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tem zewnętrznym, na kobiecie natomiast spoczywa odpowiedzialność za obowiązki domowe – zapewnienie 
ładu i odpowiedniej atmosfery oraz wychowanie dzieci (Momen 2012). Do obowiązków małżeńskich – tak  
męża, jak żony – należy seksualne zaspokojenie współmałżonka. Małżeństwo służy zatem nie tylko prokreacji 
i poprawie sytuacji ekonomicznej, ale także przyjemności (Mir-Hosseini, Shaki i Wakin 2012). O ile romanty-
czna miłość nie była tradycyjnie postrzegana jako jego podstawa, o tyle pożądanie do dziś szyickie autory-
tety uważają za czynnik scalający małżeństwo. Jeśli kobieta potrafi nim umiejętnie sterować, zatrzyma męża  
w domu.2 Jeśli nie będzie gotowa zaspokajać jego potrzeb, musi się liczyć ze zdradą czy porzuceniem, ponieważ 
w naturze mężczyzny leży pożądanie.3  Związek małżeństwa z miłością romantyczną (eszgh) irańscy badacze 
postrzegają jako stosunkowo nowy, zapożyczony z Zachodu koncept (Azadarmaki i Bahar 2006: 592-594). 
Relacje małżonków opierają się raczej na życzliwości (mohabbat) okazywanej na równi wszystkim członkom 
rodziny. Tradycyjnym spoiwem małżeństwa są dzieci – badania wykazują, że silne relacje międzypokoleniowe 
mogą zastępować namiętne uczucia między małżonkami (Azadarmaki i Bahar 2006: 595). Kobieta poza obowią- 
zkami domowymi nie ma innych zobowiązań. Może podejmować pracę zarobkową, ale mąż nie powinien tego 
od niej wymagać – to do niego należy utrzymanie rodziny.  Na wypadek rozwodu zostaje zabezpieczona przez 
mehrije – dar ślubny, o którego wysokość jej rodzina zadbała przed ślubem.

 Zmiany w sytuacji kobiet
 Pierwsze publiczne wystąpienia kobiet wiążą się z rewolucją konstytucyjną 1905-1911 (Honarbin-Ho- 
lliday 2010: 14). Prawo ochrony rodziny wprowadzone w 1967 roku (Milani 2000) rozpoczęło proces zrówny-
wania statusu kobiet i mężczyzn trwający do lat 70. XX wieku, gwarantując wyższy wiek zawierania małżeństw, 
prawo do podejmowania pracy czy prawo do rozwodu (Mir-Hosseini, Shaki i Wakin 1999).  Wszystkie te przy-
wileje zostały cofnięte przez Chomejniego wkrótce po zwycięstwie rewolucji (Momen 2011). Jednak postępu-
jąca urbanizacja i rozwój systemu edukacji z jednej strony oraz elektryfikacja wsi i rozpowszechnienie opieki 
zdrowotnej z drugiej przyczyniły się do poprawy sytuacji kobiet mimo patriarchalnych zapisów prawnych 
(Keddie 2007: 262-265). Wypracowano również model uczestnictwa religijnych kobiet w życiu publicznym 
(Rezai-Rashti i Moghaddam 2011: 424-426). Usankcjonowane prawnie wielożeństwo stopniowo zanikało  
i nawet po sprzyjającej tej praktyce wojnie – kiedy ginęło wielu żywicieli rodzin – dotyczyło w 1991 roku 
zaledwie 3% mężczyzn (Azadarmaki i Bahar 2006: 298). Po wojnie przywrócono sądy rodzinne i umożliwiono 
kobiecie rozwód w takich wypadkach jak bezpłodność albo narkomania partnera czy porzucenie rodziny. 
Nadal jednak zamążpójście wymaga zgody ojca, a wyjazd za granicę – męża. Dzieci – nawet jeśli po rozwodzie 
mieszkają z matką – pozostają pod kuratelą ojca. Siostra dziedziczy połowę tego, co brat, dije, czyli odszko-
dowanie za zabicie kobiety wynosi połowę tego, co za zabicie mężczyzny, zeznanie dwóch kobiet ma dla sądu 
taką wartość jak zeznanie jednego mężczyzny itp.

Poziom wykształcenia kobiet po rewolucji znacząco się podniósł – studia wyższe zostały zaaprobowane nawet 
przez tradycyjne środowiska. Kobiety stanowią dziś ponad 60% studentów. Odsetek zasadniczo wzrósł od 
czasów przedrewolucyjnych (Rezai-Rashti i Moghadam 2011: 425). Znaczna część z nich nie podejmuje jednak 
pracy zawodowej, inne pracują nierzadko w wolnych zawodach, czego nie uwzględniają oficjalne statystyki 
mówiące o kilkunastuprocentowym udziale kobiet w rynku pracy (Etemad Moghaddam 2009: 81-96). Od lat 
90. tematyka feministyczna i problemy kobiet są obecne w dyskursie publicznym (Milani 2000). Tradycyjne role 
płci podlegają negocjacji i przesunięciom.

