معاملره
هم با اعتقاد به احیا حقوق مستحق ،پرداخت اجرت المثل را الز می داند( .احمدیه)5 ،
برخی نویسندگان قواعد فقه ،یکی از مجار ایرن قاعرده را «ضرمان کرار انسان» دانسته و بیان
میدارند که هرگاه شخصی به دستور دیگر کار را انجا دهد که عرفررا دارا ارز

اقتصراد

بوده و بدون قصد تبرع انجا گرفته باشد ،عامل مستحق دریافرت اجرت المثل عمل خویش است.
مستنداین ضمان قاعده احترا است؛ بدین توضیح کره اجرت المثل ایا زوجیت و نحله بانگرشری
بر قانون حمایت خانواده ه رچند انسان آزاده خود

مال نیست ولی کار او مال محسوب اسرت و
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مقتضا احترا مال ،مسئولیت و ضمان است .البته برخی از فقهرا درمرورد عمرل مسرلمان قاعررده
اصره اع ر » را مرورد توجره قررار داده انرد ( .با برایی
مسرتقلی تحت عنوان «عمر اسَرلف مرما مرا ق ُ َ
یزد )540 ،
ولی ناگفته پیداسرت کره ارز

دار برودن عمرل مسلمان از فروع قاعده احترا است( .محقرق

داماد )257 ،درخصوص نقش قصدتبرع واقدا آگاهانه و با قصد تبررع و اقردا در قاعرده احتررا ،
قصد تبرع و اقدا آگاهانه ،مسقط ضمان است ،چرا که اگر شخع آگاهانه و با قصد تبرع امر را
انجا دهد ،د ر حقیقت حرمت مال خرویش را هتر

کررده ومرورد حمایرت قاعرده احتررا قررار

نخواهدگرفت( .همان )218 ،اجرت المثل ایا زوجیت نیز از مفاد این قاعده مسرتثنی نیسرت .اگرر
زوج دسرتور انجا دادن خدماتی را به زوجه صادر نماید که زن شرعا مکلف به آن نشررده اسررت
و از این ریق از عمل و در ول زندگی مشترک منتفع گردد ،قاعده احترا به عمل مسلم اقتضا
دارد که عمل زن محتر شمرده شده و اجرت متناسد آن به و پرداخت گردد.
نتیجه گیری
در وضعیت کنونی حقوق ایران پیرو تغییرات ایجاد شرده در ا ر تصروید قرانون جدیرد حمایرت
خانواده درسال ،1391مهمترین منبع قانونی کره اسرتحقاق زن بره ایرن حق مالی را توجیه میسازد،
ماده واحده الحاق ی

تبصره بره مراده  336ق .است لذا چنانچه سابقاً بیان شد ،حصرول شررایط

عمرومی اسرتیفا ازعمرل دیگرر بره تنهایی ،زن را مستحق دریافت اجرت المثل ایا زوجیت مری
نماید .از این رو هرم اکنرون برخالف سابق ،شرایطی مازاد برشرایط عمومی استیفا ازعمل دیگر ،
جهت استحقاق زوجه به اجرت المثل ایا زوجیت وجرود نخواهرد داشرت .بره نظرر مرریرسررد
صردور آرا حقوقی از قبیل رأ مشورتی اداره حقوقی قروه قضائیه بره شرماره  7/27بره ترراریخ
 15/3/1392که امکان مطالبه اجرت المثل ایا زوجیت را منوط بره نحروه وقرروع ررالق ندانسرته
است ،ذائقه حقوقی قضات دادگستر را به این سرمت متمایرل مری گردانرد .مضرافاً ایرن کره در
خصوص امکان مطالبه اجرت المثل ایا زوجیت زنی که شوهر

فوت نمروده است بره صرورت

دین از ترکه زوج متوفی ،نع قانونی وجود ندارد لیکن به نظر می رسد ا رالق تبصرره مراده

336
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ق .این حق را برا زوجه محفوظ می دارد؛ زیررا درصرورت اسرتحقاق زوجره نسربت بره حرق
مزبور ،بق قواعد عمومی تعهدات ،دیرن مزبرور پرس ازمرگ مدیون نیزکماکران براقی اسرت و از
محل ترکه بایستی تأدیه گردد .هر چند تبصره  6ماده واحرده اصرالم مقرررات مربروط بره رالق
مصوب  1371به موجد ماده واحده قانون  1391نسخ شده لذا از رفی با ابقرا بنرد«ب» تبصرره

