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از خانواده  تياز زوجه در قانون حما ياقتصاد تيبر حما نينو يليتحل

)1391( 

  زاده حسين جواد
  حسيني اداتس وحيده

  18/01/98تاريخ پذيرش:     07/07/97تاريخ دريافت: 

  چكيده
به مقررات مربـوط   بخشي به منظور سامان ،)1391( سال مصوباز خانواده  يتحما قانون

 يدر حقـوق مـال   ها يو ناكارآمد ها كاستي برخي وجوداما  گرديد؛ تصويب خانواده نهادبه 
 تحليل رو، يناست. ازا يدهحقوق گرد ينا يافتدر مطالبه و در مشكالتي بروز سبب ،زوجه

نحلـه و   يـه، زوجـه (نفقـه، مهر   يحقـوق مـال   ينقش كارآمد و زوجه از اقتصادي حمايت
 اي ويـژه  اهميـت  و ضـرورت  ازنهـاد خـانواده    يبخشـ  و انسـجام  حكيمالمثل) در ت اجرت

 يمحتـوا  يلبه تحل توصيفي و تحليليروش  احاضر ب مقالة اساس، براين. است برخوردار
 حقـوق  و اماميـه  فقـه بـا   يقيتطب يكردبا رو يرانا 1391از خانواده مصوب  يتقانون حما

ـ  صـورت بـه   كهاست  ينا از حاكيپژوهش  يجپرداخته است. نتا غربي بـا دو مـدل    ي،كل
 يدر نظام حقوق يممستق يمتعادل نمود؛ مدل برابر وزوجه را متوازن  يحقوق مال توان يم

 رسـد  مـي  نظـر شـده اسـت. بـه     طراحـي  يـه كه در فقه امام ييغا يبرفرانسه و نظام برا
 توانـد  مـي  يعهشـ  يفقهـ  يبر مبان يو مبتن رانسهف ياز نظام حقوق گيري بهرهبا  گذار قانون

 هـاي  بخـش آن در  يانجام داده و ناكارآمـد  خانوادهاز  حمايتدر قانون  ينياصالحات نو
  .نمايد مرتفع مربوطه

  : واژگانكليد 
  .هيمهرنفقه،  ،ياقتصاد تيحمازوجه،  يحقوق مال ه،وادخان تحكيم

                                                            
 ايران تهران، فرهنگ، و علم دانشگاه انساني، علوم دانشكده حقوق، گروه دانشيار 

 Hoseinzadeh@usc.ac.ir  
 ايران  تهران، فرهنگ، و علم دانشگاه انساني، علوم دانشكده حقوق، گروه خصوصي، حقوق دكتري  
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  مقدمه
 گـذارد، مـورد   وگو پيرامون حقوق زن به دليل تأثيراتي كه در اجتماع بر جاي مي بحث و گفت

 .دانان قرار گرفته اسـت  شناسان، فقها و حقوق شناسان، جامعه هاي مختلف ازجمله روان توجه گروه
دهنـد.   قـرار مـي   يبررس هاي مختلف مورد را با توجه به مالك ها، حقوق زن هر يك از اين گروه

توان  ي كه ميطور به ؛عالوه بر اين بحث حقوق مالي زن در تمام اديان الهي نيز مطرح شده است
گفت از مشتركات تمام اديان الهي اين است كه در تمام آنهـا حقـوق خاصـي بـراي زن در نظـر      

ايـن حقـوق،    ترينِ . مهماستحقوق مالي  ،براي زن هشد مطرح جمله حقوق گرفته شده است. از
هاي بارز مطرح شده براي  گيرد. از نمونه حقوقي است كه به دليل ازدواج يا طالق به زن تعلق مي

. بحث پيرامون اين دو نمونه به دين يـا فرقـه خاصـي اختصـاص     است، نفقه و مهريه بخشاين 
  .اند توجه واقع شده مورد ،اين دو ،ه استبلكه هرجا در رابطه با حقوق زن بحث شد ،ندارد

عالوه بر بيان احكام و  ،ترين اديان است عالوه بر اين از آنجايي كه دين مقدس اسالم كامل
در برخي موارد اقدام بـه تأسـيس حـق و يـا      ،توجه واقع شده حقوقي كه در اديان ديگر نيز مورد

جملـه مـواردي    از ،مادي و معنوي مطلقهنيز نموده است. بيان احكام راجع به رفع خسارت  حكم 
گـذار   توان گفت دين مقدس اسالم براي اولين بار به آن توجه نمـوده اسـت. قـانون    است كه مي

بر اساس احكام شـرع مقـدس اسـالم اقـدام بـه وضـع        نكهيايران با توجه به ا جمهوري اسالمي 
در ايـن رابطـه نيـز نمـوده اسـت.      از اين مورد غافل نشده و اقدام به وضع قوانين  ،كند قوانين مي

ريشـه در   ،برخي از حقوق مالي زوجه مانند نفقـه . استاين قوانين اصالحيه قانون طالق  ةازجمل
و سنت ايراني دارد. در نظام حقوق اسالم، براي تحصيل مال و كسب درآمـد، انعقـاد    فقه اسالمي 

زن نقـش اساسـي    داز آنجا كه باي، جنسيت نقشي ندارد؛ وليكن يفاقرارداد، اهليت تمتع و حق است
مـالي و   ةخود را به عنوان همسر و مادر (يعني كانون تربيت و عاطفه در خانواده) به دور از دغدغ

مرد گذاشته شده و زن  ةدهفكر تأمين معاش، به خوبي ايفا نمايد، مسئوليت اقتصادي خانواده بر ع
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تناسب بين تكاليف و حقوق زن و مـرد و نقـش    اين 1.گونه تكليف مالي در خانواده بر عهده ندارد هيچ
  شود. نگري مطرح مي ايشان در خانواده و اجتماع است كه به عنوان اصل عدالت يا اصل واقع

هـاي حقـوقي غربـي، خصوصـاً فرانسـه       گذار ايران برخي حقوق مالي ديگـر را از نظـام   قانون
المثـل كارهـاي    ارد فـوق، اجـرت  عالوه بر مـو  ،اقتباس نموده؛ يعني مقرري ماهيانه پس از طالق

گذار ايراني وضع شده است. از ديگر سو، نهادهاي حقوقي كاركردهـاي   توسط قانون ةنحل زوجه و
سنتي، تقسيم كار با توجه بـه تخصـيص بهينـه     ةيكسان و عملكرد موازي دارد. در ساختار خانواد

داري، آشـپزي و   انـه، بچـه  امـور داخلـي خ   ةپذيرد؛ بدين ترتيب كه معمـوالً ادار  منابع صورت مي
توسـط   خـانواده،  ها و نيز تـأمين امنيـت   كارهايي از اين دست توسط زن و تأمين مخارج و هزينه

در  ،شـود  شود. اين نظم اگرچه موجب تخصيص بهينـه منـابع نهـاد خـانواده مـي      شوهر انجام مي
 ةوه بـر ايـن، در دور  عال ،دهد صورت انحالل خانواده، زوجه را در موقعيت مالي نابساماني قرار مي

اي بهـره   تواند از قدرت اقتصادي خود براي تحميل نظرات خود به نحو ظالمانه ازدواج نيز مرد مي
 و گذار موظف است توسط نهادهايي حقوقي از زوجه حمايـت اقتصـادي كنـد    ببرد؛ بنابراين قانون

بايد در نظر داشـت   .شود شوهر توسط ظالمانه رفتار بروز از مانع تكميلي قوانين وضع با همچنين
از چنين نهادهايي بهـره   و كه اجتماع انساني به صورت هوشمندانه چنين ابزارهايي را توسعه داده

با افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم ايران، تمايل ايشان بـه افـزايش    ،طور مثال برد. به مي
ذشـته، نهادهـاي حمـايتي    گذار ايراني هم در يـك قـرن گ   ميزان مهر گسترش يافته است. قانون

مختلفي را براي حمايت از زوجه در نظر گرفته است كه به ترتيب تـاريخ وضـع عبـارت اسـت از     
  المثل و نحله. مهر، نفقه، ارث، مقرري ماهيانه پس از طالق، اجرت

طوركلي و حقوق مالي زوجـه   حقوق خانواده به ةمند در حوز پردازي كارآمد و نظام نظريه ةالزم
هـاي   گـذار در زمـان   . در نظام حقـوقي ايـران، قـانون   استمند  نظام واص، نگرش جامع طور خ به

مندي حقوق خانواده، نهادهاي حقوق مالي و غيرمالي  مختلف و بدون در نظر گرفتن مليت و نظام
تـاريخي و   ةحمايت از خانواده وضع نموده است. حقوق مـالي زوجـه، ريشـ    ةمختلفي را در عرص
استخراج شده و برخي از نظام حقـوقي   از فقه اسالمي  ينقوان يناز ا يبرخند. تحليلي واحدي ندار

