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هشدارهايي درباره 

نفقه 
 

آيا مي دانيد كه تعداد قابل توجهي از زندانيان مرد، به 
سبب نداري، غفلت يا سرپيچي در پرداخت نكردنِ 

«نفقه ي» همسر و فرزندان در حبس به سر مي برند؟! 
آيا مي دانيد كه زنداني شدن به خاطر نپرداختن 

«نفقه»، شرمساري فراواني نزد دوستان و آشنايان و اقوام 
دارد؟! 

آيا مي دانيد كه سستي و ناتواني در ادارة خانواده، 
جوهرة انساني را با ترديد جدي، مواجه مي كند؟! و آيا... . 

اين غفلت و سستي و سپس گرفتار شدن، نتيجة 
ناآگاهي و يا لجاجت است. زن و مرد در آغاز زندگي 

مشترك بايد بدانند چه وظايفي در برابر هم دارند و اگر 
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سرپيچي كنند در كدام موارد «قانون» با آن ها برخورد 
خواهد كرد. 

از وظايفي كه بر عهدة مرد است پرداخت «نفقه» 
مي باشد كه انجام آن باعث انسجام خانواده و ازدياد 

محبت مي گردد و همچون خوني در شريان هاي زندگي 
به گردش در مي آيد و شادابي و طراوت را به ارمغان 

مي آورد. 

نفقه چيست؟ 

هزينة زندگي زن و نفقه، در اصطالح فقهي و حقوقي، 

آن را بپردازد  آري، مرد بايد .فرزندان است كه مرد بايد 

بپردازد. 
اين تعهد حقوقي و شرعي، در نظام آفرينش هم 

جاري است؛ يعني معموالً موجودات نر از پرنده و چرنده،  
وحشي و اهلي، همه و همه به فكر تأمين خوراك و 



 5هشدارهايي درباره نفقه  

سرپناه و امنيت بچه ها و خانوادة خود هستند و صبح تا 
شام خود را در اين انديشه به سر مي برند. 

پرندگان را ببينيد كه چگونه براي بچه هاي خود، النه 
مي سازند و صبح گاهان با ذوق و شوق از النه بيرون 

مي آيند و با تالش و كوشش، آب و دانه اي فراهم 
مي آورند. حتي درندگان وحشي هم به خانوادة خود، مهر 
مي ورزند و در تأمين خوراك و ايجاد سرپناه، با چنگ و 

دندان مي كوشند. 
اين تالش زيبا در اين هستي پهناور از مورچه و زنبور 
عسل گرفته تا پرندگان و چرندگان، همه روزه در جريان 

است و صحنة زيبايي از تالش و تعهد را در پيش چشمان 
ما به نمايش مي گذارند. 

آنها از لباس بي نيازند و به صورت خدادادي از همان 
آغاز تا آخر عمر، همراهشان است و گرنه همين را نيز 

تأمين مي كردند. پس وظيفه تأمين معاش خانواده يك 
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قاعدة فطري و غريزي است كه در نهاد همه موجودات به 
وديعت گذاشته شده است، اما در انسان اين گرايش 

فطري، با قانون نيز، حد و مرز پيدا كرده است. انسان، 
ُگل سرسبد هستي است و بر همة موجودات و پديده هاي 

ديگر برتري دارد، تعهد پس او هم در تأمين نيازهاي 
معمولي و عرفي خانواده، بايد شكل «برتر» داشته باشد. 

انسان فقط خود و خانواده اش را سير نمي كند و 
نمي پوشاند، بلكه با هر لقمه اي به اعتالي روحي و تكامل 

معنوي خود هم كمك مي كند. 
انسان از آن جا كه در اجتماع زندگي مي كند بايد 

حدود و مرزهاي ديگران را هم رعايت كند و به حقوق 
كي از اين حدود، «نفقه» است كه آن ها احترام بگذارد؛  ي

عهدة «مرد» مي باشد. آن به   تأمين 

بعضي از مردان از جدي بودن اين قانون فطري و 
حقوقي الهي اطالع ندارند و به سبب همين بي اطالعي، 
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گرفتار مي شوند. برخي هم با تعصب كور مي پ ندارند كه 
«نفقه» ، مسئوليت سنگيني است كه فقط اسالم به دوش 
مرد نهاده است. حال آن كه چنين نيست، زيرا اوًال: چنان 

كه قبالً گفتيم اساساً «نفقه» در بطن طبعيت و فطرت 
همه موجودات و از آن جمله، انسان نهاده شده است. 

