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چکیده
اجرتالمثلِ کارهای زوجه در منزل ،بهعنوان یکی از حقوق مالی وی در قوانین افغانستان به رسمیت
شناخته شده و طبق شرایط خاصی قابل مطالبه است .این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی
مفهوم ،مبانی حقوقی ،شرایط و ضمانتاجراهای اجرتالمثل زوجه در منزل میپردازد و نتیجه میگیرد که

برخی از شرایط آن ،مانند شرطِ »دستور« زوج و »عدمِ قصد تبرع« ،به نحویاند که اِثبات آن با توجه به

ویژگیهای خاصِ زندگی مشترک ،با دشواریهای زیادی مواجه است و عمالً منجربه محرومیت زنان از این
حق میشود که جهت ایجاد سهولت در این خصوص ،پیشنهاد جایگزین نیز ارائه شده است .افزونبر این،

براساس قانون »احوال شخصیة اهل تشیع« ،اجرتالمثل از حیث زمانی ،فقط »بعد« از طالق یا فوت زوج
قابل مطالبه دانسته شده است؛ درحالیکه این محدودیت با قواعد و مبانیِ فقهی و حقوقی قابل دفاع و

پشتیبانی نیست و نیازمند بازنگری و اصالح به نظر میرسد.

کلیدواژهها
حقوق افغانستان ،اجرتالمثل کارهای زوجه در منزل ،احوال شخصیة اهل تشیع ،قصدِ تبرع ،شرط ضمنیِ
عرفی.
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مقدمه
درطول زندگی مشترک ،ممکن است زوجه کارهایی را انجام دهد که به حُکم قانون مکلَّف به
انجام آنها نیست؛ اما نوعاً دارای ارزش اقتصادی است ،مانند آشپزی ،نگهداری از اطفال،
شستن ظرفها و لباسها ،پذیرایی از مهمان و نگهداری از پدر و مادرِ شوهر و امثال اینها.
در قوانین افغانستان ،بهویژه قانون احوال شخصیة اهل تشیع از این نوع کارهای زنان
بهصورت کلی حمایت صورت گرفته و طبق شرایطی برای آنها اجرتالمثل در نظر گرفته
شده است.
اجرتالمثل زوجه در قانون احوال شخصیة اهل تشیع ،یک تأسیس حقوقی جدید بوده که
در سال  13۸۸وارد ادبیات حقوقی کشور شده است .درخصوص این موضوع ،تا کنون
پژوهش قابل توجهی صورت نگرفته و فقط در ضمن برخی از کتابهای حقوق خانواده ،مانند

حقوق خانواده (رسولی ،139۶ ،ص  ،)1۷۶حقوق فامیل (رضایی ،1393 ،ص  )143و شرح
قانون احوال شخصیة اهل تشیع (جعفری و جویا ،1399 ،ج  ،3ص  ،)34۵بهصورت بسیار
مختصر بحث شده و وارد مباحث مهم و مسائل اساسی ،بهنحوی که در این مقاله مورد
توجه قرار گرفته ،نشده است .بنابراین ضروری به نظر میرسد که اجرتالمثل زوجه مورد
بررسی همهجانبه قرار گیرد.
این پژوهش از این جهت دارای اهمیت است که موضوع را از زوایای مختلف مورد بررسی
قرار داده ،خألهای قانونی را شناسایی میکند و جهت رفع آنها راهکار ارائه میدهد .این مهم
سبب میگردد که اوالً ،زنان افغانستان از این حق مالی خویش بهدرستی آگاه شده ،بهصورت
مستند از آن دفاع نمایند؛ ثانیاً ،وکالی مدافع و قضات دادگاههای خانوادة افغانستان را جهت
صدور رأی درخصوص این موضوع نیز کمک خواهد کرد؛ ثالثاً ،با توجه به حضور گستردة
زنان افغانستان در ایران ،بهویژه زنان پیرو مذهب تشیع ،قضات دادگاههای خانوادة ایران
نیز میتوانند جهت حلوفصل دعاوی مربوطة اتباع افغانستانی از آن استفاده نمایند؛ زیرا
برمبنای مادة  ۷قانون مدنی ایران ،اتباع خارجی مقیم ایران در امور مربوط به احوال
شخصیه ،تابع دولت متبوع خود است؛ رابعاً ،مراجع ذیصالح را جهت تعدیل مواد قانونی
مربوطه با استفاده از راهکارهای ارائهشده کمک خواهد کرد.
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برای برخورداری زوجه از اجرتالمثل ،یک سلسله شرایطی الزم است؛ ازجمله اینکه
کارهای زوجه باید به دستور شوهر صورت گرفته و در انجام آن قصد تبرع نیز نداشته
باشد .حال سؤالی که مطرح میگردد این است :اِثبات «دستور» زوج و همچنین اِثبات «عدم
قصد تبرع» زوجه به عهدة کیست؟ همچنین اگر «عدمِ قصدِ تبرع» زوجه مُحرز نباشد ،اثبات
آن به عهدة کیست؟ زوج یا زوجه؟ آیا زوجه درکنار عدمِ قصد تبرع ،قصد «اجرت» نیز داشته
باشد تا مستحق اجرتالمثل گردد یا صِرف عدم قصد تبرع کفایت میکند؟
اصل درخصوص انجام هر عملی« ،عدم تبرع» است (محقق داماد ،139۷ ،ص 4۸0؛ طباطبایی
یزدی 1409 ،ق ،ج  ،2ص  .)۶22آیا این اصل را در روابطِ زوجین نیز میتوان تعمیم داد؟ آیا
میتوان گفت که اصل در روابطِ زوجین نیز این است که زوجه کارهای منزل را به قصد تبرع
انجام نداده است ،مگر اینکه تبرع ثابت گردد؟ اگر پاسخ مثبت است ،آیا این خالف ظاهر
نیست؟ زیرا قرائن و ظاهرِ حال زنانِ جامعة ما بیانگر این است که معموالً کارهای منزل را
تبرعاً انجام میدهند؛ بنابراین در مقام تعارضِ ظاهر با اصل ،کدام یکی مقدم است؟
اگر حکومتِ اصلِ «عدم تبرع» را در روابطِ زوجین نیز بپذیریم ،آیا «شرطِ ضمنیِ عرفی»
مانع استناد به آن نمیشود؟ در جامعة سنتیای مثل افغانستان ،انجام کارهای منزل توسط
زوجه از وظایف عرفی وی محسوب میشود؛ بهنحوی که وقتی مردی میخواهد با زنی ازدواج
نماید ،با اعتقاد به اینکه انجام کارهای منزل به عهدة زوجه خواهد بود ،اقدام به ازدواج میکند.
زن نیز با آگاهی از آن ،چنین ازدواجی را میپذیرد و عقد مبتنیبر آن جاری میگردد .آیا در
این صورت نیز ،اصل عدم تبرع جریان دارد یا مطابق «شرط ضمنی عرفی» عمل میگردد؟
افزونبر سؤالهای فوق ،براساس مادة  1۶0قانون احوالِ شخصیة اهل تشیع ،اجرتالمثل
ازحیث زمانی فقط «بَعد» از طالق یا فوت زوج قابل مطالبه است و نه قبل از آن؛ درحالی که
این حکم با قواعد و مبانی حقوقی قابل دفاع و پشتیبانی نیست و قابل تأمل به نظر میرسد.
درنهایت سؤال دیگری که مطرح میگردد این است :آیا تدابیری که درراستای دستیابیِ
زنان به اجرتالمثل در قوانین ،بهویژه قانون احوال شخصیة اهل تشیع ،پیشبینی شده ،کافی
است؟ اگر پاسخ منفی است ،راهکار چیست؟
برای رسیدن به پاسخ سؤالهای فوق ،ابتدا مفهوم اجرتالمثل را توضیح داده ،مبانی
حقوقی اجرتالمثل کار زوجه در حقوق افغانستان را مورد بررسی قرار میدهیم .بعد از آن،
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درمورد شرایط اجرتالمثل کار زوجه در منزل بحث میکنیم و ضمناً در جاهای مناسب ،به
سؤالهای مطرحشده نیز پاسخ خواهیم داد.
باید یادآور شد که در حقوق افغانستان احکام مربوط به اجرتالمثل زوجه را باید در دو
قانون جستجو کرد :یکی قانون مدنی ،که مبتنیبر فقه حنفی است ،و دیگری قانون «احوال
شخصیة اهل تشیع» که مبتنیبر فقه امامیه و حاکم بر روابط پیروان اهل تشیع افغانستان
است که ما آن را در هر دو قانون مورد بررسی قرار میدهیم.

مفهومشناسی مصطلحات
اجرتالمثل
اجرت در لغت به معنی مزد (معین ،13۸۶ ،ص  ،)92دستمزد ،مزدِ کار و کرایه (انوری،13۸3 ،
ص  )43آمده است و در اصطالح عبارت است از عوضى که مستأجر درقبال استفاده از
منفعتِ مال یا کار ،به موجر یا اجیر مىپردازد (هاشمی شاهرودی 142۶ ،ق ،ص  .)24۷اجرت
بر دو نوع است :اجرتالمسمی و اجرتالمثل .هرگاه در قرارداد اجاره ،اعم از اجارة اشخاص،
حیوان و اشیا ،طرفین بر اجرتِ معین توافق کرده باشند ،به آن اجرتالمسمی گفته میشود
(مروج ،13۷9 ،ص )1۶؛ اما اگر در متن قرارداد درخصوص اجرت توافقی صورت نگرفته
باشد ،در این صورت ،اجیر در اجارة اشخاص و موجر در اجارة اشیا و حیوانات ،مستحق
اجرتِ متعارفی است که به آن اجرتالمثل گفته میشود.

