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 .1مقدمه

 91/12/1اجرتالمثل ایام زوجیت طرفین طبق

بنیان خانواده بر مودت و رحمت و عواطف عمیق

تبصره الحاقی ماده  336ق.م تعیین گردیده است.

انسانی و معنوی بنا شده است ،بیتردیـد

پیرامون اجرتالمثل زوجه مسائل گوناگونی قابل

مسئولیتپذیری و ایثار و گذشت امری دوسویه

طرح است که نیازمند پاسخگویی است ،پذیرش و

است که بذر محبت را به درختی تنومند مبدل

مقبولیت آن در فقه امامیه و قوانین موضوعه یکی

ساخته و زن و مرد را زوجی خوشبخت میسازد،

از موضوعات مهم این پژوهش است و در این راستا،

زوجی که نه برای حقطلبی و رقابت مذموم بلکه

تحلیل مبانی فقهی اجرتالمثل زوجه و شرایط

بر مبنای رحمت و الفت کنار یکدیگرند .زوجه در

مطالبه آن از منظر قوانین موضوعه ضروری است.

زندگی زناشویی از حقوق مختلف برخوردار است.

در حوزه قوانین موضوعه ،وضع قوانین متعدد در

استحقاق حقوق مالی و غیرمالی زوجه از حقوق

خصوص اجرتالمثل به عنوان یکی از حقوق مالی

مسلم میباشد ،با این تفاوت که برخی از حقوق به

زوجه ،گرچه نشانگر توجه و تمایل قانونگذار به

صراحت در متون فقهی و حقوقی به آن اشاره

تضمین و حمایت از حقوق زن در جامعه میباشد

گردیده است و برخی از آنها نیازمند تتبع و مداقه

و قابل تقدیر است ،اما این سؤال نیز مطرح است

علمی است ،نهاد اجرتالمثل زوجه ازجمله مسائلی

که در مرحله اجرا ،تبصره الحاقی ماده  336قانون

است که در منابع فقهی به آن تصریح نشده و

مدنی در راستای تحقق این حق مالی زوجه مؤثر

نیازمند تحلیل مستقل است .این نهاد در حوزه

بوده است و یا اینکه قانون فعلی نیز با نقدهایی

قوانین موضوعه ،قبل از انقالب سابقه تقنینی

روبهرو است .پژوهش حاضر به ایـن سؤال پاسخ

نداشته و حتی در قانون حمایت خانواده سال

میدهد که تبصره الحاقی ماده  336ق.م ،به چه

 1353به آن تصریح نشده است .نخستین بار

مواردی اشاره میکند و انتقادات وارد شده بر آن

مطابق تبصره  6ماده واحده قانون اصالح مقررات

شامل چه مواردی است؟ فرضیه این است :الحاقیه

مربوط به طالق مصوب  1371مصوب مجمع

ماده  336ق.م ،چندان نمیتواند گویای حق زوجه

تشخیص مصلحت نظام ،این نهاد تحت شرایط و

در قبال دریافت اجرتالمثل باشد و از این رو

قیود خاصی مورد شناسایی واقع شده است .هرچند

بازگشت به اصل مزبور مؤثرتر از موارد الحاقی است.

قاعده استیفا به عنوان یکی از منابع ضمان قهری،

نوآوری پژوهش حاضر بررسی و ایراد نقدهای وارده

از سال  1307وجود داشته ،اما به عنوان منبع

بر تبصره الحاقی بپردازد که میتواند در وضع

مستقلی در جهت حمایت از حقوق مالی زوجه

قوانین مرتبط با این موضوع مؤثر باشد .همچنین

صراحتا مورد استناد قرار نگرفته است .در نهایت بر

در زمینه تحلیل و نقد تبصره الحاقی ماده  336نیز

اساس ماده  29قانون حمایت از خانواده مصوب

فعالیت پژوهشی انجام نشده است که در این
پژوهش به بررسی آن پرداخته میشود.
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در خصوص اجرتالمثل زوجه در کتب فقهی به آن

 .1-1مفاهیم

اشاره نگردیده است و در مطالعات و پژوهشهای

 .1-1-1اجرتالمثل

صورت گرفته پیرامون آن نیز غالبا با محوریت قانون

هرچند اجرتالمثل مصطلح شرعی یا قانونی ندارد،

حمایت از خانواده و مبانی فقهی امامیه صورت

اما مفهوم آن در ظاهر نزد فقها و حقوقدانان بسیار

گرفته است .از جمله :در مقاله مرادی و همکاران

واضح بوده و برای تشخیص میزان آن نیز به عرف

( )1394با عنوان «اجرتالمثل زوجه در فقه و

مراجعه میشود .با این وجود تعاریفی در فقه و

حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده

حقوق درباره اجرتالمثل بیان شده است ازجمله،

 »1391به ابعاد مختلف اجرتالمثل در حقوق

«اجرت مشخص و مضبوط در نزد اهل خبره»

داخلی پرداخته شده و آن را مجموعه منظمی از

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

حقوق برای زنان در نظر گرفته است .همچنین در

است که افراد اجیر آن را برای اقدام بهمثل آن عمل

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

تقاضا میکنند( ».فیاض ،بیتا« )66 ،10 ،عوضی

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

است که بین طرفین مقرر نشده و باید توسط اهل

و اجرتالمثل ،برقرار دانسته و شوهر را موظف

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

نموده است که هم در زندگی عادی و هم در زندگی

قیمت واقعی منافع در بازار چون با مالحظه امثال

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

مورد اجاره تعیین میشود» (کاتوزیان،1 ،1384 ،

فقهی از جمله حقوق بانوان در اسالم ()1388

 .)159با در نظر گرفتن تعاریف مذکور میتوان

نوشته نوری همدانی ،تفسیر نور ( )1374آیتاهلل

گفت ،اجرتالمثل دارای تعریف عام بوده و این

مکارم شیرازی ،حقوق زن در اسالم ( )1386اثر

قابلیت را دارد که در انواع عقود و معامالت با تحقق

استاد مطهری و یا در کتاب زن در آیینه جمال و

شرایط مثبتِ آن نقش داشته باشد.