                                                            
 اشـكال  كليـه  محو كنوانسيون در زن مالي حقوق بر حاكم اصول فهيمي، عزيزاهللا و فاطمه فهيمي، .1

 .197ص ،17 شماره ،1387 پاييز شيعه، بانوان مباحث ،نايرا و اسالم حقوق و زنان عليه تبعيض
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 ازگونه ينكه امقاله حاضر، آن است  ةال و برخي كامالً بديع و نوآورانه است. فرضي يا كامن  فرانسه
موجب حمايت صـحيح از نهـاد خـانواده و ايجـاد تعـادل و       نامنظم و متشتت بوده و يگذار قانون

  ن نخواهد شد.تثبيت در آ

 مفهوم حقوق مالى زوجه .1

دانان روابط بين زوجين  شود و حقوق از حقوق مالى بين زن و شوهر، به روابط مالى نيز ياد مي
كنند. در روابط بين زن و شوهر، حقوق مالى غالباً از آنِ زن است  را به مالى و غيرمالي تقسيم مي

همسر خـود، حـق مـالى ديگـرى      ازبه جز ارث مرد و حقوق غيرمالى غالباً به شوهر تعلق دارد و 
 .توان با اندكى مسامحه، روابط مالى زوجين و حقوق مالى زن را يكى پنداشت بنابراين مي 1.ندارد

قانون  6تبصره » ب«(موضوع بند المثل،  و نيز بخشش اجبارى در هر صورت، مهريه، نفقه، اجرت
  .گيرد مالى زوجه قرار مياصالح مقررات مربوط به طالق)، در رديف حقوق 

  پيشينه حمايت اقتصادي از زوجه. 2
  پردازيم. هاي هر يك از مصاديق حقوق مالي زوجه مي براي اثبات فرضيه، به تاريخچه و ريشه

  اسالمي ـ مهريه و نفقه؛ الگوي ايراني. 2.1
بـه   هـاي مهـم ازدواج   زنـي  دارد و يكي از چانـه   مهر ريشه در سنت و عرف ايراني و اسالمي

مقررات مربوط به مهـر را   يلتفص بهبه بعد  1080شود. قانون مدني در مواد  ميزان مهر مربوط مي
تأييد عرف ايراني مربـوط بـه ايـن نهـاد و احكـام       وضع نموده است. مقررات مربوط به مهر مورد

موجـب   مستحكم نفقه در سنت ايرانـي و فقـه اسـالمي     ةريش از سوي ديگر، .استفقهي مربوط 
نفقه اعمال نمايد و عرف نيز چنين وضـعي را   ةگيري زيادي دربار گذار سخت است كه قانون شده

 ةزوجه بر ساير ديون شوهر اولويت و امتيـاز دارد. نفقـ   ةكند. از منظر حقوقي، نفق كامالً دنبال مي
طلـب زن از   يگـر، د ياز سـو  ساير اقارب همچون والدين و فرزنـدان اولويـت دارد.   ةزوجه بر نفق

                                                            
 پژوهشـگاه : قـم  ،)مهريـه  تعـديل  و نحله المثل، اجرت( زوجه مالي حقوق اهللا، فرج گنجي، نيا هدايت. 1

 .24، ص 1385 اول، چاپ اسالمي، فرهنگ و علوم
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 در هـم  و 1دارد يفقهـ  يشةحكم هم ر ينها مقدم است. ا طلب يگربابت نفقه، بر د يشوهر خوش
اسـتنكاف از پرداخـت نفقـه     يـز ن يفـري از لحـاظ ك  2.اسـت  شـده  تصـريح  بدان موضوعه قوانين
هركس بـا داشـتن اسـتطاعت    «دارد: بيان مي 1391سالق.ح.خ  53 ةشده است و ماد يانگار جرم
اشـخاص واجـب النفقـه     يرنفقـه سـا   يهاز تأد يااو ندهد  يندر صورت تمكنفقه زن خود را  ي،مال

 كـه  نيسـت  هم حق نفقه طرفي، از...». شود يدرجه شش محكوم م يريامتناع كند، به حبس تعز
  3نيست. اسقاط قابل حكم و است حكم بلكه باشد، اسقاط قابل

  حقوق غربي. 2.1.2

  مستمري پس از طالق .2.1.2.1
فقهي ندارد. اين نهـاد از حقـوق    ة) ريش1353.ق.ح.خ. 11 ةاز طالق (ماد مقرري ماهيانه پس

 مـدني  قـانون  282 و 281 مـواد . است گرديده اقتباس) يقانون مدن 125 ة(ماد يسا سوئي ه فرانس
 يتحما سابق همسر از حقوقي هاي نظام ساير در البته دارد؛ اختصاص حقوقي نهاد اين به فرانسه

)؛ اما يقانون مدن 1569 ةقانون طالق) و آلمان (ماد 2 – 15 ة( ماد كاناداازجمله  ؛شده است يمال
ـ  فرانسـه   يخـانواده بـه نظـام حقـوق     يتقانون حما يسندگاننو ياد،به احتمال ز نظـر   يسا سـوئ ي

از  يـد با تـر  يطرف قـو  يناز زوج يكي ير،اند؛ چه در حقوق آلمان، بدون در نظر گرفتن تقص داشته
را به عنوان شـرط   يناز زوج يكي يرق.ح.خ تقص 11 ةماد كه يد؛ در حالكن يتحما تر يفطرف ضع

 ييكانـادا  ينقانون مـذكور، قـوان   يبدر هنگام تصو يندر نظر داشته است. همچن يپرداخت مقرر
   4.است گرفته يچندان مورد اقتباس قرار نم

  
  

                                                            
 مؤسسـه : قـم  ،5 جلـد  ،ماالسال شرايع تنقيح  الي  االفهام مسالك الـدين،  زين عاملي جبعي ثاني، شهيد .1

 .123 ص ،1373االسالميه المعارف

 .1319ق.ا.ح. مصوب  226و ماده  1318ق.ا.ت. مصوب  58ق.م؛ ماده  1206ماده  .2

 و نفقـه  و حضـانت  در حكم و حق بررسي مرتضوي، السادات و زهرا اسماعيل محمد سيد هاشمي، سيد .3
 .22و 21ص ص، 66 شماره ،1393 ، حقوقي تحقيقات مجله ،طالق در رجوع

: ترجمـه  ،ايـران  حقـوق  در همسـر  نفقه به اقتصادي رويكرد سسيل، و ماريا دبوآ، بورو و دوبان-دوريا .4
 .63 ص ،1392 اقتصاد، دنياي تهران: شعباني، فريده
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  المثل و نحله اجرت .2.1.2.2
نـدارد. آنچـه در    يرانـي و سنت ا يفقه يشةر ،ياسالم يعنوان فقه رغم بهالمثل و نحله  اجرت

اسـت و   يمـدن  يتاز قواعد عام مسئول يشده است، پرتو ينيب يشپ يقانون مدن 336 ةماد ةتبصر
به عنوان اجرت اعمال صـورت گرفتـه در منـزل شـوهر از      يبه زوجه ندارد و اخذ مبلغ ياختصاص

زن در منزل شوهر به قصد اخذ اجـرت   كارهاي جامعه، واقعيتاست. در  يرانگذار ا ابداعات قانون
يا   هاي حقوقي فرانسه همچنين در نظام 1.گيرد و چنين فرضي حقيقتاً شاذ و نادر است صورت نمي

  2.ال چنين نهادي پيش بيني نشده است كامن

  1391 ةاجراي اصل عدالت در تحكيم حقوق اقتصادي زوجه در قانون حمايت خانواد .3
از زن و مرد، مقرر شده، برابر بـا   يكهر يكه برا يحقوق« :استمطلب  ينا ياياصل گو ينا
 ي،از اركان فقه اسالم يكياصل عدل، ». «است كه بر عهده هر كدام گذاشته شده است يفيتكال

عقل و شرع را در اسالم به وجود آورده است. به بيان ديگر،  تطابقم ياست كه قانون يهمان اصل
فالن قانون بايـد   ،كند شيعه، اگر ثابت شود كه عدل ايجاب مي از منظر فقه اسالمي و حداقل فقه

چنين باشد نه چنان و اگر چنان باشد، ظلم و خالف عدالت است، ناچار بايد بگـوييم حكـم شـرع    
هم همين است. زيرا شرع اسالم طبق اصلي كه خود تعليم داده هرگز از محور عـدالت و حقـوق   

 اقتصـادي ق ايران نيز به تبعيـت از فقـه شـيعه، نظـام     در حقو 3»شود. فطري و طبيعي خارج نمي
 يـن برخوردار بـوده اسـت. ا   يثبات نسب يكاز  1307در سال  يقانون مدن يناز زمان تدو ين،زوج

 يشـه مبنـا همـان ر   ين. ااست گرديده استوار بدان كه است يمحكم ياز منشأ و مبنا يثبات ناش
اصـل  «بـه   حقوق در سازي سالم به جاي تشابهچراكه ا .استروابط  ينحاكم بر ا ي،و اله يمذهب