            Opis badań
 Materiał empiryczny wykorzystany w artykule pochodzi z obserwacji uczestniczącej prowadzonej 
w żeńskim akademiku w Teheranie od lutego 2004 do listopada 2005. Ponieważ akademik był przeznaczony 
wyłącznie dla studentek studiów II stopnia i doktorantek, jego mieszkanki miały co najmniej 23, a nie więcej 
niż 40 lat, znaczna część z nich nie skończyła jeszcze trzydziestki. Większość studentek była niezamężna, wiele  
z nich zaręczało się i wychodziło za mąż podczas trwania studiów, ale nadal mieszkało w akademiku. Przez czas 
prowadzenia obserwacji mieszkanki akademika zmieniały się – część kończyła bądź zawieszała studia, wpro-
wadzały się kolejne. W sumie w badanym okresie w akademiku mieszkało okresowo bądź na stałe około 100 
 

2    Takie są też zalecenia kolejnych rahbarów (przywódców) – ajatollaha Chomejniego i Chamenejego dla małżonków (por. oficjalna strona internetowa: <http://www.ahkam.porsemani.ir/node/3162>,     
       [dostęp: 15.04.2014].

3    Przekonanie o przyrodzonych cechach kobiety i mężczyzny, takich jak uczuciowość (u kobiety) i uleganie pożądaniu (u mężczyzny), znamionuje nawet te prądy w irańskiej konserwatywnej myśli  
     społecznej, które chciałyby większego udziału kobiet w życiu społecznym i publicznym oraz uważają, że tradycja przeinaczyła poglądy islamu na temat kobiet (por. rozmowa z założycielami pisma  
       Pajam-e zan, Mir-Hosseini 2000: 90-91). 
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Abstrakt: Artykuł podejmuje problem oczekiwań młodych Iranek wobec małżeństwa i ról płci, opierając 
się na danych empirycznych zebranych metodą obserwacji uczestniczącej oraz wywiadów pogłębionych 
przez 22 miesiące w latach 2004-2005 w teherańskim akademiku. Dla badanych małżeństwo było życiową  
koniecznością. Postrzegały je najczęściej jako naturalny etap życia i instytucję społeczną, a nie jako  
romantyczny związek. Role małżonków wyznacza tradycyjna struktura małżeństwa, na którą oni sami mają 
niewielki wpływ. Taką koncepcję potwierdza język, jakim te młode wykształcone kobiety posługiwały się,  
by opisać związek małżeński, co pokazuje ich głębokie przywiązanie do tradycyjnych metafor konceptual- 
nych. Poprzez analizę kognitywną tych metafor artykuł ujawnia podłoże części społecznych zachowań  
i stereotypów towarzyszących małżeństwu.
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            Wprowadzenie
 Irańscy badacze zwykli podkreślać szczególną rolę rodziny w swojej kulturze (por. Azadarmaki  
i Bahar 2006: 594). Klanowo-plemienna struktura społeczna Iranu (Persji) dodatkowo wzmacniała typowe 
dla tradycyjnych wspólnot rodzinne więzy ekonomiczne.1 Dzięki solidarności w ramach grup krewniaczych 
budowano wpływy polityczne i potęgę ekonomiczną.  Tradycyjna, liczna i rozbudowana rodzina w wyniku 
przemian w dwudziestowiecznym Iranie uległa znacznemu przeobrażeniu. Jeszcze przed rewolucją 1978-
1979 ideał rodziny wielodzietnej zaczął się zmieniać i mimo intensywnej polityki prorodzinnej prowadzonej 
podczas wyniszczającej wojny z Irakiem (1980-1988) liczebność rodzin wyraźnie się zmniejszyła, a respon- 
denci deklarowali chęć posiadania mniejszej liczby dzieci niż w rodzinach, z których pochodzą (Tashakkori  
i Thompson 1988: 15-16), podobnie jak w innych krajach w okresie urbanizacji i zmniejszenia śmiertelności 
niemowląt. 

Nadal jednak 98% badanych uważa założenie rodziny za bardzo ważne (Azadarmaki, Zand i Khazei 2000: 25). 
Choć tradycyjny model ulega zmianom, a postępująca indywidualizacja społeczeństwa ogranicza jej wpływy  
w wielu dziedzinach życia, irańska rodzina pozostaje istotnym źródłem emocjonalnego i ekonomicznego 
wsparcia, zapewniając „naturalne środowisko kulturowe”, co zdaniem irańskich badaczy różni ją od modelu 
zachodniego (Azadarmaki i Bahar 2006: 594). 