جالل نیز هر یک نویسندگان تالش نمودند تا به
مسأله حقوق زنان از منظر اقتصادی و حقوقی

 .2-1-1اجرتالمثل زوجه

بپردازند که در رأس آنان مسأله اجرتالمثل قرار

اجرتالمثل زوجه ،نهاد حقوقی جدیدی است که

دارد .اما در این پژوهش که به شیوه توصیفی-

در فقه بهطور مستقل مطرح نگردیده ،اما با تتبع

تحلیلی و گردآوری مطالب از منابع مکتوب

در آثار فقهی زمینه ورود به این بحث فراهم گردیده

کتابخانهای فراهم آمده ،تالش گردیده به واکاوی و

است .در این مورد گفته شده است« :میتوان فردی

تبیین ماهیت فقهی اجرتالمثل زوجه پرداخته

را بدون قرارداد و تعیین اجرت به کار گرفت و

شود.

نتیجه چنین رابطهای ،استحقاق اجرتالمثل برای
کارگر است» (طباطبایی یزدی.)625 ،2 ،1409 ،
هرچند بیانی نزدیک به وضعیت زوجه نسبت به
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کارهای خانه است ،اما در عین حال نمیتوان رابطه

وضع ماده قانونی مستقل در ذیل تکالیف زوجین

زوجین را رابطه کارگری دانست.

مبادرت ورزد.

 .2مواد و روشها

 .5بحث

پژوهش حاضر از نوع بنیادی و روش پژوهش نیز

 .1-5ماهیت و مبانی اجرتالمثل زوجه

تحلیل محتوای کیفی است.

برای پرداختن به موضوع اجرتالمثل نیازمند
تفکیک آن از سایر مفاهیم از جمله «نحله» هستیم

 .3مالحظات اخالقی

که گهگاهی در ادبیات حقوقی به اشتباه به جای

در پژوهش حاضر از منابع دست اول ،ضمن رعایت

یکدیگر به کار میروند و یا معنای مشابهی به ذهن

اصول اخالقی از جمله امانتداری بهره برده شد.

متبادر میسازند .نحله در کتب لغت به معنای،

 .4یافتهها
آنچه درباره حق داشتن زوجه نسبت به دریافت
اجرتالمثل مطرح میشود ،ناظر بر اعمالی است که
شرعا بر عهده زوجه در نظر گرفته نشده باشد .در
این زمینه تنها به تمکین عام و خاص اشاره شده
است و سایر وظایف زوجه میتوانند باعث مطالبه
اجرتالمثل از سوی وی شوند .هرچند در این میان،
آگاهی نسبت به حقوق زنان وجود ندارد و طیف
زیادی از زنان حتی با وجود اطالع از آن ،نسبت به
دریافت آن از همسر خود اقدام نمیکنند .نتیجهای
که از این بحث حاصل میشود این است که زوجه
با استناد به نص ماده  336ق.م؛ و همچنین ماده
 337ق.م .راحتتر میتواند به حقوق مالی خود
دست پیدا کند تا با استناد به تبصره الحاقی که با
هدف احقاق حقوق زنان تصویب شده است .در این
زمینه با توجه به اهمیت تحکیم بنیان خانواده و
تقویت رویکرد تعاملی در فضای خانواده ضرورت
دارد ،مقنن با حذف بندهای غیرضرور در تبصره به

عطیه و بخششی است که به صورت تبرعی باشد
(راغب اصفهانی ،بیتا ،)795 ،همچنین به معنای
اعطای چیزی بدون عوض و بخشش از روی طیب
نفس بدون مطالبه آمده است (ابن فارس ،بیتا،5 ،
403؛ طریحی .)478 ،5 ،1985 ،کلمهی نحله در
آیه «و آتُوا النِّساء صدُقاتِهِنَّ نِحْلة» نیز بهکار رفته
است ،در این آیه مراد از «صدُقة» مهریّه زن است.
معنای اصطالحی نحله از معنای لغوی آن دور
نیست ،قدر جامع نظرات فقها این است که نحله،
عطیهای است که عوض در مقابل آن نمیباشد
(طوسی272 ،4 ،1387 ،؛ میرزای قمی،4 ،1371 ،
 .)185در رویه جاری دادگاههای ایران نحله معنای
جدیدی پیدا کرده و عبارت است از مالی که در
زمان طالق باید توسط مرد به زن پرداخت شود.
بر مبنای همین تفاوتها ،در نظریّه شماره 7 /804
مورّخ  1378/2/2اداره حقوقی قوه قضائیه در
توضیح نحله آمده است :پرداخت نحله ربطى به نوع
طالق ندارد و موردى است غیر مورد اجرتالمثل.
دادگاه بنابه وسع مالى زوج دستور پرداخت مىدهد
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و حکم آن در بند «ب» تبصره  6اصالحى ماده

دارد (کاشف الغطاء )35 ،1422 ،که در طول دوران

واحده قانون اصالح مقرّرات مربوط به طالق آمده

زوجیت باانگیزه انجام وظایف اخالقی و نه حقوقی،

است اما اجرتالمثل با آن متفاوت است و به ازاء

زوجیت صورت پذیرفته و چون زوج از آن اعمال

کارهایى است که زوجه به دستور زوج و با قصد

مستفید گردیده است ضامن قیمت و جبران آن نیز

عدم تبرّع انجام داده و از وظائف شرعى او هم

خواهد بود ،بر این اساس میتوان گفت که

نباشد .بنابراین ،نحله با اجرتالمثل متفاوت است،

اجرتالمثل زوجه نسبتی با اجاره اشخاص نداشته

زیرا نحله عطیهای است که عوض ندارد ،در حالی

و نهاد حقوقی جدیدی است که در قوانین موضوعه

که اجرتالمثل در مقابل عمل انجام شده است،

کشور ،با هدف حمایت مالی از زوجه و به نحوی

نکته دیگر اینکه نحله با شرایطی بعد از انحالل عقد

برای جبران خدمات زوجه در ایام زندگی مشترک

به زوجه تعلق میگیرد .اجرتالمثل در ایام زوجیت

وضع گردیده است.

