
 
 

 رابطه الگوهاي حقوقي ادارۀ خانواده با حقوق مالي زوجین
 

 ٣زاده خولنجانی طفی شفیع، مص٢، محمد صادقی١پناه علیرضا عالی
 )٣٠/٣/٩٥:  تاریخ پذیرش مقاله-١٤/١٠/٩٣: تاریخ دریافت مقاله(

 چکیده
این مقاله در صدد است بر اساس پاسخي که به رابطه الگوهاي حقوقي اداره خانواده با 

گذاري این حوزه در  دهد، به سیر قانون مي نظام حقوقي حاکم بر روابط مالي زوجین
 به عقیده نگارندگان، حقوق مالي زوجین در واقع تنظیم اقتدار دوطرف .ایران بپردازد

دهنده جایگاه هریک از زوجین در ساختار  نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب
 هاي یت مسؤولیل و تحمین زوجي که بر استقالل مالیيها نظام. قدرت در خانواده است

 اداره خانواده و یاستي ري به الگوتر یشب کنند، ي مید اداره خانواده بر زوج تأکيمال
 ید اداره خانواده تأکي مالهاي یت مسؤولیم و تقسین که بر اشتراک اموال زوجیيها نظام
با عنایت به تشدید  .د دارنیل اداره خانواده تماي مشارکتي به الگوتر یش ب،دارند

هدف خودآگاه  ، هرچندهاي گذشته هاي مالي زوج در قوانین ایران در سال مسؤولیت
هاي حمایت اجتماعي از بانوان در کشور   تدارک نقص نظام،گذار ایراني از این امر قانون
ي در نکاح دائم گام واسته یا ناخواسته، در جهت تحکیم الگوي ریاستاما خ،  استبوده

 .برداشته است

الگوی  ؛الگوی ریاستی اداره خانواده ؛الگوی حقوقی مدیریت خانواده:  کلیديواژگان
 حقوق مالی زوجین ؛مشارکتی اداره خانواده

                                                                                                                                                                             
 Email:alipanah_a@yahoo.com         ؛)ولئنویسنده مس(استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی . ١

 Email:sadeqi67@gmail.com                                  خصوصی دانشگاه مفید؛ دانشجوی دکتری حقوق. ٢

  Email:mostafa863@gmail.com دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری؛ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی. ٣
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 مقدمه
 زوجیت بین دو طرف عقد است که آثار حقوقي  اثر مستقیم عقد نکاح، ایجاد رابطه

انگیزترین آثار نکاح  یکي از بحث. نهد مهمي در روابط شخصي و مالي زوجین بر جاي مي
م است که در سبک .ق١١٠٥ موضوع ماده ر خانواده؛قوق ایران، ریاست مرد بدائم در ح

زندگي ایرانیان ریشه دارد و حاکي از انتخاب الگوي ریاستي براي اداره خانواده از سوي 
 خود را پرسش از رابطه الگوهاي اداره خانواده با هدفحاضر مقاله . مقنن ایراني است

به تحلیل سیر  د استنظام حقوقي حاکم بر روابط مالي زوجین قرار داده و در صد
به جهت رعایت اختصار، از این پس به جاي . گذاري در ایران در این حوزه بپردازد قانون

 استفاده "حقوق مالي زوجین" از اصطالح "نظام حقوقي حاکم بر روابط مالي زوجین"
روشن است که در تعبیر اخیر، مراد از حقوق، مجموعه قواعد حاکم بر رابطه . خواهد شد

براي پاسخ به پرسش مقاله الزم است نخست الگوهاي حقوقي اداره  .ابط خاص استیا رو
ها بررسي  خانواده و لوازم حقوقي هریک از این الگوها و موضع حقوق ایران در مورد آن

 و نظام حقوقي حاکم بر روابط ءتکالیف مالي زوجین در ایران احصاحقوق و شود؛ سپس 
حقوق مالي زوجین با ریاست مرد بر خانواده نسبت ن، مالي زوجین تبیین شود و در پایا

 .ر تقنین در این حوزه تحلیل گرددتوضیح و سی

  اداره خانوادهي حقوقيالگوها ـ١
 اداره خانواده يبرا  دو الگويسبک زندگناشي از اساس الزامات  بري حقوقهاي نظام

دو  از یکي ، نخستيدر الگو. "ي مشارکتيالگو" و "یاستي ريالگو": اند  کردهنهاد یشپ
 اساس این بر عهده دارد و بر ین اداره خانواده را در چارچوب قوانیتطرف نکاح مسؤول

 خانواده قاطع و به ییس و حل مسائل آن نظر رمشترک ي مصالح زندگیص تشخبارهدر
 در .کند ي طرف ناقض را با ضمانت اجرا مواجه م،آور است و نقض آن  الزامي،لحاظ حقوق

طرف  مشترک بر عهده دوبه صورت  اداره خانواده یت مسؤول، دومير الگو که ديحال
 مسائل مصالح خانواده و حل یص است که در تشخین نظر مشترک زوجیننکاح است و ا

 يگذار چه در این مجال مورد نظر است، نه ارزش آن.  استکننده یین مشترک تعيزندگ
 . استو دین ابعاد هریک از ایح صحیین دو الگو که تبینب

  الگوي ریاستي اداره خانوادهـ١ـ١
در الگوي ریاستي خانواده، یکي از دوطرف نکاح مسؤولیت اداره خانواده را در چارچوب 
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قوانین بر عهده دارد و بر همین اساس درباره تشخیص مصالح زندگي مشترک و حل 
ایران در حقوق . آور است مسائل آن، نظر رییس خانواده قاطع و به لحاظ حقوقي الزام

را در روابط [ریاست خانواده «. م. ق١١٠٥ نکاح دائم از این الگو پیروي کرده و در ماده
مبناي این قاعده را باید در منابع فقه اسالمي، . دانسته است» از خصایص شوهر] زوجین

 از سوره مبارک ٣٤ترین مستند این قاعده آیه مهم. البته با تفسیر شیعي امامي، جست
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ «: فرماید ه مينساء است ک

 : زیرا ؛رسد و تفسیر این آیه مشکل به نظر مي معنا فهم؛ هرچند »بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 بیان حکم الهي و  در صدد»الرجال قوامون علي النساء «جملهمعلوم نیست که ) الف

 اگر بیان حکم الهي .خبر در مقام انشاء است یا در مقام اشاره به یک واقعیت اجتماعي
 و مصالح جعل این حکم خواهد بود تبیان عل» من أموالهم«مراد باشد، ادامه آیه تا 

به نظر نگارندگان، سیاق آیه بر . گیري پدیده اجتماعي مورد بحث  بیان علل شکلگرنه،و
 و در مقام اشاره به شتهتري دا چه شهرت یافته، با احتمال دوم سازگاري بیش آنخالف 

بود، انفاق  می آن است؛ زیرا اگر احتمال اول مراد ت پدیده اجتماعي و تبیین علکی
توانست علت و سبب قوامیت رجال باشد، بلکه معلول قوامیت مردان  مردان بر زنان نمي

