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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  اجتماعی

  
 ژاله شريعت پناھی 

  ٢٠١۶ جون ٢٧
  

  نظرات پيرامون

   برای ازدواج ميان مسلمانھائیتوصيه ھا
  :به جای مقدمه

نظراتی " توصيه ھائی برای ازدواج ميان مسلمانھا" به معنون" حميد بھشتی"به دنبال نشر مطلب ھمکار عزيز ما آقای 
پيرامون آن نوشته از طرف برخی از خوانندگان ارجمند، نگارش يافته که ھر يک از آنھا از جھات خاص خودش دارای 

ظھار به ھمين مناسبت خواھيم کوشيد تا آن نامه ھا و ا.  اھميت بوده و می بايد خدمت شما خوانندگان عزيز ارائه گردند
  . منتشر بسازيم،به اساس تقدم رسيدن نامه...." نظرات پيرامون"نظر ھا را زير عنوان 

  AA-AAادارۀ پورتال
  

 خانم، اضافه شود که خانم می تواند ھر ۀ موافقم، فقط در قسمت کارکردن داوطلبانً کامال٨ تا ٢با مطالب قسمتھای  -١

 . نداز کندميزان از درآمد خود را برای خود و خانواده پس ا  

که (در مورد مھريه چون حق طالق دو طرفه است، می تواند ميزان آن تا حد ھديه ای متناسب با وضع مالی آقا  -٢

 .  زن، کاھش يابد ولی نبايستی صفر باشدۀ خانوادؤونو متناسب با ش)  بايستی نقدی يا طال باشدًحتما  

 توھين به خود ً شوھر به زن و بعضاۀر کم باعث توھين خانوادچرا که بنده بارھا شاھد بوده ام که مھريه صفر يا بسيا

 .زن شده است  

 شان از عاقد بخواھند که تمامی حق و حقوقی که ۀ کار اينست که داماد و خانوادۀ چار١١ و ١٠ ، ٩در مورد مطالب  -٣

مان کاری که من برای ھ( به زن ھم بدھند ،غيرقانون به مرد داده است را طبق يک وکالت بالعزل با حق توکيل به 

 ).پسرم انجام دادم  

 از موضوعاتی است که بايستی مورد تحقيق قرار بگيرد که با وضعييت کنونی کسب مجوز ً تماما١۵ تا ١٢مطالب  -۴

يه ۀ قضائيس قوئ سال پيش نامه ای به ر٢۵بنده در حدود (برای تحقيقی مستقل و بدون سياسی کاری، مشکل خواھد بود 

 ). که متاسفانه پاسخی به آن داده نشد، کردم که تحقيقی در مورد طالق انجام دھمنوشته و تقاضا  

يکی از مھمترين داليل طالق اختالفاتی است که در زمينه ھای مختلف بين طرفين بروز می کند که بنده با دسته  -۵

 : در کتابم پيشنھاد کرده ام که به شرح زير است ھای حلبندی اختالفات راه   



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 بايستی قبل از ازدواج به جوانان به ًاختالفات مربوط به سردی زن يا شوھر در روابط عاشقانه و جنسی که حتما -١

 به ً و بعد از ازدواج نيز در صورت بروز حتما  متخصصين از جمله سکس تراپيستھا آموزش داده شودۀوسيل

 .ی و طالق خواھد انجاميدائ به جدًنھايتا به سردی عاطفی و ءن رجوع و ھرچه زودتر حل شود واال ابتداامتخصص  

ذکر اين نکته ضروری است که به علت ترشح ھای مختلف در بدن زن يا مرد، اکثريت زنان بيشتر به مسايل عاطفی و 

 جنسی اھميت فراوانی دارد که ۀکه برای مردان خود رابط نوازشھای قبل از رابطه جنسی اھميت می دھند، در حالی

 ....و مردان در مورد اين تفاوتھا توضيح بيشتری داده شود و توصيه به رعايت دوطرفه شود و بايستی به زنان   

اين زمينه  معنای شرک و توحيد و اجتناب از کارھای شرک آميز و آموزش به کودک در ًمثال(اختالفات عقيدتی  -٢

بول ھردو، چنانچه به تفاھم نرسيدند، گوی عقيدتی بر محور قران کريم و ساير متون مورد ق و پس از بحث و گفت: )ھا

اين حکم با حکم در (کم متخصص دينی مورد توافق ھر دو طرفشان، بروند و نظر او را ھرچه بود، بپذيرند َبايد نزد ح

 ).ھنگام طالق متفاوت است  

ستی متخصص باشد کم بايَاختالفات علمی، آنھم مثل اختالفات عقيدتی بايد حل و فصل شود با اين تفاوت که اينبار ح -٣

 يک متخصص روانشناسی کودک را به عنوان حکم دباي مثال اگر در تربيت فرزندشان اختالف پيدا کرده اند، می(

 .، و نظر او را قبول کنند تا از تخريب روح و روان کودک جلوگيری شود)مرضی الطرفين انتخاب کنند  

حل ممکن خيلی ھای فات سليقه ای باشد که بنده در مورد راه و باالخره شايد مشکل ترين زمينه ھای اختالفات، اختال -۴

ی به اين نتيجه رسيدم که بھترين و عادالنه ترين راه، گذشت ئجه به تجربيات شخصی و مشاوره  با توًفکر کردم و نھايتا

 .نوبتی و يا تقسيم سليقه ھا است  

ی را به خانم سپرد و دکوراسيون اطاق  پذيرائل، می توان دکوراسيون اطاق دکوراسيون منزۀبرای مثال در مورد نحو

 .عکسه خوابھا را به آقا و ب  

  .عکسه  خانم باشد و سال بعد با آقا و بۀ يکسال دکوراسيون با سليقًيا مثال

 

 ٢٠١۶ ی م٢٩

 
 