هم قابل مطالبه است.

با این اوصاف از منظر حقـوقی ،برای دریافت
اجرتالمثل براساس متن ماده  ،336ق.م و

 .2-5مبانی حقوق اجرتالمثل زوجه

همچنین بر مبنای تبصره الحاقی ،فقط سه شرط

ارتباط زوجین صرفا بر اساس رابطه زوجیت و

(دستور زوج ،عدم قصد تبرع و داشتن اجرتالمثل

موضوع عقد نکاح بوده است و بر همین اساس است

برای عمل) کفایت میکند (شیخی بیرگانی و

که رابطه اجیر و مستأجری بین زوجین تصور ندارد.

میرداداشی .)67 ،1396 ،ضمن اینکه گفته میشود

برخی از فقها ،در ادامه اینگونه موارد را ،از اجاره

از منظر حقوقی ،هیچ دلیلی دیده نمیشود که حتی

معاطاتی بیرون دانسته و چنین شخصی را بر مبنای

اگر درخواست طالق از سوی زوجه صورت گیرد،

اجاره مستحق اجرتالمثل نمیداند ،بلکه برخی بر

وی از دریافت اجرتالمثل بیبهره باشد (هدایتنیا،

این باور هستند که مبنای اجرتالمثل در این موارد

 .)213 ،1385عالوه بر این ،بررسی مصادیق

ضمان عمل مسلمان است (طباطبایی یزدی،

معدودی از تکالیف و وظایفی که زوجه در قبال

 .)625 ،2 ،1409سیره عقال استفادهکنندگان از

انجام آن میتـوانند مطالبه اجـرت نمایـد و

عمل دیگران را در صورت عدم تبرع ضامن میداند،

دیدگاههای حقوقی نیز به بحث علمی پیرامون

زیرا کارهای زوجه در روال زوجیت یک امر مادی

آنها پرداختهاند از جمله مصادیق حقوقی در این

است و در بیرون تحققیافته و قصد تبرع زوجه نیز

زمینه ،اجرت در خصوص رضاع ،حضانت و تربیت

با اصل عدم تبرع منتفی است (خویی،30 ،1422 ،

فرزند میتواند در تبیین جایگاه اجرتالمثل زوجه

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

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

عمل بدون قصد تبرع است ،ثابت میگردد و شکی

اسالمی ،عدم وجوب شیردهی کودک توسط مادر،

نیست که عمل زوجه مثل عمل دیگران ،مالیت

مورد اتفاق فقها است؛ بنابراین مادر میتواند در
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طاهری و همکاران 155 /

قبال شیردان به فرزندش از پدر اجرت دریافت

دریافت نماید به تعبیر برخی از فقیهان ،حضانت

نماید ،البته عدم وجوب شیردهی مطلق نیست و

نوعی ارفاق به مادر است (کاشف الغطاء ،بیتا)32 ،

مشروط است به اینکه بتوان از راه دیگر فرزند را

و نمیتوان در جهت رسیدن به حق خویش اجرت

سیر کرد ،اما اگر تغذیه کودک منحصر به شیر مادر

دریافت نمود.

یا پدر معسر از تهیه شیر برای فرزند باشد ،بر مادر

با توجه به اینکه ادله حضانت نه تنها اقتضای وجوب

واجب است ،زیرا رضاع بر مادر به وصف مادر بودن

حضانت را ندارد ،بلکه بر خالف آن داللت بر عدم

نیست ،بلکه به وصف این است که مکلف به حفظ

وجوب و حق بودن حضانت دارند؛ همانند ادلهای

نفس محترمه میباشد (نجفی،)272 ،31 ،1404 ،

که پذیرش حضانت از طرف مادر را بر خواست او

همچنین بر اخذ اجرت از سوی مادر استدالل شده

معلق نموده و به احق بودن ،همانند رضاع تعبیر

به اینکه ،او مالک شیر است و میتواند اجرت

نمودهاند ،از این رو مادر میتواند آن را اسقاط و یا

شیردهی را یا از پدر بگیرد ،چراکه نفقه فرزند بر

مطالبه اجرت نماید (نجفی،)284 ،31 ،1404 ،

عهده اوست و یا از فرزند در صورتی که دارای مال

حال زوجه در خصوص انجام کارهای منزل در

باشد (روحانی.)357 ،33 ،1435 ،

دوران زندگی مشترک که جزء تکالیف واجب او

پیرامون اجرت حضانت ،فقهای امامیه اختالفنظر

نیست (طباطبایی قمی ،بیتا374 ،5 ،؛ سیستانی،

دارند ،از این منظر که برخی حضانت را همانند

 ،)103 ،3 ،1415میتواند در خصوص این حق به

رضاع حق میدانند که در نتیجه مادر میتواند آن

طریق اولی مطالبه اجرت داشته باشد و یا اینکه از

را اسقاط کند و حتی مطالبه اجرت نماید (نجفی،

این حق منصرف گردد.

284 ،31 ،1404؛ تبریزی )359 ،2 ،1426 ،در این

بنابراین ،میتوان گفت اجرتالمثل ایام زوجیت

مورد گفته شده :مادر در صورتی که در انجام

نهاد حقوقی جدیدی است که در قوانین موضوعه

حضانت قصد تبرع نداشته و کسی دیگر حاضر

کشور ،با هدف حمایت مالی از زوجه وضعشده و

نباشد تبرعا حضانت کودک را بر عهده گیرد،

عامل آن ضمان عمل زوجه است .تبیین و مداقه

مستحق دریافت اجرت است (خویی،2 ،1410 ،

علمی از سوی فقها در خصوص اجرت رضاع و

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

حضانت در کنار مبانی و قواعد فقهی موجود ،مؤید

دریافت اجرت در برابر حضانت ندانسته و این نظریه

پذیرش اجرتالمثل خدمات زوجه بوده و دلیلی بر

را به فقهای امامیه هم نسبت داده است (مغنیه،

رد آن وجود ندارد.