Tradycyjnym filarem rodziny jest ojciec. Jego wykształcenie i status materialny wyznaczają pozycję całej grupy 
(Bahrani 1972: 8; Tashakkori i Thompson 1988: 9-10). Znamienne, że mimo większej niż tradycyjnie swobody 
młodych w wyborze małżonka większość z nich życzyłaby sobie związku w ramach własnego środowiska, choć 
rzadziej w ramach bliskiej rodziny (tradycyjnie małżeństwa zawierano często między kuzynami pierwszego 
stopnia), a częściej w obrębie dalszej rodziny, sąsiadów, przyjaciół rodziny albo innych przedstawicieli tej samej 
grupy etnicznej czy mieszkańców tego samego regionu (Behnam 197: 47;  Azadarmaki i Bahar 2006: 599-600). 
W konserwatywnych grupach taki wybór wiąże się z pewnością z faktem, że przed zawarciem małżeństwa 
młodzi ledwie się znają (Tashakkori i Thompson 1988: 13), ale większa swoboda relacji niewiele w tej mierze 
zmienia. Nawet w wielokulturowym Teheranie 41,5% rodzin deklaruje, że z uwagi na lepszą znajomość i podo-
bieństwa kulturowe preferują małżeństwa w ramach grupy krewnych i sąsiadów (Azadarmaki i Bahar 2006: 
605). W innych częściach kraju podziały etniczne są jeszcze silniejsze, a zaledwie około połowę mieszkańców 
Iranu stanowią Persowie, reszta populacji należy do różnych mniejszości etnicznych takich jak: Azerowie, Kur-
dowie, Beludżowie, Turkmeni, Arabowie itd. Badania ankietowe prowadzone wśród studentów studiów me-
dycznych w różnych miastach wykazały, że mimo pozornie sprzyjających zawieraniu małżeństw mieszanych 
warunków, jakie stwarzają studia, silna identyfikacja z lokalną społecznością i poczucie jej odrębności ma 
decydujące znaczenie przy wyborze partnerów (Haghighizade 2010: 51). 

Relacje między małżonkami postrzegane są tradycyjnie przez pryzmat interesu i trwałości rodziny. Podział ról 
wyznaczają wyraźnie wymogi islamu. Mężczyzna odpowiada za utrzymanie rodziny oraz jej kontakty ze świa- 

1    Podobnymi zasadami kierowano się w cesarstwie rzymskim powiększając liczbę senatorów i wojskowych (por. Foucault 1995: 459).
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z fizycznym doświadczeniem człowieka jak góra-dół, blisko-daleko, ciepło-zimno itp. (Lakoff i Johnson 1988: 
111). Analiza kształtujących je metafor strukturalnych może zatem prowadzić do wniosków szczególnie  
istotnych kulturowo. 

 Małżeństwo jako temat rozmów
 W badanej grupie małżeństwo było jednym z najczęściej poruszanych tematów. Wokół niego sku-
piało się wiele dyskusji grupowych, żartów i rozmów indywidualnych. Rozpatrywano szczególne przypad-
ki, próbowano ustalać ogólne zasady udanego związku, doradzano i odradzano kandydatów. Studentki  
z ciekawością poznawały zwyczaje panujące w różnych rodzinach. Różnice w podejściu do małżeństwa, ry-
gorystyczność wobec zachowań młodych oraz obowiązki tradycyjnie przez nich przyjmowane w różnych 
częściach kraju, z których pochodziły respondentki, dalece od siebie odbiegały (por. Haghighizade 2010: 45). 
Przez czas pobytu w akademiku mogły się one jednak oderwać od wymagań lokalnych wspólnot.  Wiele  
z nich liczyło na samodzielne znalezienie kandydata na męża. To także wyróżnia je spośród młodszych stu-
dentów, często przeciwnych małżeństwom „ulicznym” i „internetowym” (chijabani, interneti; Haghighizade 
2010: 51). 

Jedna ze studentek (25 l.), początkowo nosząca czador i deklarująca konserwatywne poglądy, wyszła za mąż 
za obcokrajowca, europejskiego liberalnego muzułmanina, radykalnie zmieniając światopogląd, co przejawia- 
ło się także w wyborze lekkiego hidżabu i silnego makijażu. W tym samym czasie inna uczestniczka (37 l.,  
z Karadżu), spotykała się także z obcokrajowcem. Trzeba zaznaczyć, że stosunkowo niewielu obcokrajowców 
przebywa dłużej w Iranie, takie związki należą więc do rzadkości, a w badanej grupie były częstsze niż średnia 
statystyczna. Reakcje koleżanek na takie małżeństwa były różne – wiele z nich obawiało się wykorzenienia 
żony. Zarazem mieszkanki akademika skarżyły się często, że irańscy mężczyźni są niewierni (biwafa), szaleni 
(diwane) albo że są tyranami (mostabed).

Zdarzały się również małżeństwa aranżowane w całości przez rodzinę. Niezależna intelektualistka, 
deklarująca, że w wyborach życiowych kieruje się nowoczesnym (modern) światopoglądem, umiarko- 
wanie religijna, nie nosząca czadoru (24 l., z Szirazu) wróciła po miesięcznym pobycie w domu w czadorze  
z pierścionkiem na palcu i od tej pory poza akademik wychodziła tylko w asyście męża – bliskiego kuzy-
na, który zakończył edukację na szkole średniej.7  W takich wypadkach młode mężatki rzadko pozostawały  
w zażyłości z pozostałymi mieszkankami akademika i nie brały już udziału w debatach o małżeństwie. Przez 
koleżanki było to traktowane jako porażka, takiej osobie na ogół współczuły. 

Stosunkowo niewielka, najbardziej konserwatywna część rozmówczyń uważała kwestię małżeństwa za do-
menę rodziców i nie podejmowała sama żadnych starań, żeby na ich decyzje wpływać: „Starsi lepiej się na tym 
znają, kogoś nam znajdą, a my już się lepiej uczmy” („Bozorgtara ke behtar rah o czaheszu baladan, bebinim kija 
baramun pejda mikonan. Felan darsemuna bechunim”; 25 l., z Gilanu). 