 . شد و مسبب از آن شمرده مي
ي تولي، مراقبت، ا است که در لغت به معنهواژه قوامون جمع قوام صیغه مبالغ )ب

 ، تولي و مراقبت:يا دو معن،از این میانه] ٦٦٣: ، ش٣٠. [ظهور، ثبوت و دوام آمده است
 و معني دوم را نیز بودهتر  ي اول شاملامعنهرچند  ؛تري با سیاق آیه دارد تناسب بیش

 "راقبه"ي ا را به معن"قام علي األمر"نویسان  رخی از لغتببا این وجود، . گیرد دربرمي
 . داشتي محدودتري خواهد ا آیه معن،که در این صورت] ٦٦٤: همان[اند  دانسته
، در حالي که ریاست زوج دارداطالق ریاست مردان بر زنان حکایت از  اطالق آیه )ج

ا ریاست مرد بر بر زوجه تنها منحصر به محیط خانواده و شؤون زوجیت است؛ زیر
مرد قائم به کارها و امور مختلف زن گردد و زن هیچ  نیست که اخانواده به این معن

لذا، ریاست در مفهوم ما شامل هر چیزي . والیت و ریاستي بر امور خویش نداشته باشد
بنابراین، ] ١١٣، ص ٢١. [ دایره زوجیت و رابطه همسري استشود، بلکه مختص به نمي

اي که  گونه اجب نکرده است که از شوهر به طور مطلق اطاعت کند، بهاسالم بر زن و
 ]٩١، ص ٢٠ [.اش مختل شود دگي خصوصي و اجتماعيتفکر و خواست او در زن

معلوم نیست؛ زیرا اگر احتمال » بما فضل هللا بعضهم علي بعض« مراد از عبارت )د
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ست براي مردان در صدد بیان اولین حکمت جعل ریا  درجملهنخست صحیح باشد، این 
 ،خانواده است و به این واقعیت اشاره دارد که براي اداره زندگي جمعي در خانواده

 در ؛دادن برخي بر برخي دیگر نیست و خداوند نیز چنین کرده است اي جز برتري چاره
مختلف هاي   در صدد بیان ویژگيجملهحالي که اگر احتمال دوم صحیح باشد، این 

،  داردهاي تکویني در جوامع سنتي ویژگياین بب نقش مهمي که  و به سانسان است
البته باید توجه داشت که در این صورت، این . ساز قوامیت رجال بر نساء شده است زمینه
در این چرا که   از آیه در مقام بیان برتري مطلق تکویني مردان بر زنان نیست؛جمله
بما فضل هللا "شد نه   استفاده مي"لنساءبما فضلهم هللا علي ا"از تعبیر بایستی  ،صورت

 . "بعضهم علي بعض
 مردان بر زنان، بر فرض صحت احتمال نخست و   علت برتريبارهآیه در)   ه

ساز قوامیت مردان بر زنان شده است، بر فرض صحت احتمال دوم،  هایي که زمینه ویژگي
 ]١١٦: ، ش٢٧. نکـ . [هاي فرامتني است ساکت است و فهم این امر مستلزم ارائه تحلیل

: به دو علت بر عهده مردان گذاشته شد] در خانواده[اداره امور زنان «بر این اساس، 
دادن برخي بر  اداره زندگي اجتماعي در خانواده مستلزم برتري[اوالً به این علت که 

ین برخي را بر برخي دیگر برتري داده است و ثانیاً به ا] نیز[خداوند ] برخي دیگر است و
البته باید توجه کرد که . »هاي زندگي بر عهده مردان است علت که انفاق و تأمین هزینه

 تعبیر "ریاست" به "مسؤولیت اداره خانواده"در تعابیر قرآني، روایي و حتي فقهي از 
از آن بهره . م. ق١١٠٥گذار ایراني این تعبیر را پسندیده و در ماده  نشده است، اما قانون

: ٢، ج ٣١[  در لغت به معناي بزرگ، پیشوا"رئیس"نابراین، گرچه واژه ب. برده است
 آمده است؛ اما مراد از ریاست مرد بر خانواده، ]٢٢٥: ٢، ج ٢٢[ و آقاي قوم ]١٦٣٣
تا بتواند به بهترین شکل از ... به زوج داده شده است ] شرعاً[که ] است[اقتداري «همان 
خانواده و محافظت از اعضای آن در چارچوب وظیفه سرپرستي اداره امور ... [عهده

  ]٢٨، ص ١ ، ج١٩[. »برآید] مصالح خانواده

  الگوي مشارکتي اداره خانوادهـ١ـ٢
 بر اساس آن، که قرار دارد ي مشارکت، الگوي مرد بر خانوادهیاستي رالگويدر مقابل 

ظر مشترک  نینو ابوده مشترک بر عهده دوطرف نکاح به صورت  اداره خانواده یتمسؤول
 کننده یین مشترک تعي زندگمسائل مصالح خانواده و حل یص است که در تشخینزوج

هاي مختلف را به دنبال دارد  این امر، تقسیم مسؤولیت بین زوجین در زمینه. خواهد بود
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و نظام اشتراک اموال و تکلیف دوطرف نکاح براي تأمین معاش خانواده از نمودهاي بارز 
در دوران معاصر از این الگوي اداره خانواده استقبال شده و بسیاري . رود آن به شمار مي

 به عنوان. اند از کشورهاي غربي، فارغ از نظام حقوقي متبوع خود، این الگو را پذیرفته
که پیرو نظام حقوقي رومي ـ ژرمني هستند،  یسو سو فرانسه، در کشورهاي لامث
 .ندستهي  زندگهاي ینه هزرداخته پ ملزم ب، خودیي در حد تواناین، از زوجیکهر
 ال  کامنينظام حقوق کشورهاي انگلستان و ایاالت متحد آمریکا که پیرو  درکه انچن هم

به  دو جانبه اي یفه بر عهده دوطرف و وظي زندگهاي ینه پرداخت هزآیند، به حساب می
 منشأ ]١١٨، ص ٣٤[ . استيجارزوجین  اشتراک اموال نظام رود و شمار مي

اي مشترک  گیري این نظام که مطابق آن تمام یا بخشي از اموال زوجین مجموعه شکل
ها تقسیم   آن دهند که به هنگام انحالل اشتراک، بین زوجین یا ورثه را تشکیل مي

 ]٢٢٩، ص ١٠[.اراده است نه قانون، ]٢٥، ص ٣ [شود مي

  موضع حقوق ایرانـ١ـ٣
ریاست خانواده «. م.ق١١٠٥ ي کرده و در مادهحقوق ایران در نکاح دائم از این الگو پیرو

دانان  این امر براي برخي از حقوق. دانسته است» از خصایص شوهر] را در روابط زوجین[
در . م.ق١١٦٨ چنان مهم جلوه کرده است که ضمن تشبیه آن به مقرره مذکور در ماده