 ،)380 ،2 ،1421همچنین در وجه عدم استحقاق
اجرت ،گفته میشود که مادر با حضانت فرزند ،حق

 .3-5مبانی فقهی اجرتالمثل زوجه

خویش را استیفا مینماید .با این حال چگونه

در مقام بیان مبانی اجرتالمثل بهطور کلی در کتب

میتوانند در برابر استیفای حق خویش اجرت

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

ملتها و مذهبهاست و آنچه در شرع نیز وارد شده

ضرر ،قاعده تلف (طوسی )263 ،8 ،1387 ،و

(حرمت عمل مسلمان) ،صرفا بنای عقالست (مکارم

استیفای منفعت بدون عوض (قاضی ابن براج،

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

 )440 ،1 ،1406بهعنوان مبانی ثبوت اجرتالمثل

اعمال زوجه در منزل به خاطر احترام عمل مسلم،

اشاره گردیده است؛ که در ادامه به شرح و بررسی

در صورت درخواست زوج و قصد عدم تبرع،

برخی از آنها در جهت تبیین موضوع اشاره

اجرتالمثل دارد و زوج ضامن قیمت (نجفی،

میگردد.

 )336 ،27 ،1404آن اعمال میگردد.

 .1-3-5قاعده احترام

 .2-3-5قاعده الضرر

اگر شخصی به امر دیگری کاری انجام دهد ،اما این

مشهورترین قواعد فقهی که در بسیاری از مسائل

کار بدون در نظر گرفتن نتایج اقتصادی و کسب

فقهی به آن استناد میگردد ،قاعده الضرر است .از

منفعت از آن عمل باشد ،آمر همسان با اجرتالمثل

مستندات قاعده که مورد استناد فقها قرارگرفته

ضامن است و مستند نیز قاعـده ضمان احتـرام

است ،روایات الضرر میباشد با این مضمون که

میباشد .بدین معنا که هرچند انسان آزاد ،خودش

هرکس به دیگری ضرر برساند (حر عاملی،1412 ،

مال حساب نمیشـود ،ولی کار او مال محسوب

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

میشود و مقتضای احترام مال ،مسئولیت و ضمان

فقهی و حقوقی روایت الضرر بیان شده :این اخبار

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

ظهور دارد در اینکه ضرر در خارج واقعا وجود دارد،

قاعده احترام روایات مربوط به احترام مال مسلمان

بنابراین مراد از نفی ضرر این است که در اسالم

بهویژه روایت موثق ابو بصیر که امام باقر علیهالسالم

حکم ضرری تشریع نشده و شارع حکمی را که به

از رسولاهلل صلیاهلل علیه و آله نقل کرده که

نحوی از انحاء دارای ضرر باشد ،جعل و تشریع

حضرت فرموده است« :ناسزا گفتن به مؤمن فسق

ننموده و فرقی نمیکند حکم ضرری ،تکلیفی یا

است و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او

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

معصیت است و احترام مال او همانند احترام خون

بنای عقال در این امر محقق است که در زندگی

او است» (حر عاملی.)599 ،8 ،1412 ،

اجتماعی و مدنی زیان رساندن به دیگران اوال،

از مستندات دیگر قاعده احترام ،بنای عقال است،

امری ناپسند است و ثانیا ،عامل زیان در مقابل

اصل در اموال ،منافع و اعمال متعلق به انسان این

زیاندیده مسئول پرداخت خسارت است و لذا این

است که چیزی از تحت اختیار وی بدون اجازهاش

اصل در کلیه سیستمهای حقوقی پذیرفتهشده و

خارج نگردد و تصرف در آن هم بدون رضایت وی

در مورد چنین بنایی از ناحیه شرع مقدس ،ردع و

نباشد و این مورد پذیرش جمیع عقال در همه

منعی واصل نشده که از این رهگذر ،امضای شارع
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احراز میگردد (محقق داماد)151 ،1383 ،

 .1-1-4-5دستور زوج به انجام عمل

بنابراین ،اگر زوجه در قبال انجام خدمات و

الزام به پرداختن اجرتالمثل در صورتی ایجاد

فعالیتهای خانه که شرعا و عرفا وظیفه او نیست

میشود که اقدام عامل به امر آمر باشد .در مورد

و بدون قصد تبرع صورت پذیرفته مطالبه اجرت

خدمات زوجه در منزل اگر اثبات شود که کارها

نماید و زوج با وجود استحقاق زوجه آن را نپردازد،

انجام شده به دستور زوج انجام گرفته ،زن مستحق

عدم ضمان مرد به پرداخت اجرت موجب متضرر

اجرتالمثل خواهد بود.

شدن زن میگردد و با توجه به آنچه گفته شد،

البته منظور از دستور زوج اثبات دستور صریح مرد

حکم ضرری عدم ضمان بهموجب قاعده الضرر

نیست بلکه اگر زن اقدام به انجام عملی به نفع مرد

منتفی و مرد در قبال پرداخت اجرتالمثل خدمات

کند ،هرچند پیشنهاد و اجازه قبلی از طرف شوهر

و فعالیتهای صورت گرفته از سوی زن در منزل،

نداشته باشد ،همینکه مرد راضی به انجام آن عمل

ضامن است.

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

 .4-5شرایط استحقاق اجرتالمثل زوجه

(اشتهاردی )266 ،2 ،1417 ،در حکم دستور مرد
است و زن مستحق اجرت عمل خواهد بود .اگر

برای تعیین شرایط تعلق اجرتالمثل ،بر اساس

فردی ،فرد دیگری را به انجام عملی وادار سازد و

ماده  29قانون حمایت خانواده ،به تبصره الحاقی

قرینهای بر انجام مجانی عمل دیده نشود ،تردیدی

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

وجود ندارد که بر مبنای آنچه در برخی مشاغل نیز

اینگونه مقرر شده است« :چنانچه زوجه کارهایی

روی میدهد ،میبایست باید اجرتالمثل به وی

را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای کار

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

اجرتالمثل باشد ،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع

حتی در برخی از روایات میزان تعیین اجرت در

انجام داده است و برای دادگاه ثابت شود ،دادگاه

مورد حجامت از ابتدا مکروه تلقی شد و مناسب آن

اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به

است که بعد از درخواست حجامت و انجام آن

پرداخت آن حکم میکند» در ادامه ضمن تبیین

اجرتالمثل نیز پرداخته شود (حر عاملی،1412 ،

این شرایط به بررسی و نقد آنها نیز پرداخته

 .)71 ،12مالحظه میگردد ،فقها در موارد امر به

خواهد شد.

