
 

 

 

  
با : زوجيت در ايران مالى نظام حقوق

 خانواده حمايت بر قانون تأكيد

  مجلس شورای اسالمى 1391مصّوب 

  
  1پناه عليرضا عالي

  2زاده خولنجاني مصطفي شفيع
 3محمد صادقي

  چكيده
همواره از مباحث حائز اهميـت در حقـوق  زوجيت در خانواده مالى و اهداف نظام حقوق مفهوم، انواع، آثار

در حقـوق موضـوعه . های حقوقى مختلف مورد بررسى قرار گرفته اسـت خانواده بوده است كه در سيستم

. شكل گرفتـه اسـت مرد بر خانواده محور رياست حول ، نظام حقوق مالى زوجيت به تبع فقه اماميهايران

وضع نهادهای مالى مختلف در خانواده نيز گويای اين است كه نحوۀ تنظيم اين نهادها بـه نحـوی اسـت 

هـای مـالى گونه كه قوام و موجوديت نظام خانواده بر حول محور رياست مرد استوار اسـت، نهاد كه همان

خانواده، به سـمت تحكـيم مـديريت و  بايست در جهت تشديد و تحكيم مبانى مطرح در اين نظام نيز مى

. های پر فراز و نشيبى برداشته است گذار ايران نيز در نيل به اين مهم گام رياست مرد حركت كند و قانون

يران، به اين نتيجه دست يافته اسـت كـه سـير نوشتار حاضر، ضمن بررسى نظام حقوق مالى زوجيت در ا

گذار در تبيين  در جهت تثبيت رياست مرد بر خانواده حركت كرده است، ولى قانون تقنينى در حقوق ايران

های تقنينى بـا  اين فرايند تحّوالت اجتماعى را ناديده گرفته است كه اين امر منجر به تنافى ميان حقيقت

توان در تفكيك ميان ازدواج دائـم و موقـت و آثـار  اين منافات را مى. های اجتماعى گرديده است واقعيت

هـای اجتمـاعى را بـه سـمت  ها مشاهده نمود؛ به نحوی كه رونـد تقنينـى، واقعيت عملى متمايز مالى آن

  .دهد تِر نكاح موقت به سبب آثار مالى آن بر نظام زوجيت سوق مى مقبوليت بيش

 ، قـانون، نفقـه، مهريـه، نظام مشاركتى، نظام رياستىنظام مالى زوجيت: ها هواژ كليد

  .، استقالل مالىخانواده حمايت

                                                           
 .دانشگاه شهيد بهشتى استاديار دانشكده حقوق. ١
  ).ع(خصوصى دانشگاه امام صادق  دانشجوی كارشناسى ارشد حقوق .٢

 ).ع(خصوصى دانشگاه امام صادق  دانشجوی كارشناسى ارشد حقوق .٣



444 

 

444 

  مقدمه

ها بـا  مالى و غير مالى متفاوتى نسبت به زوجين، فارغ از مرتبۀ اجتماعى آن عقد نكاح، دارای آثار

زوجين نسـبت  مالى تأثير رابطه زوجيت بر وضعيت حقوق. دارد) دائم يا موقت(توجه به نوع نكاح 

كـرده   حائز اهميت جلـوه  به قبل، بعد و حين ازدواج از جمله مباحثى است كه در هر نظام حقوقى

كـه مبتنـى بـر  در حقوق ايران. ياد كرد» نظام مالى زوجيت«توان از آن تحت عنوان  است و مى

  .ه قرار گرفته و در اين راستا مقرراتى نيز وضع شده استاسالمى است، اين مهم مورد توج مبانى

 موضوعه ايـران رسد، الزم است تا با تبيين نهادهای مالى زوجيت در ساختار حقوق به نظر مى

گذاری و اعمال ايـن مبـانى در  فقهى و نوع مدل زوجيت به بررسى سير قانون و با توجه به مبانى

بنابراين، سؤال اصلى نوشتار حاضر، ايـن اسـت . مقررات قانونى و مناسبات اجتماعى پرداخته شود

زوجيت در ايـران در چـه  كه مقررات قانونى ما از بدو تقنين تاكنون در ارتباط با نظام حقوق مالى

جهتى حركت كرده است؟ و به تبع اين سؤال اصلى، سؤاالت فرعـى ديگـری مطـرح اسـت كـه 

نهادهای مالى زوجيت بر چه اقسام و مبانى استوار است؟ نسبت نهادهای مالى زوجيت با توجه به 

يث دائم يا موقت به چه صورت است؟ در پاسـخ و همچنين، نوع نكاح از ح مرد بر خانواده رياست

به سؤاالت مطرح، فرضيه نوشتار حاضر اين است كه سير تقنينى نظام حقـوق مـالى زوجيـت در 

های اجتمـاعى  مرد در مديريت خانواده حركت كرده است، ولى واقعيت جهت تثبيت نظام رياستى

تابد و وجود برخـى مصـاديق و نهادهـای شـبه مشـاركتى  نمىگذار را بر كنونى روند تقنينى قانون

بر اين واقعيت داللت دارد؛ يعنـى، در عمـل، رياسـت مـردان بـر ) زوجه و استقالل مالى اشتغال(

رآنيم تـا بـا از اين رو، جهت اثبات فرضيه خـود بـ. خانواده رو به تعديل و تخصيص گراييده است

مجلس  1391خانواده، مصّوب  حمايت بر قانون تأكيدبا  در حقوق ايران بررسى نظام مالى زوجيت

های آن پرداخته و با بررسى سير تقنينى نسبت بـه نظـام مـالى  شورای اسالمى، به ضعف و قّوت

  .در ايران بپردازيم زوجيت

مورد بررسى قرار گرفتـه اسـت؛ بنـابراين، » زوجيت در ايران مالى حقوق«در اين نوشتار نظام 

تحليلـى، بـه  -مناسب است تا به منظور اثبات فرضيه مذكور، اين نوشتار را با رويكردی توصيفى

نظـام حقـوق «ای در چهار مبحث تنظيم نماييم؛ مبحـث اول،  بخانهصورت گزيده و به روش كتا

) 2 .1(زوجيت  و نظام مشاركتى) 1 .1(زوجيت  را از حيث انواع آن به نظام رياستى» مالى زوجيت
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و ) 2 .2( ، نفقـه)1 .2( ، مشـتمل بـر مهريـه»های اصـلى مـالى زوجيـت نهاد«و در مبحث دوم، 

و ) 1 .3(، مشـتمل بـر نحلـه »نهادهای فرعى مالى زوجيت«و در مبحث سوم، ) 3 .2(المثل  اجرة

های  ها و ابداع نوآوری«و در نهايت، در مبحث چهارم، ) 2 .3(های مشترك زوجين  اموال و هزينه

در زمينه نظام حقوق مالى زوجيت در ايران را مورد بحث و بررسـى » دهخانوا جديد حمايت قانون

  .قرار دهيم

 زوجيت مالى نظام حقوق. 1

تـدا بـه تبيـين اقسـام ، الزم است تا در ابزوجيت در ايران مالى در جهت بررسى بهتر نظام حقوق

 نظـام مشـاركتى«و ) 1 .1(» زوجيـت نظام رياسـتى«های حقوق مالى زوجيت تحت عنوان  نظام

  .پرداخته شود) 2 .1(» زوجيت

  زوجيت نظام رياستى

كـه در رأس ادارۀ كـاری قـرار دارد در لغت به معنای بزرگ، پيشوا، سرپرسـت، آن » رئيس«واژه 

نيـز » رياست«و  )225: 2ج، تافيروزآبادی، بى(و آقای قوم آمده است  )1633 :2، ج1380معين، (

 :8ج، 1373دهخـدا، (. و زعامـت اسـت به معنای سروری، فرمانروايى، ساالری، مهتری، رهبـری

و همچنـين ) و فرزندان زوجه( گاه از رياست مرد بر خانوادهدر معنای اصطالحى نيز هر  )12453

منظور اين است كه رياست مـرد  ١شود، در متون دينى سخن گفته مى او نسبت به زن» قواميت«

محافظت و رعايت مصالح مجموعه خـانواده اسـت و بـه ، به معنای سرپرستى، حمايت بر خانواده

باشـد و در واقـع  عبارت ديگـر، رياسـت مـرد در مرتبـه اول، مسـؤوليت و تكليـف بـرای وی مى

اقتداری كه به مرد داده شده است در برابر مسؤوليت و تكليفى است كه بر دوش او نهاده شـده «