اي  را قاعده. م.ق١١٠٥ قاعده مندرج در ماده ،)حضانت(مورد نگهداري و تربیت اطفال 
 دانسته و با آمره و مربوط به نظم عمومي و ریاست زوج بر خانواده را قائم به شخصیت او

نظرکردن زوج از  هرگونه قرارداد خصوصي مبني بر صرف. م.ق٩٧٥استناد به ماده 
، ٢٤[ .اند موقعیت ریاست خود در خانواده یا واگذاري آن به دیگري را باطل اعالم کرده

تواند ریاست خود بر  بته با توجه به اصل چهلم قانون اساسي، زوج نميال ]٦٦٦ص 
 براي مزاحمت و تضییع حقوق زوجه و سایر اعضاي خانواده ای وسیلهخانواده را به 

 تبدیل کند و از موقعیتي که قانون به منظور رعایت مصالح خانواده براي او در نظر
نین کند، عمل وي مصداق سوء که اگر چ] ٦٦٦، ص٢٤[تفاده کند  سوء اس،گرفته

  .خواهد بود. م. ق١١٠٣و مخالف ماده] ٢٧٩، ص ٢، ج ١٢؛ ١٢٥، ص ١٧[معاشرت 
که در  دهد که مقنن بیش از آن بررسي تحلیلي ریاست زوج در خانواده نشان مي

صدد اعطای موقعیتي حقوقي براي زوج در خانواده، همانند موقعیت حاکمان در جامعه 
د بر جایگاه معنوي زوج در خانواده و تثبیت فرهنگي است که طي باشد، در پي تأکی

 خانواده در  سالیان متمادي در این مرز و بوم رایج بوده و حفظ آن براي تحکیم بنیان
دانان در بیان آثار ریاست مرد بر خانواده به  حقوق. رسیده است کشور ضروري به نظر مي
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حق منع زوجه از اشتغال . ٢حل سکونت زوجه، حق تعیین م. ١: اند این موارد اشاره کرده
 حق طالق، . ٣به حرفه یا صنعت منافي مصالح خانواده یا حیثیت هریک از زوجین، 

تحمیل تابعیت زوج ایراني بر . ٦تحمیل اقامتگاه زوج بر زوجه، . ٥والیت قهري بر اوالد، . ٤
تعهد . ٨ا رضایت وي، امکان استفاده زوجه از نام خانوادگي زوج ب. ٧زوجه خارجي وي، 

تکلیف زوجه دائر بر . ١٠تکلیف زوج دائر بر انفاق به اوالد، . ٩زوج دائر بر انفاق به زوجه، 
توان از  با وجود این، تمام موارد مذکور را نمي. تمکین از زوج در صورت نبود مانع مشروع

ر ریاست شمرده شود اي از آثا که قاعده آثار ریاست مرد بر خانواده دانست؛ زیرا، براي این
 آن تحت نظارت استصوابي پیشیني مرجع دیگري اعمال: باید واجد سه ویژگي باشد

نباشد؛ اعمال آن در انحصار شخص رییس باشد و موقعیت ایجادشده به موجب قاعده، 
 ]٢٨٨، ص ٢٨؛ ٢١٥، ص ٢٥؛ ١٢٦، ص ١٧[. قابل اسقاط و واگذاري به غیر نباشد

یاست زوج بر خانواده، حق مطالبه تمکین خاص از زوجه و از میان این ده اثر براي ر
 به حساب آورد؛ زیرا خانوادهتوان از آثار ریاست مرد بر  تعهد زوج به انفاق بر زوجه را مي

اي تکمیلي است و  قاعده. م. ق١١١٤حق تعیین محل سکونت زوجه مطابق ماده 
ق منع زوجه از اشتغال به تواند از آثار ریاست زوج بر خانواده باشد؛ همچنین ح نمي

 ١١١٧موضوع ماده (حرفه یا صنعت منافي مصالح خانواده یا حیثیت هریک از زوجین 
 و ندارد اختصاصي به زوج ١٣٥٣ قانون حمایت خانواده مصوب ١٨مطابق ماده ) م.ق

. اختیار زوج در منع زوجه از اشتغال تقیید و به تأیید پیشیني دادگاه منوط شده است
با تصویب قوانین حمایت خانواده، تشکیل .) م. ق١١٣٣موضوع ماده (طالق اعمال حق 

هاي مدني خاص و اصالح مقررات مربوط به طالق، به کسب اجازه پیشیني از  دادگاه
والیت . ای که نقض آن، ضمانت اجرای کیفري دارد دادگاه منوط شده است، به گونه

به زوج ندارد و جد پدري نیز به اختصاصي .) م. ق١١٨١موضوع ماده (قهري بر اوالد 
تواند   پس نمي]٣٧٠، ص ١٧[از چنین والیتي برخوردار است؛ . م. ق١١٨١داللت ماده

موضوع (تحمیل اقامتگاه زوج بر زوجه . ارتباطي به ریاست زوج بر خانواده داشته باشد
 مندکردن براي تسهیل تحصیل مصالح مورد نظر مقنن، از جمله نظام.) م. ق١٠٠٥ماده 

صالحیت محلي محاکم تنظیم شده است و به ریاست زوج مربوط نیست و به همین خاطر، 
. در موارد دیگر مقنن در حکم به جدایي اقامتگاه زوجه از زوج به خود تردید راه نداده است

نیز ارتباطي .) م. ق٩٧٦ ماده٦موضوع بند(تحمیل تابعیت زوج ایراني بر زوجه خارجي وي 
 زیرا تابعیت مربوط به حقوق عمومي است و ]١٢٦، ص ١٧[نواده ندارد؛ به ریاست مرد بر خا
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امکان استفاده زوجه از نام خانوادگي زوج با رضایت وي . شود مصلحت دولت در آن لحاظ می
نیز شبیه حقي است که به زوجه داده شده است تا )  قانون ثبت احوال٤٢موضوع ماده(

فات مقرر براي استفاده از نام خانوادگي غیر، از نام بتواند به جهات مختلف، بدون رعایت تشری
.) م. ق١١٩٩موضوع ماده (تکلیف زوج دائر بر انفاق به اوالد . خانوادگي شوهر استفاده کند

به زوج اختصاص ندارد و بستگان نسبي در خط عمودي اعم . م. ق١١٩٦نیز به استناد ماده 
بنابراین، این تکلیف . به انفاق به یکدیگرنداز صعودي یا نزولي، در صورت تحقق شرایط، ملزم 

نیز همانند والیت قهري بر اوالد از آثار تحقق نسب مشروع است و از آثار ریاست زوج بر 
 .شود خانواده یا از آثار نکاح شمرده نمي

ایران، با این . م. ق١١٠٥  بنابراین، این پرسش باقي است که مقرره مذکور در ماده
 کننده چه موقعیتي براي زوج در خانواده  گر و منعکس ، در واقع بیانآثار و لوازم محدود

این پرسش زماني . دانان ایراني چنین مهم جلوه کرده است بوده است که براي حقوق
تالش براي . م. ق١١٧٨ و ١١٦٨، ١١٠٤شود که بدانیم مقنن ایراني در مواد  تر مي جدي