عملی به ثبوت ضمان قائل هستند و این امور

 .1-4-5تبیین تبصره الحاقی ماده  336ق.م.
تبصره الحاقی ماده  336ق.م ،رویکرد جدیدی را
مطرح کرده است که برخی از اصول و قواعد آن
پرداخته میشود.

عناوین مستقل غیر از معاوضه هستند و دلیل بر
آنها سیره و بلکه اخبار است (طباطبایی یزدی،
 )625 ،2 ،1409و همین قول هم صحیح است تا
زمانی که قرینهای بر تبرعی بودن وجود نداشته
باشد و عامل قصد تبرع نکرده باشد .اما نکته قابل
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تأمل ،نص صریح تبصره الحاقی مبنی بر لزوم احراز

گفت ،هرگاه اصل با ظاهر تعارض داشته باشد،

دستور از سوی زوج برای دادگاه در رابطـه با

ظاهر بر اصل دارای تقدم است (مظفر،3 ،1386 ،

اجرتالمثل زوجه میباشد که قطعا صرف

 .)116پس مدعی کسی است که کالمش مخالف

درخواست و یا اذن ضمنی زوج نمیتواند در این

ظاهر باشد که در اینجا زوجه مدعی محسوب

زمینه راهگشا و مؤثر واقع گردد .از این منظر نیز

میشود و تأمین دلیل بر عهده او خواهد بود.

ایراداتی بر ماده مورد بحث وارد است .ضمن اینکه

اما این دیدگاه ،میتواند مورد نقد واقع شود ،به این

زن در میانه زندگی نمیتواند از انجام امور خانه که

دلیل که یا زوجه نمیخواهد در مقابل اموری که

در عرف وجود دارند ،صرفنظر نماید و هر لحظه از

شرعا بر عهده او نبوده ،اجرت دریافت کند یا اینکه

به بهانه اجرتالمثل ،درخواست خود را مطرح

چنین اجرتی را از طرف مقابل نمیخواهد.

نماید.

همچنین حالت دیگری نیز وجود دارد که آیا وی
اصال از چنین حقی بیخبر است؟ برحسب وجود

 .2-1-4-5عدم قصد تبرع

هریک از موارد سهگانه مذکور ،دیدگاههای متفاوتی

استیـفا از کاری کـه دارای ارزش مالی است،

وجود دارد و جواب متفاوتی به آنها داده شده است.

ضمانآور است ،بجز آنکه قصد تبرع توسط عامل

به طور کلی به نظر میرسد که اوال تعداد اندکی از

اثبات شود و در موارد ترافع ،بر عهده خوانده است

زنان نسبت به این حق آگاه هستند و دوم اینکه

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

همان زنان اندکی که از حق آگاهی دارند ،قصد

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

تبرع دارند و بقیه فقط درخواست اجرت نمیکنند.

336؛ طباطبایی یزدی .)622 ،2 ،1409 ،زمانی که

هرچند این میتواند ستمی در حق زنان باشد که

تبرعی بودن عملی مورد شک واقع گردد ،اصل عدم

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

تبرع حاکم میشود و نباید اینگونه در نظر گرفت

اجرتالمثل او خودداری شود .با این حال ،تقلیل

که اصل برائت به نفع طرف مقابل در نظر گرفته

مسأله حقوق مالی زنان به مهریه و عدم پرداخت

میشود؛ به این دلیل که اصل عدم تبرع بر اصل

اجرتالمثل ،در پروندههای طالق دیده شده است

برائت حاکم و غالب است (محقق داماد،1383 ،

(مرادی و قاسمزاده )308 ،1394 ،با تأمل در

)218؛ بنابراین اثبات تبرعی بودن اعمال و خدمات

فتاوای مراجع معاصر نیز ما را به همین نتیجه

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

نزدیک میکند ،آیتاهلل محمدرضا گلپایگانی بیان

برخی از نویسندگان از ظاهـر سخن بـه میان

میدارد« :هر کاری که زوجه با درخواست زوج

آوردهاند و هشدار دادند که ظاهر بر تبرعی بودن

انجام دهد و قصد تبرع نکند استحقاق اجرت دارد

عمل زوجه است .ضمن اینکه در تضاد بودن میان

و در صورت اختالف در درخواست زوج و عدم آن

اصل و ظاهر ،برحسب قواعد اصولی باید چنین

اثبات به عهدهی زوج و در صورت اختالف در قصد
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تبرع و عدم آن اثبات به عهده زوج است».

 .3-1-4-5اجرت عرفی داشتن عمل

(گلپایگانی ،بیتا ،)5 ،2 ،عبارت «قصد تبرع و عدم

از شرایط استحقاق اجرتالمثل ،این است که فعال

آن اثبات به عهده زوج است» بیانگر این است که

انجام شده از منظر عرف و عادت مستحث اجرت

قصد تبرع نیازمند اقامه بنیه نمیباشد و بنابر سخن

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

پیامبر گرامی اسالم (ص) که میفرماید« :اقامه بینه

که در عرف جامعه برای انجام برخی از امور ،از

بر عهده مدعی و قسم خوردن وظیفه منکر است»

جمله :نظافت و مرتب ساختن خانه ،آشپزی،

(کلینی )360 ،7 ،1407 ،آنچه مخالف اصل است

نگهداری از فرزند و نظایر آن اجرت در نظر گرفته

و نیازمند به اقامه بینه است عدم تبرع بودن است

شده است .هرچند بررسی آراء فقهی نشان میدهد

و این پاسخ دال بر اصل بودن عدم تبرع است.