6

ماده واحده ،نحله کماکان بخششی اجبار از رف زوج به زوجه و بره نظرر نویسررنده متوقررف
برر عرد امکان دریافت اجرت المثل از سو زوجه است لذا ایرادات وارده بر قلمداد شدن نحلره
به عنوان نوعی بخشش اجبار و همچنین محدود شدن آن به وقوع الق از ررف مررد و بردون
تقصیر بودن زن ،در مقطع کنونی نیز همچنان وجرود دارد؛ لرذا لرزو رفرع ایرن ایرادات ،ضرورت
تقنین جدیدتر و مناسد تر را در خصوص نحله ایجاب می نماید.
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منابع و مآخذ
 .1ابن منظرور ،ابری الفضرل جمرال الردین محمرد برن مکرر  1426 ،ه .

-،

2005

 ،االفریقری

المصر  ،موسسه االعلمی للمطبوعات ،بیروت ،لبنان.
 .2احمدیه ،مریم ،1383 ،حق اجرت المثل و نحله در ی

بررسری حقروقی ،فصرلنامه کتراب زن،

شماره.25
 .3انصارى ،قدرت اهلل و پژوهشگران مرکز فقه ائمه ا هرار علریهم السرال 1429 ،ه ق ،موسروعة
أحکا األ فال و أدلتها ،مرکز فقه ائمه ا هار علیهم السال  ،قم.
 .4آذر تا  ،آذر نو  ،1390 ،فرهنگ معاصر عربی-فارسی (بر اساس فرهنرگ عربری -انگلیسری
هانس ور) ،نشر نی ،تهران ،چاپ سیزدهم.
 .۸بندر ریگی ،محمد  ،بی تا ،فرهنگ المنجد ،عربی به فارسی ،انتشارات ایران ،تهران ،چاپ دو .
 .3جعفر لنگرود  ،محمد جعفر ،1386 ،ترمینولوژ حقوق ،کتابخانه گنج دانش ،تهران.
 .۱جعفر لنگرود  ،محمد جعفر ،1386 ،حقوق خانواده ،گنج دانش ،تهران.
 .۲حرّ عاملی ،محمد بن الحسن1403 ،ق ،وسائل الشیعه ،االسالمیة  ،تهران ،چاپ ششم.
 .3حسینی شیراز  ،محمد1409 ،ق ،دارالعلم ،بیروت.
 .11حسینی عاملی ،محمد جواد ،1392 ،مفتام الکرامة ،جامع المدرسین ،قم ،چاپ دو .
 .11حسینی ،محمد ،الفقه1430 ،ق ،بیروت ،چاپ اول.
 .12حلی (محقق حلی) ،ابی القاسم نجم الدین جعفر بن حسن ،1403 ،شرائعا السرال فری مسرائل
الحالل و الحرا  ،بیروت :داراالضواء.
 .13خوئی ،ابوالقاسم ،1365 ،المستند فی شرم العروۀ الو قی ،اجاره ،نشر لطفی.
 .14دهخدا ،علی اکبر ،1377 ،لغت نامه ،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،تهران ،چاپ دو . ،
 .1۸سبزوارى ،عبداالعلی 1413 ،ه.ق  ،مهذّب األحکا  ،مؤسسة المنار ،قم ،چاپ چهار .
 .13سیام ،احمد ،1377 ،فرهنگ بزرگ جامع نوین ،عربی -فارسی ،انتشارات اسال  ،تهرران ،چراپ
نوزدهم.
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 .1۱شیخ صدوق ،ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسری برن بابویره قمری1413 ،ق ،مرن ال
یحضره الفقیه ،دفتر انتشارات اسالم وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیره قرم ،قرم ،چراپ
دو .
 .1۲با بایی یزد  ،محمد کاظم ،بی تا ،العروۀ الو قی ،مکتبة العلمیة االسالمیة ،تهران.
 .13با بایی یزد  ،محمد کاظم ،بی تا ،العروۀ الو قی ،مکتبة العلمیة االسالمیة ،تهران.
 .21با بائی حکیم ،محسن ،1374 ،مستمس

العروۀ الو قی ،مؤسسه دارالتفسیر ،قم ،چاپ اول.