اعالم و در ت اوالد را وظایف مشارکتي محکم کردن مباني خانواده و نگاهداري و تربی
ها مکلف و در ماده   همان قانون، اطفال را به اطاعت از ابوین و احترام به آن١١٧٧ماده 
 حق تنبیه متعارف طفل به قصد تأدیب را براي پدر و مادر شناسایي کرده و در ماده ١١٧٩
 دریافت که چرا توان حال مي . حسن معاشرت را تکلیف زوجین اعالم کرده است١١٠٣

توانند در  زوجین مي«ریاست زوج در نکاح منقطع محل تردید است؛ زیرا در این نوع از نکاح 
بر هرگونه شرطي در رابطه با کم و کیف تمتعات و زمان و مکان ] نکاح منقطع[ضمن عقد 

صحیح است، . م. ق١١١٩ماده استناد گونه شروط به  و این] ٢٢٠، ص ٢٨[» آن توافق نمایند
بنابراین، در نکاح منقطع . مفاد آن منع زوج از هرگونه تماس جنسي با زوجه باشدهرچند 

 بر خالف ؛اي آمره باشد که قاعده  مقتضاي اطالق عقد است، نه این،وجوب تمکین خاص
و . م. ق٢٣٢ ماده ٣مصداق بندو نکاح دائم که شرط عدم تمکین در آن، شرط نامشروع 

 ١١١٣به تصریح ماده افزون براین، . که مبطل نکاح باشد این بدون آید به حساب میباطل 
که تأدیه بر زوج شرط شده یا عقد  ، زوجه در نکاح منقطع حق نفقه ندارد، مگر این.م.ق

بنابراین، در نکاح منقطع همان دو اثر ریاست زوج در نکاح . مبني بر آن جاري شده باشد
 . مرد در این نوع از نکاح دشوار است تصور ریاست،دائم نیز وجود ندارد و بدین سبب

گفته، یادآوری این نکته ضروری است که امور خانواده به چهار  در پاسخ به پرسش پیش
همانند تعیین مسکن و تنظیم ارتباط با (امور مالي، امور خاص زناشویي، امور جاري : گونه
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تربیت و . شود تقسیم میو تربیت و نگاهداري فرزندان ) مختلفهاي  بیرون خانواده به انگیزه
 نفي مورد این در زوج  و ظاهراً ریاستبودهي فرزندان از وظایف مشترک زوجین نگاهدار

با رعایت مصالح خانواده و نیز،  مور جاري در صورت نبود توافق خاصتدبیر ا .است شده
  شؤون زوجین به زوج سپرده شده و قانونگذار ریاست وی در این مورد را به مثابه قاعده

در تدبیر امور خاص زناشویي، ریاست مرد با قیود و مالحظاتي . تکمیلي پذیرفته است
اما نسبت به تدبیر امور مالي، قانون مدني با تأکید بر استقالل مالي زوجه . پذیرفته شده است

 و در نظر گرفتن تکالیف مالي دیگر براي ١١٠٦، تحمیل نفقه بر زوج در ماده ١١١٨در ماده 
ر امور مالي خانواده را به زوج تفویض و ریاست او را در این زمینه با رعایت مصالح زوج، تدبی

پیشنهادي حقوق ایران براي اداره  بنابراین، الگوی. ون زوجین پذیرفته استخانواده و شؤ
  با توجه به مطالب مذکور، در الگوي مختلط نحوه به. توان الگوي مختلط نامید خانواده را مي
کردن جایگاه  نیسم شرط ضمن عقد در وهله اول و دخالت مقنن در پر رنگ کارگیري مکا

تواند نقش بسزایي در تقویت یا تضعیف  هر یک از زوجین در اداره خانواده در وهله ثاني مي
  .ریاست مرد در خانواده ایفاء کند

 ظاهر ،.)م.ق ١١٠٨ و ١١٠٦ مواد موضوع (زوجه به انفاق بر دائر زوج تعهد خصوص در
 زوجه حق بیان صدد در باشد، زوج براي حقي بیان پي در که آن از بیش. م.ق ١١٠٦ ماده
 سایر به توجه با و مقدمات برخي قبول فرض بر این، وجود با. است نفقه مطالبه براي

. دانست آن کننده تحکیم و خانواده بر مرد ریاست لوازم از را تعهد این توان مي مقررات،
 بر نفقه تعلق به توجه با. هستند آمره. م.ق ١١٠٨ و ١١٠٦ مواد در ورمذک قواعد که خصوصاً

 لکن. ندارد وجود گذشته ایام به نسبت زوجه وسیله به آن اسقاط جواز در تردیدي زوج، ذمه
 اختالف دائم نکاح عقد ضمن در آن سقوط شرط یا آینده به نسبت اسقاط جواز خصوص در

 سقوط شرط و نیست نافد آینده نفقه اسقاط فقیهان، زا بسیاري عقیده به. دارد وجود عقیده
 و نافذ را مذکور شرط و اسقاط نیز فقیهان از گروهي هذا، مع. است باطل عقد ضمن در آن

از آن جهت . م. ق١١٠٨ظاهر ماده همچنین،  .]٢٩٨ـ٢٩٧، صص٢٨: نکـ [ .دانند مي صحیح
کند، از لحاظ  زوجیت منوط مي وظایف یکه عدم استحقاق نفقه را به امتناع زوجه از ادا

 را تقیید ١١٠٦مفهومي، بر اناطه استحقاق نفقه بر تمکین داللت و اطالق غیرمستقر ماده 
پذیرش نظریه غیرمشهور با این امر که تعهد به تأدیه نفقه از لوازم ریاست سرانجام،  .کند مي

رجوع به دادگاه و بدون تواند بدون  زوج بر خانواده است، منافاتي ندارد و همین که زوج مي
نظارت پیشیني هر مرجع دیگر، عدم تمکین زوجه را با عدم تأدیه نفقه مواجه کند، مؤید 
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؛ ٢٧٨: ٤، ج ١٣؛ ٧٤٣ ، ص٢ ؛١٣٤ـ١٣٢، صص١٧: نکـ  بیشتر، مطالعهبرای . [مدعا است
 ]٢٦٦ـ٢٦٥، صص٢٩؛ ١٦٢، ص٨؛ ١٨٥، ص٢٥؛ ٨٢، ص١٦

موضوع (وج در صورت نبود مانع مشروع تکلیف زوجه دائر بر تمکین از ز خصوص در
از آثار ریاست مرد بر خانواده آن را دانان  حقوقهرچند برخی  ،.)م. ق١١٠٨ماده 
 بدون نظارت ،و قاعده موجد این تکلیف آمره و مطالبه آن] ١٣٢، ص ١٧[ اند دانسته

ار حق با توجه به عدم انحص؛ اما زوج استدر اختیار استصوابي و پیشیني هر مرجع دیگر 
گرچه انجام ؛ زیرا رسد  این امر قابل نقد و مناقشه به نظر مي،تقاضاي تمکین به زوج