که اجرت گرفتن برای عمل واجب ،حرام است و

نکته دیگر اینکه دوستی و همکاری با حق و حقوق

هرچند شأن زوجه اجیری نیست ،اما نوع اعمال

هریک از زوجین منافاتی ندارد؛ اینکه زن حق

زوجه در زمره اموری است کـه در عرف جامعـه

دریافت نفقه یا مهر را دارد ،در تضاد با مهر و محبت

به مثابه حرفه هستند و دارای ارزش اقتصادی

قرار نمیگیرد .شاید زوجه قصد اجرت هم نکند ،اما

هستند .بنابراین دارای اجرت هستند .ضمن اینکه

این موضـوع باعث سلب مطالبـه اجـرتالمثل

انسان آزاد ،خودش مال نیست ،اما کاری که انجام

نمیگردد و نمیتوان با این استدالل که باعث

میدهد ،مال محسوب شده و مقتضای احترام مال،

تیرگی روابط میشود ،زن را از حقالزحمه عمر خود

مسئولیت و ضمان است (محقق داماد،1383 ،

محروم نمود .پشتوانه این استدالل نیز قرآن کریم

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

است که بدون مذمت زن ،مرد را به دادن اجرت

اسالمی نیز مبنای واقعی استیفا نیز رعایت عدالت

(در قبال شیـر دادن مادر بـه فرزنـدش) مکلف

و احترام به دیگران و برطرف ساختن رفع نیازهای

میکند .از این منظر نمیتوان گفت که قرآن ،انسان

عمومی است ،الزام ناشی از استیفا نیز به این

را به امری خالف اخالق واداشته است .بدین ترتیب،

موضوع مشروط شده است که عمل صورت گرفته

انتظار کار مجانی از زن ،انتظار درستی نیست و

از منظر عرف ،دارای اجرت میباشد و فعالیتهایی

نپرداختن اجرت به تالشهای زن در طول عمرش،

که با نیت احسان و نزاکت دنبال میشود ،فاقد

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

اجرت هستند ولو اینکه امر دیگری انجام شود

این عبارات مستفاد میشود که زنان در قبال اموری

(کاتوزیان.)249 ،1390 ،

که انجام میدهند ،نباید همواره این انتظار را داشت
که به صورت مجانی انجام دهند و تقاضای اجرت
نداشته باشند .زنان دارای حق و حقوقی روشنی
هستند که نباید از آنان غلفت نمود.
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 .4-1-4-5عمل صورت گرفته شرعاً بر عهده

تکالیف شرعی ،کاری انجام ندهد ،برمبنای رویکرد

زوجه نباشد

فقهی و حقوقی ناشزه محسوب نمیشود .در این

از جمله شرایط مستحق بودن زوجه نسبت به

باره نیز چنین بیان شده است :اگر زن از خدمات

اجرتالمثل این است که اعمال صورت گرفته جز

خانه و نیازها مرد که با تمتع بردن او ارتباط ندارد

تکالیف واجب و شرعی زوجه نباشد .در این زمینه

از قبیل جارو کردن یا خیاطی کردن و یا غذا پختن

نیز دیدگاه فقهی بر این است که تمکین عام و

یا نظایر اینها ،حتی آب دادن و پهن کردن

خاص شرعا بر زوجه واجب است (محقق داماد،

رختخواب ،خـودداری نمایـد ،نشوز تحقق پیدا

بیتا .)297 ،در منابع فقهی و احادیث چندین

نمیکند (موسوی خمینی )328 ،2 ،1392 ،و این

تکلیف برای زوجه در نظر گرفته شده است-1 :

مؤید استحقاق زوجه نسبت به اجرتالمثل کارهایی

اطاعت زوجه از زوج که منظور از آن ،در حیطه

است که شرعا بر عهده او نیستند .حتی در صورت

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

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

خارج شده زوجه بدون اجازه زوج از منزل  -3اجازه

صورت ماهیانه و سالیانه و به هر شکلی که در نظر

گرفتن از زوج در تصرفات در اموال زوج (شیخ

گرفته شده است ،پرداخت نماید .با این استدالل

صدوق438 ،3 ،1413 ،؛ مکارم شیرازی ،بیتا،3 ،

که دستور زوج و عدم تبرع از آغاز ازدواج معلوم

 )286-298هرچند در برخی از منابع فقهی تنها

بوده و دادگاه آخـرین فـرصت برای پرداخت

تکلیف در استمتاع مورد توجه قرار گرفته است

اجرتالمثل طالق است (رضاییزاده.)103 ،1398 ،

(محقق حلی278 ،2 ،1408 ،؛ تبریزی،2 ،1426 ،

بنابراین از منظر حقوقی ،در قبال انجام این اعمال

 ،)354اما در بعضی دیگر از منابع نیز بهطور

و کارها میتواند اجرتالمثل خود را درخواست و

مشخص بیان شده است که انجام دادن امور منزل

دریافت نماید .بنابراین حتی در شرایطی که طالق

و اموری که به استمتاع مربوط نیستند و حتی شیر

رخ میدهد ،تنها به مهریه بسنده میشود و خبری

دادن به فرزند از تکالیف زوجه نمیباشد (طباطبایی

از دادن اجرتالمثل نیست .این موضوع با توجه به

قمی ،بیتا374 ،5 ،؛ سیستانی،)103 ،3 ،1415 ،

ناآگاهی زنان ،غالبا اتفاق میافتد و با دریافت مهریه

بنابراین اموری که زوجه برای تأمین رفاه ،تشیید

از پیگیری مطالبات اجرتالمثل صرفنظر میشود.

مبانی خانواده و تربیت فرزندان انجام میدهد ،از
منظر شرعی بر عهده وی نیست و از این جهت

 .5-5نقد و بررسی تبصره الحاقی

میتواند در قبال آنان ،اجرت مطالبه نماید .هرچند

 .1-5-5تعارض بندهاي تبصره با اصل ماده

تحکیم بنیان خانواده از جمله مسئولیت و تعهدات

 336ق.م.