متمايز  ةدر خصوص مقتضاي عدالت حقوقي در مسائل زنان دو نظري 4.توجه نموده است» عدالت

                                                            
، 1391بهمـن  و دي دادگـر،  مجلـه  ،امـروز  ايران در مهريه مطالبه منفي و مثبت تبعات ليال، فيروزمند، .1

 .45 ص ،30 شماره

2. Anderson, 2007,p15. 
 .54ص، 1376 چاپ ششم، صدرا ، انتشارات ، تهران:1جلد  آثار، مجموعه، مرتضي، مطهري .3

 رواق مجلـه  ،»شـوهر  از اطاعـت  مالي، استقالل ،اسالم ديدگاه از زن تكاليف و حقوق مرتضي، محمدي، .4
 .85 ص ،3 شماره ،1380 آبان، و مهر انديشه،
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عدالت استحقاقي (عدالت  ةشود، نظري وجود دارد كه از اختالف در مفهوم عدالت حقوقي ناشي مي
متناسـب   يمقررات ياجرا ياوضع  ي،قاقمقصود از عدالت استح 1ي.عدالت مساوات ةتناسبي) و نظري

 يـت عـدالت را رعا  ياز معـان  يكـي  يمطهـر  يداشخاص و استحقاق آنـان اسـت. شـه    يتبا وضع
حقوق افراد و عطا كـردن بـه هـر     يترعا«...  :نويسد يآن م ةو درباراست استحقاق افراد دانسته 

تصـرف در حقـوق    كـردن حقـوق و تجـاوز و    يمـال ، حق او را، و ظلم عبارت اسـت از پا حق يذ
دانشمندان مسلمان از  يفتعر 2.»است يمعن ينهم ـ يبشر يعدالت اجتماع يقيحق يمعن يگران،د

است كه در پاسخ پرسش  يرالمؤمنين(ع)ها، برگرفته از سخن حضرت ام استحقاق يتعدالت به رعا
خـود قـرار    يارا در جـ  يزيعدالت هر چ 3؛»االمور مواضعها يضعالعدل «از مفهوم عدل فرمودند: 

عدالت كه مسـاوات اسـت اتخـاذ شـده      يگرد يمعنا يبر مبنا يزن يعدالت مساوات ية. نظردهد يم
بـا   يـز دارد، مـا ن  يشـتري ب ياسالم از عدالت همخـوان  يفنخست با تعر يفاز آنجا كه تعر 4.است

قابـل   .پـردازيم  يم ينزوج يمال حقوقآن در  يرد پا يبه بررس يعدالت استحقاق يةاز نظر يرويپ
خالف اصـل عـدالت توافـق     يناگر زوج يحت ياسالم، در موارد فقهايتوجه است كه طبق نظر 

. مانند توافق بر عدم شود يحكم مطابق عدالت اجرا م، شده يتلق اثر يتوافق ب ينا يزكرده باشند، ن
پرداخت نفقه توسط زوج كه به نظر مشهور فقها توافق باطل خواهد بود. شـارع مقـدس در جـزء    

عقـد را در نظـر    يننفـع طـرف   يشـه جزء احكام اسالم به خصوص در احكام معامالت و عقود، هم
هرچنـد در   5.باشد يعدل و انصاف در تعارض واقع يكه با مباناست وضع ننموده  يگرفته و حكم

در وارونه نشان دادن  يسع ،صورت گرفته است ينهزم ينكه در ا يفراوان يغاتتبل با يراخ يها سال
دهد كه بشر با درك ناقص خود از بـاطن امـوري    هاي تاريخي نشان مي بررسي. اند داشتهر ام ينا

مختلف، حكم ثابـت   يها ها و مكان زمانتواند براي عموم افراد در  شود، نمي كه با آنها مواجه مي
كـه امـروزه مـدافع حقـوق      يياز آن است كشـورها  يحاك يخيارائه كند. شواهد تار يبدون نقص

، پـس چگونـه   كردنـد  يزنان استنكاف م يتعدم محجور يرشاز پذ يشدو قرن پ يكيتا  اند، زنان

                                                            
 .40 پيشين، ص اهللا، فرج گنجي، نيا هدايت .1

 .80پيشين، ص آثار، مجموعهمرتضي،  ي،مطهر .2

 البالغه. نهج 437حكمت  .3

 .30پيشين، ص آثار، مجموعهمرتضي،  ي،مطهر .4

 .89 ص ،1417 االسالمي، النشر سسهمؤ قم: ،الوثقي عروه كاظم، محمد سيد يزدي، طباطبايي .5
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 ياقتصاد يثزن و مرد چه از ح يبه برابر يشكه هزار و چهارصد سال پرا احكام اسالم  توان يم
  حكم قرار داد؟!!! يرا مبنا يناقص بشر ياتفرو گذارد و نظر ،حكم داده است ي،و چه حقوق

 يخـانواده، حـاو   ةقـانون در حـوز   يـدترين ، به عنوان جد1391ه مصوب خانواد يتقانون حما
 يـم كه رژ ياصول توان يقانون م ينمواد ا يبا بررس رو، ين؛ ازااستگذار  نقطه نظرات قانون ينآخر

اصل  يناثر ا يشترين، شناخت. هر چند بدهد يرا شكل م يكنون يزوجه در نظم حقوق يحقوق مال
 يكـرد رو يشـتر كـه ب  يو از قـانون  يـد د توان يزوجه م يحقوق مال يجادا ةو فلسف يرا در احكام كل

بحـث مـا در ارتبـاط     با موضوع مـورد  يمطور مستق كه به رود يتوقع نم ،در موضوعات دارد يشكل
برخي  1اند، شده ينتدو ينگر اصل عدالت و واقع يكه بر مبنا يمثال، عالوه بر مواد عنوان باشد. به

نگـري   طور غيرمستقيم بـه اصـل واقـع    ذيرش ضمني حقوق مالي زوجه بهمواد نيز هستند كه با پ
زوجـه   يالمثـل و نحلـه را بـرا    اجرتموادي كه وجود حق مهريه، نفقه،  ةاشاره دارند. در واقع كلي

 يـن انـد، در ا  حقـوق را ذكـر كـرده    ينا يفاياست ياند و احكام مرتبط با چگونگ مسلم فرض نموده
  .گيرند يم يدسته جا

  عدالت اصل با متناقض قانوني مواد .4
شـود. عـدم توجـه     مـي اشـاره   ند،تر به موادي كه به نقض اصل عدالت نزديك قسمتدر اين 

(و است نشده  يبه ثبت نكاح و يكه الزام يموقت ةزوج ياحقاق حقوق مال يگذار به چگونگ قانون
از  يـت حما) هم مخالف اصل عدالت و هم ناقض اصـل  شود ينم خ.ح.ق 21شامل سه شرط ماده

اقـدام   21 ي تر نسبت بـه حكـم مـاده    جامع يديگذار با د بود كه قانون يسته. شااستحقوق زنان 
و در  شـود  يواقعه مـ  ينا يندةمنجر به رشد فزا يعتاًچرا كه عدم الزام به ثبت نكاح موقت، طب ؛كند
در  2هـد بـود.  از آنهـا خوا  يكـي  يمـال  يكه دعـاو  كند يبروز م يزن يطور مسلم اختالفات آن به يپ

ـ   يادهعدالت را صرفاً در چارچوب خانواده پ ياجرا ،كه قانون يصورت كـه بـه   را  يكرده اسـت و زن
 يتموردحما ،درآمده باشد يبه نكاح مرد يشتر،ب يا حتي  ساله 20طور موقت ولو  مختلف به يلدال
  قرار نداده است. يشخو

                                                            
 .خ.ح.ق 53 و 48 ،30 ،29 ،12 ،7 ،5 مواد جمله از .1

 مجـد،  تهران: ،)1391 مصوب( خانواده از حمايت قانون نقد و قضايي تفسير محمدباقر، وند، قربان .2
 .71 ص ،1393
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 يـل ممكـن اسـت بـه دل    ،باشد مي يه،مهر يانكاهش زندان يدر راستا كه يزق.ح.خ ن 22 ةماد
زن، نسبت  يفريك يتقانون از حما ينگردد. ا ياز احكام مخالف با اصل عدالت تلق نگري يسطح

كه بر اسـاس نظـر مشـهور     يدر صورت ؛سكه استنكاف كرده است 110باالتر از  يةمهر ةبه مطالب
؛ شود يشمرده م يونمدو مرد  يندا ةينشده و زن نسبت به مهر يينمهر تع يبرا يسقف يچفقها ه

ـ حق، به علت نامتعـارف محسـوب شـدن مهر    ينزن امكان وصول به ا يماده برا يندر ا يول  ةي
با صدور حكم اعسـار   يزشده است كه آن ن يحقوق يسكه، محدود به ضمانت اجرا 110باالتر از 