رود، ولي منشأ وجوب تمکین عام نه  از تکالیف زوجه به شمار ميعام و خاص تمکین 
 مباني تحکیمریاست مرد بر خانواده که تکلیف زوجه به حسن معاشرت و معاضدت در 

 بنابراین، بحث اصلي در خصوص . است)م. ق١١٠٤و  ١١٠٣موضوع مواد  (خانواده
وجوب تمکین خاص و ترتب آن بر ریاست زوج در خانواده است نه وجوب تمکین عام 

. رود  نکاح به شمار ميکه ترتب آن بر نکاح مسلم است و از حقوق و تکالیف دوطرف
شویي داشته دانان، زوج مکلف است به طور متعارف با زوجه رابطه زنا اساس نظر حقوقبر

، رفتار ).م. ق١١٠٣موضوع ماده (باشد و اگر چنین نکند، خالف وظیفه حسن معاشرت 
در فقه امامیه نیز این مسأله مورد توجه قرار گرفته است؛ ] ١٣٣، ص ١٧. [کرده است

با زوجه خود است و نقض این خوابیدن زیرا، زوج در هر چهار شب یک شب، مکلف به 
 از آیه هابر این، برخي از فقافزون ] ٢٧٩، ص ٢، ج ١٢ [.ودش  نشوز محسوب مي،تکلیف

 ،آنناظر به و روایات ) ٦تحریم،(» قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ«
اند که در صورت نیاز زوجه به رابطه زناشویي به صورت متعارف و  استنباط کرده

تواند او را به انجام   موجه، وي مرتکب گناه شده و حاکم مياستنکاف زوج بدون عذر
وظیفه شرعي خود الزام کند و در صورت عدم انجام وظیفه و تحقق عسر و حرج براي 

تواند از آثار ریاست مرد   بنابراین، تکلیف به تمکین خاص نیز نمي.زوجه او را طالق دهد
 حکیمه حسن معاشرت و معاضدت در تبر خانواده باشد و باید آن را از نتایج تکلیف ب

 . رود  به زوجه ندارد و از تکالیف مشترک به شمار ميمباني خانواده دانست که اختصاص

 تکالیف مالي زوجینحقوق و  ـ٢
  تکالیف مالي مختص زوجـ١ـ٢

جا در نظام حقوقي ایران تکلیف مالي خاصي متوجه زوجه نیست؛ تکالیف مالي  از آن
 .مختص زوج در دو حوزه قابل بررسی است
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نکاح دائم در حقوق ایران، چهار تکلیف مالي اختصاصي براي :  نکاح دائمـ١ـ١ـ٢
 : زوج در پي دارد

ه بیان این نکته بسنده  قانون مدني ایران تعریفي از مهریه ارائه نکرده و ب: مهریهـ
ماده . (»شود مالک مهر مي] به مجرد عقد[زن ، ]در صورت تعیین مهریه[«کرده است که 

 ١٠٨٩، ١٠٨٧بنابراین، مهریه از ارکان نکاح دائم نیست و با توجه به مواد ) .م. ق١٠٨٢
ار تواند بدون تعیین مهر یا به شرط عدم مهر، منعقد یا اختی عقد نکاح مي. م. ق١٠٩٠و 

. م.با وجود این، مطابق مقررات ق. تعیین آن به زوج، زوجه یا شخص ثالث اعطاء شود
زوجه در نکاح دائم در هر حال مستحق دریافت مهریه است، مگر در صورت فسخ نکاح 

یا مرگ یکی از زوجین پیش از ) .م. ق١١٠١ماده (پیش از نزدیکي به سببي غیر از عنن 
بر این اساس، عقد نکاح دائم، موجد ) .م. ق١٠٨٨ه ماد. (نزدیکي در مفوضة البضع

تکلیف تأدیه مهر براي زوج و استحقاق مطالبه آن براي زوجه است، خواه راجع به میزان 
سو،  توافق بر میزان مهر در نکاح، از یک. آن در عقد توافق شده باشد یا نشده باشد

 بدون مهر ماندن نکاح و گیري از خطر شده و پیش تحدید مسؤولیت زوج به میزان تعیین
زیرا اگر میزان  عدم استحقاق زوجه در فرض فوت یکی از زوجین قبل از نزدیکي است؛

 ،مهر در نکاح تعیین نشود، در صورت وقوع نزدیکي ضامن مهرالمثل و در غیر این صورت
توافق بر میزان مهریه از . تر از مهرالمسمي باشد تواند بیش ضامن مهرالمتعه است که مي

 زیرا مطابق تبصره الحاقي به ،تواند سبب تحدید مسؤولیت زوج باشد جهتي دیگر هم مي
هاي پولي به طور   خسارت ناشي از کاهش ارزش مهریه١٣٧٦ مصوب. م. ق١٠٨٢ماده 

 مهریه متناسب با تغییر شاخص قیمت ساالنه ،زوج است و در این مواردعهده مطلق بر 
 که توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران زمان تأدیه نسبت به سال اجراي عقد

 مگر این که زوجین در حین اجراي عقد ؛د محاسبه و پرداخت خواهد شدشو تعیین مي
 قراردادي تبعي و ،بنابراین، تعیین مهر در نکاح دائم. به نحو دیگري تراضي کرده باشند

 .دشو شرط ضمن عقد محسوب مينوعی و ] ١٤٩، ص ١٧[جدا از اصل نکاح است 
از تکالیف . م. ق١١٠٦تأدیه نفقه زوجه در نکاح دائم به موجب ماده :  نفقه زوجهـ

 بودن این قاعده، تراضي بر خالف آن نیز  رود و با نظر به آمره مختص زوج به شمار مي
استقرار نفقه بر ذمه زوج منوط به تمکین خاص . م. ق١١٠٨مطابق ماده . امکان ندارد

 با ١٣٨١مقنن در سال. ورت، زوج تکلیفي به تأدیه نفقه نداردزوجه است و در غیر این ص
هاي  میزان تعهد زوج در مورد نفقه را توسعه داد و هزینه. م. ق١١٠٧اصالح ماده 

 . بهداشتي و درماني را نیز بر تعهدات زوج اضافه کرد
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 در اصطالح حقوقي به معناي عوض استفاده از مال یا "اجرت المثل" : اجرت المثلـ
قرارداد خاصي نیست یا مالي است که در برابر انجام دادن ... ل دیگري است که مستند به عم

شود و از قبل نیز تعیین  کار یا استیفای منفعت از مال دیگري به عامل یا مالک پرداخت مي
 قرار دارد و مراد از آن "اجرت المسمي" در برابر، .]٢٦٧، ص ٢٣؛ ١٥٤، ١، ج ٩[ نشده است
انوادگي، اجرت اعمالي است که زوجه به درخواست زوج و بدون قصد تبرع انجام در روابط خ

 ٥٩٤٦/٧نظریه مشورتي نظریه شماره . (ها وظیفه وي نبوده است که انجام آن داده، در حالي 
  ]٢٤ـ١، صص ٤: نکـ . [) اداره حقوقي قوه قضائیه١٦/٠٦/١٣٧٩مورّخ 