مبانی حقوقی اجرتالمثل کار زوجه در منزل
قانون مدنی
در قانون مدنی که مبتنیبر فقه حنفی است ،مادة خاصی در مورد اجرتالمثلِ کار زوجه در
منزل مشاهده نمیشود؛ اما یک سلسله مواد قانونی وجود دارد که میتوان قابل مطالبه بودنِ
اجرتالمثل زوجه را از آنها استنباط کرد .مثالً مادة  1۵02قانون مدنی درخصوص اجرتالمثل
کار مقاولهکننده چنین مقرر میدارد« :هرگاه صاحبکار اجرت مهندس را تعیین نکرده باشد،
مستحق اجرتِ مثل که مطابق عرف و مدتی که کار او دربرگرفته است ،تعیین میگردد» .مادة
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 1۵3۵همین قانون درخصوص اجرتالمثل کارِ کارگر نیز بیان میدارد که «هرگاه مقدار اجرت
در عقد تصریح نگردیده باشد ،مطابق عرف جاری اجرتالمثل تعیین میگردد .درصورت عدم
موجودیت عرف ،محکمه آن را بهنحوی که عدالت تأمین گردد ،تعیین مینماید» .مادة 1۵۷0
درخصوص عقد وکالت نیز چنین تصریح میکند« :هرگاه وکالت به اجرت باشد ،وکیل به
اجرای عمل مستحق اجرت معینه میگردد .اگر اجوره شرط نشده باشد ،وکیل ازجملة
اشخاصی باشد که به اجرت اجرای وظیفه مینماید مستحق اجرت مثل و در غیر آن ،مُتبرِّع
شناخته میشود» .هرچند مواد فوق بهصورت مستقیم درمورد اجرتالمثل کارِ مهندس،
کارگر و وکیل است ،اما به نظر میرسد که میتوان از آنها الغای خصوصیت نمود و از باب
«وحدت مالک» ،1قاعدة کلی به دست آورد؛ قاعدهای مبنیبر اینکه هرگاه شخصی به دستور
دیگری و بدون قصد تبرع ،کاری را انجام دهد که عرفاً دارای اجرت است ،اما میزان اجرت
در متن قرارداد تصریح نگردیده باشد ،مستحق اجرتالمثل میگردد .با توجه به این استدالل،
میتوان گفت که زوجه نیز هرگاه آن عده از کارهای داخل منزل را که به حکم قانون مکلف
به انجام آن نیست ،به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام دهد ،مستحق اجرتالمثل
میگردد و شوهر مکلف به پرداخت آن میباشد.

قانون احوال شخصیة اهل تشیع
براساس قانون احوال شخصیه اهل تشیع ،که مبتنیبر فقه امامیه است ،زوجه مستحق
اجرتالمثل شناخته میشود .مادة  1۶0این قانون بهصراحت بیان میدارد که «هرگاه زوجه
بعد از طالق یا فوت زوج ،ادعای سهیم بودن در اموال زوج را نموده و یا ادعا کند که کارهای
خانه را مجانی انجام نداده و یا خواهان حقالزحمة کارهایی باشد که در خانة زوج انجام داده
است و یا هر نوع مطالبات مالی دیگری داشته باشد ،محکمه ادعای او را مطابق احکام قانون
رسیدگی مینماید» .بند  4مادة  122نیز چنین مقرر میدارد« :زوجه مکلف به اداره و انجام
آن قسمت از کارهای داخل منزل میباشد که زوج بر او درحین عقد شرط گذاشته باشد؛ در

 .1ازآنجایی که قانون مدنی مبتنیبر فقه حنفی است ،از قیاس نیز میتوان استفاده کرد؛ زیرا قیاس در مذهب
حنفی پذیرفته شده است.
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غیر آن ،کارِ خانه بر زن واجب نیست».

قاعدة دارا شدن بدون سبب (استفادة بالجهت)
یکی از قواعدی که امروزه در اکثر کشورهای دنیا بهعنوان مبنای مسئولیت پذیرفته شده
است ،قاعدة دارا شدن بدون سبب (استفادة بالجهت) است (رحیمی ،13۸0 ،ص  .)12منظور
از سبب ،منبع و مُستندِ دارا شدن است (قاسمزاده ،13۸۷ ،ص  .)231در جهانِ معاصر
برخالف دوران بردهداری که موال مالکِ عبد و کنیز خود نیز بود ،هر کس مالک اموال و نتایجِ
کار و فعالیت خود است .انتقال اموال و نتایجِ کار و فعالیتهای اشخاص ،فقط از دو طریق
توافق (قرارداد) و حکم قانون امکانپذیر است .بنابراین ازنظر حفظِ نظم اجتماعی و احترام به
حقوق افراد ،هیچکس نمیتواند بدون سببِ مشروع ،به زیانِ دیگری دارا شود .اگر چنانچه
مال یا نتایج کار و فعالیت شخصی ،به غیر از دو طریق فوق به دیگری انتقال یابد ،قابل
برگرداندن به صاحبش است (السنهوری ،بیتا ،ج  ،1ص  )1120و قانون نیز از آن حمایت
مینماید .قانون مدنی در مادة  ۷99در این خصوص چنین مقرر میدارد« :هرگاه شخص،
گرچه غیرممیز باشد ،مفادی را بدون سبب مشروع به ضرر شخص دیگری کسب نماید ،در
حدود آنچه کسب نموده ،به تأدیة جبران خساره برای متضرر مکلف میباشد».
قاعدة دارا شدن بدون سبب ،قاعدهای است که وجدان هر فردی آن را میپذیرد و در اسالم
نیز بر آن تأکید شده است« :اموال یکدیگر را به باطل (ازطرق نامشروع) نخورید ،مگر اینکه
تجارتی با رضایت شما انجام گیرد» (نساء .)29 ،مجلة «االحکام العدلیه» نیز در مادة ،9۷
بهصراحت بیان میدارد که «هیچکس حق ندارد مالِ غیر را بدون سبب شرعی بگیرد».
بنابراین هرگاه فردی بدون سببِ قانونی بر ملک غیر دست یابد یا از نتایج کار و فعالیتهای
دیگری استفاده کرده (رسولی ،139۶ ،ص  )1۸3و آن را به مِلکیت خود درآورد ،حتی اگر با
حُسنِ نیت هم باشد ،مکلف به برگرداندن آن است (السنهوری ،بیتا ،ج  ،1ص .)1103
قاعدة دارا شدن بدون سبب دارای چهار رکن است .1 :دارا شدن مدیون؛  .2نادارشدن
داین؛  .3وجود رابطة سببیت میان دارا شدن مدیون و نادارشدن داین؛  .4فقدان سبب قانونی.
در اینجا منظور از مدیون ،شوهر و منظور از داین ،زوجه است .با توجه به ارکان این قاعده
میتوان گفت که هرگاه زوجه بهموجب شرطِ ضمن عقد یا قرارداد ،مکلَّف به انجام رایگان
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کارهای منزل نشده باشد و ازطرفی هم کارها را به دستور زوج و بدون قصد تبرع انجام
داده باشد ،به استناد قاعدة «دارا شدن بدون سبب» نیز میتواند اجرتالمثل خویش را از
شوهر مطالبه نماید؛ زیرا ارکان قاعده فراهم است؛ با این توضیح که اوالً ،کار زوجه موجب
افزایش دارایی مدیون (شوهر) شده است .ثانیاً ،داین (زوجه) نیز نادار شده است؛ زیرا زوجه
با اینکه کارهای منزل را انجام داده ،اما خود از آن نفعی نبرده است .ثالثاً ،رابطة سببیت میان
دارا شدن مدیون و نادارشدن داین نیز وجود دارد؛ زیرا کار زوجه از یک طرف سبب افزایش
دارایی شوهر شده؛ چون کار به نفع او انجام شده است؛ اما از سوی دیگر ،سبب نادارشدن
زوجه شده است؛ زیرا با اینکه وی کاری را انجام داده ،اما از آن منفعتی نبرده است .اگر
روزی شوهر او را طالق دهد ،منافع کارهای او برای شوهر باقی میماند و خود از آن محروم
میگردد .رابعاً ،سبب قانونی ،مانند قرارداد یا شرط ضمن عقدی ،برای دارا شدن شوهر نیز
وجود ندارد؛ بنابراین هرگاه ارکان قاعدة «دارا شدن بدون سبب» نزد دادگاه به اثبات رسد،
به استناد آن میتواند شوهر را ملزم به پرداخت اجرتالمثل نماید.

شرایط استحقاق اجرتالمثل کار زوجه در منزل
برخورداری زنان از اجرتالمثل مطلق نیست؛ بلکه دارای یک سلسله شرایط است .در ذیل
هریک از آنها را بهصورت مفصل بررسی مینماییم.