Studentki o takich poglądach zwykle nie cieszyły się popularnością wśród współlokatorek, które uważały je za 
dziecinne albo za prowincjuszki – „wieśniary” (dehati). Pozostawały one na marginesie życia społecznego, poza 
zajęciami unikały także kontaktów z kolegami-mężczyznami. Swoich obowiązków przed zawarciem małżeńst-
wa upatrywały w zachowaniu dziewictwa (parde-je bekarat) i dobrego imienia: „Dziewczyna musi być skromna  
i cnotliwa, w przeciwnym razie nikt jej nie zechce” („Dochtar bajad ba szarm o haja basze, wagena, ki migiresz?”; 
25 l., z Gilanu). Większość z tej grupy nosiła czadory, a w mieszanym towarzystwie unikała zabierania głosu.8  

Bardziej powszechne było przekonanie, że dziewczyna może wpływać na swoje szanse na rynku (bazar) ma-
trymonialnym, a wręcz powinna to robić, jeśli nie chce być skazana na kiepskie „przypadki” wskazywane 
przez rodzinę (mawared-e bad). Zdając się na rodzinę, dziewczyna może tylko wybierać między dobrymi  
i złymi przypadkami (mawared-e chub o bad), odrzucać je bądź przyjmować (ghabul kardan/radd kardan).  
Z wiekiem coraz mniej kandydatów zalicza się do pierwszej grupy, a starej pannie (dochtare torszide – skwa- 
śniałej) grozi pozostanie w domu rodziców (ru daste maman baba mimune – „na rękach rodziców”) i to,  
że nigdy nie wyjdzie za mąż bądź zostanie zmuszona do poślubienia wdowca, rozwodnika, mężczyznę znacznie 
starszego, źle wykształconego albo po prostu brzydkiego (zeszt). Ta ostatnia okoliczność jest niemniej istotna 

7    Podobną sytuację opisał Hosejn Sanapur w powieści „Nime-je qajeb” („Ukryta połowa”) – bohaterka – studentka zostaje pilnie wezwana do domu na swoje zaręczyny. Ponieważ nie udaje jej się  
      odwieść rodziców od pomysłu, zrywa kontakty z rodziną. Także bohaterka filmu Tahmine Milani „Do zan” („Dwie kobiety”) zostaje przez rodzinę zmuszona do małżeństwa, a mąż nie godzi się na  
     kontynuowanie studiów ani inne formy społecznej aktywności żony. Podobne zawieszenie między chwilową samodzielnością w życiu studenckim a przywiązaniem do tradycyjnej roli uległej córki  
       towarzyszy wielu mieszkankom akademików w Iranie.  

8     Należy jednak zaznaczyć, że noszenie bądź nienoszenie czadoru nie świadczyło często o religijności czy tradycjonalizmie studentek, a raczej wynikało z przyzwyczajenia. 

osób. Przedstawiony tu materiał pochodzi z dyskusji zbiorowych i wywiadów indywidualnych z 28 studentkami 
oraz licznych rozmów z innymi.

Warto tu zaznaczyć, że badana grupa należy do nietypowych – większość studentek była niezamężna, podczas 
gdy pośród ogółu kobiet w wieku 25-29 lat w roku 2006 było 75,9% mężatek i odsetek ten rósł stopniowo 
tak, że w przedziale wiekowym 35-39 lat było już 93,8% kobiet zamężnych (Mohadżerani 2010: 26).4 Jakkol-
wiek Iranki często podejmują studia wyższe, większość z nich kończy je wraz z uzyskaniem stopnia licencjata  
w wieku, w którym nie jest im trudno znaleźć męża. Badana grupa dokonała zatem nietypowego wybo-
ru, przedkładając dalszą edukację nad małżeństwo wbrew ogólnym tendencjom społecznym, z czego można 
wnioskować o ich intelektualnej niezależności i odporności na stereotypy kulturowe. To, a także znalezienie się 
w badanej grupie studentek z różnych części kraju i odmiennych grup społecznych, które zarazem tworzyły 
przez czas studiów silną wspólnotę wzajemnie wpływając na swoje poglądy i oczekiwania, stanowi o potencjale 
materiału dotyczącego opisywania przemian w oczekiwaniach wobec małżeństwa.

Pomysł opisania społeczności wyszedł od jej członkiń.  Autorka przebywała w akademiku jako studen- 
tka, jednak będąc cudzoziemką (jedyną w tym środowisku) posiadała szczególny status – przez część 
mieszkanek akademika była bardzo chętnie wprowadzana w intymne szczegóły ich życia, przez inne nato- 
miast trzymana na dystans. Linia podziału nie przebiegała według stopnia tradycjonalizmu czy religijności.  
Z uwagi na ograniczenia polityczno-obyczajowe większość badań nad wyobrażeniami Irańczyków o małżeń- 
stwie ma charakter ilościowy, często pobieżny i nie zawsze gruntownie przeanalizowany. 5 Główny kontekst 
stanowi w takich badaniach rodzina jako taka. Interpretacja wyników jest bardzo trudna z uwagi na tempo 
przemian oraz zróżnicowanie i płynność modeli. Badania jakościowe prowadzone w różnych środowiskach 
mogą ją ułatwić także przez wykorzystanie przez badaczy irańskich i zachodnich różnych perspektyw me- 
todologicznych, jednak jest ich wciąż zbyt mało.6

