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ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ

ﺳﻼم :ﻣﻦ دﺧﺘﺮ  ٢٩ﺳﺎﻟﻪای ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارم .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
 ۳ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و دﯾﻨﺪاری و ارﺗﺒﺎط ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻨﻬﺎ و ﻏﻔﻠﺖ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻣﺎ
ﺗﻮﺟﻬﻢ رو ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ،و در ﺣﺪ ﺗﻮان در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻐﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدم و آﮔﺎهﺳﺎزی و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ روزﻫﺎ اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪی زﻧﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻮﺷﻪی ذﻫﻨﻢ ﺑﻮده ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮام ﺟﺪیﺗﺮ
ﺷﺪه .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺮف ازدواج ﻫﺴﺘﻢ ،و ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود  ۱۰ﺳﺎل ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎران زﯾﺎدی داﺷﺘﻢ،
ﺣﺪود  ۳ﻣﺎه ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎراﻧﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪاﯾﻢ و در ﺷﺮف ازدواج ﻫﺴﺘﯿﻢ ،و
ﺧﺪا رو ﺷﮑﺮ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻔﻮﯾﺖ زﯾﺎدی دارﯾﻢ و ﻋﺸﻖ و اﺣﺴﺎس زﯾﺎدی ﻫﻢ
ﺑﯿﻨﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ .در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن زﯾﺎد ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان
در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﻧﺎن و ﺑﻄﻮر ﺧﺎص در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﻇﻠﻢﻫﺎ و آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ
زﻧﺎن ﻣﯿﺸﻪ ،ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ رو ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و  ۶ﺷﺮط ،ﺣﻖ ﻃﻼق ،ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺣﻖ
اﺷﺘﻐﺎل ،ﺣﻖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر و ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ رو ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﺎﻟﺖ در اﺑﺘﺪای ازدواج ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .و ﻣﻦ
ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع رو ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم ،و در اﺑﺘﺪا اﯾﺸﻮن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ،اﻣﺎ اﻻن
اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪارن و ﮐﻤﯽ دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪن .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ
ﺣﻘﻮق» ،ﻣﻬﺮﯾﻪ« رو ﻫﻢ ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯿﺪه .ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۳ﻫﻔﺘﻪای ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ دارم راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﺮس و ﺟﻮ و ﺗﻔﮑﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز درﻣﺎﻧﺪهام .ﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮم ،و ﻧﻪ اﯾﻦﻫﻤﻪ آزار زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدان رو ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﭙﻮﺷﯽ ﻣﯿﺪوﻧﻢ.
دوﺳﺖ دارم واﻗﻌﺎ ﻧﮕﺎه درﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺧﻮب ﺟﻠﻮ ﺑﺮم و ﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮﻧﻢ اﻟﮕﻮ
ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی ﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ ،اﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﺗﻮی ﮐﺎر ﺧﻮدﻣﻮن ﻣﻮﻧﺪﯾﻢ .ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ
اﮔﺮ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺴﺖ ،ﭼﺮا اﯾﻦﻫﻤﻪ ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ داره و ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث از ﻣﺎل ﺟﺪا
ﻣﯿﺸﻪ؟! ﺣﺘﯽ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻫﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای زن ﻫﺴﺖ؟! آﯾﺎ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺑﮑﺎرت زن و
راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ داره ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪ و دوﺷﯿﺰﮔﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاد ﺟﺪا ﺑﺸﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﯿﺸﻪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ درﺳﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﯾﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺖ ﺑﺮای زن ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﻧﺼﻒ ﺑﻮدن ارث و ﺣﺘﯽ اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن
ﺑﺎرداری و ﺑﭽﻪداری زن ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺮد ﮐﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم ﺑﺪه؟ اﺻﻼ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺮﯾﻪ رو
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻪ؟ درﺳﺘﻪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺧﻮدﺷﻮن راﺟﻊ ﺑﻬﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻦ )ﭼﻮن ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺪاره ﮐﻪ ﺑﺨﻮام ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻢ(؟ ﭼﺮا در رواﯾﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه زن ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪاش
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﻪ؟ ﻣﻬﺮﯾﻪی ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  ۲۵ﺳﮑﻪ ﺑﻮده ،ﮐﻪ ﺣﺪود  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﺸﻪ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﮕﻦ ُﻋﺮف اون رو ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﻪ واﻗﻌﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟! ﭼﻮن اﻻن ﻋﺮف ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺎ ﺣﺪود
 ۳-۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻫﺴﺖ )ﺑﯿﻦ  ۳۰۰-۲۰۰ﺗﺎ ﺳﮑﻪ( .و ﻧﮕﺎﻫﺸﻮن اﯾﻨﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ روزی زن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﺷﺪ،
ﺑﺘﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯿﺶ رو ﺧﻮدش اداره ﮐﻨﻪ و ﻧﺨﻮاد دﺳﺖ از ﭘﺎ درازﺗﺮ ﺑﺮﮔﺮده ﺧﻮﻧﻪی ﭘﺪرش .ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻋﻤﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻪ ،ﺧﯿﻠﯿﺎ دﯾﮕﻪ اون رو
ﺑﯽارزش ﻣﯿﺪوﻧﻦ و اﺻﺮار دارن ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺴﺮ ﻣﻠﮑﯽ داره ،ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﯾﻪ ﺑﺨﺸﯿﺶ رو ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻤﺴﺮش ﮐﻨﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮﯾﻪ .اﻻن ﺟﻮری ﺳﺮدرﮔﻢ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﺗﮑﻠﯿﻔﻢ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﭼﯿﻪ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻬﺶ ﻧﺪارن و ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﻦ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺘﺎ رو اﺑﺘﺪای ازدواج ﻧﮑﻨﯿﺪ،
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪای ازدواج ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪی زن ازش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ و ﺑﺎ ﺣﺮف ﻧﺰدن راﺟﻊ
ﺑﻬﺶ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﺗﻐﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ .دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﻋﺸﻖ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﻤﻮن رو در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺮاب ﮐﻨﯿﻢ،
اﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮام ﺗﮑﻠﯿﻔﻢ رو ﺑﺎ زن ﺑﻮدﻧﻢ و اﻣﻨﯿﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮدم و ﻫﻤﺴﺮ آﯾﻨﺪم ﺑﺪوﻧﻢ و
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﻪ .واﻗﻌﺎ ﻣﻤﻨﻮن ﻣﯿﺸﻢ ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻐﺮﻧﺞ اﺳﺖ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ازدواجﻫﺎی ﻣﺎ در ﺳﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن در آن
ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ در ﺣﻮزه
ِ

ﻓﺮﻫﻨﮓ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و دﯾﮕﺮ در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮدﻣﺎن و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن در دل ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺳﻨﺖ

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از آن ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل
اﯾﺮاﻧﯽ دارﻧﺪ و ﺳﻮم در ﺣﻮزه
ِ
در اﻣﺮ ازدواج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوزﯾﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺮف
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ،ﻧﻪ ﻧﻘﺸﯽ در
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﺎﻧﻮاده دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﻧﻘﺸﯽ در آنﮐﻪ اﮔﺮ زوﺟﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺪاﯾﯽ
ﻧﮕﺎه واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺎی اوﻟﯿﻪ را ﺑﺪون اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ
ِ
ﻫﻨﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ
ﺷﺮطﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﻨﺪ و وﺻﻞ و ﺑﺪون ﻣﻬﺮﯾﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ و
ِ

ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را درک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ

ّ
ﻣﮑﻤﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻓﻬﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺮاﯾﻀﯽ در ﮐﺘﺎب »زن؛ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ« ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

