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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  اجتماعی

  
  حميد بھشتی

  ٢٠١۶ جون ٠٩
  

  برای ازدواج ميان مسلمانھائیتوصيه ھا
ج احتمالی او  ازدواۀما با ھم در بار. به تازگی يکی از دوستان جوان مجردم برای ديدار به زادگاه خويش می رفت

اين مرا به ياد سنت ھای کھنه و نامناسب با زمان و نقش زن و مرد در ازدواج انداخت که نه تنھا دليل . صحبت کرديم

اين موجب شد که چند توصيه به . گران بودن ازدواج ھا می باشند، بلکه ميل به ازدواج را از بسياری از جوانان می زند

  : به او گفتم.دوست جوانم در اين زمينه بکنم

  

  راني از روزنامه اريتصو/ االر ازدواج در تھرانت

ه من و ھمسرم ب. ال تنظيم کردؤ امروزه مھريه چه نقشی می تواند داشته باشد؟ ميزان آن را بايد با توجه به اين س– ١

  .ھنگام ازدواج حرفی از مھريه نزديم

وج جوان را تا زير خرخره مقروض می ز جشن ازدواج ھای ده ھا ميليونی و شايد ميلياردی که آخر سرھم گاھی – ٢ 

ن ييال می شود نوع جشن ازدواج را تعؤمتناسب با پاسخ اين س.  بايد ديد نقش ازدواج چيستًکند چه فايده ای دارد؟ اصال

. نفر ھم حضور نداشتند ١۵شايد .  بسيار محدود از اقوام و دوستان ازدواج کرديمۀھمسرم در يک دايرمن و . کرد

 .استمان خيلی مختصر و دوستانه بودنشست و برخ

اما . لمان که من ھستم البته لزومی نداردادر .  حق طالق را بايد در قرارداد ازدواج برای ھرد دو طرف ذکر نمود– ٣ 

  . ضروری استدر ايران بسيار
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اين بايد ھم از جانب .  زنی که مانند شوھرش تحصيل کرده است می تواند شغلی در خارج از منزل داشته باشد– ۴ 

  .شوھر و ھم از جانب فاميل وی پذيرفته باشد که او حق دارد شغل خود را اگر خواست ادامه دھد

  

  زدواج به مناسبت والدت امام رضاا

  . ازدواج که کرديد بايد ھرکدام نصف شخصيت خود را رھا کنيد و از ھمسر خود خصوصيات او را بپذيريد– ۵ 

  . دارای فرزند که شديد بايد نصف شخصيت خود را رھا کنيد و خود را با فرزندتان وفق دھيد– ۶ 

در صورتی که مرد بيشتر کار خارج از منزل داشته باشد، ھمسرش و .  کارھای منزل را بايد ميان خود تقسيم کنيد– ٧ 

بايد بر سر اينھا با ھم توافق . وقتی زن در خارج از منزل کار کند، شوھرش بايد کار بيشتری را در منزل انجام دھد

  .کنند

  .ايد به انتخاب خودمان باشد پوشش بدن نبايد دست و پاگير باشد و ب– ٨ 

 می کوشد ًوجيت را می پذيرد و جنس نر معموالز جنس زاينده است که ً بايد پذيرفت که در عالم ھستی معموال– ٩ 

  .يعنی انتخاب با جنس ماده است. توافق ماده را جلب کند

خودداری می کنند نشان می دھد که در ميان زنان شاغل و تحصيل کرده در صد قابل مالحظه ای از ازدواج   اين– ١٠ 

آنھا حاضر نيستند با مردانی ازدواج کنند که طبق قانون بر آنھا برتر . وجيت برايشان قابل پذيرش نيستزکه شرايط 

  .قانون برتری مرد بر زن در خانواده و اجتماع با تحوالت اجتماعی سازگاز نيست. باشند

  .زندگی او مسلط باشد تحمل کندۀ ا که بر ھم زن شاغل و تحصيل کرده نمی تواند مردی ر– ١١ 

   بايد ديد چند درصد از زنان ايرانی در شھرھا تحصيل کرده اند و– ١٢ 

   بايد ديد چند در صد زنان شاغل اند،– ١٣ 

   بايد ديد چند درصد ازدواج ھا به طالق می انجامند و به چه داليلی،– ١۴ 

ت مربوط به ازدواج، حق استقالل زن، مھريه سؤاالاھگاه آنھا بوده اند در  بايد ديد فاميل زنان که طبق معمول پن– ١۵ 

و حق طالق به آنھا چه می گويند و اگر زنی براين حقوق خود پافشاری کرد با او چگونه رفتار می کنند، آيا حمايت می 

  کنند؟
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به ناھمخوانی سنت ھا و رسوم ھدف اين است که نظر .  می توان نکات ديگری را نيز به اين توصيه ھا افزودًمسلما

راتی در روند يي اجتماعی و اقتصادی راه ھای حل مناسبی مطرح گشته و تغۀر يافتيي با شرايط تغجمربوط به ازدوا

  .وجود آيند که جای سنت ھای دست و پا گير گذشته را بگيرنده تشکيل خانواده ب

ھدف اين است که نظر به ناھمخوانی سنت ھا و . افزود نيز به اين توصيه ھا رابديھی است که می توان نکات ديگری 

وجود آيند که جای سنت ھای ه راتی در روند تشکيل خانواده بيي مطرح و تغهآداب مربوط به ازدواج با شرايط تحول يافت

 .دست و پاگير گذشته را بگيرند

  ١٣٩۵ ]ثور[ ارديبھشت٢٢

  

 

 

 
 