Ujęcie kognitywistyczne nie było dotąd stosowane w podobnych badaniach na gruncie irańskim. Niniejszy 
artykuł nie może siłą rzeczy stanowić gruntownego opracowania, pragnę tu natomiast zwrócić uwagę na 
iranistyczny potencjał takiej metody. Przy wielkim zróżnicowaniu kultur lokalnych język perski stanowi wyjąt-
kowo istotną podstawę wspólnoty, a zarazem źródło wiedzy o wspólnych wartościach i normach kulturowych. 
Zbadanie sieci struktur metaforycznych w tym języku dostarcza materiału poszerzającego dane socjologiczne, 
a także uzupełniającego luki, jakie w nich powstają z uwagi na newralgiczny przedmiot. Należy bowiem mieć 
na uwadze, że w kulturze irańskiej informacje dotyczące tak intymnych spraw jak relacje małżeńskie stanowią 
nadal tabu.

Metoda opiera się na założeniu, że przenośne użycia języka nie są przypadkowe, a wynikają ze struktury meta-
forycznej, w ramach której funkcjonują wszystkie pojęcia, jakimi posługują się użytkownicy języka. Dzieje się 
tak za sprawą metafor konceptualnych, to znaczy takich połączeń pojęć, w których pojęciu A (oznaczanemu) 
nadaje się cechy pojęcia B (oznaczającego). Taka atrybucja pozwala określać rzeczy nie tylko poprzez ich inhe- 
rentne cechy, ale także poprzez cechy interakcyjne, wynikające ze skojarzenia jednego pojęcia z drugim (Lakoff 
i Johnson 1988: 146-147). 

Przyjęta w wielu językach zachodnich, a z nich przeniesiona we wszystkie bodaj rejony świata „kolonialna” 
metafora strukturalna TIME IS MONEY (CZAS TO PIENIĄDZ) obrazuje przekonanie, że abstrakcyjne po-
jęcie czasu nie jest subiektywne, a stanowi wymierną jakość (przedmiot, substancję) dającą się przeliczyć na 
pieniądze (Lakoff i Johnson 1988: 173). Za takim wyobrażeniem idzie stygmatyzacja „tracenia czasu” w naszej 
kulturze jako „wyrzucania pieniędzy w błoto”. Zakorzenienie w naszym myśleniu tej konwencjonalnej meta-
fory niesie za sobą poważne konsekwencje dla naszego postrzegania świata, dając złudne wrażanie, że cechy 
przypisywane przez nas pieniądzom są również inherentnymi cechami czasu. Metafory strukturalne kształtują 
zatem obraz świata jednostek, tworząc niejednokrotnie fałszywe poczucie obiektywizmu tam, gdzie poprzez 
opis jednego doświadczenia w kategoriach drugiego dochodzi do przeniesienia między nimi części atrybutów 
i uwypuklenia jednych cech zjawiska kosztem innych (Lakoff i Johnson 1988: 251 i in). Pojęcia takie jak miłość, 
małżeństwo i rodzina, które będą tu analizowane, należą do tyleż istotnych, co stosunkowo abstrakcyjnych,  
a zatem posiadających więcej cech interakcyjnych (bardziej metaforycznie definiowanych) niż pojęcia związane 
 

4    Odpowiednio 93,29 i 98,7% w roku 1976 ( Mohadżerani 2010: 46). 

5    Por. Abbasy Szawazi i Sadeghi 2005; Mohadżerani 2010; Haghighizade, Karami, Soltani 2010 i in.

6    Najbardziej zbliżone do niniejszych są badania młodych wykształconych (licencjat) kobiet spod Szirazu (por. Friedl 2010).
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Odzwierciedlają to różne formy służące opisowi małżeństwa stosowane także przez badane studentki. 
Mężczyzna starający się o rękę kobiety to chastegar – „ten, który chce, jest zainteresowany”. Słowa używa 
się w odniesieniu do transakcji handlowych wymiennie z mosztari – „klient”. Chastegar sam się zjawia (pejda 
misze) albo znajduje (pejda mikone) go swatka – dallal. Również to słowo oznacza zarazem pośrednika w han-
dlu. W kontekście małżeństwa studentki mówiły także: „Nie mogę się tanio sprzedać, bo mąż nie będzie mnie 
szanował. Pomyśli, że coś ze mną nie tak, nie jestem dziewicą” („Nemitunam chodama arzun beforuszam czun 
szouharam behem ehteram nemizare, mige, dochtare lobad eibi dare). W filmie dokumentalnym o sądzie rodzi- 
nnym „Divorce Iranian Style” Ziby Mir-Hosseini i Kim Longinotto z 1998 jedna z rozwodzących się bohaterek 
wobec odmowy wypłaty mehrije (podarunku ślubnego) pyta dramatycznie: „Czy nie byłam dziewicą?” („Mage 
man barat dochtar najamadam?”).