زوجین است ،و این تعهد نیازمند مشارکت زوجین

یکی از نقدهای وارده بر تبصره الحاقی ،تعارض

است ،اما در شرایطی که زوجه در خانه غیر از

بـرخی بنـدهای تبصـره با اصل ماده  336ق.م.
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میباشد .احراز دستور زوج با اصل ماده  336و

حمایت از زوجه بر مبنای این تبصره میباشد ،زیرا

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

زنان در خانواده خود را عامل و یا بیگانه فـرض

بر اساس تفسیر این دو ماده صرف خواستن

نمیکنند که به فکر اجرت باشند .قصد تبرع و

(کاتوزیان ،)243 ،1390 ،اذن صریح و یا ضمنی در

اجرت در مواردی مطرح است که بین منتفع و

استیفای منفعت از عمل غیـر بـرای تحقـق

عامل وحدت عرفی وجود نداشته باشد ،در حالیکه

اجـرتالمثل کافی است در حالی که در تبصره

زوجه تمام امور خانواده را منتسب به خود میداند.

احراز دستور زوج توسط دادگاه ضروری دانسته

عالوه بر این لزوم حفظ انسجام خانواده و احساس

شده است که این موضوع با هدف قانونگذار در

مسئولیت اکثر زنان به بقای آن موجب میشود که

تصویب این دو ماده ناسازگار به نظر میرسد .عالوه

فکر تبرع یا اجرت به ذهن زوجه خطور نکند

بر این زوجه خود را بیگانـه از زندگی مشتـرک

(باریکلو .)526 ،1390 ،بنابراین میتوان گفت ،در

نمیداند که متوقع دستمزد باشد ،به عبارت دیگر،

ایام زوجیت ،زوجه نسبت به دریافت اجرت کارهایی

خانواده برای زوجه کارگاه کسب اجرت نیست ،بلکه

که انجام میدهد البشرط است ،یعنی نه قصد

محل انس و آسایش است و هر عملی که انجام

اجرت دارد و نه قصد تبرع دارد و رفتار زنان ایرانی

میدهد به این انگیزه است که خانواده متعلق به

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

اوست .پس زوجه ،خویشفرما است و عامل نیست

زندگی و اموال آن شریک میداند و با همین نگاه

کـه فـرق این دو روشن است ،عامل مستحق

خالصانه به امور خانواده اهتمام دارند و این امر با

اجرتالمثل است و خویشفرما مستحق ارزش

نگاه قانونگذار مبنی بر اثبات عدم قصد تبرع از

افزوده ناشی از عمل خویش است (باریکلو،1390 ،

سوی زوجه قابل تأمل میباشد.

 .)530عرف حاکم بر خانواده ،بر انجام فعالیتهای
خانگی از سوی زوجه ظهور دارد و طبق ماده 337

 .2-5-5دشواري اثبات دستور زوج

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

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

است.

میباشد و اثبات آمر بودن مرد بر عهده زن است

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

که مدعی محسوب میگردد ،حال آنکه اثبات چنین

را عدم تبرع میداند .در حالی که در تبصره الحاقی،

امری که در فضای خانواده و در حوزه امور شخصی

اصل بر تبرعی بودن عمل زوجه میباشد که در

اتفاق میافتد ،کار بسیار دشواری است .عالوه بر

نتیجه زوجه مدعی محسوب و بار اثبات بر عهده

این ظاهر در خانوادههای ایرانی این است که زوجه

وی خواهد بود و اثبات امر عدمی (قصد عدم تبرع)

بنابر امر یا تقاضا یا اذن زوج کارهایی که شرعا بر

از لحاظ حقوقی قابل بحث و تأمل است .همچنین

عهده او نیست ،انجام میدهد ،مستند ادعای ما

فقدان این شرط در روابط اکثر زوجین ،مانع اصلی

رفتارهایی است که در خانوادههای ایرانی در
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خصوص کارهای منزل انجام میگیرد ،بنابراین

مالی مربوط به زوج در منابع فقهی و به تبع آن در

صرف توقع و انتظار مرد از همسرش که اموری را

قوانین موضوعه بیان شده است ،اما با توجه به

انجام دهد در استحقاق اجرتالمثل کافی خواهد

تفسیر موسعی که میتوان از این تکالیف ارائه نمود،

بود و شایسته بود مقنن وجود روابط زوجیت را

ضرورت دارد در راستای حمایت واقعی از حقوق

ظهور در دستور زوج برای انجام چنین کارهایی

زنان و حفظ شانیت و کرامت زنان جامعه ،مرزبندی

میدانست و از زن اثبات وجود دستور زوج را انتظار

دقیقی از کارهای واجب و غیرواجب در دوران

نمیداشت ،بلکه این وظیفه زوج بود که در صورت

زوجیت از سوی مقنن ارائه گردد ،چرا که زوجه

انکار دستور ،باید امری را که ملزم اثبات عدم

ممکن است مدعی گردد ،کارهایی که در ایام

دستور باشد ،در دادگاه به اثبات برساند (قرباننیا،

زوجیت انجام داده است با این تصور بوده که شرعا

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

بر عهده او واجب است و یا اینکه زوجه مدعی گردد

ارزشی خانواده در آموزههای دینی و شأن زوجین

بنابر مقتضای عقد ازدواج ،مشارکت در امور منزل

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

را تکلیف واجب میدانسته ،همانطور که بر مبنای

هم نیستند ،درست است که بر اساس ماده 1105

عرف و اخالق حاکم بر خانواده ،زوجین مشارکت

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

در امور خانواده و تالش در راستای تحکیم بنیان

این جهت ریاست مرد بر خانواده در راستای مصالح

خانواده را جزء وظایف خود میدانند ،حال حل

خانواده و مقامی است که برای تثبیت نظام خانواده

اختالف بین زوجین در این گونه موارد چگونه

اعمال میشود و حقی فردی برای وی نیست.

خواهد بود.

بنابراین نمیتوان امتیازی برای وی در نظر گرفت

عالوه بر این برحسب ماده  1104 ،1103و 1105

که امور منزل را مدیریت میکند.