 نیز قابل استفاده است و یکي از .م. ق٣٣٦تعلق اجرت به اعمال مذکور از ماده 
با وجود این، با عنایت . مورد توجه قرار گرفته است. م. ق١١٧٦مصادیق آن نیز در ماده 

به تردید در وقوع همه کارهاي منزل به دستور زوج و پندار قیام قرائن قطعي بر وجود 
، ١٧[ است قصد تبرع از جانب زوجه با توجه به اوضاع و احوال که قاطع اصل عدم تبرع

 یا اشتراط قصد عدم تبرع در استحقاق اجرت، با وجود ظهور ماده ]٢٤٢ـ٢٤١ صص
از این رو، . ها از حکم به تأدیه اجرت المثل به نفع زوجه ابا دارند ، دادگاه.م. ق٣٣٦

 ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق ٦قانونگذار در قسمت الف از تبصره
 مصلحت نظام با ایراد شش قسمت بر امکان مطالبه اجرت  مجمع تشخیص١٣٧١مصوب

المثل اعمالي که شرعاً بر عهده زوجه نیست، در صورت اثبات وجود دستور زوج و عدم 
 . قصد تبرع زوجه، تأکید و بیش از پیش بر مشکالت افزود

به بر این اساس، وجود دستور زوج و عدم قصد تبرع زوجه، نه قصد عدم تبرع وي، براي مطال
اجرت المثل اعمالي که شرعاً بر عهده زوجه نیست، کافي است و مطالبه اجرت المثل اعمال 

اثبات قصد تبرع بر عهده زوج است و با عنایت به ماده . مذکور، مقید به قید دیگري نخواهد بود
 . و غلبه عرفي، اماره قضایي بر وجود دستور زوج در امور جاري منزل قائم است. م. ق١١٠٥
 در منابع لغوي، تفسیري و فقهي به معناي بخشش، عطیه، هدیه و "نحله" :حله نـ

، ٢٣؛ ٨٩٩، ص ٦، ج ٧؛ ٢٦٩، ص ٤ج ، ١٨؛ ٧٩٥، ص ١٥[اعطای مجاني به کار رفته، 
 قضاییه در یکي از نظریات خود، نحله را چنین تعریف کرده   اداره حقوقي قوه]٣٨٤ص 
رداخت آن را با توجه به وضع مالي زوج نحله بخششي است که دادگاه دستور پ«: است
شود که اجرت المثل  دهد که به زوجه پرداخت نماید و آن در جایي که تعیین مي مي

ماده واحده قانون اصالح  [٦تبصره )] الف(شق [تعیین نشده باشد و شرایط موجود در 
 » .موجود نباشد] مجمع تشخیص مصلحت نظام ١٣٧١مقررات مربوط به طالق مصوب 
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ماده واحده، با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده در سال ) ٦(ین قسمت از تبصره ا
 همان قانون، با وجود نسخ صریح کل ٥٨ ماده ٨  نیز نسخ نشده و به تصریح بند١٣٩١
 و استفساریه آن، همچنان به قوت خود ١٣٧١ مصوب اصالح مقررات مربوط به طالققانون

قانون جدید حمایت از خانواده، الزام زوج به تأدیه نحله، گرچه قبل از تصویب . باقي است
 ماده واحده منوط بود، اما با تصویب قانون ٦در متن تبصره  گانه مذکور به شرایط شش

رسد  تبصره مذکور، به نظر مي) ب(جدید و تصریح آن به نسخ کل ماده واحده جز قسمت 
 .جرت المثل منوط استکه الزام زوج به تأدیه نحله تنها به عدم استحقاق ا

از وظایف پدر است و او . م. ق١١٩٦ انفاق بر اوالد به استناد ماده : نفقه اوالدـ
 . نفقه اوالد را بپردازد. م. ق١٢٠٤مکلف است، در صورت تحقق شرایط، مطابق ماده

نکاح موقت در حقوق ایران، سه تکلیف مالي اختصاصي براي :  نکاح موقتـ٢ـ١ـ٢
 هرچند مطابق ماده.  المثل و تأدیه نفقه اوالداجرتتأدیه مهر، تأدیه : زوج در پي دارد

در صورت وجود شرط ضمني یا بنایي مبني بر تأدیه نفقه در نکاح موقت، . م. ق١١١٣
توان تکلیف مالي  تأدیه آن به زوجه الزامي است، اما در این صورت، تأدیه نفقه را نمي

تکلیف تأدیه نفقه مقتضاي نکاح نیست و اختصاصي زوج در نکاح موقت دانست؛ زیرا 
 .امکان شرط تأدیه نفقه، اختصاص به زوجه ندارد

عدم ذکر . م. ق١٠٩٥ مهریه از ارکان نکاح موقت است و با توجه به ماده : مهریهـ
با این وجود، در صورت فساد نکاح به هر سبب از . شود آن در نکاح، سبب بطالن عقد می

اهل به فساد بوده و نزدیکي نیز واقع شده باشد، وي به جمله عدم مهر، اگر زوجه ج
 . مستحق مهرالمثل خواهد بود. م.ق١٠٩٩استناد ماده 

 ٣٣٦ اجرت المثل در نکاح موقت نیز تابع تبصره الحاقي به ماده : اجرت المثلـ
 . است١٣٨٥مصوب . م.ق

 .است. م. ق١١٩٦ نفقه اوالد ناشي از نکاح موقت نیز تابع ماده : نفقه اوالدـ

  تکالیف مالي مشترک زوجینـ٢ـ٢
 تکالیف مالي مشترک زوجین در نکاح دائم در چهار بند قابل : نکاح دائمـ١ـ٢ـ٢

 :بررسی است
 مراد از اجرت حضانت، اجرت المثل یا اجرت :های حضانت  اجرت و هزینهـ

 که و مباني فقهي آن. م. ق١١٦٨ با توجه به ماده. المسماي عمل نگهداري اطفال است
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توانند براي حضانت از  یک از ابوین نمي داند، هیچ حضانت را حق و تکلیف ابوین مي
 و اجرت حضانت نیز در ]٣٥٩ـ٣٥٨ و ٣٤٦ـ٣٤٥ ص، ص١٧[دیگري اجرت مطالبه کنند 

. شود به صورت مشترک بر عهده والدین است مواردي که انجام آن به دیگري واگذار مي
راي موارد اختالف در تحمل تکلیف حضانت، ترتیب م ب.ق١١٧٢با وجود این، در ماده 

بودن تحمل اجرت حضانت در غیر موارد اختالف  دیگري مقرر کرده است که با مشترک
در صورت عدم اختالف زوجین، اجرت حضانت بر عهده هر دوي . ابوین، منافات ندارد

هده مادر ها است؛ در غیر این صورت، اجرت بر عهده پدر و در صورت مرگ وي بر ع آن
 قانون حمایت از خانواده ٢٩ و ماده ١٣٥٣  قانون حمایت خانواده مصوب١٢ ماده(است 