ـ كه عدم پرداخت اقساط آن برخالف اقسـاط مهر  يطتقس ين. ااست يرمرد قابل تفس  110 يـر ز ةي
نـدارد و زن بـا    يحقـوق  ةو امكان جلب مرد را به همراه داشـت، پشـتوان   يفريك يتسكه كه حما

طبق قـانون، در   1خود اقدام كند. ةو مطالبه خواست يند نسبت به تأمتوان مي ياثبات عدم اعسار و
د عدم اعسار مر يدبا ،خود دادخواست بدهد ةيمهر ةسك 110از  يشترب يافتدر يكه زن برا يصورت

جامعـه   يتقانون از آنجا كه ناظر به واقع ين. ايدنما ياز مرد را به دادگاه معرف يمال ،را ثابت نموده
و  ياز مشـكالت حقـوق   يارياست كـه باعـث برطـرف شـدن بسـ      ينيقوان ازجمله ،باشد مي يفعل

رسم غلط حاكم بر جامعه مجبور به قبول چند هزار سـكه   يلكه به دل ي. شخصگردد مي ياجتماع
. عواقـب و  اسـت در صورت عدم پرداخت محكوم به زندان تا آخر عمـر   ،شود مي يهه عنوان مهرب

 يتمتعـادل شـدن وضـع    يبـرا  گذار قانون .يستن يدهپوش كس يچبر ه مورد بيحبس  يتبعات منف
 يـن ا ،رو ازايـن  2.داشـته باشـد   يكه با متعارف جامعه سازگار كند مي ينيجامعه اقدام به وضع قوان

 يـن اسـت ا  ممكن البته. رسد يبه نظر م يشدن رسوم غلط ضرور يدهبرچ يمثال آن براقانون و ا
 اي نوعيـه  مصلحت دليل به ،باشد هم اينگونه اگر اما ،برسد نظر به نافيزن م يهقانون با حق مهر

  .استمربوطه مقدم  ينقوان يگربر د ،قانون وجود دارد ينكه در اصل ا
  
  

                                                            
 نفقه، -خانواده امور در تهران استان تجديدنظر هاي دادگاه قضايي رويه محمدرضـا،  زندي،: ك.ر .1

 .67ص  ،1394 جنگل، تهران: ،آن سيطتق و مهريه نحله، و المثل اجرت آن، استرداد و جهيزه

 زنـان،  راهبـري  مطالعـات  مجله خانواده، از حمايت اليحه در مهريه بررسي و نقد مهدي، سيد جاللي، .2
 .18ص  ،48 شماره ،1389 تابستان
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  خانواده اصل عدم تكليف اقتصادي زن در .5
جمله اصول مطرح در ذيل بحث عدالت استحقاقي، اصل تكليف مرد به حمايت مالي زن و  از

طـور   ينمـرد از زن و همـ   يمـال  يـت حما خانواده و در مقابل عدم تكليف زن در اين مورد اسـت. 
 يفآنها تكل ينتر كه مهم است يدر خصوص زوجه در چند شكل قابل بررس يو ياقتصاد يفتكل

  .استو نفقه به زوجه  يهداخت مهرمرد به پر

  الزام مرد به پرداخت مهريه .5.1
در زمـان انعقـاد عقـد نكـاح توافـق       يهنسبت به مهر ينولو زوج يه،الزام مرد به پرداخت مهر

. استموضوع در نظر شارع مقدس  ينا يتاز اهم يتوافق بر عدم مهر كرده باشند، حاك ياننموده 
به پرداخت آن و بر  يو اخالق يالزام مؤكد حقوق يه،مهر يگاهجامتعدد در خصوص  ياتو روا ياتآ

(ع) يرالمؤمنينمدعاست. حضرت ام ينبر ا يزنان، شاهد يحقوق مال ييعحذر داشتن مردان از تض
است كه به واسـطه آن   يزيبه آن الزم است، پرداخت چ يكه وفا يشرط ينسزاوارتر«فرمودند: 

 ياز موارد يگرد يكيزنان،  يوجود حق حبس برا ين،وه بر اعال 1»يد.ا زنان را بر خود حالل كرده
زن قبـل از هرگونـه مواقعـه،     ينكها 2.استشارع  يپرداخت مهر برا يتاهم ةاست كه نشان دهند

از  ،همراه اسـت  يو قانون يشرع يتبا حما يو ينحال خود را دارد و عدم تمك يةمهر ةحق مطالب
ـ  كند يچرا كه مرد را موظف م ؛ندارد يت همخواناست كه در نظر اول با اصل عدال يموارد  يشپ

  همسر خود اقدام كند.  يةمشترك نسبت به پرداخت مهر ياز شروع زندگ
به مسئله  ينگاه جزئ سببامر به  يناست. ا شده ياديحق حبس، باعث بروز مشكالت ز البته

 ،رو ازايـن دنبال دارد. را به  ها بخش يگرامكان بروز مشكل در د ةبه مسئل ي. نگاه جزئاست يهمهر
 يـان بن يماما تحك است،هر چند حق زن  يه. مهرشوند اصالح بايد جامع نگاه يك اب يهمهر ينقوان

كـه   اي مسـئله شارع مقدس بوده است.  تأكيداصل عدل و انصاف همواره مورد  يتخانواده با رعا
سـب بـا آن وضـع كنـد.     احكـام متنا  يـد با يحاكم اسالم ،يردموارد قرار بگ يگرالشعاع د اگر تحت

                                                            
 األولـي،  الطبعه التراث، إلحياء البيت، آل موسسه: بيروت ،25 جلد ،الشيعه وسايل حسن، محمدبن عاملي، حر .1

 .267 ص ،1413

 تابسـتان  اسـالمي،  حقـوق  نشـريه  ،اماميه فقه بر تكيه با زوجه حبس حق مهدي، سيد ميرداداشي،: ك.ر .2
 .12 ص ،21 شماره ،1388
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است كه سبب  يموارد ازجمله ،يمشاهد آن هست يهدر مورد مهر يكه به صورت عموم هايي حبس
 اقسـاطي  پرداخـت  قـانون،  حكم طبق كه زماني از خصوصاً. گردد ميخانواده  يانمتزلزل شدن بن

درت در عـدم قـ   يلحبس به دل يادازد و نامتعارف هاي مهريه افزايش شاهد شد، ممكن نيز مهريه
. يسـت بـا عـدل و انصـاف سـازگار ن     يزن يهپرداخت نشدن حق مهر ي. از طرفيمپرداخت آن هست

 ةينكه در زم يشمندانياند ينو نه پرداخت نشدن آن؛ بنابرا استنه حق حبس قابل دفاع  ،رو ازاين
 اي چاره يدبا معضل ينرفت از ا برون يبرا ،آشنا هستند يزن يفقه يدارند و به مبان يخانواده آگاه

 هـاي  يتتوجه به واقع با ونگاه جامع  يكبا  ينهزم ينگذار در ا رسد كه قانون ي. به نظر مينديشندب
 عنـوان  بـه كنـد.   يـين و تع يفمشخص تعر يها از آنها مالك و محدوده يكهر براي بايدجامعه 
 برخـي  برچيـدن  بـراي  مـوارد  برخـي  در ،دارد دست در كه اختياراتي به توجه با شرع حاكم ،مثال
 حقـوقي  امـور  بـه  مربوطـه  مشـكالت  از برخـي  نمـودن  حل و مهريه امر در نادرست هاي بدعت
 تعيـين  كـه  چند هر يعني. كند تعيين افراد شئون به توجه با مهريه براي خاصية محدود تواند مي

 بخشي نظام مصلحت درك براي و فعلي شرايط در ،ندارد فقهي مبناي آن براي حد بيان و مهريه
 را امـر  ايـن  ،كـرده  اسـتفاده  خود اختيارات از تواند مي اسالمي حاكم ،خانواده به مربوط ائلمس به

  .نمايد منسجم

  الزام مرد به پرداخت نفقه .5.2
ترين حقوق مالي زوجه است كه طبـق آن شـارع، مـرد را تحـت هـر       يكي ديگر از مهم  نفقه

زن، ازجملـه   يزنـدگ  يحتاجما يةته. كند يمشرايطي مكلف به حمايت مالي و تأمين زندگي زوجه 
 1زن، بر مرد واجب شده است. يزندگ يتخوراك، پوشاك، مسكن و اسباب منزل متناسب با وضع

شارع از زنان  يتاز حما يكه حاك باشد يقابل توجه احكام نفقه م ةتناسب نفقه با شأن زوجه، نكت
 يسـت، برخـوردار ن  يزن يندانچ يمال يكه از غنا يطبق شرع مرد دانيم، يكه م يطور است. همان