ق.م .حسن معاشرت ،معاضدت در تشیید مبانی
خانواده و تربیت فرزندان و زندگی کردن در منزل

 .3-5-5عدم تفکیك تکالیف واجب و

همسر از جمله تکالیفی است که زن باید به جا

غیرواجب زوجه

بیاورد .معاضدت زوجین به یکدیگر نیز مفهوم عرفی

تشخیص اموری که شرعا بر عهده زوجه میباشد از

است و حدود آن با توجه به عرف و عادت و

سایر کارها به راحتی میسر نمیباشد ،زیرا در هیچ

مقتضیات زمان و مکان تعیین میشود .مثال

یک از متون فقهی مبنای مشخص و واحدی برای

احتمال دارد مطابق مقتضیات زمان و مکان ،خرید

تفکیک کارهای واجب و غیرواجب در زندگی

لوازم و نیازمندیهای خانه به عهده مرد یا زن باشد

مشترک ارایه نگردیده است ،هرچند برخی تکالیف

و یا اداره امور داخلی خانواده بر عهده زن باشد.

همچون اطاعت از زوج ،عدم خروج زوجه از منزل

موضوع معاضدت نیازمند آن است که هیچ یک از

بدون اذن زوج و اذن گرفتن از زوج در تصرفات

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

فقها اجرت گرفتن برای عمل واجب را حرام

ترتیب اگر مرد یا زن برای تأمین معاش خانواده و

میدانند ،آنچه شرعا بر زوجه واجب است ،تمکین

مصلحت آن و همچنین تربیت فرزندان ،عملی را

خاص و عام است؛ بنابراین خدمات و اعمال زوجه

انجام میدهند ،تکلیفی اخالقی و حقوقی محسوب

در منزل که جزء وظایف شرعی او نیست ،اگر با

شده و از این رو مستحق اجرت نیستند (صفایی و

درخواست زوج و با قصد عدم تبرع همراه باشد،

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

مستحق اجرت است ،همچنین ترک این اعمال نیز

شده از مواد قانونی مذکور ،جایگاهی برای استحقاق

موجب تحقق نشوز زوجه نمیباشد که مؤید عدم

زوجه نسبت به اجرتالمثل باقی نمیماند و تبصره

واجب بودن و استحقاق اجرت داشتن این اعمال

الحاقی نیز نمیتواند در راستای حمایت از حقوق

است.

زوجه راهگشا باشد.

قانونگذار در تبصره الحاقی ماده  336ق.م .تعیین
اجرتالمثل ایام زوجیت را متوقف به شرایطی

 .6نتیجه

نموده که نقدهایی بر آن وارد است ،تعارض بین

اجرتالمثل زوجه ،نهاد حقوقی جدیدی است که

برخی بندهای تبصره همچون عدم قصد تبرع و

میتوان گفت نسبتی با اجاره اشخاص نداشته و در

دستور زوج با اصل ماده ،عدم تفکیک دقیق از

قوانین موضوعه کشور ،با هدف حمایت مالی از

کارهای واجب و غیرواجب در ایام زوجیت از سوی

زوجه وضع شده است و عامل آن ضمان عمل زوجه

قانونگذار و احراز بندهای تبصره از سوی دادگاه

میباشد .اجرتالمثل زوجه در متون فقهی به طور

مواردی که اثبات اجرتالمثل در مقام عمل از سوی

مستقل مطرح نگردیده است ،اما با توجه به نظر

زوجه را بسیار دشوار نموده است .عرف حاکم بر

مشهور فقها به ویژه فقهای معاصر براساس قاعده

خانواده ،بر انجام فعالیتهای خانگی از سوی زوجه

الضرر ،استیفاء ،بنای عقال و قاعده احترام عمل

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

مسلمان چنین اجرتی قابل مطالبه است .عالوه بر

ضمنی و یا درخواست زوج برای تحقق اجرتالمثل

این ،بحث علمی پیرامون اجرت رضاع ،حضانت و

زوجه کافی است و ضرورتی برای احراز دستور زوج

تربیت فرزندان از سوی فقها میتواند مؤید پذیرش

نمیباشد .در ایام زوجیت ،زوجه نسبت به دریافت

اجرتالمثل زوجه نیز باشد مضافا بر اینکه دلیلی بر

اجرت کارهایی که انجام میدهد ،البشرط است؛

رد آن نیز وارد نشده است .استیفای اجرتالمثل

یعنی نه قصد اجرت دارد و نه قصد تبرع دارد و

خدمات ایام زناشویی متوقف بر امر یا درخواست

رفتار زنان ایرانی در منزل ظهور در این دارد که

زوج ،اجرت داشتن عمل در عرف و عدم قصد تبرع

خود را در اداره امور زندگی و امـوال آن شریک

از سوی زوجه است.

میداند و این امر با نگاه قانونگذار مبنی بر اثبات
عدم قصد تبرع از سوی زوجه قابل تأمل میباشد.
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تشخیص کارهایی که شرعا بر عهده زوجه میباشد
از سایر کارها به راحتی میسر نمیباشد ،زیرا در
هیچ یک از متون فقهی مبنای مشخص و واحدی
برای تفکیک کارهای واجب و غیرواجب در زندگی
مشترک ارایه نگردیده است ،با توجه به موارد
مذکور میتوان گفت به استناد اصل ماده  336ق.م
در صورت تحقق شرایط استیفا ،بهرهمندی از این
حق برای زوجه با مشکالت کمتری رو به روست.
عالوه بر این وضع تبصره مذکور ذیل ماده 336
ق.م .به لحاظ شکلی نیز با شأن و جایگاه زوجین
تناسبی ندارد.
با توجه به اشکاالت وارده بر تبصره ،در زمینه
ویرایش آن نظر به جایگاه ارزشمند حقوق خانواده،
موارد زیر پیشنهاد میگردد :الف -اجرتالمثل
زوجه در قسمت حقوق و تکالیف زوجین نسبت به
یکدیگر در ذیل ماده  1118پیشبینی گردد؛
ب -در متن تبصره مقرر گردد :چنانچه زوجه
کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای
کار اجرتالمثل باشد ،به درخواست زوج انجام داده
است میتواند مطالبه آن را از دادگاه بنماید مگر
اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.
 .7سهم نویسندگان
نویسندگان در امر نگارش مقاله حاضر به صورت
برابر مشارکت داشتهاند.
 .8تضاد منافع
در مقاله حاضر تضاد منافعی وجود

ندارد.
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