 .بر عهده زوج است. م. ق١٢٠٤هاي حضانت با توجه به ماده سایر هزینه). ١٣٩١مصوب 
 مقرري ماهیانه مترتب بر طالق ناشي از سوء رفتار یا قصور هریک از زوجین ـ

 قانون حمایت خانواده مصوب ١١ماده با عنایت به: آنانالعالج یا جنون  یا مرض صعب
 همچنان به قوت ١٣٩١ قانون حمایت از خانواده مصوب٥٨که با توجه به مفهوم ماده  ١٣٥٣

خود باقي است، هریک از زوجین مشروط به صدور گواهي عدم امکان سازش، مستند بودن 
العالج یا جنون وي  رض صعبصدور گواهي مذکور به سوء رفتار یا قصور طرف مقابل یا م

 بودن متقاضي  بضاعت ، بي١٣٥٣  قانون حمایت خانواده مصوب٨ ماده ٦ و ٥مطابق بندهاي 
و استطاعت مالي، طرف مقابل باید با توجه به وضع و سن دوطرف و مدت زناشویي مقرري 

ه را به دانان ماهیت حقوقي این مقرري ماهیان حقوق. ماهانه متناسبي به طرف دیگر بپردازد
 ]٢٥٨ـ٢٥٧ ص، ص١٧[. اند نفقه تشبیه کرده

استقالل مالي "پذیرش اصل   با وجود:هاي زندگي مشترک  اموال و هزینهـ
هایي براي بهبود زندگي  ، زوجین در بسیاري از موارد هزینه.م. ق١١١٨ در ماده"زوجین

ن امر، به اهمیت ای. گنجد دهند که در حیطه وظایف قانوني آنان نمي مشترک انجام مي
 یافتن اشتغال زنان، در مقابل  ویژه با توجه به تغییر ساختارهاي اجتماعي و عمومیت

گذار هر دو امر را مورد  قانون. شود اشخاص ثالث و به هنگام انحالل نکاح دو چندان مي
اشتراک " اصل ١٣٥٦ قانون اجرای احکام مدني مصوب ٦٣توجه قرار داده و در ماده 

 را در مقابل اشخاص ثالث به عنوان "ود در محل سکونت زوجین منقول موجاموال
 بر لزوم ١٣٩١ قانون حمایت از خانواده مصوب٣٠اي قانوني پذیرفته و در ماده اماره

 .ها به وسیله طرف منتفع، تأکید کرده است جبران این هزینه
شرط ضمن عقد : هاي مالي ناشي از شروط ضمن عقد  تکالیف و مسؤولیتـ

تواند در صورت عدم مخالفت با قانون یا مقتضاي عقد نکاح، براي   که ميروشی است
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در هرچند  .)م. ق١١١٩ماده (هاي مالي ایجاد کند  هریک از زوجین تکالیف و مسؤولیت
، ٣٢؛ ١٠٨، ص ٣، ج ٦: ـ کن [وجود دارد؛ماهیت و آثار شرط ضمن عقد اقوال مختلفي 

 .اند عقیده  به آن همیقها در وجوب وفاامّا همه ف] ٣٦٦، ص ١٧، ج ٣٣؛ ٥٧٩، ص ٢ج 
 این روش به ویژه پس از انقالب اسالمي، مورد توجه قرار گرفته و در ]١١، ص ٦ ، ج ٥[

به صورت نمونه درج شده است که به هنگام  ، شروط مالي مهمينکاح ى ها متن قباله
 .گیرد نکاح مورد پذیرش زوجین قرار مي

 در زوجین مشترک مالي هاي مسؤولیت و تکالیف  گرچه: نکاح منقطعـ٢ـ٢ـ٢
 زندگي هاي هزینه و اموال حضانت، هاي هزینه و اجرت شامل شق؛ سه در موقت نکاح

 مطالعه و احصاء قابل عقد ضمن شروط از ناشي مالي هاي مسؤولیت و تکالیف و مشترک
 مشترک مالي هاي مسؤولیت و تکالیف به مربوط مطالب شباهت به عنایت با لکن است،

 مندرج مطالب به دائم، نکاح در مذکور هاي مسؤولیت و تکالیف با موقت نکاح در زوجین
 .کنیم مي اکتفا سابق، مباحث در مربوطه بندهاي در

 ن حقوق مالي زوجیوالگوهاي حقوقي اداره خانواده نسبت  ـ٣
که آمد، حقوق مالي زوجین در واقع تنظیم اقتدار دوطرف نکاح در خانواده را  چنان

. دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است دف گرفته و بازتابه
بنابراین، تحمیل مسؤولیت مالي به هر یک از دوطرف توانایي حقوقي و واقعي او براي 

هاي مالي  گونه که کاستن از مسؤولیت  هماندهد؛ درت در خانواده را افزایش مياعمال ق
بر این اساس، . کاهد یي حقوقي و واقعي او در زمینه مذکور ميهر یک از دوطرف از توانا

 اداره خانواده بر زوج ي مالهاي یت مسؤولیل و تحمین زوجي که بر استقالل مالیيها نظام
 که بر اشتراک اموال یيها  اداره خانواده و نظامیاستي ري به الگوتر یش بکنند، ي میدتأک
 ي به الگوتر یش دارند بیده خانواده تأک اداري مالهاي یت مسؤولیم و تقسینزوج

هایي که حاکمیت اراده به مثابه اصل   البته، در نظام.د دارنیل اداره خانواده تمايمشارکت
شود،  پذیرفته شده و نظام حقوقي حاکم بر روابط مالي زوجین به صورت آمره اعمال نمي

تواند نقش   عقد، مي شرط ضمننهاد همانند هاي حقوقي رگیري برخي از مکانیسمکا به
البته از دخالت حاکمیت . بسزایي در تقویت یا تضعیف ریاست مرد در خانواده ایفاء کند

گرفتن شروط یا  تواند با وضع قواعد تکمیلي و در نظر توان غافل بود که مي نیز نمي
. هاي تیپ الگوي حقوقي اداره خانواده را به سمت و سوي خاصي هدایت کند قالب
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هاي گذشته، به ویژه پس از وقوع انقالب اسالمي، با تشدید   ایراني در سالگذار قانون
بیني شروط  هاي مالي زوج از طریق وضع قواعد تکمیلي و حتي آمره و پیش مسؤولیت

ضمن عقد تیپ در اسناد نکاحیه، در جهت تحکیم الگوي ریاستي در نکاح دائم گام 
 ایراني از این امر ظاهراً تدارک نقص گذار برداشته، گرچه شاید هدف خود آگاه قانون

 .هاي حمایت اجتماعي از بانوان در کشور بوده است نظام

 مهریه ـ١ـ٣
 ، مرد از طریق تعیین مهریه در نکاح و تأدیه آن مطابق قراردادم.قمطابق مقررات 

بر این اساس، با توجه به حق . کند زمینه اعمال ریاست خود در خانواده را فراهم مي
که یکي از آثار اصلي  جه در صورت عدم تأدیه مهر از قِبل زوج و با عنایت به اینحبس زو

