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(تاریخ دریافت مقاله -93/10/14 :تاریخ پذیرش مقاله)95/3/30 :

چکيده

این مقاله در صدد است بر اساس پاسخي که به رابطه الگوهاي حقوقي اداره خانواده با
نظام حقوقي حاکم بر روابط مالي زوجين ميدهد ،به سير قانونگذاري این حوزه در
ایران بپردازد .به عقيده نگارندگان ،حقوق مالي زوجين در واقع تنظيم اقتدار دوطرف
نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتابدهنده جایگاه هریک از زوجين در ساختار
قدرت در خانواده است .نظامهایي که بر استقالل مالي زوجين و تحميل مسؤوليتهاي
مالي اداره خانواده بر زوج تأکيد ميکنند ،بيشتر به الگوي ریاستي اداره خانواده و
نظامهایي که بر اشتراک اموال زوجين و تقسيم مسؤوليتهاي مالي اداره خانواده تأکيد
دارند ،بيشتر به الگوي مشارکتي اداره خانواده تمایل دارند .با عنایت به تشدید
مسؤوليتهاي مالي زوج در قوانين ایران در سالهاي گذشته ،هرچند هدف خودآگاه
قانونگذار ایراني از این امر ،تدارک نقص نظامهاي حمایت اجتماعي از بانوان در کشور
بوده است ،اما خواسته یا ناخواسته ،در جهت تحکيم الگوي ریاستي در نکاح دائم گام
برداشته است.
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مقدمه
اثر مستقيم عقد نکاح ،ایجاد رابطه زوجيت بين دو طرف عقد است که آثار حقوقي
مهمي در روابط شخصي و مالي زوجين بر جاي مينهد .یکي از بحثانگيزترین آثار نکاح
دائم در حقوق ایران ،ریاست مرد بر خانواده؛ موضوع ماده 1105ق.م است که در سبک
زندگي ایرانيان ریشه دارد و حاکي از انتخاب الگوي ریاستي براي اداره خانواده از سوي
مقنن ایراني است .مقاله حاضر هدف خود را پرسش از رابطه الگوهاي اداره خانواده با
نظام حقوقي حاکم بر روابط مالي زوجين قرار داده و در صدد است به تحليل سير
قانونگذاري در ایران در این حوزه بپردازد .به جهت رعایت اختصار ،از این پس به جاي
"نظام حقوقي حاکم بر روابط مالي زوجين" از اصطالح "حقوق مالي زوجين" استفاده
خواهد شد .روشن است که در تعبير اخير ،مراد از حقوق ،مجموعه قواعد حاکم بر رابطه
یا روابط خاص است .براي پاسخ به پرسش مقاله الزم است نخست الگوهاي حقوقي اداره
خانواده و لوازم حقوقي هریک از این الگوها و موضع حقوق ایران در مورد آنها بررسي
شود؛ سپس حقوق و تکاليف مالي زوجين در ایران احصاء و نظام حقوقي حاکم بر روابط
مالي زوجين تبيين شود و در پایان ،نسبت حقوق مالي زوجين با ریاست مرد بر خانواده
توضيح و سير تقنين در این حوزه تحليل گردد.
1ـ الگوهاي حقوقي اداره خانواده