 .21با بائی حکیم ،محسن ،بی تا ،مستمس

العرروه ،داراالحیرا الترراث العربری ،بیرروت ،چراپ

دوازدهم.
 .22کلین  ،محمد بن یعقوب1407 ،ه.ق ،الکافی ،دار الکتد اإلسالمیة ،تهران ،چاپ چهار .
 .23محقق ،داماد مصطفی ،1388 ،قواعد فقه بخش مدنی ،مرکرز نشررعلرو اسالمی ،تهرران ،چراپ
نوزدهم.
 .24مروّج ،حسین ،1379 ،اصطالحات فقهی ،نشر بخشایش ، ،قم ،چاپ اول.
 .2۸مصطفو  ،محمد کاظم1412 ،ق ،مئه قاعده فقهیه ،موسسه النشرر االسررالمی التابعره للجماعره
المدرسین ،قم.
 .23معین ،محمد ،1388 ،فرهنگ فارسی ،موسسه انتشارات امیر کبیر ،تهران ،چاپ بیست و پنجم.
 .2۱مقدس اردبیلی ،احمد ،بی تا ،مجمع الفائده و البرهان ،مؤسسة النشراالسالمی ،قم.
 .2۲موسو خمینی ،روم اهلل ،1367 ،تحریرالوسیله ،انتشارات دارالعلم ،قم ،چاپ سو .
 .23مهرپور ،حسرین و همکراران ،1392 ،مطالبرات زوجره و رو

وصرول آن ،انتشرارات جنگرل،

جاودانه ،تهران ،چاپ سو .
 .31میرداداشی ،مهد  ،1390 ،تبیین فقهی  -حقوقی شروط ضمن عقرد ازدواج ،انتشرارات جنگرل،
تهران ،چاپ اول.
 .31نجفی ،محمد حسن ،جواهرالکال  ،دارالمکتبه االسالمیه ،تهران ،چاپ دو .
 .32هدایت نیا ،فرج اهلل ،1385 ،حقوق مالی زوجه ،پژوهشگاه علو و فرهنگ علرو اسرالمی ،قرم،
چاپ اول.
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 .33هدایت نیا ،فرج اهلل ،1386 ،فلسفه حقوق خانواده ،روابط عمرومی شرورا فرهنگری اجتمراعی
زنان ،تهران ،چاپ اول.

پیوست
 .1تبصرۀ  6قانون اصالم مقررات مربوط به الق مصوّب  28/8/1371مجمع تشرخیع مصرلحت
نظا « :پس از الق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبة حقالزحمة کارهایی که شررعاً بره
عهدۀ و نبوده است ،دادگاه بدواً از ریق تصالح ،نسبت به تأمین خواستة زوجه اقدا مینمایرد و
در صورت عد امکان تصالح ،چنانچه ضمن عقد یا عقرد خرارج الز  ،در خصروص امرور مرالی
شر ی شده باشد ،بق آن عمل میشود .در ایر این صورت ،هرگاه الق بنا به درخواست زوجره
نباشد و نیز تقاضا

الق ناشی از تخلف زن از وظرایف همسرر یرا سروء اخرالق و رفترار و

نباشد ،به ترتید زیر عمل می شود:
الف .چنان چه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهدۀ و نبوده ،به دسرتور زوج و برا عرد قصرد
تبرّع انجا داده باشد و برا دادگاه نیز ابت شود ،دادگاه اجرتالمثل کارها انجا گرفتره
را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.
ب .در ایر مورد بند «الف» ،با توجه به سنوات زندگی مشترک و نروع کارهرایی کره زوجره در
خانة شوهر انجا داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برا زوجره
تعیین مینماید».
 .2دادنامه شماره  1711ر  1712ر  15/8/1379شعبه  5دادگاه عمومی قم .دادنرامه شرماره - 956
 13/6/1378شعبه  5دادگاه عمومی قم.
 .3دادنامه

 12/10/1380 -111286دادگاه تجدید نظر استان قم.

