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  ابلیــــکمباور ک

 ٢٠١٤  نومبر١٤
 
   

   

  !ازدواج به سبک خانمھای ايرانی

  )طنز روز(

  
 ھمه حق آزادی ، اينوهللا با  حساب شان چيست؛ھای ايرانی حرفمن درک نمی کنم، اين خانم

که به » حق شوھر کشی«فرجام  ، حق انتخاب ھمسر و درمعاشرت، حق تملک و تفريح و تفرج

  !ی يا دنمارکی داده نشدهئ زن کانادا، يک چارم آن به استزن ايرانی داده شده

 ھم عاقبت به خير نشود؛  ار کند، کاره ، ھم بايد تا دمدمه ھای غروبخانم بيچ نمارک،اينجا در د

  اگر کارش در يک ساندويچ فروشی باشد، بايستی از آغاز روز تا ساعت شش بعد ظھر ،مثالً 

خيار شور، کاھو و ساس بادنجان  ھای گوشتی بردارد، پالستيک بردارد، کاغذ بردارد،فرآورد

   ديم مشتری عجول وقاشق و کارد يک بار مصرف بردارد، ساندويچ آماده را تق رومی بردارد،

تازه اول شب راه بيفتد طرف  نيز تحمل کند، را» منيجر «ۀکناي  و برافروخته کند؛ صد تا کتره

 می افکند به قفل دروازه، ھنوز در را تمام و   منزل؛ ھمين که رسيد پشت در خانه، تا کليد را
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فه به اسم ھمسر اطکمال باز نکرده، مواجه ميشود به اخم و تخم يک نق نقوی گردن کلفت بی ع

  !کن معرکه بار  افتاده است؛ حاال خر بيار وی ساعتی پيش، از دماغ فيلئيا پارتنر، که گو

معاشرت در «اين آقای نق نقوی پشمالوی بيعار ھم غذا ميخواھد، ھم با عرض پوزش 

  !گیمفتکی، به ھمين ساد ميخواھد؛ ھمين طور» تختخواب

 کار می تواند، اصالً !  مرتبه ای از رفاه و آزادی رسيدهه واما خانم ايرانی را بنگر، به چه درج

ميتواند فقط کدبانوی خانه باشد؛ درجن درجن پسر کاکل زری و دختر دندان مرواری،  نکند؛

 مدرن ژاپنی، خود   دستیۀ و با بادپک  بنشيند ، اتاق پذيرايیۀوشتحويل ھمسر بدھد و خود يک گ

  !را باد بزند

  !نه خير! ، قناعت ميکندی، مگر به اين عروج ملکوتی امروزاما خانم ايرانی

  »!خانم ايرانی سيب ميخواھد و از بيد ميخواھد«

 

  :نيمگ در رسانه ھا منعکس شده، نظری افبه اين گزارش تازه که دو روز پيش

  :پرسش شرعی  وبسايت باالترين: منبع خبر

  !می خواھم تا مھريه ام را نگرفته ام تن به ھم آغوشی با شوھرم ندھم

ندازم و ياز دارم و می خواھم کاری راه بيبه پول ن. تازه به عقد مرد مورد عالقه ام، در آمده ام 

پردازد تن به ھم آغوشی  تا مھريه ام را ن،اين است که به شوھرم اعالم کرده ام. کسب درآمد کنم

آيا اگر قسط بندی بشود از نظر قانونی بايد تن به ھم . می گويد، قسط بندی می کنيم. دھمبا او نمي

  آغوشی بدھم ؟

  :پاسخ شرعی 
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  :دفتر مکارم شيرازی 

  !با دريافت اولين قسط مھريه، زن بايد تمکين کند

  :دفتر سيستانی

 تا مھريه را تواند زمانى براى آن معين نشده، زن ميکه مھريه در عقد، نقد باشد و در صورتی

صورت دين ما فى الذمه باشد، زن حق ه که مھريه ب مطالبه ننموده تمکين نکند ولى در صورتی

  .امتناع از تمکين، ندارد

ه رده؛ اين بال را بر سر مردک آورداش ازدواج ک» مرد مورد عالقه« ، که با اين خانم!خوب

  ! قبرستان، پوسانده بودحاال ھفت کفن در بد، اگر طرف يک شوھر تحميلی بود؛است؛ ال

يگويند، پيامبر اسالم فرموده است، زن در ، مه خوان ھای ايران، پانصد سال استگويا، روض

، روی پاالن شتر ر را، اجابت کند ولو آن که نشسته درخواست ھمس ، بايستی مجامعتۀگاه مطالب

  !باشد

خدمت حضرت رسول زنی آمد به : در حديث صحيح از حضرت امام محمد باقر، منقول است“

و گفت يا رسول هللا چيست حق شوھر بر زن، فرمود، الزم است که اطاعت شوھر بکند و ) ص(

در خانۀ او بی رخصت، تصدق نکند و روزۀ سنت، بی رخصت او ندارد و  نافرمانی او نکند و

بی ھروقت ارادۀ نزديکی او کند مضايقه نکند، اگر چه بر پشت پاالن شتر باشد و از خانۀ او 

رخصت او بدر نرود و اگر بی رخصت بدر رود، مالئکۀ آسمان و زمين و مالئکۀ غضب و 

 محمد ١١۵ و ١١٤حلية المتقين، ص  (“.مالئکۀ رحمت ھمه او را لعنت کنند تا به خانه، برگردد

  !ختم نقل قول »)باقر مجلسی

سرزمين ھای کفار است ی و ئاسالم، متوجه خانم ھای دنمارکی و کانادا البد، اين فرمايش پيامبر

  !ربطی ندارد و به خانم ھای ايرانی،

 

 