نظامهاي حقوقي براساس الزامات ناشي از سبک زندگي دو الگو براي اداره خانواده
پيشنهاد کردهاند" :الگوي ریاستي" و "الگوي مشارکتي" .در الگوي نخست ،یکي از دو
طرف نکاح مسؤوليت اداره خانواده را در چارچوب قوانين بر عهده دارد و بر این اساس
درباره تشخيص مصالح زندگي مشترک و حل مسائل آن نظر ریيس خانواده قاطع و به
لحاظ حقوقي ،الزامآور است و نقض آن ،طرف ناقض را با ضمانت اجرا مواجه ميکند .در
حالي که در الگوي دوم ،مسؤوليت اداره خانواده به صورت مشترک بر عهده دو طرف
نکاح است و این نظر مشترک زوجين است که در تشخيص مصالح خانواده و حل مسائل
زندگي مشترک تعيينکننده است .آنچه در این مجال مورد نظر است ،نه ارزشگذاري
بين دو الگو که تبيين صحيح ابعاد هریک از این دو است.
1ـ1ـ الگوي رياستي اداره خانواده
در الگوي ریاستي خانواده ،یکي از دوطرف نکاح مسؤوليت اداره خانواده را در چارچوب
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قوانين بر عهده دارد و بر همين اساس درباره تشخيص مصالح زندگي مشترک و حل
مسائل آن ،نظر ریيس خانواده قاطع و به لحاظ حقوقي الزامآور است .حقوق ایران در
نکاح دائم از این الگو پيروي کرده و در ماده  1105ق.م« .ریاست خانواده [را در روابط
زوجين] از خصایص شوهر» دانسته است .مبناي این قاعده را باید در منابع فقه اسالمي،
البته با تفسير شيعي امامي ،جست .مهمترین مستند این قاعده آیه 34از سوره مبارک
نساء است که ميفرماید« :الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ
بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»؛ هرچند فهم معنا و تفسير این آیه مشکل به نظر ميرسد؛ زیرا:
الف) معلوم نيست که جمله «الرجال قوامون علي النساء» در صدد بيان حکم الهي و
خبر در مقام انشاء است یا در مقام اشاره به یک واقعيت اجتماعي .اگر بيان حکم الهي
مراد باشد ،ادامه آیه تا «من أموالهم» بيان علت و مصالح جعل این حکم خواهد بود
وگرنه ،بيان علل شکلگيري پدیده اجتماعي مورد بحث .به نظر نگارندگان ،سياق آیه بر
خالف آنچه شهرت یافته ،با احتمال دوم سازگاري بيشتري داشته و در مقام اشاره به
یک پدیده اجتماعي و تبيين علت آن است؛ زیرا اگر احتمال اول مراد میبود ،انفاق
مردان بر زنان نمي توانست علت و سبب قواميت رجال باشد ،بلکه معلول قواميت مردان
و مسبب از آن شمرده ميشد.
ب) واژه قوامون جمع قوام صيغه مبالغه است که در لغت به معناي تولي ،مراقبت،
ظهور ،ثبوت و دوام آمده است ،30[ .ش ]663 :از این ميانه ،دو معناي :تولي و مراقبت،
تناسب بيشتري با سياق آیه دارد؛ هرچند معناي اول شاملتر بوده و معني دوم را نيز
دربرميگيرد .با این وجود ،برخی از لغتنویسان "قام علي األمر" را به معناي "راقبه"
دانستهاند [همان ]664 :که در این صورت ،آیه معناي محدودتري خواهد داشت.
ج) اطالق آیه حکایت از اطالق ریاست مردان بر زنان دارد ،در حالي که ریاست زوج
بر زوجه تنها منحصر به محيط خانواده و شؤون زوجيت است؛ زیرا ریاست مرد بر
خانواده به این معنا نيست که مرد قائم به کارها و امور مختلف زن گردد و زن هيچ
والیت و ریاستي بر امور خویش نداشته باشد .لذا ،ریاست در مفهوم ما شامل هر چيزي
نميشود ،بلکه مختص به دایره زوجيت و رابطه همسري است ،21[ .ص  ]113بنابراین،
اسالم بر زن واجب نکرده است که از شوهر به طور مطلق اطاعت کند ،بهگونهاي که
تفکر و خواست او در زندگي خصوصي و اجتماعياش مختل شود ،20[ .ص ]91
د) مراد از عبارت «بما فضل هللا بعضهم علي بعض» معلوم نيست؛ زیرا اگر احتمال
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نخست صحيح باشد ،این جمله در صدد بيان اولين حکمت جعل ریاست براي مردان در
خانواده است و به این واقعيت اشاره دارد که براي اداره زندگي جمعي در خانواده،
چارهاي جز برتريدادن برخي بر برخي دیگر نيست و خداوند نيز چنين کرده است؛ در
حالي که اگر احتمال دوم صحيح باشد ،این جمله در صدد بيان ویژگيهاي مختلف
انسان است و به سبب نقش مهمي که این ویژگيهاي تکویني در جوامع سنتي دارد،
زمينهساز قواميت رجال بر نساء شده است .البته باید توجه داشت که در این صورت ،این
جمله از آیه در مقام بيان برتري مطلق تکویني مردان بر زنان نيست؛ چرا که در این
صورت ،بایستی از تعبير "بما فضلهم هللا علي النساء" استفاده ميشد نه "بما فضل هللا
