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وکیل
نفقه زن به عهده شــوهرش اســت .این یک
زهرا سپیدنامه
اصل پذیرفته شده در قانون و فرهنگ و شرع
وکیل پایه یک دادگستری
ماست .هرچند این روزها و با تغییراتی که در
تواناییهــای زنان در جامعه پیش آمده و تعریف مرد و زن امروزی و جایگاه اجتماعی زنان،
ســطح توقعــات از زنان بــاال رفته و حتی برخــی معتقدند خرجی گرفتن زن از شــوهر خالف
شأن و منزلت انسانی و حفظ استقالل او است و زن بهعنوان یک انسان حق و وظیفه دارد که
روزی خود را خود تأمین کند .اما نکته بســیار جالب توجه اینجاســت که وظیفه خرجی دادن
بــه زنان با هر ســطح درآمد و موقعیت اجتماعی بر عهده شــوهران آنهاســت و ثــروت زن از
دیدگاه قانونی به خود او مربوط است و ربطی به خرجی که باید از شوهرش بگیرد ندارد .یکی
از چیزهایی که در پروندههای خانواده همیشــه برایم جلب توجه میکند تصویر ذهنی اســت
کــه بعضی مردان از قانون ما در مورد مســائل خانوادگی دارنــد .برخی مردان تصور میکنند
قانــون صرفــاً ابزاری اســت برای کم کردن روی خانمها .این دســته از مردان مرتب زنانشــان
را با جمالتی مثل« :میروم حکم ناشــزگی میگیرم» یــا «طالقت میدهم بروی» یا«برایت
یک خانه چهل متری ته دنیا میگیرم» و ...تهدید میکنند .این آقایان قطعاً تا به حال قانون
مدنی و قانون حمایت از خانواده را ورق نزدهاند و دانششــان صرفاً بر اســاس شنیده هایشان
است .شوهر معصومه هم یکی از این افراد است .مردی که فکر میکند قانوناً میتواند خیلی
کارها بکند تا معصومه را سر جای خود بنشاند.

حسادت مردانه
معصومــه بــرای مشــاوره طــاق پیشــم آمده
امــا نیتش جــدی نیســت« .راســتش واقعــاً از
بهانه گیریهای شــوهرم خسته و کالفهام .من
مهندســم و پانــزده ســال ســابقه کار بــا حقوق
خوب دارم .همسرم هم مهندس است اما کار
پیمانی میکند .مدتی ســر کار است بعد بیکار
میشــود تــا کار بعــدی .خیلی وقتهــا هم به
خاطر زد و بندها و ...نیمه کاره کار را رها میکند
و عمالً به دســتمزد آخر کار نمیرسد .شوهرم
برای زندگی زحمت زیاد میکشد اما عمالً نان
آور خانه من هســتم و این همســرم را بشــدت
آزار میدهــد .هر روز یــک بهانه میگیرد و یک
جور اوضاع را بــه هم میریزد .مرتب میگوید
تو غذای درســت و درمــان به ما نمیدهی و به
خانه نمیرسی .من زندگیام را دوست دارم و
سعیام را میکنم اما شوهرم مرد بهانهجویی
است»...
آخرین دعوا
اما چیزی که معصومه را به دفتر وکالت کشانده
آخرین بگو مگوی او با شــوهرش است که نتیجه
آن تــرک منزل از طرف معصومــه بوده« :خانم
وکیــل پــول پیش همیــن خانــهای که ســاکن آن
هســتیم را مــن دادهام و اجــاره نامــه بــه نام من
اســت .آخریــن بحــث ما ســر همین اجــاره نامه
بود .همســرم اصرار دارد کــه اجاره نامه به نام او
شود؛ میگوید که از مردیاش کم میشود اجاره
نامــه به نام زنش باشــد .اما راســتش من جرأت
نمیکنم چنین کاری کنم میترسم اجاره را فسخ

ف شأن او کنند؟
آیا مردها میتوانند همسر خود را مجبور به سکونت در خانهای خال 

خانهای چهلمتری
ته دنیا!