دستور زوج
زوجه درصورتی مستحق اجرتالمثل میگردد که کارهای انجامشده را به دستور زوج
انجام داده باشد (طباطبایی یزدی 1419 ،ق ،ج  ،۵ص )112؛ یعنی شوهر از همسرش خواسته
باشد تا نسبت به انجام اموری که جزء وظایف او نیست ،اقدام نماید؛ زیرا براساس قاعدة
«استیفا از عمل غیر» ،الزام به پرداخت اجرتالمثل درصورتی ایجاد میشود که اقدامِ عامِل
به «امر» استیفاکننده باشد وگرنه اقدام به کاری بهصورت خودسرانه ،اصوالً برای دیگران
تعهدی برای پرداخت اجرت ایجاد نمیکند؛ هرچند که از آن مستفید شوند (کاتوزیان،1390 ،
ص  24۷و )24۸؛ زیرا عامل ،خود اقدام به ضرر خویش نموده یا ممکن است به قصدِ احسان
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انجام داده باشد (محقق داماد ،139۷ ،ص  4۷1و  .)4۷2کارهای زوجه در منزل شوهر نیز از
این قاعده مستثنی نیست و زوجه درصورتی میتواند مطالبة اجرتالمثل نماید که کارها را
به «دستور» شوهر انجام داده باشد.
البته باید توجه داشت که مراد از «دستور» در اینجا اعم از امر کردن و خواستن است
(جعفری لنگرودی ،13۸۷ ،ص 2۶3؛ صفایی و رحیمی ،139۵ ،ص  .)۵0به عبارت دیگر ،منظور
از دستور تنها امر و فرمانِ صریحی که باید در قالب فعل «امر» صادر شود نیست؛ بلکه شامل
«درخواست» و تقاضای شوهر (منتظری ،13۷۵ ،ص 132؛ فاضل لنکرانی ،13۸3 ،ج  ،2ص )43۷
و هر عملی که زوجه را وادار به انجام کار کند (طباطبایی حکیم 141۶ ،ق ،ج  ،12ص  )142نیز
میشود ،حال به هر نحوی که ابراز شده باشد (جعفری لنگرودی ،13۸۷ ،ص  .)4۷۶امر کردن
صرفاً ابزاری است برای اعالم ارادة آمر مبنی بر انجام عملی؛ چنانکه انجام عمل ،اعالم موافقت
ازجانب طرف دیگر است .بنابراین هرگاه عامل بدون امر و اذن ازجانب کسی ،اقدام به انجام
عملی نماید و استفادهکننده سکوت نماید و راضی به انجام آن باشد ،عامِل مستحق اجرت
خواهد بود؛ زیرا سکوت و قبولِ انجام عمل موجب توافق طرفین در تأدیة اجرت است (امامی،
 ،13۸4ج  ،1ص  .)414به عبارت دیگر ،سکوت یا هر نوع عملی که حاکی از رضایت «آمر» نسبت
به انجام کاری باشد ،بهمنزلة امر فعلی و ضمانآور است (نجفی 1404 ،ق ،ج  ،2۷ص .)33۵
مثالً درخصوص اجرتالمثل کارهای زوجه ،هرگاه زوجه مبادرت به انجام کاری نماید که زوج
در ابتدا از آن آگاهی ندارد ،اما پس از آگاهی ،ابراز رضایت نماید یا مخالفتی نکند ،این ابراز
رضایت یا عدم مخالفت را میتوان امارهای مبنیبر وجود اذن ازجانب زوج دانست.
با توجه به آنچه بیان شد ،واضح گردید که یکی از شرایط برخورداری زوجه از
اجرتالمثل ،دستور و اذن شوهر مبنی بر انجام کارهاست .اما سؤالی که در این خصوص
مطرح میگردد ،این است که اثبات دستور به عهدة کیست .اگر یکی مدعی دستور و دیگری
مدعی عدمِ آن باشد ،بارِ اثبات به عهدة چه کسی خواهد بود؟ زوج یا زوجه؟
برای پاسخ به سؤال فوق ،درابتدا باید مدعی و منکر را تشخیص داد .برای تشخیص مدعی
از منکر گفتهاند :مدعی کسی است که سخنش خالف اصل باشد (مکارم شیرازی ،13۷0 ،ج ،2
ص 341؛ کاتوزیان ،1392 ،ج  ،2ص  )۶4یا سخنش خالف ظاهر باشد (مکی عاملی ،بیتا ،ج ،2
ص  .)۸3برخی گفتهاند مدعی کسی است که اگر از ادعای خود دست بردارد ،دعوا تمام میشود
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و نزاع پایان مییابد (حلی 1409 ،ق ،ج  ،4ص  .)۸93درخصوص صدور یا عدم صدور دستور
از جانب شوهر ،مطابق با تعریف اول ،زوجه مدعی محسوب میشود؛ زیرا ادعای وی خالف
اصل است و اصل عدم آمریت مرد میباشد؛ چرا که در این خصوص ،اصلِ «استصحاب عدم»
حاکم است؛ زیرا این فعل در گذشته نبوده و اگر در حدوث آن تردید شود ،اصل ،عدم حدوث
است (هدایتنیا ،13۸۵ ،ص  .)۷۸مطابق با تعریف سوم نیز ،زوجه مدعی محسوب میگردد؛
زیرا این زوجه است که اگر از ادعای خود دست بردارد ،دعوا خاتمه مییابد .بنابراین طبق
قاعدة «البینه علی المدعی» ،بارِ اِثبات بر دوش مدعی (زوجه) است و زوجه باید صدور دستور
ازسوی شوهر جهت انجام کارهای منزل را ثابت کند وگرنه اصلِ عدم آمریت مرد حاکم خواهد
بود.
با توجه به آنچه بیان شد ،واضح گردید که اصل ،عدم آمریت مرد است؛ اما به نظر میرسد
که اگر در یک جامعه ،وجودِ غلبه و ظهوری به اثبات رسد ،مبنی بر اینکه در آن جامعه معموالً
شوهران دستور انجام کاری را میدهند یا مُتوقِّع هستند که همسرانشان کارهای خانه را
انجام دهند ،در این صورت بعید خواهد بود که بتوان به اصلِ عدمِ حدوث تمسک کرد
(همانجا) .به نظر میرسد که در جامعة ما (افغانستان) با توجه به سُنَّتی بودن آن ،چنین
اماره و ظهوری وجود دارد؛ زیرا مردان همواره از زنان انتظار دارند که کارهای خانه را
انجام دهند .در جامعة ما اگر زنی از قبل بهصراحت اعالم کند که بعد از ازدواج کارهای خانه
را انجام نخواهد داد ،هیچ مردی با چنین زنی ازدواج نخواهد کرد .عرف و فرهنگ غالبِ حاکم
بر جامعة ما بهنحوی است که شوهر وقتی از اداره و محل کارش برمیگردد ،انتظار دارد که
خانمش کارهای منزل را انجام داده باشد وگرنه ممکن است مورد عِقاب قرار گیرد .با توجه
به این ،توقع و انتظاری که زوج از زوجهاش جهت انجام کارهای منزل دارد ،خود یک نوع
امر و دستور ضِمنی است یا حداقل میتواند امارهای باشد مبنیبر آمر بودن مرد .بنابراین با
وجود چنین امارهای ،نوبت به اجرای اصل و تحمیل بارِ اثبات «آمریت» مرد بر زوجه نخواهد
رسید؛ زیرا در اینجا درواقع اصل با ظاهر در حالت تعارض قرار میگیرد و در مقام تعارُض،
ظاهر بر اصل مقدم خواهد بود .افزون بر این ،همانطور که قبالً نیز اشاره کردیم ،وجود امر
یا اذن الزم نیست بهصورت لفظی باشد؛ بلکه اذن فعلی هم کفایت میکند (نجفی ،1404 ،ج ،2۷
ص  .)33۵بنابراین همینکه زوج با ورودِ زوجه در خانة خویش ،ادارة امور منزل را به وی
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بسپارد ،خود مصداق بارِز اذن فعلی است و درنتیجه ادعای عدم امر یا اذن ازسوی زوج،
مسموع نخواهد بود و نوبت به اجرای اصل عدم نیز نخواهد رسید.
برخی پا را فراتر از این گذاشته ،تقاضای شوهر مبنیبر انجام کارهای منزل را «مفروض»
میدانند .به نظر این عده ،با توجه به ریاست زوج بر خانواده ،انجام امور منزل به دستور او
مفروض است و نیازی به اثبات دستور لفظی و صریح نیست (سبحانی ،139۷ ،ص  .)۶۸در
همین خصوص ،برخی دیگر معتقدند که ازنظر قضایی ،اگر معلوم گردد کارهایی که زوجه
در خانة شوهر انجام داده است ،بهجهت ترس از عقاب بعدی شوهر بوده ،مرد آمر گفته
میشود (احمدی ،1391 ،ص ۵0؛ دیانی ،139۵ ،ص  )210و مکلف به پرداخت اجرتالمثل
خواهد بود .البته این امر درصورتی مؤثر خواهد بود که عقابِ بعدی را امارة دستورِ قبلی
شوهر برای انجام کار تلقی کنیم (دیانی ،139۵ ،ص.)210
با توجه به تحلیل فوق ،میتوان گفت :از آنجایی که ظاهر در روابط زوجین در خانوادههای
افغانستانی این است که زوجه با توجه به امر یا تقاضا یا اذن شوهر کارهایی را که قانوناً به
عهدة وی نیست انجام میدهد ،صِرف تَوقّع و انتظار مرد از همسرش مبنیبر انجام کارهای
منزل ،برای استحقاق اجرتالمثل کافی است؛ یعنی این ظهور بر اصلِ عدمِ امر مقدم خواهد بود.
افزون بر این ،به نظر میرسد که با توجه به فرهنگ حاکم در جامعة ما ،نفس حضور زوجه در
منزل شوهر نیز ظهور در وجود دستور ازجانب زوج دارد؛ از این جهت ،بار اثبات عدم دستور
را باید بر زوج تحمیل نمود .بنابراین به نظر میرسد ،شایسته خواهد بود که نفس حضور زوجه
در منزلِ شوهر را امارهای مبنیبر دستور زوج تلقی نمود و زوجه را از اثبات آن بینیاز دانست.