بعضهم علي بعض".
ه) آیه درباره علت برتري مردان بر زنان ،بر فرض صحت احتمال نخست و
ویژگيهایي که زمينهساز قواميت مردان بر زنان شده است ،بر فرض صحت احتمال دوم،
ساکت است و فهم این امر مستلزم ارائه تحليلهاي فرامتني است[ .نکـ  ،27 .ش]116 :
بر این اساس « ،اداره امور زنان [در خانواده] به دو علت بر عهده مردان گذاشته شد:
اوالً به این علت که [اداره زندگي اجتماعي در خانواده مستلزم برتريدادن برخي بر
برخي دیگر است و] خداوند [نيز] برخي را بر برخي دیگر برتري داده است و ثانياً به این
علت که انفاق و تأمين هزینههاي زندگي بر عهده مردان است» .البته باید توجه کرد که
در تعابير قرآني ،روایي و حتي فقهي از "مسؤوليت اداره خانواده" به "ریاست" تعبير
نشده است ،اما قانونگذار ایراني این تعبير را پسندیده و در ماده  1105ق.م .از آن بهره
برده است .بنابراین ،گرچه واژه "رئيس" در لغت به معناي بزرگ ،پيشوا [ ،31ج :2
 ]1633و آقاي قوم [ ،22ج  ]225 :2آمده است؛ اما مراد از ریاست مرد بر خانواده،
همان «اقتداري [است] که [شرعاً] به زوج داده شده است  ...تا بتواند به بهترین شکل از
عهده[ ...وظيفه سرپرستي اداره امور خانواده و محافظت از اعضای آن در چارچوب
مصالح خانواده] برآید» ،19[ .ج  ،1ص ]28
2ـ1ـ الگوي مشاركتي اداره خانواده
در مقابل الگوي ریاستي مرد بر خانواده ،الگوي مشارکتي قرار دارد که بر اساس آن،
مسؤوليت اداره خانواده به صورت مشترک بر عهده دوطرف نکاح بوده و این نظر مشترک
زوجين است که در تشخيص مصالح خانواده و حل مسائل زندگي مشترک تعيينکننده
خواهد بود .این امر ،تقسيم مسؤوليت بين زوجين در زمينههاي مختلف را به دنبال دارد

رابطه الگوهای حقوقی ادارۀ خانواده با حقوق مالی زوجین

265

و نظام اشتراک اموال و تکليف دوطرف نکاح براي تأمين معاش خانواده از نمودهاي بارز
آن به شمار ميرود .در دوران معاصر از این الگوي اداره خانواده استقبال شده و بسياري
از کشورهاي غربي ،فارغ از نظام حقوقي متبوع خود ،این الگو را پذیرفتهاند .به عنوان
مثال ،در کشورهاي فرانسه و سویس که پيرو نظام حقوقي رومي ـ ژرمني هستند،
هریک از زوجين ،در حد توانایي خود ،ملزم به پرداخت هزینههاي زندگي هستند.
همچنانکه در کشورهاي انگلستان و ایاالت متحد آمریکا که پيرو نظام حقوقي کامنال
به حساب میآیند ،پرداخت هزینههاي زندگي بر عهده دوطرف و وظيفهاي دو جانبه به
شمار ميرود و نظام اشتراک اموال زوجين جاري است ،34[ .ص  ]118منشأ
شکلگيري این نظام که مطابق آن تمام یا بخشي از اموال زوجين مجموعهاي مشترک
را تشکيل ميدهند که به هنگام انحالل اشتراک ،بين زوجين یا ورثه آنها تقسيم
ميشود [ ،3ص  ،]25اراده است نه قانون ،10[.ص ]229
3ـ1ـ موضع حقوق ايران
حقوق ایران در نکاح دائم از این الگو پيروي کرده و در ماده 1105ق.م« .ریاست خانواده
[را در روابط زوجين] از خصایص شوهر» دانسته است .این امر براي برخي از حقوقدانان
چنان مهم جلوه کرده است که ضمن تشبيه آن به مقرره مذکور در ماده 1168ق.م .در
مورد نگهداري و تربيت اطفال (حضانت) ،قاعده مندرج در ماده 1105ق.م .را قاعدهاي
آمره و مربوط به نظم عمومي و ریاست زوج بر خانواده را قائم به شخصيت او دانسته و با
استناد به ماده 975ق.م .هرگونه قرارداد خصوصي مبني بر صرفنظرکردن زوج از
موقعيت ریاست خود در خانواده یا واگذاري آن به دیگري را باطل اعالم کردهاند،24[ .
ص  ]666البته با توجه به اصل چهلم قانون اساسي ،زوج نميتواند ریاست خود بر
خانواده را به وسيلهای براي مزاحمت و تضييع حقوق زوجه و سایر اعضاي خانواده
تبدیل کند و از موقعيتي که قانون به منظور رعایت مصالح خانواده براي او در نظر
گرفته ،سوء استفاده کند [ ،24ص ]666که اگر چنين کند ،عمل وي مصداق سوء
معاشرت [ ،17ص 125؛  ،12ج  ،2ص  ]279و مخالف ماده 1103ق.م .خواهد بود.
بررسي تحليلي ریاست زوج در خانواده نشان ميدهد که مقنن بيش از آنکه در
صدد اعطای موقعيتي حقوقي براي زوج در خانواده ،همانند موقعيت حاکمان در جامعه
باشد ،در پي تأکيد بر جایگاه معنوي زوج در خانواده و تثبيت فرهنگي است که طي
ساليان متمادي در این مرز و بوم رایج بوده و حفظ آن براي تحکيم بنيان خانواده در
کشور ضروري به نظر ميرسيده است .حقوقدانان در بيان آثار ریاست مرد بر خانواده به