  )28 :1، ج1418عوده، (. »آيدين شكل از عهدۀ اين وظايف براست تا بتواند به بهتر

شود كه آيا ايـن رياسـت  ، اين پرسش به ذهن متبادر مىمرد بر خانواده رياست در بيان ماهيت

خ به ای امری است يا تكميلى؟ در پاس ؟ به عبارت ديگر، قاعده»حكم«است يا » حق«برای مرد، 

اسـت؛  ، وضعيتى شبيه نهاد حضـانتاين مطلب بايد بيان نمود كه تأسيس رياست مرد بر خانواده

يعنى، در وهله نخست، تكليفى است كه شارع مقّدس بر دوش مرد نهـاده و در وهلـه دوم، واجـد 

                                                           
اُموَن َعَلى النَساءِ « .١ َجاُل َقو 34: نساء(. »الر(  
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بر خانواده از سـويى تكليـف در جهـت حفـظ های حق است؛ يعنى، رياست مرد  اوصاف و ويژگى

مصلحت خانواده و اعضای آن و همچنين از زمرۀ امور مربوط بـه نظـم عمـومى اسـت و از ايـن 

از . بر اين امر داللت دارد ١مدنى قانون 1181، 1180، 1105جهت دارای جنبه آمرانه است و مواّد 

توانـد  ايـن اقتـدار و رياسـت مـرد بـر خـانواده نمى سوی ديگر، با در نظر گرفتن اين حقيقت كه

و ساير اعضای خانواده باشد، رياست مرد را از صرف  زوجه ای برای مزاحمت و تضييع حقوق حربه

نكتۀ بسـيار مهـم . سازد ای از حق و تكليف نمودار مى كاهد و به صورت آميزه آمرانه بودن آن مى

آن است كه رياست مرد بر خانواده قائم به شخصيت خود مرد اسـت و هرگـز قابـل در اين زمينه 

توان به اختيار و ضمن قـرارداد خصوصـى  نمى از اين رو، شوهر«نيست؛  اسقاط و واگذاری به غير

از امـور  )حـق و تكليـف(از موقعيت خود بگذرد؛ زيرا رياست او بر خانواده، به مفهوم كنونى خـود 

  )666: 1387كاتوزيان، ( .»بوط به نظم عمومى استمر

بايد اذغان داشـت كـه  مرد بر خانواده در خصوص تعيين دامنه شمول و محدودۀ نظام رياستى

ولى ضروری است تا قلمرو ايـن  )536: تااردبيلى، بى(. »دارند را به عهده مردان امور زنان«اگرچه 

بر همسر تنها منحصر به محيط  تحديد شود؛ بدين جهت، بايد بيان نمود كه رياست شوهر رياست

نمايد؛ زيرا، رياست مرد ثمرۀ ايجاد علقۀ  خانواده و شئون زوجيت است و از اين گستره عدول نمى

خانواده و رعايت مصالح آن است و مفهـوم رياسـت  د مبانىزوجيت و تالش برای تحكيم و تشدي

شامل هر چيزی بشود، به طوری كه مرد قائم به كارها و «به معنای اين نيست كه  مرد بر خانواده

لـذا، رياسـت در . اشـدگردد و زن هيچ واليت و رياستى بر امور خويش نداشته ب امور مختلف زن

» .شود، بلكه مختص به دايـره زوجيـت و رابطـه همسـری اسـت مفهوم ما شامل هر چيزی نمى

،  فضل( اسالم بر زن فرض نكرده كه از شوهر به طور مطلق اطاعـت «؛ بنابراين، )113: 1421اّهللاٰ

. »اش مختـل شـود ى خصوصـى و اجتمـاعىای كـه تفكـر و خواسـت او در زنـدگ نمايد، به گونه

،  فضل( رغم اين، محدودۀ رياست مرد بر خانواده بـه نحـوی در همـۀ قـوانين  على )91: 1420اّهللاٰ

نيز روابط شخصى و مالى بين زوجـين . م. ق 963موضوعه اعمال شده است كه حتى طبق ماده 

  .شوهر قرار داده استل خصوصى را تابع قوانين دولت متبوع المل بين در عرصه حقوق

                                                           
تحت واليت طفل صغير «: 1180، ماده ».است از خصائص شوهر خانواده در روابط زوجين رياست«: 1105ماده . ١

باشد و همچنين است طفل غير رشيديا مجنون در صورتى كه عدم رشد يا جنون  قهری پدر و جد پدری خود مى

  .»هر يك از پدر و جد پدری نسبت به اوالد واليت دارند«: 1181، ماده ».او متصل به صغر باشد
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  زوج و نهادهای مالى نسبت رياست

كه بر مبنای قـول مشـهور فقهـای اماميـه  ايران بررسى تحّوالت تاريخى تقنينى در نظام حقوق

محسوب  قوق زوجهاز ح رغم اين كه مالكيت مهريه استوار است، بيانگر اين واقعيت است كه على

  خـويش جهـت اخـذمدنى، وی بـرای احقـاق حـقّ  شود و حتى به موجب مواّد مختلف قانون مى

چـه، . اسـت مرد با خـانواده و اين عمًال سبب تثبيت رياست ١مهريه از حّق حبس برخوردار است؛

  .برد از زوجه را باال مى زوج برای تأديه مهر و مĤًال تقاضای تمكين حق حبس انگيزه

رياست  حق شايان ذكر است كه نفقه از آثار و نفقه زوج بر خانواده در مورد نسبت ميان رياست

باشد و آيات و روايات نيز مؤيد آن است و اين امری است كـه برخـى از فقهـا  زوج بر خانواده مى

نيز، با  )82 :1420زحيلى، (به عالوه، برخى  ٢.اند نيز بدان تصريح نموده )306: 31تا، ج نجفى، بى(

همچنين، با بررسـى . اند دانسته را سبب انفاق زوجه چنين برداشتى از آيه فوق، حق رياست شوهر

 :1409حـّر عـاملى، (. رواياتى كه مشتمل بر حق زوجين نسبت به يكديگر مؤيد ايـن نظـر اسـت

برخى نيز بر اين اساس، معتقدنـد كـه از ايـن مـوارد،  )511 :21ج، 1409؛ حّر عاملى، 527: 10ج

شود؛ بنابراين، در صورت عدم اطاعـت زن و  از شوهر مستفاد مى تفريع وجوب نفقه بر اطاعت زن

؛ اراكـى، 278: 4ج، 1405خوانسـاری، (. حق زوج، نفقه وی سـاقط خواهـد شـد كوتاهى در ادای 

1419 :743(  

                                                           
تبصـره . د هر نوع تصرفى كه بخواهد درآن بنمايدمالك مهر مى شود و مى توان به مجرد عقد ، زن«:1082ماده . ١

وجه رايج باشد متناسب با تغيير شـاخص قيمـت سـاالنه زمـان  چنانچه مهريه -)29/4/1376الحاقى در تاريخ (

تعيـين مـى گـردد محاسـبه و  تأديه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسالمى ايران

آئين نامه اجرائـى . پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجرای عقد به نحو ديگری تراضى كرده باشند

حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزی جمهوری اسالمى ايران با همكاری  اين قانون

مـاده » .وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارايى تهيـه و بـه تصـويب هيـأت وزيـران خواهـد رسـيد

د، مشـروط براينكـه تواندتامهربه اوتسليم نشده ازايفاءوظايفى كه در مقابـل شـوهرداردامتناع كنـ زن مى«:1085

اگـرزن قبـل ازاخذمهربـه اختيارخودبـه «: 1086مـاده ».نخواهـدبود نفقه مهراوحال باشدواين امتناع مسقط حق

تواندازحكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقى كـه بـرای  ايفاءوظايفى كه در مقابل شوهرداردقيام نمودديگرنمى

 ».خواهدشدمطالبه مهردارد، ساقط ن
مـرد  شود كه ابتدای آيه بيانگر آن است كه رياست مستنبط مى) 34/نساء(، »...النساء الرجال قوامون على«از آيه . ٢

، و در مقابل ايـن حـق» و بما انفقوا من اموالهم«: حقى است كه به مردان داده شد؛ زيرا در ادامه آيه آمده است

ها به پرداخـت  ی او است؛ بنابراين، رياست مردان سبب الزام آن بر عهده) زن نفقه( هزينه خانواده تكليفبه تأمين

  . نفقه است
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از جانب زوج به  شود كه وجوب پرداخت نفقه به نظر ايشان با دقت در روايات مذكور معلوم مى

يكـى از مصـاديق آن اسـت و شـايد بـه  باشد كه تمكين در مقابل وجوب اطاعت زوجه مى زوجه

نماينـد  همين دليل است كه برخى معتقدند وجوب اطاعت، شرط وجوب نفقه است و استدالل مى