Tak jak przy zawieraniu kontraktu handlowego strony muszą się zgodzić na warunki (razi budan). Kontrakt 
ślubny wymaga także targowania (sar-e aqdname czune zadan). Ostatecznie zawiera się porozumienie (aqd 
bastan, be tawafoq residan). Stronami transakcji nie są młodzi, a starszyzna – rodzice albo najważniejsze osoby  
w rodzinie. To oni negocjują warunki umowy ślubnej. Młode kobiety są zresztą często traktowane przez 
rodziców jak dzieci (Friedl 2009: 32-33). Młodzi co prawda przyjmują dziś te warunki podpisując się pod  
każdym w aqdname – umowie ślubnej, ale to muła czyni ich małżonkami odbierając od nich pełnomocnictwo 
(„Czy czyni mnie pan/pani pełnomocnikiem do zawarcia małżeństwa?” – „Aja wakilam szoma ra be hamsari-je 
felani dar awaram?”).11 Kobieta tu także podkreśla swoją pasywność dopiero za trzecim razem odpowiadając 
na pytanie (oboje zresztą zastrzegają, że godzą się na związek tylko za zgodą starszych). Trudno zatem mieć 
wątpliwości, że według metafory konceptualnej MAŁŻEŃSTWO TO TRANSAKCJA – młodzi są towarami wy-
mienianymi przez rodziny. 12 Dlatego ważne jest, by spełniali zakładane wymagania. Mężczyzna wnosi w związek 
pieniądze (przede wszystkim mehr – podarunek ślubny) i pozycję, kobieta – czystość i dobre imię. Dlatego  
u wielu informatorek uznawało za dopuszczalne, że teściowa zaprowadziła przyszłą synową do ginekologa, 
żeby sprawdzić, czy jest dziewicą. „Bardzo się wstydziłam, ale co zrobić, mieli prawo”. („Cheily chedżalat 
keszidam wali haqq dasztan”; Sara, 29 l.). Dziewictwo jest wartością szczególnie cenioną – nabywca ma prawo 
dostać towar w nienaruszonym opakowaniu. Stąd też wielkie obawy wśród mieszkanek akademika, by nie 
naruszyć dziewictwa w trakcie prysznica czy jazdy rowerem.13  Wraz z utratą błony dziewiczej kobieta przesta-
je być dziewczyną. Małżeństwo wiąże się zatem nie tylko z przyjęciem nowej roli społecznej – zan-e szouhardar, 
ale także z pełnym rytuałem przejścia – z dziewczęctwa do kobiecości (zan szodan; por. Milani 2000). Przed 
tym przeistoczeniem dochtar jest w rodzinie i wśród znajomych traktowana gorzej niż młode mężatki („Mam 
czterdzieści lat i doktorat, ale osiemnastoletnia szwagierka mnie poucza, a na spotkaniach rodzinnych pro-
ponują jej lepsze miejsca niż mnie!” – „Man czehel salame wa doktoram daram wali zandadaszam ke hedżdah 
sale as be chodasz haghgh mide be man tousije bede wa tu madżles az-esz michan ke az-em balatar beszine!”).

Samo życie małżeńskie również postrzagane jest jako wymiana: kobieta ma zawsze prezentować „gotowość 
seksualną” (amadegi-je dżensi), być uległa i miła dla męża (ba mohabbat; por. Friedl 2009: 30-31), a mężczyzna 
w zamian winien zapewnić byt rodzinie i pozostać żonie wierny (otrzymując w domu, czego potrzebuje, nie 
szuka gdzie indziej).14  Wśród moich rozmówczyń panowało przekonanie, że szczególnie istotny jest pierwszy 
okres małżeństwa, kiedy ten porządek się ustala, a zaufanie męża do żony dopiero się buduje. Wykazawszy 
się wówczas uległością kobieta, która jest od mężczyzny rozumniejsza (agheltar), zaskarbia sobie jego serce 
(del-e szouhara be dast mijare) i przejmuje kontrolę nad związkiem. Mądra żona pozwala jednak mężowi żywić 
przekonanie, że to on podejmuje decyzje, ponieważ mężczyznę łatwo oszukać („marda rahat char miszan” 
– „łatwo zrobić z mężczyzny osła”); „mężczyzna jest głową rodziny, ale to szyja [kobieta – przyp. aut.] kręci 
głową” („mard sar-e chanewade as vali gardane ke sara miczarchune.”). Mężczyzna powodowany jest przede 
wszystkim instynktem (gharaz) i w uzależnieniu seksualnym męża kobiety dopatrują szans na szczęśliwe życie 
(mężczyźni są zazdrośni – marda gheiratijan, łatwo dają się oszukać – rahat farib michoran, myślą tylko o jednym 
– je fekr bisztar nadaran). Manipulacja i targowanie właściwe handlowi za pośrednictwem metafory TRANSA- 
KCJI zostały przeniesione na pojęcie małżeństwa.

 

11    Na przykład w polskiej tradycji katolickiej młodzi udzielają sobie wzajemnie ślubu, a ksiądz jest jedynie świadkiem: „małżeństwo przez was zawarte powagą kościoła katolickiego potwierdzam”.