266

فقه و مبانی حقوق اسالمی ،سال چهل و نهم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان 1395

این موارد اشاره کردهاند .1 :حق تعيين محل سکونت زوجه .2 ،حق منع زوجه از اشتغال
به حرفه یا صنعت منافي مصالح خانواده یا حيثيت هریک از زوجين .3 ،حق طالق،
 .4والیت قهري بر اوالد .5 ،تحميل اقامتگاه زوج بر زوجه .6 ،تحميل تابعيت زوج ایراني بر
زوجه خارجي وي .7 ،امکان استفاده زوجه از نام خانوادگي زوج با رضایت وي .8 ،تعهد
زوج دائر بر انفاق به زوجه .9 ،تکليف زوج دائر بر انفاق به اوالد .10 ،تکليف زوجه دائر بر
تمکين از زوج در صورت نبود مانع مشروع .با وجود این ،تمام موارد مذکور را نميتوان از
آثار ریاست مرد بر خانواده دانست؛ زیرا ،براي اینکه قاعدهاي از آثار ریاست شمرده شود
باید واجد سه ویژگي باشد :اعمال آن تحت نظارت استصوابي پيشيني مرجع دیگري
نباشد؛ اعمال آن در انحصار شخص ریيس باشد و موقعيت ایجادشده به موجب قاعده،
قابل اسقاط و واگذاري به غير نباشد ،17[ .ص 126؛  ،25ص 215؛  ،28ص ]288
از ميان این ده اثر براي ریاست زوج بر خانواده ،حق مطالبه تمکين خاص از زوجه و
تعهد زوج به انفاق بر زوجه را ميتوان از آثار ریاست مرد بر خانواده به حساب آورد؛ زیرا
حق تعيين محل سکونت زوجه مطابق ماده  1114ق.م .قاعدهاي تکميلي است و
نمي تواند از آثار ریاست زوج بر خانواده باشد؛ همچنين حق منع زوجه از اشتغال به
حرفه یا صنعت منافي مصالح خانواده یا حيثيت هریک از زوجين (موضوع ماده 1117
ق.م) مطابق ماده  18قانون حمایت خانواده مصوب  1353اختصاصي به زوج ندارد و
اختيار زوج در منع زوجه از اشتغال تقييد و به تأیيد پيشيني دادگاه منوط شده است.
اعمال حق طالق (موضوع ماده  1133ق.م ).با تصویب قوانين حمایت خانواده ،تشکيل
دادگاه هاي مدني خاص و اصالح مقررات مربوط به طالق ،به کسب اجازه پيشيني از
دادگاه منوط شده است ،به گونهای که نقض آن ،ضمانت اجرای کيفري دارد .والیت
قهري بر اوالد (موضوع ماده  1181ق.م ).اختصاصي به زوج ندارد و جد پدري نيز به
داللت ماده 1181ق.م .از چنين والیتي برخوردار است؛ [ ،17ص  ]370پس نميتواند
ارتباطي به ریاست زوج بر خانواده داشته باشد .تحميل اقامتگاه زوج بر زوجه (موضوع
ماده  1005ق.م ).براي تسهيل تحصيل مصالح مورد نظر مقنن ،از جمله نظاممندکردن
صالحيت محلي محاکم تنظيم شده است و به ریاست زوج مربوط نيست و به همين خاطر،
در موارد دیگر مقنن در حکم به جدایي اقامتگاه زوجه از زوج به خود تردید راه نداده است.
تحميل تابعيت زوج ایراني بر زوجه خارجي وي (موضوع بند 6ماده 976ق.م ).نيز ارتباطي
به ریاست مرد بر خانواده ندارد؛ [ ،17ص  ]126زیرا تابعيت مربوط به حقوق عمومي است و
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مصلحت دولت در آن لحاظ میشود .امکان استفاده زوجه از نام خانوادگي زوج با رضایت وي
(موضوع ماده 42قانون ثبت احوال) نيز شبيه حقي است که به زوجه داده شده است تا
بتواند به جهات مختلف ،بدون رعایت تشریفات مقرر براي استفاده از نام خانوادگي غير ،از نام
خانوادگي شوهر استفاده کند .تکليف زوج دائر بر انفاق به اوالد (موضوع ماده  1199ق.م).
نيز به استناد ماده  1196ق.م .به زوج اختصاص ندارد و بستگان نسبي در خط عمودي اعم
از صعودي یا نزولي ،در صورت تحقق شرایط ،ملزم به انفاق به یکدیگرند .بنابراین ،این تکليف
نيز همانند والیت قهري بر اوالد از آثار تحقق نسب مشروع است و از آثار ریاست زوج بر
خانواده یا از آثار نکاح شمرده نميشود.
بنابراین ،این پرسش باقي است که مقرره مذکور در ماده  1105ق.م .ایران ،با این
آثار و لوازم محدود ،در واقع بيانگر و منعکس کننده چه موقعيتي براي زوج در خانواده
بوده است که براي حقوقدانان ایراني چنين مهم جلوه کرده است .این پرسش زماني
جديتر ميشود که بدانيم مقنن ایراني در مواد  1168 ،1104و  1178ق.م .تالش براي
محکم کردن مباني خانواده و نگاهداري و تربيت اوالد را وظایف مشارکتي اعالم و در
ماده  1177همان قانون ،اطفال را به اطاعت از ابوین و احترام به آنها مکلف و در ماده
 1179حق تنبيه متعارف طفل به قصد تأدیب را براي پدر و مادر شناسایي کرده و در ماده
 1103حسن معاشرت را تکليف زوجين اعالم کرده است .حال ميتوان دریافت که چرا
ریاست زوج در نکاح منقطع محل تردید است؛ زیرا در این نوع از نکاح «زوجين ميتوانند در
ضمن عقد [نکاح منقطع] بر هرگونه شرطي در رابطه با کم و کيف تمتعات و زمان و مکان
آن توافق نمایند» [ ،28ص  ]220و اینگونه شروط به استناد ماده  1119ق.م .صحيح است،
هرچند مفاد آن منع زوج از هرگونه تماس جنسي با زوجه باشد .بنابراین ،در نکاح منقطع
وجوب تمکين خاص ،مقتضاي اطالق عقد است ،نه اینکه قاعدهاي آمره باشد؛ بر خالف
نکاح دائم که شرط عدم تمکين در آن ،شرط نامشروع و مصداق بند 3ماده  232ق.م .و
باطل به حساب میآید بدون اینکه مبطل نکاح باشد .افزون براین ،به تصریح ماده 1113
ق.م ،.زوجه در نکاح منقطع حق نفقه ندارد ،مگر اینکه تأدیه بر زوج شرط شده یا عقد
مبني بر آن جاري شده باشد .بنابراین ،در نکاح منقطع همان دو اثر ریاست زوج در نکاح
دائم نيز وجود ندارد و بدین سبب ،تصور ریاست مرد در این نوع از نکاح دشوار است.
در پاسخ به پرسش پيشگفته ،یادآوری این نکته ضروری است که امور خانواده به چهار
گونه :امور مالي ،امور خاص زناشویي ،امور جاري (همانند تعيين مسکن و تنظيم ارتباط با
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بيرون خانواده به انگيزههاي مختلف) و تربيت و نگاهداري فرزندان تقسيم میشود .تربيت و
نگاهداري فرزندان از وظایف مشترک زوجين بوده و ظاهراً ریاست زوج در این مورد نفي
شده است .تدبير امور جاري در صورت نبود توافق خاص نيز ،با رعایت مصالح خانواده و