عدم قصد تبرع زوجه
ازنظر قانون احوال شخصیه ،بهاستثنای چند موردِ خاص ،همة کارهایی که زوجه در منزل
شوهر انجام میدهد ،میتواند دارای اجرت باشد .بند  4مادة  122قانون احوال شخصیة اهل
تشیع در این خصوص چنین بیان میدارد« :زوجه مکلف به اداره و انجام آن قسمت از کارهای
داخل منزل میباشد که زوج بر او درحین عقد شرط گذاشته باشد؛ در غیر آن ،کار خانه بر زن
واجب نیست» .از مفهوم مخالف این ماده استفاده میشود که اگر شرطِ ضمنِ عقدی مبنیبر
انجام رایگانِ کارهای منزل وجود نداشته باشد ،زوجه میتواند دربرابر آن مطالبة اجرت نماید.
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البته باید توجه داشت که این اجرت درصورتی قابل مطالبه است که با قصد تبرع انجام نشده
باشد .مادة  1۶0قانون احوال شخصیة اهل تشیع در این خصوص چنین مقرر میدارد« :هرگاه
زوجه بعد از طالق یا فوت زوج ،ادعای سهیم بودن در اموال زوج را نموده و یا ادعا کند که
کارهای خانه را مجانی انجام نداده و یا خواهان حقالزحمة کارهایی باشد که در خانة زوج
انجام داده است و یا هر نوع مطالبات مالیِ دیگری داشته باشد ،محکمه ادعای او را مطابق
احکام قانون رسیدگی مینماید» .بنابراین یکی دیگر از شرایط استحقاق اجرتالمثل« ،عدم قصد
تبرع» زوجه است؛ زیرا اگر قصد تبرع داشته باشد ،برمبنای «قاعدة اقدام» ،خود به ضرر خویش
اقدام نموده و درنتیجه ضررِ «تحمیلی» بر او وارد نشده است تا خواهان جبران آن شود .عالوه
بر این ،ممکن است به قصد احسان و کمک به شوهر انجام داده باشد که در این حالت ،دیگر
وجهی برای رعایت قاعدة «احترام به عمل مسلمان» باقی نمیماند« .تبرع» عبارت است از انجام
کار بدون انگیزة پاداش که توقع اجرت با آن سازگاری ندارد .اما سؤالی که در این خصوص
مطرح میگردد ،این است که اگر عدمِ قصدِ تبرع روشن نباشد ،اثبات آن به عهدة کیست .اگر
یکی مدعی تبرع و دیگری مدعی عدم آن باشد ،حکم چیست؟
در پاسخ به این سؤال ،درابتدا باید واضح گردد که «اصل» بر چیست؛ تبرع یا عدم تبرع؟
اگر اصل بر «عدم تبرع» باشد ،زوج مدعی است و باید تبرعی بودن کار زوجه را به اثبات
رساند؛ زیرا سخنِ وی خالف اصل است و براساس قواعد ادلة اثبات دعوا ،کسی که سخنش
خالف اصل باشد ،مدعی پنداشته میشود .اما اگر اصل بر «تبرع» باشد ،زوجه مدعی پنداشته
میشود و باید عدم تبرع خودش را به اثبات رساند.
به نظر میرسد اصل دربارة هر عملی که ازطرف شخصی به نفع دیگری انجام میشود،
«عدمِ تبرع» عامل است (سبزواری 1413 ،ق ،ج  ،19ص 1۷۷؛ موسوی خویی 141۸ ،ق ،ج ،30
ص 393؛ محقق داماد ،139۷ ،ص 4۸0؛ طباطبایی یزدی 1409 ،ق ،ج  ،2ص  ،)۶22مگر اینکه
تبرعی بودن آن به اثبات رسد؛ زیرا اقتضای اصل استقالل اشخاص از همدیگر این است که
هر کسی از نیروی کار دیگری استفاده نماید ،باید اجرت آن را پرداخت کند (باریکلو،1392 ،
ص  .)20۸بنابراین بارِ اثبات عدم تبرع به عهدة زوج خواهد بود .اگر زوج نتواند ادعای خود
را به اثبات رساند ،به «اصل» مراجعه شده و درصورت فراهم بودن سایر شرایط ،زوجه
مستحق اجرتالمثل شناخته میشود .هرچند اصل ،عدم تبرع است ،اما با توجه به فضای
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حاکم بر جامعة ما (افغانستان) ،این اصل در مقام اجرا ممکن است از دو جهتِ ذیل با اشکال
مواجه شود که درنتیجه ،هم بارِ اثبات بر زن تحمیل گردد و هم حقِ مطالبه را با چالش مواجه
سازد .1 :ظاهرِ حالِ زنان افغانستان مبنیبر تبرعی انجام دادن کارهای منزل؛  .2شرط ضمنیِ
عرفی.
 .1ظاهر حال :ممکن است گفته شود :درست است که بهصورت کلی در روابط بین افراد
اصل بر «عدم تبرع» است ،اما روابط زناشویی با روابط کارگر و کارفرما یا اجیر و مستأجر
کامالً متفاوت است .بنابراین نمیتوان آن را در روابط بین زوجین نیز تعمیم داد؛ زیرا قرائن
و ظاهر حالِ خانوادههای جامعة ما نشان میدهد که معموالً زوجه کارهای منزل را تبرعاً
انجام میدهد و هرگز قصد اخذ اجرت دربرابر آن را ندارد و مطالبه نمیکند .اگر از استثناها
چشمپوشی نماییم ،ظاهرِ امر در جامعة ما نشاندهندة این واقعیت است که زنان برای
کارهایی که در منزل انجام میدهند ،انگیزهای جز کمک به خانواده ندارند و حتی گاهی انجام
آنها را وظیفة خود میدانند .بنابراین درصورت عدم موجودیت قرینه و امارة مخالف آن،
نمیتوان از این ظهور دست برداشت و لذا با قیام امارة تبرع ،نوبت به اجرای اصل عدم تبرع
نمیرسد .ظاهر این است که زن در خانة شوهر تبرعاً کار کرده است و این ظهور با اصل
«عدم تبرع» در حالت تعارض قرار میگیرد .از طرفی هم در مقام تعارضِ اصل و ظاهر ،ظاهر
مقدم است؛ زیرا اصولیون ظاهر را امارهای مفید ظن دانسته ،آن را در ردیف دالیل ذکر
میکنند؛ درحالی که اصلِ عملی ،دلیل نیست و کاربرد آن در جایی است که دلیلی قطعی یا
ظنِ معتبری درخصوص حکم موضوع موردنظر وجود ندارد (نائینی 1421 ،ق ،ج  ،3ص)32۷
و مکلف برای خروج از تحیر و سرگردانی به آن مراجعه میکند .بنابراین تا زمانی که دلیل
وجود دارد ،نوبت به اصل عملی نمیرسد (مظفر ،13۸1 ،ج  ،2ص )1۷؛ چراکه األصل دلیل
حیثُ ال دلیل .بنابراین ،اثبات خالف ظاهر به عهدة زوجه است.
در پاسخ به استدالل فوق باید گفت :این چنین ظاهرِ ادعاشده خالف واقع به نظر میرسد؛
زیرا اگر زوجه درطول زندگیِ مشترک سخنی از اجرت به زبان نمیآورد و آن را مطالبه
نمیکند ،به این دلیل است که اوالً ،تا زمانیکه زندگیِ مشترک بهصورت مسالمتآمیز پیش
میرود ،زوجه ضرورتی برای مطالبة اجرتالمثل نمیبیند؛ یعنی ممکن است قصد تبرع هم
نداشته باشد ،اما بنابه دالیلی ،مطالبة اجرت نیز نمیکند .بنابراین از عدمِ مطالبه ،نمیتوان

اجرتالمثل کار زوجه در حقوق افغانستان و  /...عبدالخالق شفق و ديگران 45 

قصد تبرع را نتیجه گرفت .ثانیاً ،عدهای زیادی از زنان جامعة ما بهصورت دقیق از حقوق
خود ،بهویژه حق دریافت اجرتالمثل ،آگاهی ندارند و تصورشان این است که چنین کارهایی
جزء وظایف و مکلفیتهای قانونی آنها میباشد و به همین دلیل ،مطالبة اجرت نمیکنند (بیات،
 ،13۸9ص  )۷0و اینگونه نیست که از باب تبرع باشد .بنابراین چنین ظهوری از اعتبار ساقط
خواهد شد و نباید عدم مطالبه به جهات مذکور را به «قصد تبرع» تعبیر و بارِ اثبات را بر
زوجه تحمیل کرد .ثالثاً ،مهمتر از همه ،اگر زوجه مطالبة اجرت نمیکند ،بهجهت امیدی است
که نسبتبه ادامة زندگی مشترک دارد .در کانون خانواده ،زوجه خود را شریک زندگی
میداند و کارهایی را که انجام میدهد ،بهدلیل بهبود زندگیِ خود و خانواده است .اگر از هر
زنی سؤال شود که آیا کارهای منزل را مَحض رضای شوهر انجام دادهاید ،پاسخ منفی
خواهد بود .بنابراین اگر زوجه قصد اجرت نداشته باشد ،قصد تبرع نیز ندارد و همین مقدار
برای استحقاق اجرتالمثل کافی است (محمدی ،13۸3 ،ص )43؛ مگر اینکه دالیل و قرائن
خاصی وجود داشته باشد که زوجه این کارها را تبرعاً انجام داده است .ظاهر امر نیز مؤید
این مطلب است؛ زیرا هر زنی اگر بداند که در آینده شوهرش او را طالق میدهد ،هرگز حاضر
نخواهد شد که تبرعاً کار کند و حتماً دربرابر تمام خدماتش مطالبة اجرت خواهد کرد
(عالسوند و نیکوخصال ،139۶ ،ص  .)12رابعاً ،برخی از فقها 1نیز معتقدند که نفس ادعای
زوجه مبنیبر عدم قصد تبرع برای اثبات کافی است (معاونت آموزشی و تحقیقات قوة
قضائیه ،13۸2 ،ج  ،4ص )10۵؛ زیرا او نسبتبه نیت خود آگاهتر از هر شخص دیگر است.
بنابراین نمیتوان به استناد ظاهرِ حال ،بارِ اثبات را بر زوجه تحمیل کرد.
 .2شرط ضمنیِ عرفی :افزونبر ظاهرِ حال ،ممکن است ادعا گردد عامل دیگری که مانع
مطالبة اجرتالمثل میگردد« ،شرط ضمنیِ عرفی» است .در جامعة سنتیای مثل افغانستان،
انجام کارهای منزل توسط زوجه از وظایف عرفیِ وی محسوب میگردد؛ بهنحوی که وقتی

 .1سؤال :با توجه به اینکه معموالً زوجه هنگام طالق ،مخصوصاً طالقهای پیشنهادی ازسوی زوج ،اجرت
خدمات خود در زمان زندگی مشترک را مطالبه میکند ،بفرمایید که راه اثبات اینکه ارائة خدمات زن در زندگی
مشترک زناشویی تبرعی است یا عدم تبرعی چیست؟
آیتاهلل سیستانی :اگر ادعا کند که قصد تبرع نداشته است ،پذیرفته میشود.
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مردی میخواهد با زنی ازدواج نماید ،با اعتقاد به اینکه انجام کارهای منزل به عهدة زوجه
خواهد بود ،اقدام به ازدواج میکند .همچنین زن نیز با آگاهی از اینکه پس از انعقادِ عقد
نکاح ،باید کارهای داخل منزل را انجام دهد ،چنین ازدواجی را میپذیرد .این احساس تکلیفِ
عرفی در روزگار ما بهحدی قوی جلوه نموده است که عدمِ انجام کارهای منزل توسط
زوجه ناپسند به شمار میآید و عامة مردم آن را قبیح میپندارند .در جامعة امروزی ما،
اگر مردی از قبل بداند که زنی دربرابر کارهای منزلش مطالبة اجرت میکند ،هرگز با او
ازدواج نخواهد کرد یا در هنگام عقد ،شرط خواهد نمود که زوجه کارها را تبرعاً انجام دهد.
بنابراین ازآنجایی که زوجهای جوان با آگاهی از این موضوع و مبتنیبر آن عقد را جاری
میکنند ،این خود نوعی شرطِ ضمنیِ عرفی مبنیبر پذیرش انجام رایگان کارهای منزل
است و زوجه صرفاً به استناد اصل «عدم تبرع» ،نمیتواند مطالبة اجرتالمثل نماید ،مگر
اینکه خالف آن را به اثبات رساند .قانون مدنی نیز وجود عرف را بهمنزلة شرط دانسته
است و در مادة  ،۷20بهصراحت چنین مقرر میدارد« :آنچه در عُرف معروف باشد ،مانند
آن است که شرط گذاشته شده باشد» .در فقه حنفی نیز ،عُرف از جایگاه رفیعی برخوردار
است و یکی از اصول استنباط به شمار میرود؛ پس میتوان گفت که قاعدتاً شرطِ ضمنیِ
عرفی نیز از اعتبارِ قابل توجهی برخوردار است (سیمایی صراف ،13۸۸ ،ص  .)123افزون
بر این ،مجلة «االحکام العدلیه» ،که مبتنیبر فقه حنفی است نیز ،در مواد مختلفی به عرف
اشاره نموده و حتی مواردی را به شکل قاعده ذکر کرده است؛ مانند «المَعروف عرفاً
کالمشروط شرطاً؛ آنچه در عُرف معروف باشد ،مانند آن است که شرط گذاشته شده
باشد» (مادة « ،)43التّعیین بالعُرف کالتّعیین بالنَص؛ آنچه با عرف ثابت شود ،مانند آن است
که به نص ثابت شده باشد» (مادة  )4۵و «استعمال الناس حجه یجب العمل بها؛ استعمال
مردم حجت و عمل به آن واجب است» (مادة .)3۷
فقهای حنفی نیز زوجه را مستحق اجرتالمثل ندانسته و در مقام تأیید دیدگاه خود به
عُرف ،آیة  22۸سورة بقره و سیرة عملی حضرت