12    Tak samo byli według Michela Foucaulta postrzegani już w starożytnej Grecji (por. Foucault 1995: 448)

13   Jeśli chodzi o świadomość własnego ciała i natury relacji seksualnych była ona niezmiernie zróżnicowana. Przed ślubem kobiety uczestniczą obowiązkowo w pogadance o seksie i antykoncepcji.  
        Wiele matek nie porusza takich tematów z córkami, ale zdarzają się i takie rodziny, gdzie otwarcie się o seksualności rozmawia.

14    Analogiczne są stereotypy małżeństwa wśród młodych kobiet w małym miasteczku pod Szirazem wg badań prowadzonych przez Ericę Friedl (Friedl 2009: 30).

(por. Friedl 2009: 39). Wiele uwagi poświęcono kultowi urody damskiej (por. 
Jafari i Maclaran: 2013), podobne zjawisko dotyczy jednak w Iranie także ocze-
kiwań wobec urody męskiej – wyjście za mąż za brzydkiego chłopca mieszkanki 
akademika oceniały jako wyjątkowo niepożądane, a uroda mężczyzny uznawa-
na była za jedną z najważniejszych cech.9  Warunkiem sine qua non małżeń- 
stwa dla prawie wszystkich rozmówczyń była odpowiednia sytuacja finanso-
wa kandydata na męża (chastegar; por. Haghighizade, Karami i Soltani 2010: 
49). Nawet dobre przygotowanie zawodowe i perspektywa wysokich za-
robków nie była oceniana jako wystarczająca, a mężczyzna chcący się żenić 
powinien zdaniem uczestniczek badania posiadać odpowiednie rezerwy finan-
sowe.10  Typowym oczekiwaniem było zapewnienie mieszkania, mimo że wielu  
Irańczyków, zwłaszcza w miastach, nie stać na własne lokum nawet po wie-
lu latach pracy. Mężczyzna powinien zostać wyposażony przez rodziców albo 
być wystarczająco zaradny (zerang), aby szybko zarobić na mieszkanie. Choć 
moje rozmówczynie często powoływały się przy tym na wymagania rodziców 
(„w przeciwnym razie mama i tata się nie zgodzą” – „wage na maman ba-
bam razi nemiszan”), ich własne oczekiwania były pod tym względem równie 
wygórowane. Tym bardziej że oczekiwano łączenia takich cech jak młodość  
i uroda z zaradnością i zamożnością. Mieszkanki akademika spotykały się  
i romansowały z kolegami ze studiów, stosując jednak wobec nich te same 
kryteria. Założenie rodziny (taszkile chanewade) postrzegały jako reali- 
zację gotowego schematu, w którym kobieta i mężczyzna są częściami 
składowymi (por. Friedl 2009: 30). Studentki wyrażały często fascynację 
zachodnią „swobodą obyczajową” (bi qejd o band budan – nieskrępowa-
ny sposób życia) i wygodą (rahat budan; „Wam to dobrze, jesteście swo-
bodne. My nie mamy wyjścia, tu nie można inaczej.” – „Chosz be haletun, 
rahatin. Ma ke czare nadarim, indża dżur-e digei nemisze”; 36 l, z Meszhedu).  
Z niedowierzaniem przyjmowały informację, że na Zachodzie ludzie najczę- 
ściej zaczynają gromadzić majątek już po podjęciu decyzji o zamieszkaniu razem 
czy małżeństwie, traktując go jako wspólny dorobek.

 Metafory konceptualne
 Nieprzystawalność stosunkowo nietradycyjnego światopoglądu – ot-
wartość intelektualna, fascynacja zachodnią obyczajowością, posiadanie chłopa-
ka (dustpesar), chodzenie na randki (birun raftan ba kasi) – do oczekiwań wobec 
małżeństwa okazuje się w pełni uzasadniona, jeśli uwzględni się leżące u podłoża 
koncepcji małżeństwa metafory konceptualne. 

W języku polskim szeroko rozpowszechnił się opis małżeństwa za pomocą 
metafory KONKURSU, rywalizacji o rękę księżniczki, która czeka na starających 
się konkurentów – kandydatów do ręki i wybiera najlepszego wedle własnych 
kryteriów (odpowiadają temu takie językowe konstrukcje jak: „konkurować  
o rękę”, „zabiegać o kobietę”, „popisywać się przed nią”, „małżonek=wy-
branek”, „kobieta okazuje względy”, „zdobyć kobietę” – jak nagrodę), w Ira-
nie tradycyjnie małżeństwo oddaje metafora TRANSAKCJI. Mapowanie meta-
for pozwala przypisać większość irańskich obrazów małżeństwa metaforom 
MAŁŻEŃSTWO TO BIZNES i RODZINA TO KORPORACJA BIZNESOWA/
FIRMA, rozpowszechnionym także np. w języku angielskim, francuskim (Trim 
2012: 221-222) i chińskim (I-wen Su 2002: 597). W tych językach małżeństwo 
może być postrzegane jako projekt (biznesowy) zwieńczony sukcesem (ang. 
successful mariage), jako relacja między dwoma firmami (Trim 2012: 222)

9     Podobnie w badaniach ilościowych wśród studentek uroda narzeczonego jest wymieniana wśród ważniejszych (choć niedecydujących) cech  
       (por. Haghighizade, Karami i Soltani 2010: 49)

10   Inne badania dowodzą, że właśnie wykształcenie mężczyzny jest traktowane jako gwarancja pozycji społecznej i większość respondentek oczekuje  
       mężów z wyższym wykształceniem niż ich własne (Tashakkori i Thompson 1988: 17).

