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پرداخت نفقه زن بعهده همسر ايشان میباشد و ترك انفاق جرم محسوب شده و برابر همان قانون همسری که  طبق قوانین موجود

 به هر دلیل نفقه زن يا بچه خود را نپردازد تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و چندين ماه به حبس تعزيری محكوم میگردد .

نواده مسئول مستقیم تمام مسئولیتهای خانواده و وسیله امرار معاش آنها بوده شک و ترديدی در اينكه مرد بعنوان سررپرسرت خا  

باشررد ولیكن  تامین رفاه و تهیه مسرركن و ریره برعهده سرررپرسررت خانواده ( مرد   می ،های زندگی نیسررت و جبران کلیه هزينه

 . بخش تقسیم می کنیمبه دو  را  اين تكلیف اکنونعنوان شريک زندگی در قبال مرد چیست؟ ه تكلیف زن ب

    زن  اشتغالالف   در صورت 

 دار بودن زن ب   در صورت خانه

گوناگون  ،های خاص آنان تكالیف مورد بحثفرهنگ و آئین آداب ، سنتها، ،ها قومیتتنوع با توجه به  و اما جواب سوال مطروحه: 

نون نیز  دقیقاً و به طور قطع تكالیف خاصی برای زنان در مقابل مردان شرده هر چند قا  بیینو بسریار مختلف  تعیین و به نوعی ت 

حدودی برای زن تعريف شرده که آن حدود نیز امروز جوابگو نیست   ،تعريف نكرده و لیكن در شررع و به اقتبا  از کتب آسرمانی  

 غییر کرده و ديگر قوانین چند هزارزيرا که امروز بنابر مقتضریات زمان و پیشررفت علم و دانش و سطك کیفیت زندگی همه چیز ت  

سال پیش اشتغال زن مفهومی نداشت و اساساً زن تكلیفی برای  555در  :باشند بعنوان مثالسراله جوابگوی انسانهای امروزی نمی 

به حق  يابد و مسررتق ً حقوقامرار معاش نداشررت و نگاه جامعه به زن چیز ديگری بود اما امروز زن اندك اندك جايگاه خود را می

چیست؟ هر چند در شرع مقد  اما تكالیف زن در برابر مرد ما هم مخالف اين حقوق نیسرتیم ،  خود را از جامعه مطالبه میكند و 

بايست آيا در صورت اشتغال زن باز هم مرد میباشد. لیكن  اذن همسرر(مرد  می  به خروج از منزل، تحصریل و اشرتغال زن منو   

 نفقه زن را پرداخت نمايد ؟

جواب قانون سركوت اسرت و سروال ديگر آنكه زن شارل باشد و همسر ايشان بیكار آيا مرد بدلیل ترك انفاق و عدم پرداخت نفقه    

کند مرد شررارل باشررد يا بیكار در هر   برای قانون فعلی فرق نمی باشررد.  میه جواب قانون بل ؟گیرد تحت تعقیب قانون قرار می

کند و اصل برآن است که مرد نفقه زن را بپردازد  حاال چه زن شارل باشد يا بیكار فرقی نمیبايست نفقه زن را بپردازد صورت می

هر چند جواب اين سروال را میتوان در تكالیف زن نسربت به مرد جستجو کرد ولی از آنجا که تكالیف روشن و قاطعی با توجه به   



ای ن تعريف نشررده ل ا مشرركل بتوان جواب قانع کننده برای ز ی مختلف،هاهای مرسرروم بین قومیتهای مختلف و آئینفرهنگ

بايسررت قوانین موجود را تغییر دهیم و از جمله اينكه تعقیب تحصرریل کرد ولی اگر مبنای تدوين قوانین را عدالت قرار دهیم می

ه ه کنونی ما با توجه بکیفری مرد را بدلیل ترك انفاق و عدم پرداخت نفقه در صرورت اشتغال زن منتفی بدانیم . زيرا که در جامع 

  رد،فرصت اشتغال مدر قبال زن و اينكه زن بعنوان شارل پست و منصبی را اشغال و  محدوديت اشتغال و با عنايت به تكلیف مرد

در حالیكه زن هیچگونه تكلیفی برابر قانون در قبال نفقه نسبت به همسر خود ندارد و عرفاً نیز مسئولیتی شود .  از وی گرفته می