شؤون زوجين به زوج سپرده شده و قانونگذار ریاست وی در این مورد را به مثابه قاعده
تکميلي پذیرفته است .در تدبير امور خاص زناشویي ،ریاست مرد با قيود و مالحظاتي
پذیرفته شده است .اما نسبت به تدبير امور مالي ،قانون مدني با تأکيد بر استقالل مالي زوجه
در ماده  ،1118تحميل نفقه بر زوج در ماده  1106و در نظر گرفتن تکاليف مالي دیگر براي
زوج ،تدبير امور مالي خانواده را به زوج تفویض و ریاست او را در این زمينه با رعایت مصالح
خانواده و شؤون زوجين پذیرفته است .بنابراین ،الگوی پيشنهادي حقوق ایران براي اداره
خانواده را ميتوان الگوي مختلط ناميد .با توجه به مطالب مذکور ،در الگوي مختلط نحوه به
کارگيري مکانيسم شرط ضمن عقد در وهله اول و دخالت مقنن در پر رنگ کردن جایگاه
هر یک از زوجين در اداره خانواده در وهله ثاني ميتواند نقش بسزایي در تقویت یا تضعيف
ریاست مرد در خانواده ایفاء کند.
در خصوص تعهد زوج دائر بر انفاق به زوجه (موضوع مواد  1106و  1108ق.م ،).ظاهر
ماده  1106ق.م .بيش از آنکه در پي بيان حقي براي زوج باشد ،در صدد بيان حق زوجه
براي مطالبه نفقه است .با وجود این ،بر فرض قبول برخي مقدمات و با توجه به سایر
مقررات ،ميتوان این تعهد را از لوازم ریاست مرد بر خانواده و تحکيمکننده آن دانست.
خصوصاً که قواعد مذکور در مواد  1106و  1108ق.م .آمره هستند .با توجه به تعلق نفقه بر
ذمه زوج ،تردیدي در جواز اسقاط آن به وسيله زوجه نسبت به ایام گذشته وجود ندارد .لکن
در خصوص جواز اسقاط نسبت به آینده یا شرط سقوط آن در ضمن عقد نکاح دائم اختالف
عقيده وجود دارد .به عقيده بسياري از فقيهان ،اسقاط نفقه آینده نافد نيست و شرط سقوط
آن در ضمن عقد باطل است .معهذا ،گروهي از فقيهان نيز اسقاط و شرط مذکور را نافذ و
صحيح ميدانند[ .نکـ  ،28 :صص297ـ .]298همچنين ،ظاهر ماده  1108ق.م .از آن جهت
که عدم استحقاق نفقه را به امتناع زوجه از ادای وظایف زوجيت منوط ميکند ،از لحاظ
مفهومي ،بر اناطه استحقاق نفقه بر تمکين داللت و اطالق غيرمستقر ماده  1106را تقييد
ميکند .سرانجام ،پذیرش نظریه غيرمشهور با این امر که تعهد به تأدیه نفقه از لوازم ریاست
زوج بر خانواده است ،منافاتي ندارد و همين که زوج ميتواند بدون رجوع به دادگاه و بدون
نظارت پيشيني هر مرجع دیگر ،عدم تمکين زوجه را با عدم تأدیه نفقه مواجه کند ،مؤید
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مدعا است[ .برای مطالعه بيشتر ،نکـ  ،17 :صص132ـ134؛  ،2ص 743؛  ،13ج 278 :4؛
 ،16ص82؛  ،25ص185؛  ،8ص162؛  ،29صص265ـ]266
در خصوص تکليف زوجه دائر بر تمکين از زوج در صورت نبود مانع مشروع (موضوع
ماده  1108ق.م ،).هرچند برخی حقوقدانان آن را از آثار ریاست مرد بر خانواده
دانستهاند [ ،17ص  ]132و قاعده موجد این تکليف آمره و مطالبه آن ،بدون نظارت
استصوابي و پيشيني هر مرجع دیگر در اختيار زوج است؛ اما با توجه به عدم انحصار حق
تقاضاي تمکين به زوج ،این امر قابل نقد و مناقشه به نظر ميرسد؛ زیرا گرچه انجام
تمکين عام و خاص از تکاليف زوجه به شمار ميرود ،ولي منشأ وجوب تمکين عام نه
ریاست مرد بر خانواده که تکليف زوجه به حسن معاشرت و معاضدت در تحکيم مباني
خانواده (موضوع مواد  1103و  1104ق.م) است .بنابراین ،بحث اصلي در خصوص
وجوب تمکين خاص و ترتب آن بر ریاست زوج در خانواده است نه وجوب تمکين عام
که ترتب آن بر نکاح مسلم است و از حقوق و تکاليف دوطرف نکاح به شمار ميرود.
براساس نظر حقوق دانان ،زوج مکلف است به طور متعارف با زوجه رابطه زناشویي داشته
باشد و اگر چنين نکند ،خالف وظيفه حسن معاشرت (موضوع ماده  1103ق.م ،).رفتار
کرده است ،17[ .ص  ] 133در فقه اماميه نيز این مسأله مورد توجه قرار گرفته است؛
زیرا ،زوج در هر چهار شب یک شب ،مکلف به خوابيدن با زوجه خود است و نقض این
تکليف ،نشوز محسوب ميشود ،12[ .ج  ،2ص  ]279افزون بر این ،برخي از فقها از آیه
«قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِيکُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ» (تحریم )6،و روایات ناظر به آن،
استنباط کرده اند که در صورت نياز زوجه به رابطه زناشویي به صورت متعارف و
استنکاف زوج بدون عذر موجه ،وي مرتکب گناه شده و حاکم ميتواند او را به انجام
وظيفه شرعي خود الزام کند و در صورت عدم انجام وظيفه و تحقق عسر و حرج براي
زوجه او را طالق دهد .بنابراین ،تکليف به تمکين خاص نيز نميتواند از آثار ریاست مرد
بر خانواده باشد و باید آن را از نتایج تکليف به حسن معاشرت و معاضدت در تحکيم
مباني خانواده دانست که اختصاص به زوجه ندارد و از تکاليف مشترک به شمار ميرود.
2ـ حقوق و تکاليف مالي زوجين
2ـ1ـ تکاليف مالي مختص زوج
از آن جا در نظام حقوقي ایران تکليف مالي خاصي متوجه زوجه نيست؛ تکاليف مالي
مختص زوج در دو حوزه قابل بررسی است.
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2ـ1ـ1ـ نکاح دائم :نکاح دائم در حقوق ایران ،چهار تکليف مالي اختصاصي براي
زوج در پي دارد:
ـ مهريه :قانون مدني ایران تعریفي از مهریه ارائه نکرده و به بيان این نکته بسنده
کرده است که «[در صورت تعيين مهریه] ،زن [به مجرد عقد] مالک مهر ميشود»( .ماده
 1082ق.م ).بنابراین ،مهریه از ارکان نکاح دائم نيست و با توجه به مواد 1089 ،1087
و  1090ق.م .عقد نکاح مي تواند بدون تعيين مهر یا به شرط عدم مهر ،منعقد یا اختيار
تعيين آن به زوج ،زوجه یا شخص ثالث اعطاء شود .با وجود این ،مطابق مقررات ق.م.
زوجه در نکاح دائم در هر حال مستحق دریافت مهریه است ،مگر در صورت فسخ نکاح
پيش از نزدیکي به سببي غير از عنن (ماده  1101ق.م ).یا مرگ یکی از زوجين پيش از
نزدیکي در مفوضة البضع( .ماده  1088ق.م ).بر این اساس ،عقد نکاح دائم ،موجد
تکليف تأدیه مهر براي زوج و استحقاق مطالبه آن براي زوجه است ،خواه راجع به ميزان