ثانيًا: نفقه در همة مكاتب بشري و الهي، مطرح شده 
 Maintenaneاست؛ مثالً در اياالت متحده آمريكا واژه 

تقريباً معادل كلمة نفقه به كار برده مي شود. معناي اولية 
آن، مترادف با معناي مشهور نفقه، شامل تأمين غذا،  

لباس و مسكن مي شود، ولي در اصطالح حقوقي، شامل 
ديگر نيازمندي هاي معقول از قبيل هزينه هاي رفت و 

 Blaksآمد، هزينه هاي دارو و درمان و... مي شود. (

Low dictionary/ P490 .(
 به پول قابل Maintenavceدر انگليس، واژة 

پرداخت براي هزينه هاي زندگي شخصي همسر و 
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فرزندان اطالق مي شود. اما عالوه بر واژه فوق، كلمة 
Alimoney نيز درانگليس به كار برده مي شود كه 

معناي آن، محدودتر و مربوط به نفقه اي است كه دادگاه 
در زمان جدايي، شوهر را ملزم به پرداخت آن به همسر 

خويش مي كند. 
)The oxford companion to low/ p.48 (

 اعالمية حقوق بشر آمده است: 25درمادة 
« هر كسي بايد سطح زندگاني، سالمت و رفاه خود و 

خانواده اش را از حيث خوراك و مسكن و مراقبت هاي 
طبي و خدمات الزم اجتماعي تأمين كند.» 

اعالمية حقوق بشر با اين كه در بندهاي ديگر تصريح 
مي كند كه زن و مرد داراي حقوق مساوي هستند، اما 

نفقه دادن مرد را به زن، منافي تساوي حقوق زن ندانسته 
است. روشن است كه قوانين كشورهاي غربي و اعالميه 
حقوق بشر، مربوط به يك قرن قبل است، اما اسالم در 
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پانزده قرن قبل، كه اقوام گوناگون در شرق و غرب، 
حقوق زن را ناديده مي گرفتند و او را به سانِ برده اي در 

خدمت مرد مي دانستند، از زن دفاع كرد و شئون 
انساني اش را پاس داشت. اين آيت قرآني، يك نمونه آن 

است: 
0F«فإمساك بمعروف أو تَسريح باحسان»؛

 يا آن ها �
(زنان) را به طور متعارف و شايسته نگه داري كنيد يا با 

نيكي و احسان، رهايشان نماييد. 
در اين آيه، خداوند دو راه حل را براي مردان پيشنهاد 
مي كند: يا زنان را به نيكي نگه دارند و يا به خوشي، آنان 
را رها كنند. نگاه داشتن به نيكي، مستلزم پرداخت هزينه 

هاي زندگي و خوش رفتاري با آنان است و رها كردن با 

                                           
 .233. بقره، آيه �
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خوشي و خوبي نيز مستلزم حمايت مادي از آنان در 
مواردي خاص است. 

 در بيان «امساك بمعروف» مي فرمايند: γامام صادق
«امساك به معروف، به معناي اذيت نكردن زنان و 

1Fپرداختن نفقة  ايشان است.»

� 
 در خطبة الوداع دربارة حق زن θپيامبر گرامي اسالم

بر شوهر فرمودند: 
2F«فَعلَيكُم رِزقُهنَّ و كسوتُهنَّ بالمعروف؛

 بر شما باد �
خوراك و پوشاك زنانتان را به نيكي و شايستگي ادا 

كنيد.» 

 

فلسفه نفقه 

                                           
. 226، ص15. وسائل الشيعه، ج�

 .230. همان، ص�
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در نظام آفرينش، مسئوليت و رنج طاقت فرساي 
توليد نسل به عهدة زن گذاشته شده است،  زن است كه 
بايد سنگيني دورة بارداري و بيماري مخصوص اين دوره 
را به عهده بگيرد، سختي زايمان و عوارض آن را تحمل 

نمايد، اين ها همه از نيروي بدني و عضالني او مي كاهد و 
توانايي اش را در كسب و كار، كاهش مي دهد. 

به گفته استاد شهيد مطهري: « زن و مرد از لحاظ 
نيروي كار، مشابه و مساوي آفريده نشده اند، عموماً 

توانايي هاي مردان براي كارهاي اقتصادي و توليدي به 
3Fخصوص كارهاي طاقت فرساي بدني، بيشتر است.»