کند و پول پیش را به کاری بزند و بیســرپناهمان
کنــد .برای همین با او بگو مگوی مفصلی کردم.
همســرم هــم آخــر کار بعــد از کلــی فحاشــی و
حرفهــای نامربــوط گفت کــه اصالً رویــت زیاد
شــده .وظیفه من تأمین خانه است میروم یک
آپارتمــان چهــل متــری حومــه شــهر میگیرم و
مجبورت میکنم بیایی آنجا زندگی کنی .هرکس
هم گفت چرا میگویم وســعم همین است .اگر
هــم نیایــی حکــم نشــوزت را میگیــرم .حرفش
خیلــی اعصابم را به هم ریخــت .آخر من با این
جایــگاه اجتماعــی و خانوادگــی چگونــه در یک
آپارتمان چهل متری حومه شهر زندگی کنم؟ به
خانوادهام چه بگویم؟حکم نشوز دیگر چیست؟
اگر حکم نشــوز بگیرد با دو بچه چه خاکی به سر
بریزم؟»
مادههای زنانه قانون مردانه
بله ،قانون ما مردانه اســت .در این شکی نیست.

شــاید چــون بیشــترش را مردها مینویســند اما
همیــن مردهــا هــم خیلــی وقتهــا حــق را بــه
زنها دادهانــد .خالصه اینکه برای امثال شــوهر
معصومــه میدان تاخــت و تــاز آن قدرها هم باز
نیست .به جرأت میتوانم بگویم زنانهترین مواد
قانون مدنی ما مواد مربوط به نفقه و نشوز است.
شوهر معصومه و خیلی از مردها تصور میکنند
چون وظیفه تهیه مسکن و نفقه با مرد است پس
او حق دارد که هرخانهای با هر شرایطی برای زن
تهیه کند و زن مجبور است اطاعت کند اما چنین
خبرهایی نیســت .از طرف دیگر حکم نشــوز هم
برای زن غول بیشــاخ و دم و وحشتناکی نیست
و تنهــا زن را از پــارهای از حقــوق مالــی محــروم
میکند.
شأن زن نه جیب مرد
حقیقت این است که در جلسه رسیدگی به دعوای
نفقه کــه از جانب زن مطرح شــده تنها چیزی که
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مورد توجه نیســت جیب و وضع مالی مرد است.
خانــه و زندگی و حتــی لباسهای زن بــا توجه به
شــأن و منزلت زن تعیین میشود و نه بهانههای
مــرد .براســاس قانــون ،اگــر زن تحصیلکــرده یــا
بیســواد ،از شــهر یــا روســتا و از خانــواده فقیــر یا
ثروتمند باشــد ،میــزان نفقه متفاوتــی دارد چون
نیازهــای ایــن دو قشــر با هــم فرق میکنــد .البته
در قانــون ،نیازهــای اولیــه همه زنــان باید تأمین
گــردد ،امــا غلظــت و میــزان ایــن نیازها ب ا شــأن
و جایــگاه اجتماعــی زنــان ارتباط مســتقیم دارد
یعنی در تعیین میزان نفقه ،این مســائل که یک
زن ســاکن روستا و بیسواد باشد ،یا تحصیلکرده،
ســاکن شــهر و عضو یک خانواده ثروتمند باشــد،
لحاظ میشود ،چون طبیعتاً نیاز یک زن در گروه
اول بــا نیاز یــک زن در گروه دوم کامــاً فرق دارد.
نکته جالب اینجاســت که بر خــاف تصور عموم
اینکه زنی شاغل باشد نه تنها حق نفقه او را زایل
نمیکند بلکه آن را باال میبرد ...در واقع با ارتقای
موقعیــت اجتماعی زن در طــول زندگی ،قهراً بر
تعهدات مالی زوج افزوده خواهد شد.
آش کشک خاله
پــس قانــون بــه آن دســته از مردانــی کــه بــدون
توجه به جیب خود و توانایی مالیشان به سراغ
ازدواج بــا دخترانــی از طبقــه بــاالی اجتماعــی
میرونــد و بــا به دســت آوردن دل آنهــا ،ازدواج
میکننــد و در نتیجــه در زندگــی مشــترک چون
افــراد متمولــی نیســتند در مقابل خواســتههای
زن مــدام تأکید میکننــد که ندارنــد میگوید که
در بحــث نفقــه چــه در قوانیــن ســابق و چــه در