زن، مـرد موظـف    ةخدمه باشد، در صورت مطالب يكه دارا يندبرگز يترا به زوج يچنانچه همسر
 يدخالت ،است يزانمرد به چه م يمسئله كه توان مال ينخادم استخدام كند و ا يو ياست كه برا

حكم، بنابر مصلحت حـاكم بـر    ينگذار با دخالت در ا نفقه از نظر شرع ندارد. البته قانون يزاندر م

                                                            
 االسـالميه،  دارالكتـاب  تهـران:  ،31 جلـد  ،االسالم شرايع شرح في الكالم جواهر حسـن،  محمد نجفي، .1
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زن نموده اسـت   ةنفق يزانم يينتع يمرد برا يمال ييجامعه، دادگاه را ملزم به در نظر گرفتن توانا
 يـين دخالت در حكم شارع مقدس منجر به صدور احكام ناعادالنه در تع ينكه هم يمو شاهد هست

؛ هرچنـد در  باشـد  يار مگذ قضات شده است كه خالف هدف قانون يبرخ يزن از سو ةنفق يزانم
 يناز زنـان و تـأم   يمـال  يـت حما ي،شرع ينمواز يعدالت بر مبنا يهدف كه اجرا ينهم يراستا
عدم پرداخت  يبرا يفريك يضمانت اجرا يينزنان در جامعه است، تع يو اقتصاد ياجتماع يتامن

همسـر   يبرا يمرد مكلف است محل سكونت مناسب ينكها يگرد ةوجود داشته باشد. نكت يزنفقه ن
شأن است كه آن منزل با  يدر صورت يت. البته وجوب تبعيدنما يتتبع يدبا يزكند و زن ن ياخود مه

زن حـق   ،صـورت  يـن متوجـه زن نباشـد. در ا   ييآبرو يا يجان نظراز  يو ضرر باشدمتناسب  يو
هر است كه اگر زن در ضمن عقد شرط بكنـد كـه در شـ    يناز فقها بر ا يبرخ نظرمخالفت ندارد. 

   1.باشد ميشرط نافذ  ينخواهد ماند ا يخود باق
 امـر  ايـن  1005 ةمـاد  طبق اما داشته، وجود شرط اين مورد در فقها بين نظري اختالف البته

  .است شده شمرده صحيح شرط
اي كه مالك بايـد صـرف مملـوك خـود      طبق احكام شرع، سه نوع نفقه وجود دارد: اول نفقه

نسان بايد صرف اقارب خود يعني فرزندان، پدر و مادر و خويشاوندان اي است كه ا دوم نفقه ؛نمايد
نمايد. شرط مكلف شدن فرد به پرداخت اين نفقه، ناتوان بودن شخص واجـب النفقـه و توانـايي    

 ينصرف همسر خود كند. در پرداخت ا يداست كه مرد با يا سوم نفقه است؛مالي فرد نفقه دهنده 
 يمـال  ييتوانا ياًاست. ثان تأثير يزن ب يوالً تمكن و عدم تمكن مالا ي،نفقه برخالف دو صورت قبل

 يو اجتمـاع  يثالثاً در پرداخت نفقه شأن و منزلت خانوادگ يست،مرد شرط الزام به پرداخت نفقه ن
اگر مرد از پرداخت آن ممانعت كند، زن حق دارد بـه   ينكهعمل است و رابعاً ا يزن مالك و مبنا

 يافتكند و در صورت اثبات، مرد را محكوم نموده و نفقه را در ادعو ةقاما يامر حقوق يكصورت 
 يد،آ يشغرما تعارض پ يرنفقه زن و طلب سا يناگر ب ينكههم ا يانيپا ة. نكتيدمرد را حبس نما يا
  دارد. ي. چون هم واجب است و هم الزام حقوقشود يزن مقدم م ةنفق

احكام  ينقانون وضع نكرده، بلكه ا يگريد يهلو ع يكياست كه اسالم نه به نفع  ينا يقتحق
در  يشـي زن و مـرد و دوراند  يو اجتمـاع  يجسـم  ي،روحـ  يتنسبت به وضع ينيب با واقع ينو قوان

                                                            
 .364، ص1413  ،چاپ اول يم،، قم: دارالقرآن الكر2 جلد العباد، هدايها،  محمدرض گلپايگاني، .1
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زن  ةنسـل بـه عهـد    يـد تول يفرسا و رنج طاقت يتمسئول ينكهمصالح هر كدام وضع شده است. ا
و عوارض آن را تحمل  يمانزا يختس ي،باردار ةدور ينيسنگ يدزن است كه با ينگذاشته شده و ا

 ييتوانـا  ،زن كاسته يبدن يرويموارد، از ن ينا ةو هم يدنما يبدهد و پرستار يركودك را ش يد،نما
گـذار قـرار    موردتوجه قـانون  يستياست كه با يتي؛ واقعدهد ياو را در كار و كسب درآمد كاهش م

قرار  يدر وضع مشابه يزندگ ةبودج ينتأم چراكه اگر بنا بشود قانون، زن و مرد را از لحاظ يرد؛بگ
  خواهد كرد. يداپ ينامناسب يتزن وضع يد،ننما ياز و يو اقتصاد يمال يتحما ،داده

عوامـل در   يناز مؤثرتر يكيكشورش را موردتوجه قرار ندهد؛  يندةكه آ يستن يا جامعه يچه
زنان است،  ةبر عهد يشترب فرزندان يتفعال آن است؛ حال از آنجا كه ترب ةجامع يهر كشور يندةآ

 يزنـدگ  ةادامـ  يجز اشـتغال بـرا   يا چنانچه قرار باشد زن و شوهر هر دو شاغل باشند و زن چاره
 ينبنابرا 1.يدصدمه خواهد د يندهو نسل آ شود يفرزندان خلل وارد م يتنداشته باشد، مسلماً به ترب
به  يضرور يزجامعه ن يندةآ ينتأمآرامش و استحكام خانواده و  يمرد برا ةوجوب نفقه زن بر عهد

  .رسد ينظر م

  )1391(اجراي اصل عدم تكليف اقتصادي زن در قانون حمايت خانواده  .5.3
، باشـند  يمـ المثـل   عالوه بر موادي كه متذكر حقوق مالي زوجه از قبيل مهريه، نفقه و اجرت

 يوجـه در زمـان زنـدگ   كردن ز ينهكه هز دارد يم يانخانواده به صراحت ب يتقانون حما 30 ةماد
در  -30 ةماد« :باشد يو قابل مطالبه م يو يفتكل يورا يالمثل، امر مشترك، فارغ از بحث اجرت

مخـارج متعـارف    ياز مال خـود بـرا   ياذن و ياكه زوجه در دادگاه ثابت كند به امر زوج  يموارد
ه را اثبـات كنـد،   كرده و زوج نتواند قصد تبرع زوج ينههز ،زوج است ةمشترك كه بر عهد يزندگ

 ياربسـ  هـاي  ياز ابداعات و نـوآور  يكيماده كه  ين. ا»يدنما يافتدر يد معادل آن را از وتوان يم
 تحقـق  يطبـرخالف بحـث شـرا    ينكـه اول ا :باشد يم يژگيچند و ياست، دارا يدمثبت قانون جد

، بلكـه اثبـات   كرد خود دستور زوج را اثبات كند ينههز ةمطالب يبرا يستالمثل، زن مجبور ن اجرت
، در دادگـاه  باشـد  يمـ  تـر  يـك امروزه نزد يزندگ يتاجراتر و به واقع اذن زوج را كه به مراتب قابل

خود  يبرا يانداز و پس يهسرما يچكه ه يزن شاغل ياست كه وقت يعيقبول دانسته است. طب قابل
 يمتمـاد  يانسـال خانواده خـرج نمـوده و زوج در طـول     يكه درآمد خود را برا كند يندارد، ادعا م
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بر استفاده از درآمد زوجه  يخود را مبن يتاذن و رضا يطور ضمن به ؛عمل ننموده ينبه ا ياعتراض
  ابراز داشته است.