كه نظر موّجه، اشتراط اطاعت در اين موضوع است و عدم اطاعت كه همان نشوز اسـت، موجـب 

در مورد نسـبت ميـان تمكـين و نفقـه الزم  )307-306: 31، جتا نجفى، بى(. شود ط نفقه مىسقو

است بين تمكين عام و تمكين خاص تفكيك قائل شد؛ زيرا، در تمكين خاص پيوسـتگى زيـادی 

گى محـل بحـث و با آن وجود دارد، ولى در تمكين عام ايـن پيوسـت مرد بر خانواده ميان رياست

بررسى است؛ بدين معنا كه مشهور فقهای اماميه معتقدند حسن معاشرت در مورد تمكـين شـرط 

شود، ايـن اسـت  زوج استفاده مى است و نهايت مطلبى كه از روايات در خصوص اطاعت و حقوق

زوج است، نفقه زوجه سـاقط  در ادای حق كه در صورت عدم اطاعت كه شامل نشوز و تقصير زن

و تمكـين كامـل  وجوب نفقه را مشروط به عقد دائـمچراكه  ؛)309: 31، جتا نجفى، بى( ١.شود مى

؛ الجبعـى العـاملى، 11: 6ج، 1387؛ طوسـى، 468: 8ج، 1413الجبعـى العـاملى، (. دانند زوجه مى

و برخـى نيـز نفقـه را  )36: 1قسـم ، 1، ج1359نجفـى، ؛ 303: 31، جتـا ؛ نجفى، بى189: 1410

در همين راستا  )178: 12ج، 1418طباطبايى حائرى، (. دانند كه در مقابل تمكين است عوضى مى

مـوّرخ  5946/7است كـه اداره كـل حقـوقى و تـدوين قـوانين قـّوه قضـاييه، در نظريـه شـماره 

مگر اين كه بـدون «دانسته است زوجه را از زمان وقوع عقد مستحق دريافت نفقه  16/06/1379

و اين به معنای آن است كه نفقه در مقابل » مانع شرعى از اداء وظايف زوجيت امتناع نموده باشد

است و در صـورت ) وجوب اطاعت(اطاعت زوجه از زوج است؛ بنابراين، نشوز موجب فقدان شرط 

عقد، عدم رياست عملـى  نيز منتفى است؛ زيرا به صرف وقوع) وجوب نفقه(فقدان شرط، مشروط 

ای كـه  تمام ادله«در تأييد اين نظر بيان نمود . زوج بر خانواده، زوجه مستحق دريافت نفقه نيست

در باب حقوق زوج بر زوجه و حقوق زوجه بر زوج وارد شده، انصراف بـه مـوردی دارد كـه زوجـه 

و ... او قـرار گرفتـه اسـت] اسـتو ري[شـده و تحـت اختيـار شوهر] و سرپرستى[داخل در فراش 

: 1419اراكـى، (. »شـود ای كه عقد شده است و هنوز در خانه پـدرش اسـت را شـامل نمـى زوجه

                                                           
از زوج در جايى است كه زوجه منع شرعييا قانونى نداشته باشـد؛ زيـرا در  البته بايد توجه داشت كه اطاعت زوجه. ١

اطاعت كند، مورد از مصـاديق نشـوز و نافرمـانى نيسـت و ايـن مـورد  شرعًا يا قانونًا نتواند از شوهر صورتى كه 

َقاَل ع َال َطاَعـَة : ِعيٍد ِفى الُْمْعَتَبِر َقالَ َجْعَفُر ْبُن الَْحَسِن ْبِن سَ «خـارج است و روايت ) اطاعـت(تخّصصًا از موضوع 

  .مؤيد اين نظر است) 157 :11، ج1409حّر عاملى، (» .الَْخالِقِ  لَِمْخُلوٍق ِفى َمْعِصيةِ 
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؛ بنابراين، شايد بتوان اظهار نمود كه در طالق رجعى، وجوب نفقه نيز به عهـده زوج اسـت؛ )745

در اين حالت تمكين نيز وجـود نـدارد، كه  درحالى قصد رجوع، نفقه باقى است، زيرا، در حالت عدم 

به عالوه به علّت عدم رياست شوهر در عقد موقت، پرداخت نفقه بر وی واجب نيسـت؛ زيـرا، بـه 

رسد عدم وجوب انفاق در دوران عقد نيز بـه سـبب عـدم وجـود رياسـت بالفعـل زوج بـر  نظر مى

هرگونه ناسازگارى و يـا «، خانواده در اين دوران است و شايد بدين جهت است كه برخى معتقدند

نشـوز، در «و  )297 :1387احمـدآبادی يـزدی، (» . سـازد بدرفتارى از سوى زوجه او را ناشزه مى

جايى است كه حوزه رياست زوج باشد كه اين نشوز ممكن اسـت بـه صـورت منـع از تمكـين و 

نابراين، بدين جهت اسـت در ؛ ب)274: 3ج، 1387حلى، (زن از منزل شوهر باشد  خروج بدون اذن

رياست خانواده از خصايص شوهر دانسته شده است؛ يعنى تكليف مرد به انفـاق . م. ق 1105ماده 

ساز رياسـت و سـبب  زوجيت است و خود نيز زمينه) مالى و غير مالى(رياست وی بر روابط  از آثار

ای نشده اسـت؛  به صراحت به چنين اثری اشاره تقويت قواميت مرد بر زن است، اگر چه در قانون

بنابراين، به دليل رياست مرد بر روابط زوجيت، در كليه امور مرتبط با مصالح زندگى، زن موّظـف 

انديشانۀ وی است؛ يعنى زوجه تـا ميزانـى  به همكاری با مرد در جهت اجرا نمودن تدابير مصلحت

ت از زوج اطاعت نمايد و زوج نيز حق مداخله در امور مالى بايس كه مربوط به حقوق زوج است مى

  .زوجه ندارد

  های اجتماعى های تقنينى و واقعيت لزوم تفكيك ميان حقيقت

است كه اين رويه منجر به آن شـده اسـت كـه  مرد بر خانواده گذار به دنبال تشديد رياست قانون

گر آن اسـت  های اجتماعى بيان  های مالى زوج مضاعف گردد، اّما در عمل واقعيت سؤوليتو م آثار

گذار از سير تقنينى خود به  گرديده است؛ قانون كه اين رويه سبب خدشه به رياست مرد بر خانواده

مـرد  دنبال آن بوده است كه در مرتبه اول رياست مرد بر خانواده را تثبيت و نهايتًا ميزان حمايـت

هـای اجتمـاعى زمـان  گذار بـا واقعيت اين اهداف قانون. از خانواده و نظام زوجيت را افزايش دهد

گـذار  مغـايرت پيـدا كـرده اسـت و قانون زن و اجتماعى و اشـتغال ل مالىكنونى مبنى بر استقال

دهـد  خواسته يا ناخواسته روند گرايش به ازدواج را از ازدواج دائم به سوی ازدواج موقت سوق مى

و نكـاح  نكـاح دائـم(دو نظام زوجيـت توان با توجه به تمايز آثار مالى  كه نتيجه اين فرايند را مى

بينى نمود كه اين تحـوالت اجتمـاعى در دوران معاصـر ازدواج دائـم را بـر  گونه پيش اين) موقت

دهد كه در آن ازدواج موقت بـه عنـوان يـك اصـل  تابد، بلكه جامعۀ ما را به سمتى سوق مى نمى
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در نكاح دائم رياست مرد بر خـانواده را در پـى خواهـد  مقبول واقع گردد؛ زيرا، نظام مالى زوجيت

های مالى نظام نكـاح  اين امر در نكاح موقت به پيچيدگى و دشواری مسؤوليتكه  درحالى داشت،

بر مرد است و البته ممكن است در  دائم نيست؛ بدين دليل كه ازدواج موقت صرفًا متحمل مهريه

  .های زندگى مشترك را نيز در پى داشته باشد المثل و هزينه صورت توافق طرفين اجرة

مالى بيانگر آن اسـت  و نكاح موقت از لحاظ آثار نكاح دائم همچنين، تمايز نظام مالى زوجيت

تر از دائم اسـت و در حقيقـت، ازدواج موقـت مـدل  پذيری مالى در ازدواج موقت بيش كه انعطاف

تـوان آن را  نمى )58: 1369مطهـری، (خاصى برای سبك زندگى است و بر خـالف نظـر برخـى 

عالوه بر آثار متفاوت ازدواج موقت و دائـم، ازدواج موقـت بـا . صرفًا برای نياز جنسى قلمداد نمود