آن در عقد توافق شده باشد یا نشده باشد .توافق بر ميزان مهر در نکاح ،از یکسو،
تحدید مسؤوليت زوج به ميزان تعيينشده و پيشگيري از خطر بدون مهر ماندن نکاح و
عدم استحقاق زوجه در فرض فوت یکی از زوجين قبل از نزدیکي است؛ زیرا اگر ميزان
مهر در نکاح تعيين نشود ،در صورت وقوع نزدیکي ضامن مهرالمثل و در غير این صورت،
ضامن مهرالمتعه است که ميتواند بيشتر از مهرالمسمي باشد .توافق بر ميزان مهریه از
جهتي دیگر هم ميتواند سبب تحدید مسؤوليت زوج باشد ،زیرا مطابق تبصره الحاقي به
ماده  1082ق.م .مصوب  1376خسارت ناشي از کاهش ارزش مهریههاي پولي به طور
مطلق بر عهده زوج است و در این موارد ،مهریه متناسب با تغيير شاخص قيمت ساالنه
زمان تأدیه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران
تعيين ميشود محاسبه و پرداخت خواهد شد؛ مگر این که زوجين در حين اجراي عقد
به نحو دیگري تراضي کرده باشند .بنابراین ،تعيين مهر در نکاح دائم ،قراردادي تبعي و
جدا از اصل نکاح است [ ،17ص  ]149و نوعی شرط ضمن عقد محسوب ميشود.
ـ نفقه زوجه :تأدیه نفقه زوجه در نکاح دائم به موجب ماده  1106ق.م .از تکاليف
مختص زوج به شمار ميرود و با نظر به آمره بودن این قاعده ،تراضي بر خالف آن نيز
امکان ندارد .مطابق ماده  1108ق.م .استقرار نفقه بر ذمه زوج منوط به تمکين خاص
زوجه است و در غير این صورت ،زوج تکليفي به تأدیه نفقه ندارد .مقنن در سال 1381با
اصالح ماده  1107ق.م .ميزان تعهد زوج در مورد نفقه را توسعه داد و هزینههاي
بهداشتي و درماني را نيز بر تعهدات زوج اضافه کرد.
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ـ اجرت المثل" :اجرت المثل" در اصطالح حقوقي به معناي عوض استفاده از مال یا
عمل دیگري است که مستند به  ...قرارداد خاصي نيست یا مالي است که در برابر انجام دادن
کار یا استيفای منفعت از مال دیگري به عامل یا مالک پرداخت ميشود و از قبل نيز تعيين
نشده است [ ،9ج 154 ،1؛  ،23ص  .]267در برابر" ،اجرت المسمي" قرار دارد و مراد از آن
در روابط خانوادگي ،اجرت اعمالي است که زوجه به درخواست زوج و بدون قصد تبرع انجام
داده ،در حالي که انجام آنها وظيفه وي نبوده است( .نظریه مشورتي نظریه شماره 7/5946
مورّخ  1379/06/16اداره حقوقي قوه قضائيه)[ .نکـ  ،4 :صص 1ـ]24
تعلق اجرت به اعمال مذکور از ماده  336ق.م .نيز قابل استفاده است و یکي از
مصادیق آن نيز در ماده  1176ق.م .مورد توجه قرار گرفته است .با وجود این ،با عنایت
به تردید در وقوع همه کارهاي منزل به دستور زوج و پندار قيام قرائن قطعي بر وجود
قصد تبرع از جانب زوجه با توجه به اوضاع و احوال که قاطع اصل عدم تبرع است [،17
صص 241ـ ]242یا اشتراط قصد عدم تبرع در استحقاق اجرت ،با وجود ظهور ماده
 336ق.م ،.دادگاهها از حکم ب ه تأدیه اجرت المثل به نفع زوجه ابا دارند .از این رو،
قانونگذار در قسمت الف از تبصره 6ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق
مصوب 1371مجمع تشخيص مصلحت نظام با ایراد شش قسمت بر امکان مطالبه اجرت
المثل اعمالي که شرعاً بر عهده زوجه نيست ،در صورت اثبات وجود دستور زوج و عدم
قصد تبرع زوجه ،تأکيد و بيش از پيش بر مشکالت افزود.
بر این اساس ،وجود دستور زوج و عدم قصد تبرع زوجه ،نه قصد عدم تبرع وي ،براي مطالبه
اجرت المثل اعمالي که شرعاً بر عهده زوجه نيست ،کافي است و مطالبه اجرت المثل اعمال
مذکور ،مقيد به قيد دیگري نخواهد بود .اثبات قصد تبرع بر عهده زوج است و با عنایت به ماده
 1105ق.م .و غلبه عرفي ،اماره قضایي بر وجود دستور زوج در امور جاري منزل قائم است.
ـ نحله" :نحله" در منابع لغوي ،تفسيري و فقهي به معناي بخشش ،عطيه ،هدیه و
اعطای مجاني به کار رفته ،15[ ،ص 795؛  ،18ج  ،4ص 269؛  ،7ج  ،6ص 899؛ ،23
ص  ]384اداره حقوقي قوه قضایيه در یکي از نظریات خود ،نحله را چنين تعریف کرده
است « :نحله بخششي است که دادگاه دستور پرداخت آن را با توجه به وضع مالي زوج
ميدهد که به زوجه پرداخت نماید و آن در جایي که تعيين ميشود که اجرت المثل
تعيين نشده باشد و شرایط موجود در [شق (الف)] تبصره [ 6ماده واحده قانون اصالح
مقررات مربوط به طالق مصوب  1371مجمع تشخيص مصلحت نظام] موجود نباشد».
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این قسمت از تبصره ( )6ماده واحده ،با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده در سال
 1391نيز نسخ نشده و به تصریح بند  8ماده  58همان قانون ،با وجود نسخ صریح کل
قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 1371و استفساریه آن ،همچنان به قوت خود
باقي است .گرچه قبل از تصویب قانون جدید حمایت از خانواده ،الزام زوج به تأدیه نحله،
به شرایط ششگانه مذکور در متن تبصره  6ماده واحده منوط بود ،اما با تصویب قانون
جدید و تصریح آن به نسخ کل ماده واحده جز قسمت (ب) تبصره مذکور ،به نظر ميرسد
که الزام زوج به تأدیه نحله تنها به عدم استحقاق اجرت المثل منوط است.
ـ نفقه اوالد :انفاق بر اوالد به استناد ماده  1196ق.م .از وظایف پدر است و او
مکلف است ،در صورت تحقق شرایط ،مطابق ماده 1204ق.م .نفقه اوالد را بپردازد.
2ـ1ـ2ـ نکاح موقت :نکاح موقت در حقوق ایران ،سه تکليف مالي اختصاصي براي
زوج در پي دارد :تأدیه مهر ،تأدیه اجرت المثل و تأدیه نفقه اوالد .هرچند مطابق ماده
 1113ق.م .در صورت وجود شرط ضمني یا بنایي مبني بر تأدیه نفقه در نکاح موقت،
تأدیه آن به زوجه الزامي است ،اما در این صورت ،تأدیه نفقه را نميتوان تکليف مالي
اختصاصي زوج در نکاح موقت دانست؛ زیرا تکليف تأدیه نفقه مقتضاي نکاح نيست و
امکان شرط تأدیه نفقه ،اختصاص به زوجه ندارد.
ـ مهريه :مهریه از ارکان نکاح موقت است و با توجه به ماده  1095ق.م .عدم ذکر