 يزنـدگ  هـاي  ينهدر حال حاضر اكثر زنان شاغل، درآمد خود را صرف هز دانيم، يطور كه م همان
عمـل   يـن كه قائـل بـه ا  را  يرف، زنكرده كه ع يداپ يشعمل افزا ينا يو تا حد نمايند يمشترك م

 يـن ا يلاز دال يكي كنند، يكه با زنان شاغل ازدواج م ياغلب مردان ي. حتپذيرد يم يبه سخت ،نباشد
  اند. عنوان كرده يزندگ هاي ينهدر هز يهمراه ييانتخاب خود را شاغل بودن زن و توانا

 ينزن در خانواده ا ياقتصاد يفعدم تكل يحكم شرع يادآوريحكم با  ينا يجادگذار با ا قانون
 يعنـي المثـل،   اجـرت  ةنسبت به مطالبـ  يتر روال ساده يزوجه قائل شده است كه ط يحق را برا
به احقاق  ،زمان مطالبه يتبه اثبات قصد عدم تبرع و صرف دستور زوج و بدون محدود يازبدون ن
بـا   اراست خانواده، هم زن در ياقتصاد يفكه اصل عدم تكل يمبپردازد. گفت يشخو شدة ييعحق تض
، بـا  53 ةحكم، در مـاد  ينگذار با اذعان به ا . قانوناستخانواده  يمال يتمرد به حما يفاصل تكل

و اقـارب خـود (در    يشـرع  يـل كه از پرداخت نفقه به همسر خـود بـدون دل   يمحكوم كردن مرد
هـركس بـا   :«اردد يمـ  يـان ب نمايد، ياشخاص واجب النفقه)، استنكاف م يازو ن يصورت تمكن مال

اشـخاص   يرنفقه سا يةاز تأد يااو ندهد  ينزن خود را در صورت تمك ةنفق ي،داشتن استطاعت مال
منـوط بـه    يفـري ك يب. تعقشود يدرجه شش محكوم م يريواجب النفقه امتناع كند به حبس تعز

 يـا  يـي جزا يبدر هر زمان تعق يتاز شكا ياست و در صورت گذشت و يخصوص يشاك يتشكا
عـدم پرداخـت نفقـه، بـا وجـود       يفـري ك يضمانت اجرا يش. افزاشود يمجازات موقوف م ياجرا
 يخـانواده بـرا   يطمـرد در محـ   يفانجام تكل يتاز اهم يتحكا يد،قانون جد يزدائ حبس ياستس

 يمـال  يتزوجه و حما يحفظ ثبات و استحكام خانواده با پرداخت حقوق مالزيرا  ؛گذار است قانون
  دارد.  يمرتباط مستقخانواده توسط مرد ا

  المثل اجرتالزام مرد به پرداخت  .5.4
آن در قانون جديد با تغييراتي همـراه   ةكه مطالب استالمثل  اجرت ،از ديگر حقوق مالي زوجه

 يدعـوا  يـل در ذتوانـد   مـي المثـل   اجرت ةخانواده، مطالب يتقانون حما 29 ةبوده است. طبق ماد
اصل حرمت  يبر مبنا 336 ة. حكم ماديردصورت پذ يدنقانون م 336 ةماد ةطالق و طبق تبصر

 يو ةكه شـرعاً بـه عهـد    ييزوجه را نسبت به انجام كارهاآن است و در تبصره  يافته ينكار تدو
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المثل باشد، اگر به درخواست زوج و با عدم قصد تبرع صـورت   آن كار اجرت يعرفاً برا يول ،نبوده
 يزوجه را بررس يفو تكال مراجعه يبه احكام فقه يوقت .داند يالمثل م گرفته باشد، مستحق اجرت

 يبه معاشرت بـه معـروف و معاضـدت در زنـدگ     يفزن، تكل يكه در شرع برا بينيم يم كنيم، يم
 يباشـد و بـرا   يدار خانه يمعمول ياز كارها ياز انجام برخ يد حاكتوان يمشترك وجود دارد كه م

تـوان در نظـر    مـي خصـوص ن  يـن در ا يالمثل ، اجرتدهد يكارها را تبرعاً انجام م ينزن كه عرفاً ا
مـثالً   ؛گـردد  تلقيكارگر  يكمشترك به مثابه  يزن در زندگ يتاست كه فعال ممكن يگرفت، ول

در برخي مناطق كشور زنان به همـراه همسرانشـان و حتـي بيشـتر از آنهـا بـه كـار كشـاورزي         
زن در نقـش يكـي از كـارگران ايفـاي      ،وليـدي كه با ايجاد كارگاه ت ييها يا در خانواده پردازند يم

است كـه   يعي، طبشود يمو درآمد صرفاً از آن مرد است ولي حقوق دريافت نكرده  ،كند وظيفه مي
حـق را داشـته باشـد كـه      ينا شود، يو طالق داده ماست همسر مواجه شده  يكه با ناسپاس يزن

مطالبه داشـته باشـد.    ،ام داده استخود انج يشرع يفكه عالوه بر تكال يينسبت به اجرت كارها
از انصـاف و منطـق    ياز مـوارد خـال   يليدر خ يزاز زمان وقوع طالق ن يرامكان مطالبه در غ يحت
ة مادالمثل ايام زوجيت را مطالبه كند،  افزون بر اين، اگر زوجه به هر دليل نتواند اجرت 1.باشد ينم

اصـالح مقـررات مربـوط بـه طـالق مصـوب       قانون  6ة تبصر )ب(خانواده، بند  يتقانون حما 58
حكـم بـه پرداخـت نحلـه      ينكرده است. بنـابرا  امنسوخ، مستثن ينرا از شمول قوان 21/12/1371

بـا  «قـانون مـذكور،    6 ةتبصـر  )ب(. طبق بنـد  ي استگذار همچنان به قوت خود باق توسط قانون
 ينجام داده و وسـع مـال  كه زوجه در خانه شوهر ا ييمشترك و نوع كارها يتوجه به سنوات زندگ

از  يگرد يكي يزنحله ن» نمايد. يم يينزوجه تع يرا از باب بخشش (نحله) برا يزوجه، دادگاه مبلغ
مـرد از زن و اصـل    يمـال  يـت براساس اصل حما يقاًكه دق استتعلق گرفته به زوجه  يحقوق مال

 يزدر هنگام طالق ن استدر شرع از مرد خواسته شده  ينكهشده است. ا يجادمعاشرت به معروف ا
 يـت اهم ةنقـض كننـد   يكنقرار دهد، اگرچه در قانون ما حكم اجبار گرفته است ول يزن مال يبرا
  . يستزنان در نظر شارع ن يمال يتحما

                                                            
 زنـان،  راهبـردي  مطالعـات  پژوهشـي  علمـي  فصـلنامه  ،زوجه اشتغال منع بر زوج حق سادات، ليال اسدي، .1
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  زوجه  يحقوق مال آثار ناكارآمدي .6
 ينكـه قـوان   يـابيم  درمي يران،خانواده در ا يمشكالت مربوط به حقوق مال در شناسي يشهبا ر

. گـردد  مـي  نظمـي  بيتشتت و  نوعي به يمنته يفعل ةموجود جامع هاي واقعيتوطه با توجه به مرب
موارد اصل عـدالت و انصـاف در    يو در برخ نيستجامعه  هاي واقعيتبر  يوضع شده مبتن ينقوان

و پـس از   يزن و مـرد را در طـول زنـدگ    يكه تعادل اقتصـاد  اي ، به گونهنشده است يتآنها رعا
استيفاي حقوق خود  ي بهالبته تا زماني كه زوجه تمايل .دهد ميقرار  يرتأث تحت يداًشدانحالل آن 

اما در فرض مخالف، ناهمگوني زيـادي   برقرار است، نداشته باشد، نظم و تعادل اقتصادي خانواده
سكه بهار آزادي در نظـر   300براي مثال، اگر متوسط مهريه زنان  1آيد. در خانواده ايراني پديد مي

گرفته شود، مرد در صورت تمكن بايد بخش اعظمي از دارايي خود را به زن بدهد. وانگهي، عموم 
شـود و   اي نيستند و با پذيرش اعسار زوج، مهريه تقسيط مـي  مردان قادر به پرداخت چنين مهريه

بـه   يمبلغـ  ييهنگـام جـدا   ين،به زوجه بپردازد؛ عالوه بر ا يانهرا ماه يها سال مبلغ تا ده يدباوي 
زوج  يدر نظـام مـال   تعـادلي  بـي امر بـه   اين. شود ينحله به زوجه پرداخت م ياالمثل  عنوان اجرت

موجـب   ،تحمل كنـد  يزخرج آنها را ن يدداشته باشد كه با يمرد فرزندان ين. اگر همشود مي يمنته
طبقه  نگينياوضع م يباًمثال كه تقر ين. اگردد ميبه خانواده  يبه او و صدمات روان يفشار اقتصاد
مورد  درو تشتت  يناهمگون يبه خوب دهد، يجامعه را نشان م يفعل يتو واقع يرانيا ةمتوسط جامع

و  شـود  يمشترك محبوس مـ  يزوج در زندگ يت،وضع ينا ةيج. در نتنماياند مي رامربوطه  ينقوان
  دهد. ار زوجه را تحت فشار قر نادرست هايي ممكن است از راه يحبس قانون يناز ا ييرها يبرا

  تقليل رغبت به ازدواج و افزايش سن ازدواج .6.1
فارغ از مسائل اجتماعي، تغيير توازن اقتصادي بين زوجـين، ميـل بـه ازدواج را كـاهش داده     

شمسي توازن اقتصادي در خانواده عمدتاً به نفع زوج و بـه   1350هاي پيش از دهه  است. در سال
ايراني به كشاورزي و دامـداري مشـغول بـوده     ةثر جامعضرر زوجه بوده است. در آن دوران كه اك