انتخاب مسكن و حتى حق تمتع جنسى را  سازگارتر است؛ حق و اجتماعى زن اصل استقالل مالى

سـازد و  را از عهـده مـرد خـارج مى دهد و از سوی ديگر، لزوم پرداخت نفقه برای زن افزايش مى

هــای تقنينــى و  حقيقت گــذارد؛ بنــابراين، تفكيــك ميــان را بــر دوش او بــاقى مى فقــط مهريــه

های اجتماعى ناشى از نظام مالى زوجيت در آينده از ميزان گرايش به ازدواج دايم كاسـته  واقعيت

  .دهد و تمايل به ازدواج موقت را افزايش مى

  زوجيت نظام مشاركتى

تـوان مطـرح نمـود كـه  ميان زوجين را مى ، نظام مشاركتىمرد بر خانواده در مقابل نظام رياستى

شود و رياست مرد را از تمـامى  كاسته مى به نفع زوجه مرد بر خانواده طبق آن از محدودۀ رياست

؛ بنابراين، برخالف نظام رياستى كه مسـؤوليت مـرد در نمايد امور زوجيت به امور مالى محدود مى

گيرد، در نظام مشـاركتى الزامـًا چنـين مسـؤوليتى  قبال خانواده به طور مطلق مورد توجه قرار مى

توان مسؤوليت مالى را ميان زوجين تسهيم نمود و يا ايـن كـه بـرای  برای مرد در پى ندارد و مى

زوجـه را بـه » استقالل مـالى«و » اشتغال«قائل شد و  زوجه مسؤوليتى در مقابل مسؤوليت زوج

  .عنوان نمودهايى بارز از نظام مشاركتى محسوب نمود

تـوان آن  به طور مطلق مورد تصريح واقع نشده، اّما مى ايران زوجيت در حقوق نظام مشاركتى

مـاده (و سـوئيس  ١)مـدنى قـانون 214ماده (های حقوقى معاصر مثل فرانسه  را در برخى از نظام

                                                           
1. Code Civil (France), Dalloz 2011, 110e édition : Art. 214 :“Si les conventions 

matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charge du marriage, ils 
y contribuent à proportion de leursfacultésrespectives.” 
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مورد استناد قرار داد به نحوی كه هـر يـك از زوجـين را ملـزم بـه پرداخـت  ١)قانون مدنى 163

ال  اند و همچنين، در نظـام حقـوقى كشـورهای كـامن نايى خود كردههای زندگى در حّد توا هزينه

ای دو جانبـه  های زندگى نيز بـر عهـدۀ طـرفين و وظيفـه مثل انگلستان و آمريكا، پرداخت هزينه

البته عـدم تصـريح ) Stark, 2005, p. 118. (است به نحوی كه اصل اشتراك اموال جاری است

 باشـد؛ به منزلۀ عدم قبول يا رّد ايـن نـوع نظـام مـالى نمى مطلق نظام مشاركتى در حقوق ايران

زوجين بر اين مهـم  های زندگى مشترك و نيز استقالل مالى نهادهايى مثل اموال و هزينهچراكه 

  .داللت دارد

  با نظام مشاركتى زن رابطه اشتغال

باشـد كـه در  مى مرد بر خانواده تخصيصى بر رياست ايران در حقوق زوجه پذيرش امكان اشتغال

اساسى، مبنى بر لزوم رعايـت آزادی شـغل بـه  قانون 43اصل  3و بند  28مواردی از جمله اصل 

تحقق اشـتغال بـه عنـوان حقـى . قانون كار بدان اشاره شده است 6طور مطلق و همچنين، ماده 

ه سـمت نظـام شـبه بـ زوجيت را از نظـام رياسـتى ، نظام حقوق مالىدر حقوق ايران برای زوجه

و رّد مطلـق نظـام  مشاركتى سوق داده است، اّما اين به معنای پـذيرش مطلـق نظـام مشـاركتى

تواند در دارايى خود هر تصرفى را  مستقًال مى زن«م، . ق1118مطابق ماده چراكه  رياستى نيست؛

تواند زن خود را از حرفه يا صنعتى  مى شوهر«م، . ق 1117و به موجب ماده » خواهد، بكند كه مى

  .»شد، منع كندكه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن با

  و نسبت آن با نظام مشاركتى زوجه استقالل مالى

تواند در دارايـى خـود هـر  مستقًال مى زن«م، . ق1118گونه كه تصريح شد به موجب ماده  همان

 هماننـد حـق ايـران در حقـوق زوجـه ؛ از اين رو استقالل مـالى».خواهد، بكند تصرفى را كه مى

زن چراكـه  باشد؛ مى مطلق زوج بر نظام مالى خانواده م رياستىبرای زن تخصيصى بر نظا اشتغال

باشـد و هـيچ  تواند به طور مستقل مبادرت به شغلى نمايد و عوايد آن مختص بـه خـود او مى مى

  .های زندگى مشترك ندارد الزامى به پرداخت آن به زوج و يا صرف آن در راستای هزينه

                                                           
1. Code Civil (Suisse): Mari et femme contribuent, chacunselonsesfacultés, à 

l’entretienconvenable de la famille.  
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  نهادهای اصلى مالى زوجيت .2

 1 .2( بـر مهريـه  زوجـهموضوع اين مبحث، بررسى نهادهای اصلى مالى زوجيت از جمله، حق( ،

زوجـه و  ترين حق مـالى توان بيان داشت كه مهم است؛ زيرا، مى) 3 .2(المثل  و اجرة) 2 .2( نفقه

  .در قبال وی، در نهادهای مالى مهريه و نفقه خالصه شده است تكليف شوهر

  مهريه. 1. 2

ای عربى است كه معادل آن در لغـت فارسـى الفـاظى همچـون كـابين،  به فتح ميم واژه» مهر«

ر اصطالح فقهى و حقوقى نيز عبارت و د )1996: 1388انصاری و طاهری، (است  صداق و مهريه

: 1387احمـدآبادی يـزدی، (شـود،  به عقد يا آميزش حقيقى مستحّق آن مى از مالى است كه زن

خـويش  به عبارتى ديگر مالى است كه زن پـس از نكـاح مسـتحّق دريافـت آن از شـوهر )219

تـوان هـر آن چيـزی دانسـت كـه  ن، مهريه را مى؛ بنابراي)147 :1388صفايى و امامى، (. شود مى

از مهريه تعريفى ارائه نكرده  مدنى ايران قانون )3 :31تا، ج نجفى، بى(. زوجين بر آن توافق نمايند

توانـد هـر  شود و مى به مجرد عقد، زن مالك مهر مى«: تصريح نموده است 1082و تنها در ماده 

  ».نوع تصرفى كه بخواهد درآن بنمايد

انان آن بيان نمود، ميان فقهای اماميـه و حقوقـد بايد در مورد ماهيت با توجه به مفهوم مهريه

نظرات مختلفى ابراز شده است؛ برخى مهر را قراردادی تبعى راجع به مال كه جدا از اصـل نكـاح 

ای نيز مهـر را عـالوه بـر  عّده )149 :1388صفايى و امامى، (. دانند ولى تابع عقد مزبور است، مى

بـا  ، زوجـهانـد؛ يعنـى دانند آن را شرط جزايى يا وجه التزام نيز محسـوب نموده مى  اين كه هديه

، انحالل اين عقد را در دست مرد قرار داده است، ميزان مهر خود را تعيين آگاهى از اين كه قانون

رسد كه با توجه به اين كه نكاح عقدی است كه به  ولى به نظر مى )170 :1387ديانى، (. نمايد مى

نمايد، از اين رو، بـه  را كامًال از ساير عقود متمايز مىها، شرايط و آثاری كه دارد، آن  لحاظ ويژگى

رسد كـه  توان پذيرفت كه ماهيت مهر شرط جزايى يا وجه التزام باشد؛ زيرا، به نظر مى سختى مى

 از اين رو، حقـوق. گذار نكاح، عقد معاوضى نيست، بلكه از عقود شبه معاوضى است از منظر قانون

ر اين عقد نسبت به ساير عقود متفاوت است؛ بنابراين، عقد نكاح عقدی مبتنى و تكاليف طرفين د

بر مسامحه است و نبايد ماهيت مهر را مانند مال در عقود معّوض دانست، بـه طـوری كـه مـاده 

  .قانون مدنى بر صّحت اين مدعى تصريح دارد 1079
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 نفقه. 2. 2

و بـه  )533: 124ج، 1406جزيری، (ح نون و فا و قاف اسم مصدر است به فت» نفقه«ريشه كلمه 