يا (شود ؟ مردی که میتوانست به جای همسرش وجه ايشان نیست که چه مرد شارل باشد يا بیكار پس اينجا حقوق مرد چه میمت

ما  اينک .لیف خود را نسبت به همسر و خانواده خود ادا کندامشغول بكار شود و تكهر زن ديگری که اين فرصت را از  وی گرفته  

   وی را به عنوان ترك انفاق يک زنايم بلكه علیررم شارل بودن همسر ( م و زن را جايگزين نمودهاينه تنها کار را از ايشان گرفته

ايم و آيا اين عدالت اسرررت ؟ شرررايد مخاطب ايم و با همین عنوان به حبس تعزيری نیز محكوم نمودهتحت تعقیب قانون قرارداده

ان و يا احیاناً ناديده گرفتن حقوق آنان هسرتیم نه هرگز چنین  محترم اين در ذهنش چنین تداعی شرود که ما مخالف اشرتغال زن  

بلكه قصرد ما بیان تناقضات آشكار و پنهان قانون است اينكه در جامعه خود قانونی را وعع نمائیم به ااهر خوشايند قشر   !نیسرت 

با تصويب قوانین نادرست و بدور از عدالت نه تنها کرامت   .زنان باشرد ولی در اصرل مخالف با کرامت انسرانی باشردعادالنه نیست    

سازيم و بدين ترتیب کانون خانواده از هم انسانها را زير سوال برده بلكه از آنان در برابر همسران خود تصاوير ديگری را نمايان می

 دارا میها  دادگسررتری اویمار خود را در دعامروز مطالبه نفقه و مهريه باالترين آ .های معنونی آن از بین میرودپاشرریده و ارزش

باشد و عدم اص ح قوانین چند دهه گ شته باعث بروز ناهنجاريها در اجتماع شده و ابزار کار و درآمد گروه کثیری از اقشار مختلف 

يا اگر هم  اند وتهجامعه شده است . بسیاری از مطالبه کنندگان نفقه و مهريه کسانی هستند که هنوز پا به زندگی مشترك نگ اش

اند در ابتدای آن میباشرند و اين نشران دهنده عرعف قوانین در برابر سودجويان از طريق ازدواج و تشكیل    زندگی راشرروع نموده 

ین و تصويب یبتوانیم با تدوين قوانینی از بروز مشك ت پیشگیری کنیم و يا به عبارتی ديگر قوانینی را ت باشرد ما می  خانواده می

م که طرفین تشركیل خانواده اسراسرا نتوانند سرود جويی نمايند و اين راه را از بدو شروع برای هر دو طرن ببنديم نه اينكه     نمائی

بین دو انسرران که  پايه آن دوسررت ، تقسرریم قدرت  .دو را مقابل هم قرار داده و آماده جنگ نمائیمابزاری برای طرفین تهیه و آن

 نفر بدلیل عدم پرداخت هزارانامروز  .باشد به دور از منطق است مشترك و تشكیل خانواده می داشتن با انگیزه شروع يک زندگی

وجود قوانین عادالنه و به دور از  مهريه و نفقه در زندانهای کشرور جمهوری اس می ايران به سر میبرند و عامل اين امر مهم عدم  

اند که متاسفانه امروز جوابگو نیست حق زمان قوانینی را تدوين کرده منطق است . قانون گ اران محترم وقت با توجه به مقتضیات



همچنین زن  برابر زن و اند که اين دو گزينه ابزار قدرت نمايی مرد درط ق مرد را در مقابل عندالمطالبه بودن مهريه زن قرارداده

یل خانواده و حفظ و حراست از جدايی و ط ق در برابر مرد و با تدوين چنین قانونی در صردد اسرتحكام بخشریدن به کانون تشك   

لیكن ما به اصرل قضریه نگاه ديگری داريم و آن اينكه اين ابزار فشرار يا قدرت ازطرفین گرفته شرود و هر طرن مسئول     . اند بوده

ا که زير ای در دست نداشته باشند تمايلی به جنگ هم ندارندمسرتقیم عملكرد و تصرمیم خود باشرد چنانچه اگر طرفین اسرلحه    

ايم مشك ت را بیشتر احسا  نموديم . دوست تر کردهشروع جنگی که پیروز ندارد مفهومی ندارد . ما هر چه قدر قوانین را سخت

های سنگین در توان با زور و تدوين قوانین سرخت حفظ کرد و به آن ارزش معنوی داد باب نمودن مهريه داشرتن و عشرق را نمی  