اند. در برابر، زنـان فـارغ از    هاي معيني به فعاليت اقتصادي مشغول بوده است، مردان صرفاً در ماه
همچـون   ياقتصـاد  يـت تر بوده است، به فعال سختتربيت فرزندان كه به مراتب از دوران كنوني 

                                                            
 ،خـانواده  حقوق اقتصادي تحليل ايران، حقوق در همسر نفقه به اقتصادي رويكرد متـين،  درام،پ .1

 .78 ص ،1392 اقتصاد، دنياي
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 يـت از زوجـه حما  يقدرتمنـد  يتيحما يموارد، نهادها ينبر ا اند؛ عالوه و... مشغول بوده يبافيقال
كرده است. زوجه موظف  ييرخانواده كامالً تغ ياقتصاد يتوضع ي،فعل يتاست. در وضع كرده ينم

در صـورت داشـتن    ياندارد  يمستقل ياقتصاد يتفعال ياو در عمل هم  يستن ياقتصاد يتبه فعال
 ة. در برابـر، بـا رشـد طبقـ    باشـد  يمشترك نم يدر زندگ ينهمستقل، ملزم به هز ياقتصاد يتفعال

 ياقتصـاد  يـت ، فعالصـنعتي  يمـه به اقتصـاد ن  يو گذار از اقتصاد كشاورز يرانيا ةمتوسط در جامع
ـ   يزندگ ينةمردان تمام وقت شده و بار هز  يـن از ا يشبر دوش آنهاست؛ در برابر، همچنان كـه پ

  داشته است. اي كننده يرهخ يفيكو  ياز زوجه، رشد كم يتيحما يذكر شد، نهادها
در واقع، عدم توازن اقتصاد خانواده به نفع مردان به سمت عدم توازن به نفع زنـان حركـت و   

 يبـر اسـاس آمارهـا    شود. يوضع، موجب عدم رغبت مردان به ازدواج م يننموده است. هم ييرتغ
 27.2و  1393در سـال   267، بـه  1355سال در سال  1/24سن ازدواج مردان از  يانگينم ي،رسم

به  1355سال در سال  19.7از  يزسن ازدواج زنان ن يانگيناست. م يدهرس 1395و  1394در سال 
تجرد  يزانسن ازدواج، م يشاست. عالوه بر افزا يافته يشافزا 1394و  1393سال در سال  23.4
 هـاي  يافتـه س اسـت. بـر اسـا    يدهبه خود د يريچشمگ يشافزا يراندر ا يزو عدم ازدواج ن يقطع
امـا در سـال    ،انـد  سال متأهل بـوده  40تا  30 ين% زنان ب96.97، 1370در سال  ين،محقق يبرخ

 ي% دختـران بـاال  12حـدود   يب،ترت يناند؛ بد سن ازدواج كرده ين% زنان با ا88.37، صرفاً 1389
  اند. سال هرگز ازدواج نكرده 30

  قضايي ةتعديل حقوق مالي زوجه توسط عرف و روي .6.2
نمايد. چنانچه تـأمين   فارغ از تقليل رغبت به ازدواج، عرف نيز حقوق مالي زوجه را تعديل مي

گردد.  تحميل ميزوجه  ةق.م.) بر خانواد 1107، (ماده استمرد  ةجهيزيه كه شرعاً و قانوناً بر عهد
عنـوان  . بـه  نمايد يم يلطور معمول حقوق زوجه را تعد بهقضايي و حتي دكترين حقوقي نيز  ةروي

 79طالق به درخواست شـوهر،   ةپروند 146پژوهشگران، در  يبرخ يمورد يمطابق بررس ،نمونه
اسـت   يـده نگرد يـين تع زوجـه  المثـل  پرونده اجـرت  62كه در  يدهمورد منجر به صدور حكم گرد

 يكه از تورم نهادها كنند يم يرتفس ينوع عالوه بر موارد فوق، دادرسان حقوق زوجه را به .%)78(
  شود.  يشگيريپ يتياحم
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  تعديل حقوق زوجه توسط قانون .6.3
گـذار ايرانـي توسـعه و تـورم      كلي قـانون  گيري يجهنت ،هاي تحقيق حاضر هرچند مطابق يافته
به دليل ناكارآمدي برخي نهادهـاي فـوق، خـود بـه تعـديل ايـن حقـوق         ،حقوق مالي زوجه بوده

گذار بـار   قانون ،زيادي كه مهر زياد پديده آوردهپرداخته است. مثالً با توجه به مشكالت اجتماعي 
 22بر دوش زوجه نهاده است (ماده  يسكه بهار آزاد 110از  يشرا در مهر ب ياثبات استطاعت مال

  است. يخالف اصول حقوق ي) كه امر1391ق.ح.خ. 

  ثباتي خانواده بي .6.4
حقوق عبارت اسـت از  . اين استبرخي حقوق مالي زوجه منوط به طالق از سوي مرد  ةمطالب

 اسـت، اصوالً طالق بـه دسـت مـرد     يرانا ينحله. از آنجا كه در نظام حقوقشرط تنصيف داريي 
 يافتـه كـاهش   يداًشـد  يرانطالق در ا يزانفوق، م يقانون يرياست كه با سختگ ينا يهانتظار اول

 ينتـر  مهـم  يـد ترد يب 1.شود يفوق آشكار م يحقوق ينهادها يصورت، ناكارآمد ينا يرباشد؛ در غ
 ي،. مطابق آمـار رسـم  استنظام خانواده، نسبت ازدواج به طالق در كشور  يتانسجام و تثب يارمع

 ينتـر  مسـتحكم يرو در حـال حاضـر غ   يابـد  يروز كاهش م روزبه يراننسبت ازدواج به طالق در ا
  .يمرا شاهد هست يخدر طول تار يرانيا ةخانواد

  هاي منظم حقوق مالي زوجه مدل .7
 يـد با ي،و اقتصـاد  يحقـوق  پرداز يهقرار دارد. نظر يبنظم و ترت ي،و پراكندگ يرابر آشفتگدر ب

به نحو كارآمد و عادالنـه اعمـال شـوند. منظـور از      يحقوق يتا نهادها يدمنظم ارائه نما اي يهنظر
 ةرابطـ  يـك است. چنانچه توازن در  ينظام حقوق يكدر  يحقوق يعادالنه، متوازن بودن نهادها

بـه انعقـاد قـرارداد     يـل و م شـود  يركود بر آن حاكم م يجخورد، به تدربدوطرفه به هم  يادقرارد
 يو طراح يانزوجه با دو نظر قابل ب يمنسجم حقوق مال يها مدل رسد ي. به نظر ميابد يكاهش م
. در غالـب  گردنـد  يبرخـوردار مـ   يبرابـر  يمـال  يفاز حقـوق و تكـال   ينمدل، زوجـ  يكاست. در 
. در برابـر، ممكـن اسـت    نمايـد  يمـ  يرويمدل پ ينو خصوصاً حقوق فرانسه از ا يغرب يكشورها

                                                            
 اول، چـاپ  جاودانـه،  جنگـل،  تهـران:  ،آن وصول روش و زوجه مطالبات محمـد،  روشن، و حسين مهرپور، .1

 .45، ص 1391
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ـ  ينـد برآ يـت، برخوردار نباشند؛ اما در نها ياز حقوق مساو ينزوج  ينزوجـ  يفحقـوق و تكـال   يكل
  .شود يختم م يبرابر ينوع به

  مدل برابري مستقيم  .7.1
موال را برگزينند. در ايـن صـورت،   توانند نظام مالي اشتراك ا در نظام حقوقي فرانسه، زوجين مي

مشـترك محسـوب    يزهاي زندگي تكليف مشترك دارند و درآمد آنها ن هر دو نسبت به تأمين هزينه
. در شـود  يمـ  يمتقسـ  ياموال بـه صـورت مسـاو    ين،از زوج يكيفوت  يا يي. در هنگام جداشود يم

سـتقالل امـوال را اظهـار    خود نسـبت بـه ا   يلنكنند و تما ينشرا گز يمدل ينچن ينكه زوج يصورت
گـذار اشـتراك    صورت، قانون ينا يردارد. در غ يخود استقالل مال ييدر دارا يشاناز ا يكهر  يند،نما

به اشـتراك امـوال دارنـد. بـر اسـاس نظـر        يل. هر چند غالباً تمانمايد يم يلتحم يشاناموال را بر ا
  1.اند يرفتهام اموال مشترك را پذدرصد آنها نظ 80ها در فرانسه،  از مجموع زوج »يژوييرروم«

 يـن ممكن است ادعا شود كه تحقق ا البتهوجود دارد؛  ينابينيب يتوضع يرانا يدر نظام حقوق
ـ  يهصورت كه ثبت مهر ينمطلوب باشد؛ به ا يراندر ا ينظام قانون  يـا از مهرالسـنه ممنـوع    يشب