توان دریافت که  ریاست زوج بر خانواده حق مطالبه تمکین خاص به وسیله او است، مي
عدم تعیین مهر یا تأدیه مهر در صورت تعیین آن و مطالبه زوجه سبب استقرار ریاست 

تعیین مهر و عدم تأدیه آن به وسیله زوج، حتي به مرد بر خانواده است و در صورت 
سبب اعسار، وي ریاست مستقري بر خانواده نخواهد داشت، مگر با امتنان زوجه به سبب 

 که تعیین  حاصل آن.. م. ق١٠٨٦عدم تعیین مهر یا اسقاط حق حبس به موجب ماده 
بنابراین، اگر مهر در مهر در نکاح و تأدیه آن ابزار تثبیت ریاست زوج بر خانواده است؛ 

نکاح تعیین نشود، زوج با امتنان زوجه حق اعمال ریاست کامل بر خانواده را خواهد 
داشت و این موقعیت خود در خانواده را رهین منّت زوجه خواهد بود و در صورت تعیین 

 شده است و  مهر در نکاح اعمال کامل ریاست مرد بر خانواده منوط به تأدیه مهر تعیین
با عنایت به این مطالب .  تأدیه مانع استقرار ریاست زوج بر خانواده خواهد بودعدم
هاي عدم تأدیه مهریه انگیزه زوج براي انجام آن  توان دریافت که تشدید ضمانت اجرا مي

هاي پس  مقنن در سال. شود برد و عمالً سبب تثبیت ریاست وي بر خانواده مي را باال مي
ام ضمانت اجرای عدم تأدیه مهریه را تشدید و به این روند کمک الدو علي. م.از تصویب ق

هاي موضوع  ایجاد امکان وصول مهریه: کرده است که به ترتیب آتي قابل تلخیص است
کردن زوج  الخروج اسناد رسمي نکاح که تنظیم آن قانوناً الزامي است، ایجاد امکان ممنوع

، ایجاد امکان . ش١٣٥١ذرنامه مصوب  قانون گ١٧ممتنع از تأدیه مهر به موجب ماده 
هاي پولي عندالمطالبه، به  دریافت خسارت ناشي از کاهش ارزش پول در خصوص مهریه

 ٢٢و مقرره ذیل ماده .  ش١٣٧٦مصوب . م. ق١٠٨٢موجب تبصره الحاقي به ماده 
 ٥٢٢، بدون رعایت شرایط مذکور در ماده . ش١٣٩١قانون حمایت از خانواده مصوب 
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، و . ش١٣٧٩هاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب  ین دادرسي دادگاهقانون آی
 ٢ایجاد امکان حبس زوج غیرمعسر ممتنع از تأدیه مهر تا یوم االداء به موجب ماده 

 ٢٢که اخیراً به موجب ماده .  ش١٣٧٧هاي مالي مصوب  قانون نحوه اجرای محکومیت
که مهریه از  رغم این با این همه و علي. قانون حمایت از خانواده اندکي تعدیل شده است

رود، مقنن با عدم الزام به ثبت نکاح موقت، عمالً، تالشي  ارکان نکاح موقت به شمار مي
 .براي تشدید ضمانت اجرای عدم تأدیه مهریه در نکاح موقت انجام نداده است

 نفقه ـ٢ـ٣
مرد بر خانواده در که گفته شد، وجوب تأدیه نفقه ارتباط مستقیمي با ریاست  چنان

: مقنن در دو مقطع مسؤولیت زوج در خصوص نفقه را تشدید کرده است. نکاح دائم دارد
و توسعه دایره نفقه زوجه و سپس . م. ق١١٠٧با اصالح ماده .  ش١٣٨١نخست در سال 

 قانون حمایت از خانواده و جعل ضمانت ٥٣با تصویب تبصره ماده .  ش١٣٩١در سال 
اي که به موجب قانون مجاز به عدم  امتناع از پرداخت نفقه زوجهي اجرای کیفري برا

 هیأت ١٤/٢/١٣٧٨ مورخ ٦٣٣، در حالي که رأي وحدت رویه شماره تمکین است
 .عمومي دیوان عالي کشور این فعل را غیرمجرمانه اعالم کرده بود

 المثل ـ اجرت٣ـ٣
وط به طالق در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب قانون اصالح مقررات مرب

، رویه قضایي را تحت شرایطي . ش١٣٧٣و استفساریه آن در سال .  ش١٣٧١سال 
با الحاق یک .  ش١٣٨٥ در سال .مکلف به تعیین اجرت المثل براي زوجه مطلقه نمود

حق مطالبه اجرت المثل براي زوجه به غیر موارد طالق نیز . م. ق٣٣٦تبصره به ماده 
 . قانون حمایت خانواده بر مفاد مصوبه اخیر تأکید گردید٢٩تعمیم داده شد و در ماده 

گرچه گفته شد که مطالبه اجرت المثل تحت شرایط مقرر به زوجه اختصاص ندارد، 
لکن در عمل زوجه به این امر مبادرت و همین، موقعیت مرد را به عنوان رییس خانواده 

بر حق مطالبه اجرت المثل دقت در این نکته ضروري است که با تأکید . کند تثبیت مي
به وسیله زوجه، مقنن نقش دیگري را براي زوجه در خانواده شناسایي و وي را عمالً به 
. مأمور و عامل زوج تبدیل کرده است که با جایگاه سنتي وي در خانواده تالئمي ندارد

 به تواند جایگاه حقوقي زوجه را در خانواده این امر، در صورت وجود رابطه تبعیت، مي
 .کارگر منقلب و زوج را کارفرماي او قرار دهد
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 گیری نتیجه
نوشتار ضمن بررسي و تبیین مفهوم ریاست مرد بر خانواده، الگوي حقوقي حاکم بر این 

اداره خانواده در حقوق ایران را ساختاری مختلط ارزیابي کرده و با بررسي انواع و آثار 
هاي  ل، نحله، نفقه اوالد، اجرت و هزینهمهریه، نفقه، اجرت المث(حقوق مالي زوجین 

حضانت، مقرري ماهانه مترتب بر طالق ناشي از سوء رفتار یا قصور هریک از زوجین یا 
هاي زندگي مشترک و تکالیف و  العالج یا جنون آنان، اموال و هزینه مرض صعب

و ذکر نسبت آن با ریاست مرد بر ) هاي مالي ناشي از شروط ضمن عقد مسؤولیت
گذار ایراني پس از انقالب اسالمي، با  قانوننواده، به این نتیجه دست یافته است که خا

بیني شروط  هاي مالي زوج از طریق وضع قواعد تکمیلي و آمره و پیش تشدید مسؤولیت
، خواسته یا ناخواسته، در جهت تحکیم الگوي ریاستي در ضمن عقد در اسناد نکاحیه

گذار ایراني از این امر تدارک  رچند هدف خودآگاه قانوننکاح دائم گام برداشته است؛ ه
 .هاي حمایت اجتماعي از بانوان در کشور بوده است نقص نظام
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