، شيوع و رواج پيدا كردن )359-358: 10، ج1414ابن منظور، (معنای خروج، رفتن، هالك شدن 

. كار رفتـه اسـت نيـز بـه» بذل و بخشـش«و همچنين، به معنای  )432 :3تا، جعبدالرحمان، بى(

كند، در واقـع از مـال وی  ای كه مرد برای همسرش خرج مى ؛ زيرا نفقه)942: 2، ج1377انيس، (

. در زبان فارسى، به معنـای هزينـه، جـزا، خـرج، اخراجـات، خـرج هـر روزه اسـت. شود خارج مى

در اصطالح نيز اين كلمه دارای حقيقت شرعيه نيست، برخـى آن  )20019: 13، ج1373دهخدا، (

آنچـه «و  )177 :5، ج1410فراهيـدی، (شود،  هزينه مى انوادهرا به معنای آنچه كه برای خود و خ

. داننـد مى» و فرزندان، روزی و مايحتاج معاش صرف هزينه عيال و اوالد كنند، هزينه زندگى زن

اند و صـرفًا مصـاديق آن را  فقهای اماميه تعريفى از آن ارائه نداده )20019 :13، ج1373دهخدا، (

های زن  ولى غالبـًا آن را همـه نيازمنـدی ١ر آن مصاديق نيز اختالف نظر است،اند كه د ذكر كرده

تـوان  در تعريفى مختصر، بدون ذكر مصاديق مى. دانستند كه شامل غذا، مسكن و لباس است مى

حلى، (. نفقه را هر آنچه كه زن به آن نيازمند است و در شأن چنين زنى در آن شهر است، دانست

: 1388صـفايى و امـامى، (شايان ذكر است كه در تعريـف برخـى از حقوقـدانان  )29: 4، ج1420

 تأكيـدرا نيز مـورد » به نحو متعارف«قيد . م. ق 1107و مفاد ماده  )187: 1388؛ كاتوزيان، 394

  .قرار گرفته است

باشـد كـه  مى ، شامل كليۀ مايحتاج زنـدگى زوجـهايران و حقوق ، در فقه اماميهبنابراين، نفقه

ها در زمان كنونى، خوراك، پوشـاك، مسـكن و  كند و بارزترين آن مصاديق آن را عرف تعيين مى

اثاث منزل است، ولى نبايد غافل شد از اين كه مصاديق نفقه را بايـد بـر حسـب عـرف زمـانى و 

حـّر (قـرآن كـريم و برخـى از روايـات چراكـه  تعيين نمود؛ شئون فردی و اجتماعى زنمكانى و 

 ٢.رف را مالك تشخيص قـرار داده اسـتنيز بدان سفارش نموده و ع )517 :21، ج1409عاملى، 

                                                           
حلـى، ؛ 455: 8. ، ج1413الجبعـى العـاملى،  ؛330: 31. تا، جنجفى، بى.: ك.تر در اين زمينه ر برای مطالعه بيش. ١

  .143 :4. ج، 1423نجفى، ؛ 269: 3. ج، 1387

َو َعَلـى الَْمْولُـوِد لَـُه «؛ )229: بقره(» وٍف َأْو َتْسِريٌح بِِإْحَسانٍ َفِإْمَساك بَِمْعرُ «؛ )19: نساء(» َو عاِشُروُهن بِالَْمْعُروفِ «. ٢

نيز به معنای امور متعارف اسـت؛ چنـان كـه برخـى »معروف«كلمه ): 233: بقره(» ِرْزُقُهن َو كْسَوُتُهن بِالَْمْعُروفِ 

خرجـى را مقيـد بـه معـروف منظور از رزق و كسوة خرجى و لباس است و خدای عزوجل ايـن «: اند بيان نموده

و همسر، همچنين مصالح زنـدگى و لـوازم تربيـت و از آن جملـه خـوراك و  نموده، يعنى متعارف از حال شوهر
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پس با توجه به افزايش مناسبات اجتماعى در زمـان كنـونى مـواردی از قبيـل نيازهـای دارويـى، 

  .را بايد داخل در مفهوم نفقه دانست ... واسى و استيفای حقوق متعارف اجتماعى زن فرهنگى، سي

است؛ يعنى، تأمين هزينه زندگى مشترك  ، طبق شرع مقّدس اسالم بر عهدۀ شوهرزوجه نفقه

نيز در عـين ايـن كـه دارای اسـتقالل  قرار داده شده است و زن) مرد( بر عهدۀ سرپرست خانواده

اين امـر سـبب شـده اسـت تـا . است، حتى در صورت تمكّن نيز از نفقه محروم نخواهد بود مالى

يـف وی بـه پرداخـت تكل ١خانواده به عهده مرد است، برخى معتقد گردند به دليل اين كه رياست

بر وی تحميل شده  قانون كه به حكم )185 :1388كاتوزيان، (نفقه نيز از توابع اين رياست است 

. به عـالوه، پرداخـت نفقـه از لـوازم صـيانت از خـانواده اسـت. است و فاقد ريشه قراردادی است

 شـوهر بـرای گذرانـدن زنـدگى و تشـديد مبـانى؛ زيرا، در واقع )162: 1368جعفری لنگرودی، (

زن بر نفقه، نيـز بـه طـور  حق در مورد ماهيت ٢.دهد خانواده اين اموال را در اختيار زوجه قرار مى

ای كه داللت بر آن نمايد، نيست و بر اساس اصل  مختصر بايد بيان نمود كه در قانون مدنى، ماده

قانون اساسى، قاضى بايد به منابع معتبر و يا فتاوای معتبر رجوع كند؛ با رجوع به اين منـابع  167

شود كه زوجه در مورد اموالى كه عين آن با مصرف قابل بقـا نيسـت و همچنـين، در  مستنبط مى

و  شود و در مورد ساير اموال از قبيل مسكن، خادم، اثاث منزل مورد پوشاك و زيورآالت مالك مى

امثال آن نيز تصّور مالكيت برای وی قابل تصور نيست و در صورتى كه زوجه استحقاق دريافـت 

  )109 :1391مظاهری، (. نفقه را از دست دهد، شوهر اجازه دارد آن را از او باز پس گيرد

بـه  و شـوهر ، زن)2 .1(با توجه به آن چه در متن قوانين مدنى برخى از كشورها مالحظه شد 

كنوانسـيون  16های زندگى مشترك هستند، به عالوه در ماده  نحو مشترك مسئول تأمين هزينه

تأمين  اسالم و ايران در حقوقكه  درحالى المللى رفع تبعيض عليه زن نيز بدين امر اشعار دارد، بين

در بـاره . هر قدر ثروتمند، مسئول آن نيسـت ست و زوجهها را بر عهده زوج قرار داده ا اين هزينه

وضعيت و شئونات زوجـين مـد  معتقدند در كيفيت نفقه» مالكيه«و » حنفيه«كيفيت و ميزان آن 

                                                                                                                                          
و خـوراك و ) 360 :2. ، ج1376طباطبـايى، (» .دهد به عهده اوست شير مى) به بچه(مادری كه  پوشاك و نفقه

» عاشـروهن بـالمعروف«از مصاديق لوازم و مصالح زندگى ذكر شده است و در تفسـير پوشاك به عنوان بعضى 

معنای هر امری است كه مردم در مجتمع خود آن را بشناسند و انكار نكنند و بـدان  معروف به«: چنين بيان شده

 )404: 20ج، 1376طباطبايى، (» .جاهل نباشند
اُموَن َعَلى النَساِء «. ١ َجاُل َقو َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َو بَِما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَوالِِهمْ الر ُ َل اّهللاٰ 34: نساء(» بَِما َفض(  

  ) 266-265 : 1369مطهری، (: ك.ر رتمطالعه بيشبرای . اند داليلى را ذكر كرده برخى برای فلسفه وجودی نفقه. ٢
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جزيـری، (شـود  نظر است؛ به نحوی كه اگر يكى فقير و ديگر غنى باشـد، حـد وسـط لحـاظ مى

اكثر فقهای اماميه معتقدند كه بايد در حد نياز و متناسب با شـئون و كه  درحالى )493: 4، ج1406

و اگـر زوجـه اهـل تجّمـل باشـد،  )315: 2تـا، جموسوی خمينى، بى(. عادات متعارف زوجه باشد

طبق نظر  )293: 2، ج1408حلّى، (. شود همانند اشخاص متعارف اهل تجّمل برای وی هزينه مى

، )455: 8ج، 1413؛ الجبعى العاملى، 189: 1410؛ الجبعى العاملى، 330: 31، جتا نجفى، بى( ايشان