آن در نکاح ،سبب بطالن عقد می شود .با این وجود ،در صورت فساد نکاح به هر سبب از
جمله عدم مهر ،اگر زوجه جاهل به فساد بوده و نزدیکي نيز واقع شده باشد ،وي به
استناد ماده 1099ق.م .مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ـ اجرت المثل :اجرت المثل در نکاح موقت نيز تابع تبصره الحاقي به ماده 336
ق.م .مصوب  1385است.
ـ نفقه اوالد :نفقه اوالد ناشي از نکاح موقت نيز تابع ماده  1196ق.م .است.
2ـ2ـ تکاليف مالي مشترک زوجين
2ـ2ـ1ـ نکاح دائم :تکاليف مالي مشترک زوجين در نکاح دائم در چهار بند قابل

بررسی است:

ـ اجرت و هزينههای حضانت :مراد از اجرت حضانت ،اجرت المثل یا اجرت
المسماي عمل نگهداري اطفال است .با توجه به ماده  1168ق.م .و مباني فقهي آن که
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حضانت را حق و تکليف ابوین ميداند ،هيچیک از ابوین نميتوانند براي حضانت از
دیگري اجرت مطالبه کنند [ ،17صص 345ـ 346و 358ـ ]359و اجرت حضانت نيز در
مواردي که انجام آن به دیگري واگذار ميشود به صورت مشترک بر عهده والدین است.
با وجود این ،در ماده 1172ق.م براي موارد اختالف در تحمل تکليف حضانت ،ترتيب
دیگري مقرر کرده است که با مشترکبودن تحمل اجرت حضانت در غير موارد اختالف
ابوین ،منافات ندارد .در صورت عدم اختالف زوجين ،اجرت حضانت بر عهده هر دوي
آن ها است؛ در غير این صورت ،اجرت بر عهده پدر و در صورت مرگ وي بر عهده مادر
است (ماده  12قانون حمایت خانواده مصوب  1353و ماده  29قانون حمایت از خانواده
مصوب  .)1391سایر هزینههاي حضانت با توجه به ماده 1204ق.م .بر عهده زوج است.
ـ مقرري ماهيانه مترتب بر طالق ناشي از سوء رفتار يا قصور هريک از زوجين
يا مرض صعبالعالج يا جنون آنان :با عنایت به ماده 11قانون حمایت خانواده مصوب
 1353که با توجه به مفهوم ماده  58قانون حمایت از خانواده مصوب 1391همچنان به قوت
خود باقي است ،هریک از زوجين مشروط به صدور گواهي عدم امکان سازش ،مستند بودن
صدور گواهي مذکور به سوء رفتار یا قصور طرف مقابل یا مرض صعبالعالج یا جنون وي
مطابق بندهاي  5و  6ماده  8قانون حمایت خانواده مصوب  ،1353بيبضاعت بودن متقاضي
و استطاعت مالي ،طرف مقابل باید با توجه به وضع و سن دوطرف و مدت زناشویي مقرري
ماهانه متناسبي به طرف دیگر بپردازد .حقوقدانان ماهيت حقوقي این مقرري ماهيانه را به
نفقه تشبيه کردهاند ،17[ .صص 257ـ]258
ـ اموال و هزينههاي زندگي مشترک :با وجود پذیرش اصل "استقالل مالي
زوجين" در ماده 1118ق.م ،.زوجين در بسياري از موارد هزینههایي براي بهبود زندگي
مشترک انجام ميدهند که در حيطه وظایف قانوني آنان نميگنجد .اهميت این امر ،به
ویژه با توجه به تغيير ساختارهاي اجتماعي و عموميت یافتن اشتغال زنان ،در مقابل
اشخاص ثالث و به هنگام انحالل نکاح دو چندان ميشود .قانونگذار هر دو امر را مورد
توجه قرار داده و در ماده  63قانون اجرای احکام مدني مصوب  1356اصل "اشتراک
اموال منقول موجود در محل سکونت زوجين" را در مقابل اشخاص ثالث به عنوان
امارهاي قانوني پذیرفته و در ماده 30قانون حمایت از خانواده مصوب 1391بر لزوم
جبران این هزینهها به وسيله طرف منتفع ،تأکيد کرده است.
ـ تکاليف و مسؤوليت هاي مالي ناشي از شروط ضمن عقد :شرط ضمن عقد
روشی است که ميتواند در صورت عدم مخالفت با قانون یا مقتضاي عقد نکاح ،براي
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هریک از زوجين تکاليف و مسؤوليتهاي مالي ایجاد کند (ماده  1119ق.م ).هرچند در
ماهيت و آثار شرط ضمن عقد اقوال مختلفي وجود دارد؛ [نکـ  ،6 :ج  ،3ص 108؛ ،32
ج  ،2ص 579؛  ،33ج  ،17ص  ]366امّا همه فقها در وجوب وفای به آن همعقيدهاند.
[ ،5ج  ،6ص  ]11این روش به ویژه پس از انقالب اسالمي ،مورد توجه قرار گرفته و در
متن قبالههاى نکاح ،شروط مالي مهمي به صورت نمونه درج شده است که به هنگام
نکاح مورد پذیرش زوجين قرار ميگيرد.
2ـ2ـ2ـ نکاح منقطع :گرچه تکاليف و مسؤوليتهاي مالي مشترک زوجين در

نکاح موقت در سه شق؛ شامل اجرت و هزینههاي حضانت ،اموال و هزینههاي زندگي
مشترک و تکاليف و مسؤوليتهاي مالي ناشي از شروط ضمن عقد قابل احصاء و مطالعه
است ،لکن با عنایت به شباهت مطالب مربوط به تکاليف و مسؤوليتهاي مالي مشترک
زوجين در نکاح موقت با تکاليف و مسؤوليتهاي مذکور در نکاح دائم ،به مطالب مندرج
در بندهاي مربوطه در مباحث سابق ،اکتفا ميکنيم.
3ـ نسبت الگوهاي حقوقي اداره خانواده و حقوق مالي زوجين
چنان که آمد ،حقوق مالي زوجين در واقع تنظيم اقتدار دوطرف نکاح در خانواده را
هدف گرفته و بازتابدهنده جایگاه هر یک از زوجين در ساختار قدرت در خانواده است.
بنابراین ،تحميل مسؤوليت مالي به هر یک از دوطرف توانایي حقوقي و واقعي او براي
اعمال قدرت در خانواده را افزایش ميدهد؛ همانگونه که کاستن از مسؤوليتهاي مالي
هر یک از دوطرف از توانایي حقوقي و واقعي او در زمينه مذکور ميکاهد .بر این اساس،
نظامهایي که بر استقالل مالي زوجين و تحميل مسؤوليتهاي مالي اداره خانواده بر زوج
تأکيد ميکنند ،بيشتر به الگوي ریاستي اداره خانواده و نظامهایي که بر اشتراک اموال
زوجين و تقسيم مسؤوليتهاي مالي اداره خانواده تأکيد دارند بيشتر به الگوي
مشارکتي اداره خانواده تمایل دارند .البته ،در نظامهایي که حاکميت اراده به مثابه اصل
پذیرفته شده و نظام حقوقي حاکم بر روابط مالي زوجين به صورت آمره اعمال نميشود،
بهکارگيري برخي از مکانيسمهاي حقوقي همانند نهاد شرط ضمن عقد ،ميتواند نقش
بسزایي در تقویت یا تضعيف ریاست مرد در خانواده ایفاء کند .البته از دخالت حاکميت
نيز نميتوان غافل بود که مي تواند با وضع قواعد تکميلي و در نظر گرفتن شروط یا
قالب هاي تيپ الگوي حقوقي اداره خانواده را به سمت و سوي خاصي هدایت کند.
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قانونگذار ایراني در سال هاي گذشته ،به ویژه پس از وقوع انقالب اسالمي ،با تشدید
مسؤوليتهاي مالي زوج از طریق وضع قواعد تکميلي و حتي آمره و پيشبيني شروط
ضمن عقد تيپ در اسناد نکاحيه ،در جهت تحکيم الگوي ریاستي در نکاح دائم گام
برداشته ،گرچه شاید هدف خود آگاه قانونگذار ایراني از این امر ظاهراً تدارک نقص
نظامهاي حمایت اجتماعي از بانوان در کشور بوده است.
3ـ1ـ مهريه