محمد(ص)

مبنیبر تقسیم کار بین

حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) بهنحوی که کارهای خارج از منزل را حضرت

علی(ع)

و داخل منزل را حضرت فاطمه(س) انجام دهد ،استناد نمودهاند (الجزیری 1424 ،ق ،ج ،4
ص 4۸۶؛ قرضاوی ،13۸4 ،ج  ،1ص  ۵9۶و  )۵9۷و حتی دریافت اجرت را مصداق ارتشا
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دانستهاند( 1وزارت األوقاف و الشئون اإلسالمیه 1410،ق ،ج  ،19ص  .)43در قانون مدنی نیز،
مادة صریحی درخصوص اجرتالمثل وجود ندارد؛ اما مادر تا زمانیکه در قید نکاح شوهر یا
عدة طالق رجعی او باشد ،دربرابر حضانت و شیردادن فرزندش بهعنوان دو مصداق از
مصادیق کارهای زن در منزل ،مستحق اجرت دانسته نشده است (بند  1مادة  24۵و .)230
با توجه به آنچه بیان شد ،میتوان چنین گفت :هرچند از باب «وحدت مِالک» از مواد ،1۵02
 1۵3۵و  1۵۷0قانون مدنی و همچنین با استناد به قاعدة «دارا شدن بدون سبب» (با توجه به
استداللی که در ذیل عنوان مبانی حقوقی اجرتالمثل کردیم) ،میتوان قابلمطالبه بودنِ
اجرتالمثل زوجه را استنباط کرد ،اما چون در قانون مدنی ،که مبتنیبر فقه حنفی است ،حکم
خاص و صریحی درخصوص اجرتالمثل زوجه وجود ندارد و ازآنجا که در افغانستان،
انجام کارهای منزل توسط زوجه از وظایف عرفی وی محسوب میشود ،بنابراین به استناد
شرط ضمنیِ عرفی و با توجه به اینکه فقهای حنفی نیز زوجه را مکلَّف به انجام کارهای منزل
دانستهاند و اجرتالمثل را قابل مطالبه نمیدانند ،میتوان چنین نتیجه گرفت :اگر زنانِ پیرو
مذهب حنفی درضمن عقد نکاح ،شرط کرده باشند که کارهای منزل را بهصورت رایگان انجام
نمیدهند ،بهموجب شرط ضمن عقد ،حق مطالبة اجرتالمثل را دارند؛ در غیر این صورت،
حق مطالبه نخواهند داشت و درنهایت ،بارِ اثباتِ عدمِ تبرع نیز از عهدة زوج برداشته میشود
و بر زوجه تحمیل خواهد گردید و زوجه را صرفاً به استناد اصل «عدم تبرع» ،نمیتوان
مستحق اجرتالمثل شناخت .اما مردان پیرو مذهب تشیع ،اگر ضمن عقد نکاح کار کردنِ
رایگانِ زوجه در منزل را شرط کرده باشند ،مطابق شرط عمل میشود؛ اما اگر شرط نکرده
باشد ،با توجه به اینکه مطابق ظاهر مادة  1۶0قانون «احوال شخصیة اهل تشیع» اصل بر
«تبرع» است ،درنتیجه با قطع نظر از استناد به شرطِ ضمنیِ عرفی ،زوجه مدعی محسوب
میشود و باید عدم قصد تبرع را به اثبات رساند وگرنه مستحق اجرتالمثل نخواهد شد.
بنابراین با وجود اینکه قانونِ احوال شخصیة اهل تشیع در بند  4مادة  122با قاطعیت از

« .1وَ یَری الحَ َنفیه أنَه ال یجوز لَها أخَذ األجره عَلی خِدمَتها لِزوجِها أو لِ َنفسِهاِ ،ألَنها لو أخَذت األجره عَلی ذ ِلک ألَخَذتها عَلی
عَمل واجِب عَلَیها فَکانَ فی مَعنی الرِشوه».
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اجرتالمثل کارهای زوجه حمایت نموده است ،این ماده ( )1۶0با توجه به اینکه اصل را بر
«تبرع» دانسته است ،دسترسی زنان اهل تشیع به اجرتالمثل را عمالً بسیار دشوار و حتی
شاید بتوان گفت غیرممکن ساخته است؛ زیرا اثبات عدم قصد تبرع توسط زوجه ،با توجه به
ویژگیهای خاصِ روابط زناشویی ،که در آن اخذ سند و شهود معموالً امکان ندارد ،با
دشواریهای فروانی مواجه است .افزون بر این ،این حکم با فقه امامیه موافق به نظر نمیرسد؛
زیرا براساس نظریات فقهای امامیه ،اصل در هر عملی عدمِ تبرع است (سبزواری 1413 ،ق،
ج  ،19ص 1۷۷؛ موسوی خویی 141۸ ،ق ،ج  ،30ص 393؛ محقق داماد ،139۷ ،ص 4۸0؛
طباطبایی یزدی 1409 ،ق ،ج  ،2ص .)۶22
عالوهبر استدالل فوق ،حتی برخی معتقدند که اگر با توجه به عرفِ محل ،یک نوع تقسیم
وظایفی بین زن و شوهر صورت گرفته باشد ،بهنحوی که زن در منزل کار کند و شوهر در
خارج از منزل و با همکاریِ یکدیگر زندگی را بگذرانند ،قانون نمیتواند در معارضه با این قاعدة
عرفی ،همة هزینههای زندگی مشترک را بر شوهر تحمیل کند .عرف قانون نانوشتهای است که
بر روابط افراد حکومت دارد (دیانی ،139۵ ،ص  .)210در مناطقی که این عرف شکل گرفته
باشد ،عقد ازدواج مقید به آن است و زوجه ملتزم به آن خواهد شد (هدایتنیا ،13۸۸ ،ص .)21۶
درنهایت سؤال دیگری که مطرح میگردد ،این است که آیا زوجه درکنار عدم قصد تبرع،
باید قصد «اجرت» نیز داشته باشد تا مستحق اجرتالمثل گردد یا صِرف عدم قصد تبرع
کفایت میکند؟
در پاسخ به سؤال فوق ،از مادة  1۶0قانون احوال شخصیة اهل تشیع استفاده میشود که
صِرف قصد عدم تبرع کفایت میکند .برخی از فقها نیز معتقدند که با توجه به اقتضای قاعدة
حرمت مال غیر ،بهاستثنای حالت قصد تبرع ،هرگاه کسی از مال و عمل دیگری منتفع شود،
باید عوض آن را پرداخت کند؛ اعم از اینکه قصد اجرت داشته باشد یا نداشته باشد (طباطبایی
یزدی 1409 ،ق  ،ج  ،2ص .)۶22

اجرت داشتن کار انجامشده از دید عرف
کارهایی که زوجه در خانه و به امر زوج انجام داده است ،باید نوعاً و از دید عرف ،دارای
ارزش مادی و اقتصادی بوده و بهنحوی باشد که بتوان دربرابر آن پولی پرداخت نمود .به
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کارهای ناچیز و کارهایی که پرداخت اجرت برای آن در جامعه معمول نباشد ،اجرتالمثل
تعلق نخواهد گرفت؛ زیرا برمبنای قواعد حقوقی ،چیزی موجب ضمان است که دارای مالیت
یا منفعت عقالیی باشد .به نظر میرسد که انجام کارهایی مانند آشپزی ،نگهداری از اطفال،
شستن ظروف و لباس ،پذیرایی از مهمانها ،نگهداری از پدر و مادرِ شوهر و امثال آن ،عرفاً
دارای ارزش ،قابل تقویم به پول و دارای اجرت است و درصورت تحقق سایر شرایط،
میتوان دربرابر انجام آنها مطالبة اجرت کرد؛ اما نسبتبه انجام برخی کارها نمیتوان مطالبة
اجرت نمود؛ مانند خانمی که هر روز ،هنگامی که شوهرش از محلِ کار بَرمیگردد ،درب منزل
را به رویش باز نموده یا یک پیاله آب برای شوهر آورده باشد ،نمیتواند مطالبة اجرت کند؛
زیرا عرف چنین عملی را دارای اجرت نمیداند.