دانند و بين نفقـه  نفقه مى  برخى نيز وضعيت زوج را مالك. گيرد وضعيت زن مالك عمل قرار مى

. م. ق 1107ماده ) 7-6: 6، ج1387طوسى، (. است  زوج موسر با زوج معسر قائل به تفكيك شده

به طور متعارف بـا وضـعيت زن متناسـب «داند كه  هور، نفقه را به نحوی مىبه تبع نظر قول مش

اّمـا  ١قرار داده است و رويه قضايى نيز آن را تأييد كرده اسـت،  و وضعيت زوجه را مالك» ...باشد

توجـه بـه وضـعيت  25/03/1346٢، مصـّوب خـانواده حمايـت قـانون 12ماده  برخى با استناد به 

  )188: 1388كاتوزيان، حقوق مدنى خانواده، (. دانند اجتماعى طرفين را در تعيين نفقه الزم مى

 لالمث اجرت. 3. 2

در لغـت  )199: 3، ج1416طريحـى، (است كه به معنای پاداش عمل اسـت » ُاَجر«، »اجرت«جمع 

المثل در لغت بـه معنـای  و اجرة )883: 1، ج1373دهخدا، (كار است فارسى به معنای دستمزد، مزد 

، 1373دهخـدا، (. اجرتى است كه برای تعيين مقدار آن اجرت امثال موضوع اجاره مورد نظـر اسـت

و در اصطالح حقوقى به معنای عوض استفاده از مال يا عمل ديگری است كه مستند به  )884: 1ج

؛ يعنى مزدی است كه در برابـر انجـام دادن )154: 1، ج1378لنگرودی، جعفری (. عقد اجاره نيست

و مقابـل آن  )267: 1378فـيض، (شود و از قبل نيز تعيين نشـده اسـت  كاری به عامل پرداخت مى

ل، اجـرت المثـ اجرت«) 3(مطـابق نظريـه مشـورتى مـذكور در فـوق . قـرار دارد» اجرت المسمى«

مـدنى در  قـانون .»به درخواست زوج و بدون قصد تبرع انجـام داده اسـت ه زوجهكارهايى است ك

هر كس بر حسـب امـر «نيز در راستای محترم شمردن اين استيفاء، بيان نموده است كه  336ماده 

                                                           
را كـه بـر  كيفيّت نفقه  مدنى قانون 1107در ماده «: داشته استبيان  23/292ديوان عالى كشور در رأی شماره . ١

داشتن خادم يـا  مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به است به طريق متناسب با وضعيّت زن عهده شوهر

 .»مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت احتياج به هزينه بيشتر برای مسكن و غذا، در اين صورت حق
... ى طـرفين ايام عده را با توجه به وضع اخالقى و مـال ميزان نفقه... دادگاه ... «: خانواده حمايت قانون 12ماده . ٢

  .»... كند معين و مقرر مى
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مهيـای آن  ديگری اقدام به عملى نمايد كه عرفًا برای آن عمل، اجرتى بوده و يا آن شخص عادتـاً 

عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اين كـه معلـوم شـود كـه قصـد تبـرع 

، به معنای استيفاء منفعت زوج از نيروی عمل زوجـه موضوعه خانواده در بحث حقوق. »داشته است

شرعًا به عهده وی نبوده و عرفـًا بـرای چنان چه زوجه كارهايى را كه «در ايام زوجيت است؛ يعنى، 

المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبّرع انجام داده باشد و برای دادگاه نيـز ثابـت  آن كار اجرة

تبصـره (» .نمايـد مى المثل كارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكـم شود، دادگاه اجرة

توان به نظافت منـزل و البسـه،  مى خارج از وظايف زوجيت در منزل زوج  های از فعاليت ١)336ماده 

اشاره نمود و بايد توجه داشت كه اموری مثل نگهداری و تربيت طفل نيز از ...  شير دادن به طفل و

  .المثل اين امور قابل مطالبه نيست ؛ بنابراين، اجرة٢زمره تكاليف ابوين است

المثل ذكر اين نكته حائز اهميت است كه تنهـا  زوجيت و اجرة مالى در بيان نسبت ميان نظام حقوق

مرد را تثبيت كرده است، ولى معيار حقـوقى و نظـری آن  المثل اين است كه عمًال رياست كاركرد اجرة

ارتبـاط وافـری دارد و  حبّـت خـانوادههای اخالقى و مهر و م ربطى به رياست مرد ندارد و تنها با بنيان

  .بخشد را قوام مى المثل به صورت تبعى رياست مرد بر خانواده توان گفت كه اجرة صرفًا مى

 نهادهای فرعى مالى زوجيت. 3

مشـورتى شـماره  رغم نظريه اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوۀ قضاييه به موجب نظريـه على

اصـالح  مـاده واحـده قـانون 6تبصـره » ب«، در خصوص اعمـال بنـد 20/10/1374 -8735/7

های  باشـند كـه در بنـد دو امـر جداگانـه مى» لالمثـ اجرت«و » نحله«مقررات مربوط به طالق، 

مين نظريه به صراحت هر يـك از اين ماده واحده ذكر شده است و در ه 6  تبصره» ب«و » الف«

های  امـوال و هزينـه«و » نحله«اند، در اين قسمت تنها به ذكر  اين نهادها از يكديگر متمايز شده

المثل را در زمره نهادهای اصلى مالى زوجيت مورد  اجرة) 3 .2(سابقًا چراكه  پردازيم؛ مى» مشترك

  .بررسى قرار داديم

                                                           
دارد كـه در  نيز بيـان مـى 21/12/1371اصالح مقرّرات مربوط به طالق مصّوب قانون   6تبصره » الف«قسمت . ١

، در برابر كارهايى كه شرعًا بر عهده وی نبوده است، دادگاه با مالحظـه الزحمه توسط زوجه صورت مطالبه حق

 است، اجرت المثل را محاسبه و به پرداخت آن حكـمانجام داده  ی ميزان اعمالى كه زوجه در منزل شوهر اجاره

  . نمايد مى

 .»و هم تكليف ابوين است نگاهداری اطفال هم حق«: مدنى قانون 1168ماده . ٢
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 نحله. 1. 3

كار  در منابع لغوی، تفسيری و فقهى به معنای بخشش، عطيه، هديه و اعطای مّجانى بـه» نحله«

 ،1413؛ الجبعـى العـاملى، 269: 4، ج1376؛ طباطبايى، 795: 1412راغب اصفهانى، (. رفته است

. اند در مفهوم اصطالحى، آن را به معنای بخشش و عطای مّجانى و رايگان بيان نموده )899: 6ج

ای است مّجـانى كـه در مقابـل  نحله عطيه«همچنين در به معنای اين كه  )384: 1378ض، في(

در تعريـف ارائـه شـده نظريـه اداره كـل  )269: 4، ج1376طباطبـايى، (».ثمن قرار نگرفته است

نحلـه، بخششـى اسـت كـه «گونه آمده است كه  حقوقى و تدوين قوانين قوۀ قضاييه از نحله اين

پرداخـت نمايـد و آن  دهد كه به زوجه خت آن را با توجه به وضع مالى زوج مىدادگاه دستور پردا

موجـود  6المثل تعيين نشده باشد و شرايط موجود در تبصـره  شود كه اجرة در جايى كه تعيين مى

اصالح مقررات مربوط بـه  ، ماده واحده قانون6، تبصره »ب«، بند »نحله«حقوقى  مبانى» .نباشد

المثل و نحله نيز شرايطى را برشمرده بود،  بود كه برای مطالبه اجرة 28/08/1371طالق، مصّوب 

از وظايف همسـری يـا سـوء  كه در خواست طالق از سوی زوج، وقوع طالق به سبب تخلف زن

البته با . شده باشد، كه از جمله اين شرايط است و در نهايت طالق واقع ١و رفتار وی نباشد اخالق

از . به قوت خود بـاقى مانـده اسـت 6نيز اين بند از تبصره  از خانواده تصويب قانون جديد حمايت

و روايات وارده در ايـن زمينـه اسـتناد نمـود؛ از  ٢بقره، 241توان به آيه  آن مى قهىجمله مبانى ف

 است كـه بـرای همـۀ زنـان) ع(و همچنين، امام باقر ) ع(جمله اين روايات، روايت حضرت على 

رسـد كـه شـارع  با توجه به اين مبـانى، بـه نظـر مى ٣.اند ای در نظر گرفته شده، هديه طالق داده

                                                           
وظـايفى   در معانى عام و خاص است بايد در محـدوده از وظايف همسری كه همانا تمكين اصطالح تخلف زن«. ١