� 
 قانون مدني: « در روابط زوجين، 1105طبق مادة 

رياست خانواده بر عهدة شوهر است». تكليف وي به 
پرداخت نفقه نيز از توابع و نتايج حقوقي رياست او بر 

                                           
. 232. استاد مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسالم، ص�
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خانواده است. اين وظيفه به حكم قانون است. (مادة 
 قانون مدني). 1106

 قانون مدني 1104برخي از حقوق دانان به ماده 
(تشييد مباني خانواده) استناد مي كنند و پرداخت نفقه را 

از موجبات تشييد (محكم كردن) خانواده مي دانند و 
معتقدند كه: 

«زوج در اين جا نبايد فكر كند كه به زوجه احسان 
مي كند، بلكه اين كار از لوازم تأسيس و صيانت خانواده 

4Fاست».

� 

 

شرايط پرداخت نفقه 

واجب بودن پرداخت نفقه از سوي مرد، دو شرط دارد: 

                                           
 .162. دكتر جعفري لنگرودي، حقوق خانواده، ص�
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 1106. دائم بودن ازدواج: قانون مدني ايران در مادة 1
تصريح مي كند كه: «در عقد دائم، نفقه زن به عهدة شوهر 
است.» پس اگر عقد موقت باشد، نفقه از سوي مرد به زن 

واجب نيست؛ مگر اين كه در سند عقد موقت، شرطي 
مبتني بر پرداخت نفقه از سوي مرد، قيد شده باشد. 

. تمكين كامل همسر: در حقوق اسالمي، تمكين به 2
دو معناي زير است: 

الف. تمكين خاص، كه شامل انجام دادن وظايف 
زناشويي و نزديكي جنسي است. 

ب. تمكين عام، يعني اطاعت زن از شوهر در امور 
جاري مشترك به نحو معمولي و متعارف. يعني زن بدون 

هم آهنگي با شوهرش شغل انتخاب نكند، به مسافرت، 
ميهماني، ديد و بازديد و امثال آن نرود. 

 قانون مدني ايران آمده است: 1108در مادة 
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«هرگاه زن، بدون مانع شرعي از اداي وظايف زوجيت 
امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.» 

پس استحقاق نفقه در عقد دائم، مشروط به تمكين 
زن در برابر شوهرش مي باشد؛ مگراين كه همسر داراي 
عذر شرعي باشد، كه در اين صورت هر چند همسر از 
اداي وظايف زناشويي، خودداري مي كند، ولي باز هم 

مستحق نفقه است. 
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پي  آمدهاي نپرداختن نفقه 

مرد اگر بي هيچ گونه عذر موجهي، خرج زندگي 
همسر و خانواده را نپردازد،  با عواقب ناگواري رو به رو 

خواهد شد؛ صدمه به شخصيت و آبرو، سست كردن گوهر 
ذاتي انسان، نچشيدن طعم ايمان و عبادت، دور شدن از 

سالمت جسمي و روحي، از جمله عوارض طبيعي آن 
است. 

عالوه بر اين ها، زن وقتي در تنگناي معيشتي قرار 
مي گيرد و سستي و تنبلي همسر خود را مي بيند گاه 

ناچار مي شود كه به «قانون» پناه ببرد تا از اين راه،  حق 
خود و فرزندان را طلب كند. اين اقدامات قانوني او هم در 
شكل هاي مدني و كيفري خود را نشان مي دهد؛ تا جايي 

كه به حبس و زندان مرد هم منجر مي شود. همين 
زنداني شدن آغاز ماجراهاي ناگوار ديگري است كه 
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شخصيت مرد و كيان خانواده را در معرض تندبادهاي 
شديدي قرار مي دهد.  

البته زنان آگاه و فهيم تا آن جا كه مي توانند 
مي سازند و طرح دعواي كيفري و به زندان انداختن مرد 

را هم راه چاره نمي دانند،  باالخره مرد هم بايد همتي 
كند و امروز و آينده خود و خانواده اش را در نظر گيرد. 