مکلف نبودن زوجه به انجام کار
یکی دیگر از شرایط استحقاق اجرتالمثل این است که کارهای انجامشده ازسوی عامِل
(زوجه) ،ازجمله کارهایی نباشد که به حکم قانون مکلف به انجام آنهاست (مانند قرارداد یا
شرط ضمن عقد) .برخی از کارها را زوجه به حکم قانون باید انجام دهد و نمیتواند درمقابل
آن مطالبة اجرت نماید؛ زیرا کسی نمیتواند دربرابر وظایف شرعی و قانونی خود مطالبة
اجرت نماید .اجرت گرفتن برای عمل واجب جایز نیست (انصاری 141۵ ،ق ،ج  ،2ص .)12۵
قانون احوال شخصیة اهل تشیع نیز در ماده  1۶0بهصراحت بیان میدارد که رسیدگی به
دعوای مطالبة اجرتالمثل باید مطابق «احکام قانون» صورت گیرد .قانون نیز دربرابر برخی
از کارها ،زوجه را مستحق اجرت نمیداند؛ مانند معاونت درراستای تحکیم خانواده و تربیت
فرزندان (بند  2مادة  122قانون احوال شخصیة اهل تشیع) و حضانت و شیر دادن طفل تا
زمانی که در قید نکاح زوج یا عدة طالق رجعی او باشد (بند  1مادة  24۵و  230قانون مدنی)؛
اما اگر در مدت عدة طالق بائن حضانت کند یا شیر دهد ،مستحق اجرت میشود (مادة 231
و بند  2مادة  24۵ق .م .).البته براساس قانون احوال شخصیة اهل تشیع ،مادر مستحق اجرتِ
حضانت و شیر دادن به کودکش میباشد (بند  4و  10مادة  .)1۷۸افزونبر آنچه گفته شد،
اگر زوجه برمبنای شرطِ ضمنِ عقدِ نکاح ،کار کردنِ رایگان در منزل را پذیرفته باشد ،در این
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صورت نیز ،نمیتواند مطالبة اجرتالمثل نماید (بند  4مادة  122قانون احوال شخصیة اهل
تشیع).
درمجموع ،ضابطة استحقاق یا عدم استحقاق اجرت با توجه به این شرط« ،از وظایف
قانونی بودن یا نبودن کارهای انجامشده توسط زوجه» است؛ اما اینکه چه کارهایی از وظایف
قانونی زوجه است و چه کارهایی نیست ،بهصورت واضح در قوانین احصا نشده و مرزِ
دقیقی بین آنها نیز تعریف نگردیده است .مثالً در بند  1مادة  122قانون احوال شخصیة اهل
تشیع ،زوجین مکلَّف به «حُسن معاشرت» نسبتبه یکدیگر شدهاند .با توجه به بند  2همین
ماده ،زوجین مکلف گردیدهاند تا در راستای تحکیم بنیان خانواده ،با یکدیگر معاونت و
همکاری نمایند .در بند  3همین ماده ،زوجین مکلف گردیدهاند که از انجام اعمالی که موجب
تنفُر و اِنزِجار از همدیگر میگردد ،اجتناب نمایند .با وجود اینکه زوجین به چنین اعمالی مکلف
گردیدهاند ،این عناوین بسیار کلیاند و سنجه و معیاری برای آنها تعریف نشده است .مثالً
قانونگذار مشخص نکرده است که چه کارهایی خالف حسن معاشرت پنداشته میشود.
لوازم حسن معاشرت چیست؟ زوجین به چه میزان مکلفاند در راستای تحکیم خانواده با
یکدیگر همکاری نمایند؟
در پاسخ به اشکال فوق ،برخی معیار را عرف دانستهاند (کاتوزیان ،1394 ،ج  ،1ص 203؛
یزدی ،139۵ ،ص 23۸؛ صفایی و امامی ،139۸ ،صص  131و  .)132اگر این معیار را بپذیریم،
ممکن است تفسیرهای مُوَسَّع و چهبسا ظالمانهای از این عناوین صورت گیرد .مثالً ممکن
است گفته شود :ازآنجایی که عرف مطالبة اجرتالمثل را خالف حسن معاشرت و موجب
متزلزل شدن بنیان خانواده میداند ،زوجه حق مطالبة اجرتالمثل را ندارد .از همین رو ،برخی
از دادگاههای ایران نیز انجام کارهایی ازقبیل پختن غذا و ادارة منزل را برای تحکیم بنیان
خانواده ضروری دانسته و زوجه را از این حیث مستحق اجرتالمثل ندانستهاند (مرکز
مطبوعات و انتشارات قوة قضائیه ،1394 ،صص  394و .)39۵
ازطرفی هم با توجه به بند  2مادة  1قانون مدنی و بند  3مادة  2قانون احوال شخصیة اهل
تشیع ،در مواردی که حکم صریحی در قانون وجود نداشته باشد ،دادگاه حسب مورد ،باید
به فقه حنفی یا جعفری مراجعه و مطابق آن ،حکم صادر نماید که این نیز مشکالت قضایی
زیادی را به بار خواهد آورد؛ زیرا اوالً ،بسیاری از قضات افغانستان ،توانِ استنباط احکام از
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متون فقهی را ندارند .ثانیاً ،در خودِ متون فقهی نیز ،جدولِ مشخص ،تفکیکشده و با مرزبندی
دقیق از کارهای واجب و غیرواجب در مدت زندگی مشترک ارائه نشده است .ثالثاً ،بین خودِ
فقها نیز ،در این خصوص اختالفاتِ فروانی دیده میشود .بنابراین شایسته است که
قانونگذار در این خصوص توجه جدی نموده ،با وضع مواد صریح ،نواقص و ابهامها را
برطرف کند.

مطالبة اجرتالمثل ازسوی زوجه
با توجه به مادة  1۶0قانون احوال شخصیة اهل تشیع ،دادگاه زمانی به اجرتالمثل کارهای
زوجه رسیدگی خواهد کرد که زوجه خواهان آن باشد .با توجه به آیین دادرسی نیز ،مطالبة
هر حقی منوط به درخواست صاحب حق است .البته باید یادآور شد که چون قانون احوال
شخصیة اهل تشیع ،مطالبة اجرتالمثل را منوطبه وقوع طالق یا فوت زوج نموده است ،مطالبة
اجرتالمثل میتواند ضمن درخواست طالق یا مستقالً صورت گیرد.

زمان مطالبة اجرتالمثل
همانطور که قبالً نیز گفتیم ،در قانون مدنی حکم صریحی درخصوص زمان مطالبة
اجرتالمثل وجود ندارد .اما قانونِ احوال شخصیة اهل تشیع زمانِ مطالبة اجرتالمثل ازسوی
زوجه را پس از طالق یا فوت زوج اعالم نموده است و در مادة  ،1۶0چنین مقرر میدارد:
«هرگاه زوجه بعد از طالق یا فوت زوج ،ادعای سهیم بودن در اموال زوج را نموده و یا ادعا
کند که کارهای خانه را مجانی انجام نداده و یا خواهان حقالزحمة کارهایی باشد که در خانة
زوج انجام داده است و یا هر نوع مطالبات مالی دیگری داشته باشد ،محکمه ادعای او را
مطابق احکام قانون رسیدگی مینماید» .این ماده افزونبر اینکه زمان مطالبة اجرتالمثل را
بیان میکند ،درواقع بیانگر یکی دیگر از شرایط اجرتالمثل نیز میباشد.
اصوالً اجرتالمثل بعد از انجام کار قابل مطالبه است و زوجه باید بتواند قبل از طالق و
فوت زوج نیز آن را دریافت نماید .اما چرا قانونگذار مطالبة آن را منوطبه وقوع طالق یا فوت
زوج نموده است؟ آیا این محدودیت با مبانی حقوقی و فلسفة وضع این ماده ،که همانا حمایت
مالی از زنان است ،سازگاری دارد؟
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در پاسخ به پرسش فوق ،از یک جهت شاید بتوان این شرط را در راستای «حُسن معاشرت»
و تحکیم بنیان خانواده درطول زندگی مشترک تفسیر کرد که در بندهای  1و  2مادة  122قانون
احوال شخصیة اهل تشیع ،زوجین مکلّف به رعایت آنها گردیدهاند .شاید قانونگذار این موضوع
را در نظر داشته است که مطالبة این حق در دوران زوجیت ،باعث تیرگی روابط زوجین شده،
به استحکام نهاد خانواده آسیب میرساند؛ لذا این قید از آن جهت شرط مطالبه قرار داده شده
است تا زمانی که زندگی مشترک مسیر عادی خود را میپیماید ،طرح این موضوع فضای سالم
خانواده را دچار اختالل نکند .در عمل نیز ،بحث اجرتالمثل زمانی مطرح میگردد که زندگی
مشترک دچار مشکل گردد .ازسویی هم ،شاید وضعیت ویژة اقتصادی زنان را بعد از طالق و
فوت زوج هدف قرار داده باشد؛ زیرا عدة قابل توجهی از زنان بعد از طالق و فوت شوهر ،بدون
«سرپرست» باقی میمانند و بیشتر به پشتوانة مالی برای تأمین نیازهای زندگی خود محتاجاند.
درنهایت شاید بتوان این شرط را در راستای جلوگیری از افزایش آمار طالق ازسوی مردان
تحلیل و تفسیر کرد؛ زیرا این حکم موجب میشود که مردان بهدلیل پرداخت اجرتالمثل،
بهراحتی اقدام به طالق نکنند .لذا موجب کاهش آمار طالق از ناحیة مردان خواهد شد.
حفظ استحکام خانواده امری مطلوب است و ممکن است یکی از علتهای این محدودیت
نیز همین باشد؛ اما با مبانی حقوقی بهویژه ضمان «استیفا از عمل غیر» ،سازگار به نظر
نمیرسد .مبنای فقهی اجرتالمثل ،قاعدة «احترام به عمل مسلمان» است (سبزواری 1414 ،ق،
ج  ،19ص 1۷۶؛ نجفی 1404 ،ق ،ج  ،2۷ص  )33۵و اختصاص به زمان و عملی خاصی ندارد.
بنابراین اگر همة شرایط استحقاق اجرتالمثل جمع باشد ،چرا نتوان آن را قبل از طالق یا
فوت زوج مطالبه نمود؟ اگر هدف قانونگذار حفظِ استحکام خانواده است ،آیا این هدف لزوماً
باید ازطریق سَلب حقی که زن در دوران زوجیت از آن برخوردار بوده عملی شود؟ آیا برای
حفظ استحکام خانواده ،باید همواره زوجه قربانی شود و از حق مُسلَّم خود محروم گردد؟
آیا غیر از این ،راه دیگری وجود ندارد؟ به بهانة حفظ استحکام خانواده ،نمیتوان این حق
مالی زن را نادیده گرفت .بنابراین اگر شرایط استحقاق اجرتالمثل وجود داشته باشد ،زوجه
را باید مُحق دانست و شوهر در قبال همسرش مدیون میگردد و در هر زمانی ،چه قبل از
طالق و فوت زوج چه بعد از آن ،باید بتواند آن را مطالبه نماید .اگر هدف قانونگذار از وضع
این شرط ،حفظ استحکام خانواده بوده است ،باید آن را از مجاری دیگر تأمین میکرد ،نه
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سَلب حق مُسلَّم زنان .بهجای اینکه بهصورت یکجانبه زن را از حقش محروم نماییم ،باید
راهکاری اتخاذ گردد که موجب تقویت روحیة قانونپذیری و احترام به حقوق زنان در مردان
شود تا از مطالبة اجرت ناراحت نگردند .بنابراین به نظر میرسد که این حکم (قابل
مطالبهبودن اجرتالمثل فقط بعد از طالق یا فوت زوج) نه مبنای حقوقی قابل توجیه دارد و
نه مصلحت قابلِ قبول؛ آن هم به میزانی که موجب سلب حق مسلَّم زنان گردد.
افزون بر آنچه گفته شد ،این ماده ( 1۶0قانون احوال شخصیه) ازحیث اینکه منظور از
طالق ،طالق ازجانب شوهر است یا طالق به درخواست زوجه 1را نیز شامل میشود ،صراحت
چندانی ندارد و دارای ابهام به نظر میرسد .ممکن است بگوییم که از اِطالق این ماده ،هر نوع
طالقی اعم از طالق به درخواست زوج و زوجه را شامل میشود که در این صورت ،ایرادی
به نظر نمیرسد .اما ممکن است به قرینة «زوج» که در سیاق آن آمده است ،بگوییم مراد تنها
طالقی است که به درخواست شوهر صادر شده باشد و طالقهای به درخواست زوجه را
شامل نمیشود.
اگر تفسیر دوم (عدم شمول طالقهای ناشی از درخواست زوجه) را بپذیریم ،در این
صورت ،ممکن است چنین استدالل گردد که هدف قانونگذار از این محدودیت ،پیشگیری از
سوءاستفادههای احتمالی است .اگر قرار باشد زنی که خود اقدام به جدایی از شوهرش نموده
است نیز ،مستحق دریافت اجرتالمثل گردد ،آمار درخواست طالق ازسوی زنان به طَمَع
دستیابی به اجرت افزایش خواهد یافت و بنابراین قانونگذار استحقاق اجرتالمثل را منوطبه
عدم درخواست طالق ازسوی خودِ زوجه نموده است .این توجیه درخصوص طالق خُلع و
طالق ناشی از شرط وکالت در ضمن عقد ممکن است تا حدی قابل پذیرش باشد؛ اما نسبت
به طالقهای ناشی از عدم تأدیه نفقه و عسر و حرج ،بهویژه زمانی که درخواست طالق ناشی