بنابراين، چانچه عرف انجام يا ترك امری را توسط زوجه . معيين نموده تفسير شود برای زوجه كه شرع و قانون

يافت اجرت المثل و نحله منع در جزء وظايف همسری به شمار آورد نبايد به واسطه تخلف از آن، زوجه را از حق

ای شـرعى و  مثًال مطالبه دستمزد برای شير دادن طفل مشترك در عرف امری ناپسـند اسـت امـا مطالبـه. كرد

  )150 :1391روشن، ( .»باشد همسری نمىقانونى است لذا از مصاديق تخلف از وظايف 

ی پرهيزگاران  ی مناسبى بر عهده طالق داده، هديه برای زنان«: »ُمتِقينَ َو لِْلُمَطلَقاِت َمَتاٌع بِالَْمْعُروِف َحّقًا َعَلى الْ «. ٢

 ».است
ِ ع َقاَل قَ « .٣ ٍد َعِن الَْبْرِقى َعْن َأبِى الَْبْخَتِری َعْن َأبِى َعْبِد اّهللاٰ ُد ْبُن يْحيى َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحم اَل َأِميـُر الُْمـْؤِمنِيَن ُمَحم

 الُْمْخَتلَِعةَ ع لِكل َقٍة ُمتَْعٌة ِإالُد ْبُن َعلِى ْبِن الُْحَسيِن بِِإْسـَناِدِه َعـْن َعلِـى «، )144 :6. ، ج1407كلينى، (» ُمَطل ُمَحم

قَ ُمتَْعُة النَساِء َواِجَبٌة َدَخَل بَِها َأْو لَْم يْدُخْل بِهَ : ْبِن ِرَئاٍب َعْن ُزَراَرَة َعْن َأبِى َجْعَفٍر ع َقالَ  ُع َقْبـَل َأْن يَطلـ ا َو يَمتـ« . 

  )312: 21. ، ج1409حّر عاملى، (
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المثل و نحله در جهـت حمايـت از  ز طريق نهادهايى چون اجرةمقّدس به دنبال آن بوده است تا ا

مـرد بـر  كار و اعمال زن در زندگى مشتركى كه با مرد دارد حمايت نماييد؛ به نحوی كه رياسـت

ی منـافع موجب سوءاستفاده وی از اين موقعيت، عليه زن نشود و از اين طريـق بـه نحـو خانواده

گونه بيـان نمـوده  توان اين المثل نيز مى گذاری نموده باشد و در مورد اجرة كارهای زوجه را ارزش

بايد به قصد واقعى زوجه توّجه شود تا راه برای اجرای قاعده منـع . م. ق 336كه با توجه به ماده 

زوجين را تعديل شود و  دارا شدن غير عادالنه باز نموده باشد تا از اين طرق به نحوی روابط مالى

ای كه رياست مـالى آن بـر عهـدۀ  از ورود بالجهت سرمايه كارهای زن به سرمايۀ مرد در زندگى

ای است كه بـه سـبب رياسـت  مرد بوده است، جلوگيری شود و از سوی ديگر، اين امر نيز وظيفه

  .مرد بر عهدۀ وی قرار دارد

  ههای مشترك بين زوج و زوج اموال و هزينه. 2. 3

مبنى بر اين كه در تصّرفات مالى بين زوجين، » زوجين استقالل مالى«رغم وجود اصل اوليه  على

و مـرد چـه  كدام بر ديگری مزيت و امتيازی ندارند، زن مساوات و برابری كامل وجود دارد و هيچ

گونه كه سـابقًا  قالل كامل مالى برخوردار هستند و هماندر رابطه زوجيت و چه خارج از آن از است

نظام مالى اشتراك در «های حقوقى مختلف، نظامى تحت عنوان  در نظام) 2 .1(بدان تصريح شد 

پذيرفته شده است كه تقييد و تخصيصى بـر اطـالق و عموميـت ) اموال مشترك(» اموال زوجين

  .ودش محسوب مى نظام رياستى

نهاد مالى اشتراك اموال زوجين، نهادی است كه مطابق آن تمام يا بخشى از امـوال زوجـين، 

هـا  دهد كه به هنگام انحالل اشتراك، بين زوجين يا ورثـۀ آن ای مشترك را تشكيل مى مجموعه

شود كه دو يـا چنـد نفـر در  اين نهاد، زمانى ايجاد مى )25: 1388امير محّمدی، (. شود تقسيم مى

يا منافع مشترك باشند و برای ايجاد چنين حالتى، مال موضوع اشـتراك بايـد،  مالى دارای حقوق

ممتـازی نسـبت بـه  در زمان واحد يا بنا بر عمل واحد تحت مالكيت آن دو باشد و هيچ يك حق

در حقوق  )229: 1391جهانى، (. است نه قانون د و منشأ تأسيس اين حق ارادهديگری نداشته باش

: 1388صـفايى و امـامى، (. حقى اساسى و پذيرفته شده اسـت زن ، استقالل مالىموضوعه ايران

تواند با استقالل كامل در اموال خويش دخل و تصرف نمايد، اّمـا نكتـه  مى از اين رو زوجه )149

بسيار مهم در مورد امكان وجود تأسيس اموال مشترك در حقوق كنونى ايران، اين است كه نظام 

حقوقى ايران با مفهوم اشتراك در اموال به سبب ازدواج به عنوان تأسيسى مستقل پذيرفته نشده 
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بـه صـورت تلـويحى  01/08/1356١قانون اجرای احكام مدنى، مصـّوب  63  است و تنها در ماده

رسد، الزم است در مورد رژيـم حقـوقى حـاكم بـر اشـتراك امـوال  اشاره شده است و به نظر مى

 زوجين، اقدامات تقنينى مقتضى با نيازهای جامعه كنونى در جهت تشديد و تحكيم بنيان خـانواده

  .مرد بر آن لحاظ گردد و رياست

ضرورت تقنين در اين زمينه به جهت خالء قانونى و تعارض عملـى در زمينـه عـدم تحديـد و 

رغم اين كـه سـير تقنـين در  شود كه على از آن جا احساس مى) مستقل يا مشترك(تقسيم اموال 

 بـوده، مـرد بـر خـانواده به در جهت تحكيم رياست موضوعه ايران زمينه اموال زوجين در حقوق

تشتّت عملى و رويه قضايى در زمينه نسبت اموال مستقل با اموال مشترك زوجين بـه كه  درحالى

اين امـر نفـوذ و اعتبـار  كند؛ زيرا، الزمه دار مى را خدشه ای اصل كلّى رياست مرد بر خانواده گونه

رغم اين كه اصل تسـليط،  باشد و على در خصوص اموال و دارايى خويش مى اقدامات حقوقى زن

زن را دارد، اّما استقالل مطلق مالى زن در زندگى مشترك نسبت به مـرد  اقتضای استقالل مالى

اشد و از اين جهت نظام تقنينى ما اين زمينه دارای ابهـام ب نافى قيموميت مرد بر اموال همسر مى

  .است

  خانواده جديد حمايت های قانون ها و ابداع نوآوری. 4

قوانين مرتبط بـا خـانواده، از ، با نسخ صريح ساير 14/01/91، مصّوب خانواده جديد حمايت قانون

تشتّت و پراكندگى تقنينى در رابطه با خانواده كاسته است و از اين رو در جهت نيل به يكپارچگى 

تـوان بـه  هـا را مى ايـن نوآوری. و تنقيح قوانين مرتبط با خانواده گامى رو به جلو برداشـته اسـت

  :ترتيب زير برشمرد

قدم  مرد بر خانواده همواره در جهت تحقق اصل كلّى رياست ايران ادهخانو سير تقنينى حقوق .1

گذار بر تحكيم رياست مرد بر خانواده سـبب شـده اسـت تـا  برداشت است، اّما پافشاری قانون

گـذار خواسـته يـا  ای كـه قانون های اجتماعى ناديده گرفتـه شـود؛ بـه گونـه برخى از واقعيت

های تحقق ازدواج دائم را در مقايسه با ازدواج موقت تضعيف نموده اسـت، تـا  ناخواسته، بنيان

                                                           
 از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معموًال و عادتـًا مـورد اسـتفاده اختصاصـى زن« :63ماده   .١

 و بقيه از نظر مقررات ايـن قـانون اختصاصى مرد باشد، متعلق به شوهر باشد، متعلّق به زن و آنچه مورد استفاده

  .»شود، مگر اين كه خالف آن ثابت گردد مشترك بين آنان محسوب مى
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تر رياست مرد بر خانواده بـود، اّمـا  در جهت تحكيم هر چه بيش اين قانون 22كه ماده  آن جا

