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 Social  اجتماعی

  
  زری 

   ٢٠١۶ جون ٢٨

  نظرات پيرامون

   برای ازدواج ميان مسلمانھائیتوصيه ھا
 

خيلی زياد مھريه می کنند که بعضی ھا .  ايران مھريه برای خيلی خانمھاممکنه مھم باشه، بستگی به آدمھا دارهدر – ١ 

ھزار و ) که از ھم جدا شدند( ولی در مورد ازدواج دخترم با شوھرش – چی فکر می کنند –نمی دونم ھدفشون چيه 

سيصد و پنجاه و شش بود که ھزار تاش گل سرخ و سيصد و پنجاه  و شش شاخه گل رز مھريه اش بود که بعد از طالق 

  .خرج محضر و وکيل را ھم شوھرم دادھيچی مھريه گرفته نشد که ھيچ 

ولی باز من ديدم ) يعنی مجبور می شه(می دونيد، آقايون بعضی وقت ھا کاری می کنند که خانم ھمه چی را می بخشه 

از پول مھريه خونه و .  ايران خانمی سه بار ازدواج کرد و طالق گرفت و ھر سه بار مھريه اش را کامل گرفتدرکه 

  .رای خودش درست کردزندگی خيلی خوبی ب

البته بعضی . باز ھم بعضی ھا جشن ميليونی می گيرن، بعضی ھا خيلی ساده.  ھمين طور در مورد جشن عروسی– ٢ 

سفانه چشم و أالبته تو ايران مت. ھا ممکنه پول نداشته باشن، قرض می کنند و زير بدھی ميرن که جشن عروسی بگيرن

البته من و . ی به عروس و داماد داره که چی فکر کنند و چی براشون مھمهبه نظر من بستگ. ھم چشمی خيلی زياده

شايد اگر اون جشن را نمی گرفتيم بعدھا با خودم می گفتم ای کاش ما ھم . شوھرم که ازدواج کرديم جشن خوبی گرفتيم

  .ا اينقدر خرج کرديمچر. ولی اآلن که خيلی گذشته با خودم می گم خيلی مھم نبوده. يک جشنی می گرفتيم، نمی دونم

  .ً حق طالق به نظر من بايد با دو طرف باشه که اخيرا درصد خيلی کمی حق طالق با دو طرفه– ٣ 

 يک نفر کار می کرد ًقبال.  در مورد کار به نظر من زن و شوھر ھر دو بايد کار کنند تا بتونند زندگی را اداره کنند– ۴ 

  . نفر کار کنند تا بتوانند زندگی کنند۴ نفری بايد ۴ی خوردن ولی االن يک خانواده  نفر م١٠

ولی اگر دو نفر کار می کنند .  در مورد بچه چون بيشتر خانمھا خاندار ھستن طبيعی که تربيت به عھده مادر باشد– ۵ 

  .تربيت بچه بايد تقسيم بشه

  . پوشش بدن ھم با نظر شما موافقم– ۶ 

  . نفھميدم٩رتون را از شماره  منظو- ٧ 
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اينکه زنان شاغل از ازدواج با مردان که کمتر از خودشون ھستن خودداری می کنند به نظر من بستگی به ظرفيت 

 ولی من ديدم که خانمی –بعضی ھا براشون خيلی مھمه که ھمسرشون ھم در رده خودشون يا باالتر باشه . خانمھا داره

  . باالتر است ولی زندگی خيلی خوبی ھم دارناز نظر تحصيلی خيلی از آقا

 خاطر اينه به نظر من فکر کنم ب. ولی طالق خيلی زياد شده تو ايران. در مورد طالق من دقيق درصدش را نمی دونم

که خانواده ھا خيلی سنتی فکر  خاطر اينه البته بيشتر ب. که ھنوز خوب شناخت از ھمديگر ندارن سريع ازدواج می کنند

  .ندمی کن

  .که يک زن نمی تونه مردی را از نظر تحصيلی بيشتر تحمل کنه نمی دونم چون خودم توی اين موقعيت نيستم اين

ولی در اطراف خودم خيلی خانمھا . که چند درصد خانمھا تحصيل می کنند و کار می کنند دقيق نمی دونم من آمار اين

 اآلن توی –ه اگر زنی طالق بگيره فاميل چی فکر می کنند ک اين. را می بينم که ھم تحصيل کردن ھم کار می کنند

  .  عادی استألۀطالق مسھا قدری طالق زياد شده که برای بيشتر فاميل ه ايران ب

  . در آخر من فکر می کنم حضور خانمھا از قبل خيلی بيشتره

  .اميدوارم تونسته باشم منظورم را برسانم

 ١٣٩۵ ]جوزا[ خرداد١١

 

 :ھشتیلينک مطلب آقای ب
http://www.afgazad.com/Ejtemaay-2014/060916-HB-Tawsia-Haaie-Baraaie-Ezdewaaj.pdf  

  
  :يادداشت

  .متن با همان زمان گفتار و بدون ويراستاري منتشر شده است
 AA-AAادارة پورتال