 

توصيه به همسران 

در مسئله «نفقه»، اخالق و غيرت ديني و انساني، 
بسيار مهم است كه زن و شوهر بايد رعايت كنند. مرد 

بايد از تنبلي وسستي يا لجاجت و بدخلقي دست بكشد و 
بداند كه خرج زندگي زن و فرزند با اوست و بايد ذهن و 

انديشه خود را به خالقيت وادارد و از توان فكري و قدرت 
جسمي خود به نفع خانواده بهره ببرد. به جريان انداختن 
انديشة توانا و انرژي بازوان نيرومند، از صحنه هاي زيبا و 
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شرافت مندانة نظام آفرينش است و هم چون بهار و 
چشمه و آبشار و جنگل، آدمي را به شور و شعف و 

تحسين و تمجيد وا مي دارد. 
 با اصحاب خود نشسته بود، θ«روزي رسول اكرم

جوان توانا و نيرومندي را ديد كه اول صبح به كار و 
كوشش مشغول شده است. كساني كه در محضر آن 

حضرت بودند، گفتند: اگر اين جوان، نيرومندي خود را 
در راه خدا (مثالً جهاد) به كار مي گرفت، شايسته مدح 

 فرمود: θوتمجيد بود. رسول خدا
اين سخن را نگوييد، اگر اين جوان براي معاش خود 

كار مي كند تا در زندگي محتاج ديگران نباشد و از مردم، 
مستغني گردد، او با اين عمل در راه خدا قدم بر مي دارد. 

هم چنين اگر براي كودكان ناتوان خود يا والدين 
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ضعيفش كار مي كند تا آنان را تأمين كند و از مردم بي 
5Fنيازشان سازد، باز هم در راه خدا كوشش مي كند».

� 

آري، تالش براي تأمين خرج زندگي خانواده (نفقه)، 
 زيبا و θكوششي بزرگ در راه خدا و در نظر پيامبر

ستودني است. بر عكس، اگر ايشان مي شنيد كه جواني 
بيكار است و بي هيچ عذري، تن به كار نمي دهد 

مي فرمود كه از چشم من افتاد. 
در سخن ديگر به تأكيد و تكرار فرمود: «ملعون است، 
ملعون است كسي كه بار زندگي خود را به دوش ديگران 

6Fاندازد.»

�  
اين توصيه و يادآوري هاي ما به مرد است. اما «زن» 

هم بايد به فطرت و سرشت زنانه خود توجه كند و 
شيوه هاي زن بودن را هوشيارانه و به طور طبيعي به كار 

                                           
 .140، ص3. فيض كاشاني، محجة البيضاء،  ج�

 .37. اين شعبه حراني، تحف العقول،  ص�
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گيرد. اين جاست كه مرد نيز موجوديت واقعي خود را 
تحقق يافته مي بيند و به وظايفش در عرصه زندگي 

دل گرم مي شود. 
زن بايد عنصر «قناعت» را چون تابلويي درخشان در 

پيش چشم خود داشته باشد. اسراف و تجمل گرايي و 
افتادن در خرج هاي سنگين و آرايش بي رويه و مسرفانة 

شكل و قيافه و ظاهر زندگي، دور از قناعت است و آيندة 
زندگي را تاريك مي سازد. سفارش اسالم اين است كه: 

لباس ساده تهيه كنيد، ولي آداب پوشيدن را رعايت 
نماييد، خوراك در حد نياز فراهم كنيد،  ولي آداب 

خوردن را به جا آوريد، مركب سواري را در حد شأن 
خود، تهيه كنيد، ولي آداب رانندگي را از نظر دور نداريد، 
خانه را براي زندگي كردن به دست آوريد، اما خانه اي كه 

روح شما را به اسارت نبرد. 
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منزل آراسته به تقوا و زن وشوهر قانع و رفيق و 
همراه، گنج الهي و سرماية عرشي اند و زندگي آنان، 

آميخته به خوشي و صفا و صميميت و كرامت و شرافت 
است. 

بياييد «نفقه» را وسيله اي بدانيم كه بادميدن روح 
«قناعت» در آن، خود و فرزندانمان را شاداب و با طراوت 
نگه داريم و آيندة توأم با ماديت و معنويت را رقم بزنيم. 

انتقام گيري و اقدام قانوني سخت گيرانه كه منجر به 
«زندان» شود، گره اي را باز نمي كند. اين همه سفارش و 

توصيه كه در مورد صبر و سازش شده به سبب نتايج 
ارزشمندي است كه به بار خواهد آورد. درست است كه 

«صبر»، تلخ است، اما ميوه هاي شرين و پر منفعتي 
خواهد داشت، به قول سعدي: 

صبر، تلخ آمد و ليكن عاقبت  
  ميوة شيرين دهد پر منفعت