مطابق مقررات ق.م مرد از طریق تعيين مهریه در نکاح و تأدیه آن مطابق قرارداد،
زمينه اعمال ریاست خود در خانواده را فراهم ميکند .بر این اساس ،با توجه به حق
حبس زوجه در صورت عدم تأدیه مهر از قِبل زوج و با عنایت به اینکه یکي از آثار اصلي
ریاست زوج بر خانواده حق مطالبه تمکين خاص به وسيله او است ،ميتوان دریافت که
عدم تعيين مهر یا تأدیه مهر در صورت تعيين آن و مطالبه زوجه سبب استقرار ریاست
مرد بر خانواده است و در صورت تعيين مهر و عدم تأدیه آن به وسيله زوج ،حتي به
سبب اعسار ،وي ریاست مستقري بر خانواده نخواهد داشت ،مگر با امتنان زوجه به سبب
عدم تعيين مهر یا اسقاط حق حبس به موجب ماده  1086ق.م ..حاصل آن که تعيين
مهر در نکاح و تأدیه آن ابزار تثبيت ریاست زوج بر خانواده است؛ بنابراین ،اگر مهر در
نکاح تعيين نشود ،زوج با امتنان زوجه حق اعمال ریاست کامل بر خانواده را خواهد
داشت و این موقعيت خود در خانواده را رهين منّت زوجه خواهد بود و در صورت تعيين
مهر در نکاح اعمال کامل ریاست مرد بر خانواده منوط به تأدیه مهر تعيين شده است و
عدم تأدیه مانع استقرار ریاست زوج بر خانواده خواهد بود .با عنایت به این مطالب
ميتوان دریافت که تشدید ضمانت اجراهاي عدم تأدیه مهریه انگيزه زوج براي انجام آن
را باال ميبرد و عمالً سبب تثبيت ریاست وي بر خانواده ميشود .مقنن در سالهاي پس
از تصویب ق.م .عليالدوام ضمانت اجرای عدم تأدیه مهریه را تشدید و به این روند کمک
کرده است که به ترتيب آتي قابل تلخيص است :ایجاد امکان وصول مهریههاي موضوع
اسناد رسمي نکاح که تنظيم آن قانوناً الزامي است ،ایجاد امکان ممنوعالخروجکردن زوج
ممتنع از تأدیه مهر به موجب ماده  17قانون گذرنامه مصوب  1351ش ،.ایجاد امکان
دریافت خسارت ناشي از کاهش ارزش پول در خصوص مهریههاي پولي عندالمطالبه ،به
موجب تبصره الحاقي به ماده  1082ق.م .مصوب  1376ش .و مقرره ذیل ماده 22
قانون حمایت از خانواده مصوب  1391ش ،.بدون رعایت شرایط مذکور در ماده 522
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قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب  1379ش ،.و
ایجاد امکان حبس زوج غيرمعسر ممتنع از تأدیه مهر تا یوم االداء به موجب ماده 2
قانون نحوه اجرای محکوميتهاي مالي مصوب  1377ش .که اخيراً به موجب ماده 22
قانون حمایت از خانواده اندکي تعدیل شده است .با این همه و عليرغم اینکه مهریه از
ارکان نکاح موقت به شمار مي رود ،مقنن با عدم الزام به ثبت نکاح موقت ،عمالً ،تالشي
براي تشدید ضمانت اجرای عدم تأدیه مهریه در نکاح موقت انجام نداده است.
3ـ2ـ نفقه

چنان که گفته شد ،وجوب تأدیه نفقه ارتباط مستقيمي با ریاست مرد بر خانواده در
نکاح دائم دارد .مقنن در دو مقطع مسؤوليت زوج در خصوص نفقه را تشدید کرده است:
نخست در سال  1381ش .با اصالح ماده  1107ق.م .و توسعه دایره نفقه زوجه و سپس
در سال  1391ش .با تصویب تبصره ماده  53قانون حمایت از خانواده و جعل ضمانت
اجرای کيفري براي امتناع از پرداخت نفقه زوجهاي که به موجب قانون مجاز به عدم
تمکين است ،در حالي که رأي وحدت رویه شماره  633مورخ  1378/2/14هيأت
عمومي دیوان عالي کشور این فعل را غيرمجرمانه اعالم کرده بود.

3ـ3ـ اجرتالمثل

مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصویب قانون اصالح مقررات مربوط به طالق در
سال  1371ش .و استفساریه آن در سال  1373ش ،.رویه قضایي را تحت شرایطي
مکلف به تعيين اجرت المثل براي زوجه مطلقه نمود .در سال  1385ش .با الحاق یک
تبصره به ماده  336ق.م .حق مطالبه اجرت المثل براي زوجه به غير موارد طالق نيز
تعميم داده شد و در ماده  29قانون حمایت خانواده بر مفاد مصوبه اخير تأکيد گردید.
گرچه گفته شد که مطالبه اجرت المثل تحت شرایط مقرر به زوجه اختصاص ندارد،
لکن در عمل زوجه به این امر مبادرت و همين ،موقعيت مرد را به عنوان ریيس خانواده
تثبيت مي کند .دقت در این نکته ضروري است که با تأکيد بر حق مطالبه اجرت المثل
به وسيله 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.
این امر ،در صورت وجود رابطه تبعيت ،ميتواند جایگاه حقوقي زوجه را در خانواده به
کارگر منقلب و زوج را کارفرماي او قرار دهد.
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این نوشتار ضمن بررسي و تبيين مفهوم ریاست مرد بر خانواده ،الگوي حقوقي حاکم بر
اداره خانواده در حقوق ایران را ساختاری مختلط ارزیابي کرده و با بررسي انواع و آثار
حقوق مالي زوجين (مهریه ،نفقه ،اجرت المثل ،نحله ،نفقه اوالد ،اجرت و هزینههاي
حضانت ،مقرري ماهانه مترتب بر طالق ناشي از سوء رفتار یا قصور هریک از زوجين یا
مرض صعبالعالج یا جنون آنان ،اموال و هزینههاي زندگي مشترک و تکاليف و
مسؤوليت هاي مالي ناشي از شروط ضمن عقد) و ذکر نسبت آن با ریاست مرد بر
خانواده ،به این نتيجه دست یافته است که قانونگذار ایراني پس از انقالب اسالمي ،با
تشدید مسؤوليتهاي مالي زوج از طریق وضع قواعد تکميلي و آمره و پيشبيني شروط
ضمن عقد در اسناد نکاحيه  ،خواسته یا ناخواسته ،در جهت تحکيم الگوي ریاستي در
نکاح دائم گام برداشته است؛ هرچند هدف خودآگاه قانونگذار ایراني از این امر تدارک
نقص نظامهاي حمایت اجتماعي از بانوان در کشور بوده است.
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