 .1مانند طالق ناشی از عدم انفاق زوج (بند  1مادة  191قانون مدنی و بند  1مادة  141قانون احوال شخصیة
اهل تشیع) ،طالق ناشی از ضرر و عُسر و حَرج (مادة  1۸3ق .م .و بند  2مادة  141قانون احوال شخصیه)،
طالق ناشی از غیبت شوهر (مادة  194ق .م .و بند  3مادة  141قانون احوال شخصیه) ،طالق خلع (مادة 1۵۶
ق .م .و مادة  149قانون احوال شخصیه) و حق وکالت در طالقی که زوجه با استفاده از شرط ضمن عقد
(فرع  3بند  3مادة  124و بند  3مادة  140قانون احوال شخصیه) به دست آورده است.
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از عُسر و حَرج باشد که ازسوی شوهر بر زن تحمیل میگردد ،منطقی به نظر نمیرسد؛ زیرا
اوالً ،دور از انصاف خواهد بود زنی را که بهدلیل عسر و حرجِ ناشی از سوءِرفتار شوهر،
اعتیاد زوج به مواد مخدر ،ترک زندگی مشترک به بیش از یک سال بدون عذر موجه،
محکومیت قطعی به حبس طوالنیمدت و ابتالی زوج به بیماریهای صعبالعالج (فرعهای ،1
 3 .2و  ۵بند  3مادة  141قانون احوال شخصیه) درخواست طالق میکند ،از اجرتالمثل
محروم نماییم؛ درحالیکه در این اوضاع ،بیشتر به حمایت مالی نیازمند است .ثانیاً ،این شرط
راه را برای سوءاستفادة برخی از مردان باز میکند .ممکن است مردی که نمیخواهد با
همسرش زندگی کند و قصد طالق وی را دارد ،به ظاهر اظهار وفاداری نموده ،خواستار ادامة
زندگی مشترک باشد؛ اما در مقام عمل ،زندگی را برای زوجه چنان حَرجی نماید تا او خود
متقاضی طالق شود و درنتیجه از پرداخت اجرتالمثل رهایی یابد (هدایتنیا ،13۸۸ ،ص .)21۵
ثالثاً ،بعید به نظر میرسد که زنی با هدف رسیدن به مقدار ناچیزی از اموال دنیا ،حاضر به
متالشی شدن کانون خانوادهاش گردد (هدایتنیا ،13۸3 ،ص  .)۸۸بنابراین منطقی وجود ندارد
که بهصِرف تقاضای طالق از جانب زن ،وی را از حق دریافت اجرتالمثل محروم کرد .به
دور از انصاف خواهد بود ،زنی که در راستای تحصیل ثروتِ خانواده ،پابهپای شوهر زحمت
کشیده و با انجام کارهایش در منزل ،زمینه را برای آسایش و ادامة فعالیتهای اقتصادیِ
شوهر در خارج از منزل مُهیا ساخته است ،هنگام طالق به درخواست او ،همة ثروت
تحصیلشده به شوهر تعلق گیرد و خود هیچ سهمی از آن نداشته باشد .پس این نوع تفسیر
مغایر با قاعدة «استیفا از عمل غیر» و «حرمت مال و عمل مسلمان» خواهد بود .بنابراین به
نظر میرسد که اگر از این ماده ،تفسیر مُوَسَّعی ارائه داده و آن را اعمِ از درخواست طالق
ازجانب هریک از زوجین بدانیم ،بیشتر با فلسفة وضع این ماده ،که همانا حمایت مالی و
اقتصادی از زنان است ،سازگار خواهد بود.

تعارض قوانین
همانطورکه قبالً گفتیم ،درخصوص اجرتالمثل ،پیروان مذهب تشیع تابع قانون احوال
شخصیة اهل تشیع و پیروان مذهب حنفی تابع قانون مدنی هستند .اما سؤالی که مطرح
میگردد ،این است که هرگاه خواهان و خوانده پیرو مذاهب متفاوت باشند (مثالً خواهان
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حنفیمذهب و خوانده شیعهمذهب یا بالعکس باشند) و احکام قانونیِ هر دو مذهب با هم در
حالت تعارض قرار گیرد ،برمبنای کدامیک از قوانین باید حکم صادر کرد؟ در پاسخ به این
سؤال ،قانون احوال شخصیة اهل تشیع احکام قانونِ مبتنیبر پیرو مذهب خواهان را قابل
تطبیق دانسته و در بند  4مادة  ،2چنین تصریح میکند« :در حاالتی که مدعی پیرو یک مذهب
و مدعیعلیه پیرو مذهب دیگر بوده و احکام هر دو مذهب تعارض داشته باشد ،محکمه در
موارد حقاهلل ،مطابق احکام مذهب مدعیعلیه و در موارد حقالعبد ،مطابقبه احکام مذهب
مدعی اصدار حکم مینماید» .بنابراین ،ازآنجاییکه اجرتالمثل در قلمرو حقالعبد قرار دارد،
دادگاه مکلف است که مطابق مذهب مدعی (خواهان) حکم صادر نماید.

ضمانتاجرای اجرتالمثل زوجه
در کود جزا بهصورت کلی برای اجرتالمثل کار زوجه در منزل ،ضمانتاجرایی تعریف نشده
است؛ اما برای برخی از مصادیق کارهای زن در منزل ،مانند حضانت و رضاعت ،ضمانتاجرای
حبس و جزای نقدی پیشبینی شده است .کود جزا در بند  1مادة  ،۶3۵در این خصوص چنین
مقرر میدارد« :شخصی که به ادای نفقة زوجه یا یکی از اصول یا فروع خود یا دیگری ،یا به
ادای اجرتِ حضانت یا رضاعت یا سکونت محکوم و تا مدت یک ماه بعد از ابالغ حکم با
وجود قدرت به ادای آن از تأدیه امتناع ورزد ،به حبس قصیر یا جزای نقدی از سیهزار تا
شصتهزار افغانی ،محکوم میگردد» .در قانون «منع خشونت علیه زن» نیز ،بهصورت
مستقیم ضمانتاجرایی تعریف نشده است؛ اما اگر زن نسبتبه انجام کارهایی که قانوناً مکلَّف
به انجام آنها نیست ،مجبور شود ،در این صورت ،افزونبر مجازات ،جبران خسارت نیز در
نظر گرفته شده است .این قانون در این مورد در مادة  3۶چنین مقرر میدارد« :شخصی که
زن را به کارِ اجباری وادار نماید ،عالوهبر جبران خساره ،حسب احوال به حبس قصیر که
از شش ماه بیشتر نباشد ،محکوم میگردد».