د شوضمن نكاح مقرر  يشرط يا ؛شود% بر آن وضع 20با نرخ  ياتمانند مال ينيسنگ ياربس ياتمال
 يچچون در شرع مقدس ه نيست؛نوع از اشتراط درست  يناشد. اما انبمرد  ةكه نفقه زوجه بر عهد

امـر   يناگر ا ياباشد و  يانتر در م البته اگر مصلحت مهم ؛است نشده  يانب يهمهر يبرا يتيمحدود
اشتراط  ينرا بدهد. همچن يگذار نونقا ينچن ةتواند اجاز يحاكم شرع م ،باشد ياديمفاسد ز يدارا

البتـه   2 .يسـت و حكـم قابـل اسـقاط ن    استچون نفقه حكم  نيست؛درست  يزعدم نفقه بر زوج ن
در  يناز زوج يتحما يبرا ياز ازدواج، ابزار مؤثر يشپ ياز اقتصاددانان معتقدند قراردادها ياريبس

در  يحـل قـرارداد   راه يچبر آن است كه هاز اقتصاددانان  يكي. يستناكارآمد ازدواج ن ةبرابر خاتم
همسـران   يطلبـ  مقابله با فرصت يازدواج برا يقراردادها ينوجود ندارد. بنابرا يطلب مقابل فرصت

  3 .يستن يكاف
 

                                                            
1. Rumigeers e , 1944. p4. 

 و نفقـه  و حضـانت  در حكم و حق بررسي مرتضوي، السادات زهرا و اسماعيل حمدم سيد هاشمي، سيد .2
 .22و  21، صص 66، شماره 1393 حقوقي، تحقيقات مجله طالق، در رجوع

3. Elmar, 1989,p 198. 
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  مدل برابري غايي . 7.2
در مدل برابري غايي حقوق مالي زوج و زوجه، زوجين تكاليف و حقوق برابري از نظـر مـالي   

موجود است. به  ينزوج يفحقوق و تكال ينب يكل يتوازن و برابر ينوع ي،كل يندآاما در بر ندارند؛
ـ   يزوج از منظر كم يحقوق مال يدر حال ي،عنوان نمونه، در فقه اسالم از زوجـه اسـت كـه     يشب

مـدار بـه دفـاع از     ينبـر همـ   يـز ن يسندگاناز نو ياري. بساستتر  افزون يزآن ن يتعهدات اقتصاد
در حقـوق   ييغـا  يضـمن دفـاع از برابـر    يمطهـر  شهيد. پردازند يم ينزوجحقوق  ييغا يبرابر
معتقد است با توجه به  يشانفرق گذاشته است. ا» حقوق يتساو«و » تشابه حقوق« ينب ين،زوج

ـ  يفزن و مرد كه منجر بـه متفـاوت شـدن حقـوق و تكـال      يزيولوژيكياختالف ف مـرد و زن   ينب
بـه   يدناسـت كـه در رسـ    يـن ا ،آنچه مهم اسـت  يست.ندرست  يممستق يبرابر اساساً گردد، مي

مـرد بـه عنـوان     يرا كه برا يزن و مرد وجود ندارد و اسالم همان سعادت ينب يفرق يچسعادت ه
خود عمل كنند بـه   يفدر نظر گرفته است كه اگر به تكال يززن ن يداشته، همان را برا يانب يتغا

 يبرا يفيحقوق و تكال ،كه در زن وجود دارد يت. اسالم با توجه به نوع خلقيدآن هدف خواهند رس
. سـت او يو روحـ  يجسـم  يتبه كمال بر عهده او گـذارده اسـت كـه متناسـب بـا وضـع       يدنرس

اسـت كـه بـا نـوع      يدهرا متوجه او گردان يفيمردان حقوق و تكال يژگيطور كه با توجه به و همان
 يبرقرار است كـه بـه معنـا    اي يحقوق يزن و مرد تساو ينب نظر ين. از ااستخلقت او متناسب 

مـرد مكلـف بـه     مثـال  عنـوان  بـه است كه  ينا ي. منظور از عدم تشابه حقوقيستن يتشابه حقوق
بلكـه   ،يـده زن وضـع نگرد  يبرا يفتكل ينا ينو ع استخانواده  ياقتصاد يازهايبرآورده كردن ن

 رو ازايـن ه است. قرار داد ،اوست يو روح يجسم يتكه متناسب با وضع يگريد يفزن تكال يبرا
 ينهبه يبردار امكان بهره يي،غا يبرابر ةعمد يتمز 1.يممستق يمالك است نه برابر ييغا يبرابر

خـانواده   ياقتصـاد  يازهاين ينتأم در يمال يفخانواده است. از آنجا كه زوجه تكل نهاداز منابع در 
 يصيبه نحو تخص تواند يم يابد، يشده م ينخود را تأم هاي ينهمشترك هز يدارد و در طول زندگن

بپـردازد و در برابـر، مـرد     ينقش مادر يفايا و فرزندان تربيت و همسر قبال در محوله يفبه وظا
به  تواند ميبهتر  ،دارد يشتريب ياقتصاد يتتوان فعال شناختي يستز يلو به دال يخكه در طول تار
  2همت بگمارد. خانواده يماد يازهايبرآورده كردن ن

   
                                                            

 .17ص ،1379 ، تهران: انتشارات صدرا.4جلد  آشنايي با قرآن، مطهري، مرتضي، 1

2 Clingcm,1982, P449. 
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 يگير نتيجه

مندي حقوق خـانواده، نهادهـاي    گذار ايراني بدون توجه به كليت و نظام رسد قانون به نظر مي
متوجـه   نمـاييم،  يم يابي هكه نهادهاي مزبور را زمين حمايتي مختلفي را وضع نموده است. هنگامي

هـر و  مبه ماننـد نهـاد   دارد  يرانيو سنت ا  اين نهادها ريشه در فقه اسالمي از يكه برخ شويم يم
 مثـل  ده اسـت؛ گرديخصوصاً فرانسه اقتباس  ي،غرب يحقوق يها از نظام يگرحقوق د يبرخ ه ونفق

گذار ايراني ابـداع   نيز توسط قانون مقرري ماهيانه پس از طالق؛ عالوه بر موارد فوق، حقوق مالي
يـن  ا .و سـنت ايرانـي نـدارد    شده است كه صرفاً ظاهري فقهي دارد؛ ولي ريشه در فقه اسـالمي  

   .المثل كارهاي زوجه و نحله حقوق عبارت است از اجرت
هاي  د. خانوادهنموازي دار ياز ديگر سو، نهادهاي حقوقي فوق كاركردهاي يكسان و عملكرد

 ين، چنـ نكـاح زوجـه در خـانواده و پـس از انحـالل      يرماليو غ يمال ياه ايراني با علم به ريسك
ـ  يرانـي ا ةدر جامعـ  يـه مهر يـزان لـذا م  انـد؛  را در قالب مهـر پوشـش داده   هايي يسكر  رغـم  يعل

از  يـت حما يقـانون  يت. وضـع شـود  يمـ تعيين  يادز يارهمچنان بس ي،و مذهب ياخالق هاي يهتوص
البتـه   ، كهاست يدهخانواده گرد يزوجه و عدم توازن در نظام مال يخانواده موجب تورم حقوق مال

حقـوق   ييقضـا  يهعرف و رو را كهچست؛ ين يرانيزنان ا يحقوق يتبهتر شدن وضع يبه معنا ينا
اثـاث خانـه را بـه     ينشوهر مانند تـأم  يفوظا يعرف، برخ نمايند؛ يم يلتعد يداًزوجه را شد يمال

 ين،عالوه بر ا كند؛ يم يينبه عنوان نفقه زوجه تع يزيمبالغ ناچ ييقضا يةو رو يلخانواده زن تحم
حقـوق زوجـه را بـا     يبرخـ  ياجـرا  يزن ناست. قانو يدهپس از طالق متروك گرد يانهماه يمقرر

 يـزان ، چنانچه م1391ق.ح.خ.  22 ةمحدود نموده است؛ به عنوان نمونه، مطابق ماد ييموانع اجرا
. اسـت زوج بـر دوش زوجـه    يباشـد، اثبـات اسـتطاعت مـال     يسكه بهـار آزاد  110از  يشمهر ب

در  يممسـتق  يمود؛ مدل برابرزوج و زوجه را متوازن ن يحقوق مال توان ي، در دو مدل ميطوركل به
شـده   ييشناسا يهكه در فقه امام ييغا يقرار گرفته و نظام برابر يتفرانسه مورد تبع ينظام حقوق

دو قالب و مـدل صـورت    يناز ا يكدر هر  يرانيگذار ا است، بهتر است اصالحات موردنظر قانون
زوجـه كـه منجـر بـه      يمـال  حقوق يفعل يقانون جامع خانواده، تشتت و پراكندگ يكو در  يردپذ

  آن شده است، مرتفع گردد. يناكارآمد
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