گذار را عمًال با دشـوار رو بـه  نيازهای اجتماعى و مشكالت ناشى از آن اجرای اين اقدام قانون

 ه مهريـههر گـا«: دارد قانون مذكور تصريح مى 22گذار در ماده  اين كه قانون. رو ساخته است

در زمان عقد تا يكصد و ده سكّه تمام بهـار آزادی يـا معـادل آن باشـد، وصـول آن مشـمول 

چنان چه مهريه، بيش از اين ميزان . های مالى است قانون اجرای محكوميت) 2(مقررات ماده 

رعايـت مقـررات مربـوط بـه . باشد در خصوص مازاد، فقط مالئت زوج مالك پرداخـت اسـت

  :با مشكالتى مواجه است از جمله اين كه» .حاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامى استم

سكه به عنـوان ضـمانت اجـرای  110مبنای فقهى و حقوقى انتخاب تعداد حداكثری   .أ 

قانونى مشخص نيست؛ زيرا اين تعداد با هيچ يك از اصول فقهى و حقوقى مـا قابـل 

هـای غالـب  گـذاری، عرف مقـنن در قانون توجيه نيست؛ بنابراين، شايسته است كـه

هـای  تـر واقعيت جامعه، اصول فقهـى و حقـوقى، نيازهـای اجتمـاعى و از همـه مهم

  .اقتصادی را در جهت اعمال اين سقف پرداختى نيز در نظر بگيرد

رغم حسن نيت كامل مقنن اين ماده برای كاستن از مشـكالت عديـده ناشـى از  على  .ب 

در ديـد برخـى از ) سـكه 110(مواردی در حال ظهور است كه اين تعـداد ، در مهريه

از ايـن رو بـا . شـود زوجين به عنوان مبنا و حداقل ميزان مهريه مفروض دانسـته مى

توجه به اين كه سكه بهار آزادی يكى از اقالم رايج بـرای تعيـين ميـزان مهريـه در 

  .يده گرفته شده استجامعه است، ساير موارد ممكن برای تعيين مهريه ناد

گـذار مـا بـرای حـل مشـكالت حقـوقى و  رسد، در بسياری از موارد قانون به نظر مى  .ج 

اجتماعى جامعه، تنها نيازهای مقطعى را در نظر گرفته است و بدون در نظـر گـرفتن 

گيـری از  جانبه و دورانديشانه نسبت بـه نيازهـای جامعـه و بهره های همه چشم اندازه

نمايد كه ماده مذكور  های مرتبط اقدام به تقنين مى خبره در عرصهنظرات كارشناسان 

  .توان از مصاديق بارز آن دانست را مى

دادگاه ضـمن رأی خـود بـا توجـه بـه «: دارد تصريح مى های حضانت  در مورد هزينه 29ماده  .2

المثل ايـام  ، اجرةزوجه ، نفقهشروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تكليف جهيزيه، مهريه

زوجيت، نحله، اطفال و حمل را معين و در مورد چگونگى حضانت و نگهداری اطفال و نحـوۀ 

  .»... كند های حضانت و نگهداری تصميم مقتضى اتخاذ مى پرداخت هزينه
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هرگـاه «: دارد از اموال خود برای زندگى مشترك بيـان مـى های زوجه  در مورد هزينه 30ماده  .3

زوجه از مال خود برای امور زندگى مشترك هزينه كرده و در قبال آن عـوض مـالى دريافـت 

نكرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر كارشـناس رسـمى دادگسـتری، مبـالغ 

كند، مگر اين كه زوج قصـد تبـرع زوجـه در صـرف  مى شده را تعيين و تأديه آن حكم  هزينه

 ».مفاد اين ماده در طالق توافق مجری نيست. مبالغ مذكور را ثابت كند

مـديريت  قـانون 5های اجرايـى موضـوع مـاده   در صورتى كـه دسـتگاه«: اشعار دارد 45ماده  .4

ى بـه صـغير يـا سـاير ، ملزم به تسليم يا تمليك امـوال08/07/1386خدمات كشوری مصّوب 

های متعـارف زنـدگى  محجوران باشند، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تأمين هزينـه

دار است، مگر آن كه  و نگهداری محجور را عهده بايد در اختيار شخصى قرار گيرد كه حضانت

 ».دادگاه به نحو ديگری مقرر كند

بـرای مـّدت  پرداخت نفقه زوجه«: نمايد بر ساير ديون تصريح مى در مورد تقدم نفقه 49ماده  .5

در مـورد . يك سال آتى و نفقه و هزينه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامى ديون مقـدم اسـت

 ».مدنى به قّوت خود باقى است قانون 1206نفقه ايام گذشته زوجه مقررات ماده 

  :داشت  وظيفه و مستمری به شرح زير بيان در زمينه حقوق 50ه در ماده نكات قابل اشار .6

گردد و ازدواج وی مانع  وظيفه يا مستمری وی برخوردار مى دايم متوفى از حقوق زوجه  .أ 

بعدی و تعلق حقوق به زوجـه در  دريافت حقوق مذكور نيست و در صورت فوت شوهر

  .ترين مستمری مالك عمل است اثر آن، بيش

وظيفه يا مستمری به تساوی بين آنان و  دائم داشته باشد، حقوق اگر متوفى چند زوجه  .ب 

  .شود ساير وّراث قانونى تقسيم مى

ستمری از كارافتادگى يا بازنشستگى حسب بازنشستگى يا از كارافتادگى، م دريافت حقوق  .ج 

  .متوفى مانع از دريافت حقوق وظيفه يا مستمری متوفى نيست مورد توسط زوجه

سالگى و بعـد  20يا فرزندان ذكور تا سن  فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل يا شوهر  .د 

هزينـه  به تحصيالت دانشگاهى حسـب مـورد از كمك از آن منحصرًا در صورت اشتغال

  .گردند وظيفه والدين خود برخوردار مى اوالد، بيمه و مستمری بازماندگان يا حقوق
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  گيری نتيجه

ت و ذكـر نسـبت زوجيـ مالى نظام حقوق نوشتار حاضر ضمن بررسى و تبيين مفهوم، انواع و آثار

  :به نتايج زيردست يافته است مرد بر خانواده رياست

فرد وی نيـز  منحصـربه عالوه بر اين كه تكليفى اسـت بـر عهـدۀ مـرد، حـق خانواده رياست .1

سنجى، نظام خانواده را مديريت نمايد و منظور از رياست مـرد  شود، تا با مصلحت محسوب مى

در خانواده نيز عبارت از اقتداری است كه در برابر مسؤوليت و تكليفى كه بر دوش مرد نهـاده 

  .برآيد شده است، به وی داده شده است تا بتواند به بهترين شكل از عهدۀ اين وظايف

و ارتباط آن بـا نهادهـای مـالى زوجيـت، بـه بررسـى سـير  مرد بر خانواده با توجه به رياست .2

با رويكـردی بـر رونـد تصـويب قـوانين  تكاملى، جايگاه و نحوۀ اعمال رياست مرد بر خانواده

زوجيـت در جهـت  انواده پرداخته شد و اين حاصل آمد كه نظام حقوق مالىخ مرتبط با حقوق

مرد در مديريت خانواده حركت كرده است؛ يعنى، سعى در تثبـت رياسـت  تثبيت نظام رياستى

برخـى از  مردان بر خانواده داشته است، ولى در اين ميان برای تثبيت رياست مرد بـر خـانواده

های قانونى بـا برخـى از  ای كه حقيقت های اجتماعى ناديده گرفته شده است؛ به گونه واقعيت

گـذار در  های اجتماعى اهداف قانون های اجتماعى در تنافى است و حتى برخى واقعيت واقعيت

  .تابد تثبيت رياست مرد بر خانواده را برنمى

هـا بـر نظـام زوجيـت و نيـز  مالى ناشـى از آن و موقت و آثار مقايسه ميان دو مدل نكاح دائم .3

تـر آثـار مـالى در نكـاح  پذيری بيش ها و نيازهای اجتماعى بيانگر اين است كه انعطاف واقعيت

 رو – به ويژه برای زنـان –تری  موقت بر خالف نكاح دائم به تدريج در آينده با مقبوليت بيش

اجتماعى  و حقوق به رو خواهد شد؛ زيرا، نظام مالى حاكم بر ازدواج موقت با اصل استقالل زن

  را بـاقى تری داشته و برای مردان نيـز تنهـا اثـر مـالى نهـاد مهريـه و مالى او سازگاری بيش

متحمل اين مخارج بشود يا زن نخواهـد از ممكن است مرد نخواهد يا نتواند چراكه  گذارد؛ مى

  .پول مرد استفاده كند
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