دوين قوانین سخت و سنتی است اگر ما نیم نگاهی به گ شته تاريخ جامعه خود داشته باشیم دقیقاً به اين از ت جامعه نشات گرفته

علم ودانش امروزی در گ شته آمار ط ق و جدايی بسیار اندك بوده و اين موعوع چندين  مطلب خواهیم رسید علیررم عدم وجود

نقدر مقد  و معنوی بوده که هرگز بحث ماديات در بین نبوده لیكن وجود دلیل دارد جايگاه ازدواج و تشكیل خانواده در گ شته آ

باشررد . احاد مردم از وجود ابزارهای قدرت يعنی حق  های ناچیز مبین و گواه اين موعرروع در بین مزدو جین گ شررته می مهريه

ت آن زمان عموم مردم از يكديگر شررناخت اند با توجه به جمعیخبر و يا الاقل کم اط ع بودهط ق و عندالمطالبه بودن مهريه بی

ها هیچكس اقدام به ازدواج و تشكیل خانواده با اشخاص بیگانه کاملی داشرتند و اساساً بدون شناخت و بدون احراز اصالت خانواده 

 ها و والدين نقش اساسی در انتخاب داشتند و.......نموده است . بزرگان خانوادهنمی

راينكه تشركیل خانواده يک حرکت مقد  و معنوی و دارای ارج و قرب الهی بوده در حالیكه امروز تصور  و همه اينها داليلی بود ب

نمايند . چنانچه متعهد و جرامعره چنین نیسرررت و قانون گ اران اين امر مهم رابه گونه ديگری از قراردادها مفهوم داده و اجرا می  

 اشتباه کردن نیست و حتی با اثبات اشتباه ساده مجازات حتماً اجرا می تعهدله  الزم و ملزم همديگر تعريف شرده و کسی را حق 

شرود هر چند برخی از  بزرگان و پیشركسوتان اصرار به رويه سابق و سنتی دارند و برخی نیز اعتقاد  به قانونمند بودن  و به نوعی   

به هیچكدام از دو روش م کور سمت و سو پیدا جبری بودن مسرائل اخ قی در تشكیل خانواده و ازدواج دارند لیكن جامعه امروز  

روش امروزی و بغیر از تجربیات گ شته ما خواهد بود . به اين طريق که رويه  ،رسد راه سومی بايد باشد و آن راه  نكرده و بنظر می

ازيم . ثانیاً : مهريه و حق ازدواج و تشكیل خانواده را تغییر دهیم اوالً : آسان سازی و سهل بودن ازدواج و مراسمات آن را تحقق س

ط ق در بین نباشرد بدين سان که زن بدون مهريه يا با مهريه ناچیز  به عقد مرد مورد پسند خود درآيد بدون آنكه حق ط ق با  

داد مرد باشد و مرد بداند که هر گاه آسايش  و نیازهای همسر خود را نتواند مهیا سازد براحتی و به سهولت آن را از دست خواهد 

اختیاری بودن حق ط ق و مهريه  .های مرد خود را فراهم نسازد آن زندگی را از دست خواهد دادوزن نیز بداند که هرگاه خواسته



طوريكه تاوان اشتباه هر کس متوجه خودش خواهد بود و در اين بحث حكومت وارد بموجب مسئولیت پ يری طرفین خواهد شد . 

های سنگین نخواهد ديگر متوجه جامعه و حكومت با آن همه هزينه ،ت و رنج انتخاب رلط فردنخواهد شرد يعنی به عبارتی مشرق  

ک ياز بین نخواهد رفت بلكه با برقراری يک  رابطه حسی و عاطفی اهمیت ازدواج و تشكیل خانواده  تنها نه  . در شرايظ فوق بود 

ه و اندازج پیش از حد خودش ارراق شده و قائل شدن تشريفات بیامروزه در امر ازدوا متاسفانه  تشكیل خواهد شد.منطقی زندگی 

 ها نشانه بارز آن است .مراسمات آنچنانی و چشم به هم چشمی

ها در تعیین بیش از اندازه مهريه و شیربهاء و تشريفات آنچنانی همه را به سمت پرتگاه سوق داده تا جايی سبقت گرفتن خانواده 

 ک هبرداری در اين زمینه هستیم و عقدهايی که به ازدواج نرسیده گواه اين موعوع است . که ما شاهد رويه جديدی از

 