یافتههای پژوهش
از بررسیهای انجامشده میتوان چنین نتیجه گرفت که در قانون مدنی ،که مبتنی بر فقه حنفی
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است ،حکم خاص و صریحی درخصوص اجرتالمثل کار زوجه وجود ندارد .هرچند با
اِستناد به قاعدة «دارا شدن بدون سبب» ،ضمان «استیفا از عمل غیر» و «وحدت مِالک»
مواد  1۵3۵ ،1۵02و  1۵۷0این قانون ،میتوان قابل مطالبه بودن اجرتالمثل زوجه را
استنباط کرد ،اما ازآنجایی که در افغانستان انجام کارهای منزل توسط زوجه از وظایف
عرفی وی محسوب میشود ،به استناد «شرط ضمنی عرفی» و با توجه به اینکه فقهای
حنفی نیز زوجه را مکلَّف به انجام کارهای منزل دانستهاند و اجرتالمثل را قابل مطالبه
نمیدانند ،نمیتوان چنین حقی را برای زنان پیرو مذهب حنفی پذیرفت؛ مگر اینکه درضمن
عقد نکاح شرط شده باشد .در قانون «احوال شخصیة اهل تشیع» ،اجرتالمثل بهعنوان یک
حق مالی برای زنان بهصراحت به رسمیت شناخته شده و در قوانین کیفری برای برخی
مصادیق آن ،ضمانتاجرا نیز در نظر گرفته شده است.
درخصوص اینکه بارِ اثباتِ دستور (امر) زوج به عهدة کیست ،بررسیها نشان داد که
«اصل» ،عدم «آمریت» شوهر است و مدعی (زوجه) باید وجود آن را به اثبات رساند ،اما
ازآنجایی که اِذنِ فعلی و صِرف تَوقع و انتظاری که شوهر از همسرش درخصوص انجام
کارهای منزل دارد نیز ،میتواند بهعنوان دستور (امر) تلقی گردد و ازطرفی هم ،در جامعة ما
معموالً چنین توقع و انتظاری از زنان وجود دارد (که خود ،نوعی امارهای به نفع زنان فراهم
میکند) ،پس بر زوج است که درصورت اختالف ،عدمِ دستور خود را به اثبات رساند؛ زیرا
اصل ،توان مقاومت در برابر اماره را ندارد.
اصل درخصوص انجام هر عملی« ،عدم تبرع» عامل است .بنابراین درصورت اختالف بین
زوجین ،زوج باید قصد تبرع زوجه را به اثبات رساند؛ اما اگر شرطِ ضمنیِ عرفی مبنی بر
انجام رایگان کارهای منزل وجود داشته باشد و زوجین در ضمنِ عقد نکاح ،خالف آن را
شرط نکرده باشند ،بارِ اثبات بر دوش زوجه خواهد بود و صرفاً به اِستناد اصلِ عدم تبرع،
نمیتوان اثبات آن را بر زوج تحمیل کرد .اصل عدم تبرع یک اصلِ عام و قابلِ تعمیم در هر
عملی است و نمیتوان روابطِ خانوادگی را از آن استثنا نمود؛ اما از ظاهر مادة  1۶0قانون
احوال شخصیة اهل تشیع ،اصل بر تبرعی بودن عمل زوجه استنباط میشود که این ،خود
دستیابی زنان اهل تشیع به اجرتالمثل را با دشواریهای زیادی مواجه کرده است.
درخصوص این سؤال که برای استحقاق اجرتالمثل ،صِرف قصد عدم تبرع کفایت میکند
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یا عالوه بر آن ،قصد اجرت نیز شرط است ،بررسیها نشان داد که با توجه به مادة 1۶0
قانون احوال شخصیة اهل تشیع ،صِرف قصدِ عدم تبرع کافی است.
اینکه در مادة  1۶0قانون احوال شخصیة اهل تشیع ،اجرتالمثل فقط «بعد» از طالق یا فوت
زوج قابل مطالبه دانسته شده است ،با قواعد و مبانی فقهی و حقوقی قابل دفاع و پشتیبانی به
نظر نمیرسد و حتی با فلسفة وضع این ماده ،که همانا حمایت مالی از زوجه است نیز،
سازگار نمیباشد.
درنهایت میتوان چنین نتیجه گرفت :موادی که در قانون احوال شخصیة اهل تشیع
درخصوص اجرتالمثل وضع شده و شرایطی که برای استحقاق آن پیشبینی شده است،
برای دستیابی زنان به اجرتالمثل کافی به نظر نمیرسد و حتی میتوان گفت بهنحوی است
که عمالً مانع دستیابی زنان به این حق مالی میشود .بنابراین موارد ذیل پیشنهاد میگردد؛
 .1ازآنجایی که در قانون مدنی و سایر قوانینِ مبتنی بر فقه حنفی ،مادة صریح و خاصی
درمورد اجرتالمثل زن وجود ندارد ،انتظار میرود که قانونگذار مواد صریحی را در این
خصوص وضع نماید تا وضعیت زنان پیرو مذهب حنفی نیز بهدرستی روشن و از تفسیرها
و تأویلهای متناقض جلوگیری گردد.
 .2مادة  1۶0قانون احوال شخصیة اهل تشیع نیز بازنگری و اصالح گردد؛ طوری که اوالً،
تا حد ممکن مَرزِ دقیقی بین کارهایی که زوجه قانوناً مکلّف به انجام آنهاست و کارهایی که
جزء وظایف او نیست ،تعریف شود تا زنان با تفسیرهای مُوسَّع از بندهای  2 ،1و  3مادة
 122این قانون ،از اجرتالمثل کارهایشان محروم نگردند .ثانیاً ،این ماده بهنحوی تعدیل گردد
که اجرتالمثل چه در طول زندگی مشترک و چه بعد از آن صریحاً قابل مطالبه باشد .ثالثاً،
طالق چه به «درخواست» زوج باشد چه به «درخواست زوجه» ،حق مطالبة اجرتالمثل
صریحاً برای زوجه محفوظ باشد و رابعاً ،برای اثبات شرایط اجرتالمثل ،بهویژه شرطِ
«دستور» زوج و «عدم قصد تبرع» ،تدابیری اتخاذ گردد که عمالً امکانپذیر باشد .یکی از
راهکارهایی که میتوان جهت سهولت در اثبات «دستور» زوج ارائه داد ،این است که با توجه
به فرهنگ حاکم بر جامعة ما ،نفس حضور زوجه در منزل شوهر را امارهای مبنی بر دستور
زوج تلقی کرد و زوجه را از اثبات آن بینیاز دانست .جهت سهولت اثباتِ شرط «عدم قصد
تبرع» نیز ،نفس ادعای زوجه مبنیبر عدم قصد تبرع را کافی بدانیم ،مگر اینکه خالف آن ثابت
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گردد.
 .3تا زمانیکه مادة صریحی در قانون مدنی درخصوص اجرتالمثل به تصویب نرسیده
و تا هنگامیکه مادة  1۶0قانون احوال شخصیة اهل تشیع تعدیل نگردیده است ،جهت اطمینان
از دستیابی به این حق مالی ،استفاده از شرط ضمن عقد برای زنان پیشنهاد میگردد.
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ـ صفایی ،سید حسین و امامی ،اسداهلل ( .)139۸مختصر حقوق خانواده .تهران :نشر میزان.
چاپ پنجاه و یکم.
ـ ـــــــــــــــــــــ و رحیمی ،حبیباهلل ( .)139۵مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد).
تهران :سمت .چاپ نهم.
ـ طباطبایی حکیم ،سیدمحسن ( 141۶ق) .مستمسک العروه الوثقی .ج  .12قم :مؤسسة
دارالتفسیر .چاپ اول.
ـ طباطبایی یزدی ،سید محمدکاظم ( 1409ق) .العروه الوثقی .ج  .2بیروت :مؤسسه األعلمی
للمطبوعات .چاپ دوم.
ـ ـــــــــــــــــــــ ( 1419ق) .العروه الوثقى .ج  .۵قم :دفتر انتشارات اسالمى وابستهبه
جامعة مدرسین حوزة علمیه .چاپ اول.
ـ عالسوند ،فریبا و نیکوخصال ،معصومه (« .)139۶توسعة مستندات شرعی اجرتالمثل کار
خانگی زن» .مطالعات اسالمی زنان و خانواده ،)۷(4 ،صص  ۷ـ .2۶
ـ فاضل موحدى لنکرانى ،محمد ( .)13۸3جامع المسائل .ج  .2قم :امیر .چاپ یازدهم.
ـ قاسمزاده ،مرتضی ( .)13۸۷الزامها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد .تهران :میزان .چاپ
پنجم.
ـ قرضاوی ،یوسف ( .)13۸4دیدگاههای فقهی معاصر .ترجمة احمد نعمتی ،ج  .1تهران:
احسان .چاپ سوم.
ـ کاتوزیان ،ناصر ( .)1392اثبات و دلیل و اثبات .ج  .1تهران :میزان .چاپ هشتم.
ـ ــــــــــــــــــ ( .)1394حقوق خانواده .ج  .1تهران :شرکت سهامی انتشار .چاپ چهارم.

  60دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده /دورة  ،26شمارة  /74بهار و تابستان 1400

ـ ــــــــــــــــــ ( .)1390وقایع حقوقی ـ مسئولیت مدنی .تهران :شرکت سهامی انتشار.
چاپ ششم.
ـ محقق داماد ،سید مصطفی ( .)139۷بررسی فقهی حقوق خانواده :نکاح و انحالل آن .تهران:
مرکز نشر علوم اسالمی .چاپ نوزدهم.
ـ محمدی ،مرتضی (« .)13۸3طالق و سهم زن از زندگی مشترک» .نامة مفید ،)43( ،صص 31
ـ .۶0

ـ مرکز مطبوعات و انتشارات قوة قضائیه ( .)1394مجموعه آراء قضایی دادگاههای تجدیدنظر
استان تهران (حقوقی) .چاپ دوم.
ـ مروج ،حسین  .)13۷9اصطالحات فقهی .قم :بخشایش .چاپ اول.
ـ مظفر ،رضا ( .)13۸1اصول الفقه .ج  .2قم :جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.
ـ معاونت آموزش و تحقیقات قوة قضائیه ( .)13۸2مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی ،ج
 .4قم .چاپ دوم.
ـ معین ،محمد ( .)13۸۶فرهنگ معین .ج  .1تهران :ادنا .چاپ چهارم.
ـ مکارم شیرازی ،ناصر ( .)13۷0القواعد الفقهیه .ج  .2قم :مدرسة االمام علی بن ابیطالب.
چاپ سوم.
ـ مکی عاملی ،شمسالدین محمد (بیتا) .الدروس الشریعه فی فقه االمامیه .ج  .2قم :مؤسسه
نشراالسالمی التابعه لجماعه المدرسین .چاپ اول.
ـ منتظری ،حسینعلی ( .)13۷۵استفتائات مسائل ضمان .قم :دفتر آیتاهلل العظمی منتظری.
ـ موسوی خویى ،سید ابوالقاسم ( 141۸ق) .موسوعه اإلمام الخوئی .ج  .30قم :مؤسسة إحیاء
آثار اإلمام الخوئی .چاپ اول.
ـ نائینی ،محمدحسین ( 1421ق) .فوائداالصول .تقریر محمدعلی کاظمی .ج  .3قم :موسسه
النشر االسالمی.
ـ نجفی ،محمدحسن ( 1404ق) .جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم .ج  .2۷بیروت :دار
إحیاء التراث العربی .چاپ هفتم.
ـ وزارت األوقاف و الشئون اإلسالمیه ( 1410ق) .الموسوعه الفقهیه .ج  .19کویت :ذات
السّالسل .چاپ دوم.
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ـ هاشمی شاهرودی ،سید محمود ( 142۶ق) .فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت علیهمالسالم.
ج  .1قم :انتشارات مؤسسة دایرهالمعارف فقه اسالمی.

ـ هدایتنیا ،فرجاهلل (« .)13۸3ارزیابی قوانین خانواده؛ بخش نخست» .فصلنامة شورای فرهنگی
ـ اجتماعی زنان ،)2۵( ۷ ،صص  ۶۵ـ .11۶
ـ ـــــــــــــــــــ ( .)13۸۵حقوق مالی زوجه (اجرتالمثل ،نحله و تعدیل مهریه) .قم:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی .چاپ اول.
ـ ــــــــــــــــــــ ( .)13۸۸فلسفة حقوق خانواده .ج  .3تهران :روابط عمومی شورای فرهنگی
ـ اجتماعی زنان .چاپ دوم.
ـ یزدی ،امید ( .)139۵حقوق خانواده .تهران :کتاب آوا .چاپ دوم.
ـ قانون احوال شخصیة اهل تشیع .ش .)13۸۸( 9۸۸
ـ کود جزا ،ش .)139۶( 12۶0
ـ قانون مدنی ،ش .)13۵۵( 3۵3
ـ قانون منع خشونت علیه زن ،ش .)13۸۸( 9۸9