Panna Młoda,  
fot. Akiko Ota-Griffith 2008

8 9



pomoc
rozwojowa 1/2014

tradycyjną rolę, ale może być mniej wymagający wobec żony. Podobne badania wykazały, że młode dziewczyny 
liczą na przyjaciela (dust), ale nie partnera (pardner, szarik-e zendegi), na kogoś, kto będzie miły w obejściu, ale 
weźmie na siebie odpowiedzialność za zewnętrzne sprawy rodziny, (por. Friedl 2009: 38). Dust rozumiany jest 
w tym wypadku jako przeciwieństwo arbab – władcy, pana, ponieważ ten ostatni czyni z żony kolfat – służącą. 

 Podsumowanie
 Myślenie opiera się często nie na obiektywnych przesłankach, a na schematach, najczęściej używanych 
nieświadomie. Studentki, których poglądy zanotowałam były na ogół dalekie od bezkrytycznego tradycjonal-
izmu. Decydując się na przedłużenie edukacji ryzykowały, że nie znajdą już odpowiedniego męża. Cechująca je 
ciekawość świata i intelektualna otwartość nie znajdowała jednak odbicia w ich wyobrażeniach o małżeństwie 
i swojej w nim roli. Jakby wbrew rzeczywistym zmianom zachodzącym na tym polu, zmianom, które właśnie 
ich – młodych i wykształconych – powinny szczególnie dotyczyć (Afary 2009: 16-19) – myślały o małżeństwie 
w kategoriach często sprzecznych z własnym doświadczeniem, odpowiadającym raczej życiu rodziców, tak 
jakby nie dokonały awansu społecznego. Dzięki późniejszym kontaktom z poznanymi informatorkami wiem,  
że coraz częściej zdarza się – co w czasie przeprowadzania badania było bardzo rzadkie i nieakceptowane –  
że kobiety pracują i mieszkają samotnie w Teheranie. Także one nie porzucają całkiem myśli o małżeństwie, 
które uważają za konieczne dla posiadania dzieci. Myślą o nim często właśnie jako o narzędziu do osiągnięcia 
macierzyństwa: „W końcu człowiek chce mieć dziecko, a tu się nie da inaczej! Wam to dobrze, macie spokój. 
No co, najwyżej jak urodzę dziecko, to się rozwiodę.” („Ache adam delesz bacze michad wa indża tour-e 
digei nemisze. Chosz be hale szomaha, rahatin. Fouqesz bachedar szodam szouharama talagh midam”; żar-
tobliwa forma „dam rozwód mężowi” – w perskim rozwód daje mężczyzna, kobieta tu także jest pasywna). 
Małżeństwo traktują zatem instrumentalnie w myśl metafory TRANSAKCJI, zakładając wymianę. Nie znajdując 
odpowiedniego kontrahenta (ich atuty wzrosły wraz z wykształceniem i samodzielnością), gotowe są obniżyć 
wymagania, „spuścić z ceny”. 

Część badanych wybrała zatem niekonwencjonalny w irańskich warunkach styl życia, ale także te, które wyszły 
za mąż, nie są na ogół tak tradycyjne, jak ich deklaracje. Można założyć, że z czasem tradycyjne metafory za- 
nikną otwierając drogę nowym, bardziej odpowiadającym zmienionej rzeczywistości społecznej. „Nowe meta-
fory mają moc tworzenia nowej rzeczywistości (Lakoff i Johnson 1988: 173). Takie metafory jak ZWIĄZEK 
TO BUDYNEK już się pojawiły w języku perskim, jednak wyniki badania świadczą o tym, że nie są jeszcze 
szeroko przyjęte. W miejsce tradycyjnych małżeństw aranżowanych przez rodziny wchodzą stopniowo nowe, 

Małżeństwo ma do spełnienia funkcje społeczne, dlatego jego zawarcie jest konieczne, ale kobieta i mężczyzna 
negocjują swoje miejsca. Nie dzieje się to przez rozmowę (takiej bliskości i szczerości z mężem Iranki wręcz  
się obawiają: „Nie powinnaś wszystkiego mówić mężowi, bo tylko to wykorzysta przeciw tobie” - „Nabajad be 
szouharet hame cziza begi, suestefade mikone”), ale przez dostosowanie się do sytuacji, wyrobienie sobie sfery 
autonomii: „trzeba się spalać i dostosowywać” (bajad sucht o sacht). Stąd tak ważne jest, jak kobieta zachowuje 
się w małżeństwie. Powinna ustępować (kutah umadan), dostosowywać się, oszukiwać umiejętnie i tymi sposo-
bami prowadzić do uzyskania tego, na czym jej zależy. Pojęciem kluczowym jest w tym wypadku sijasat – poli-
tyka czy raczej tutaj dyplomacja: „Musisz postępować dyplomatycznie. Nie można naciskać, bo mężczyźni tego 
nie lubią. Przez dyplomatyczne zachowanie możesz osiągnąć, co chcesz” („Bajad ba sijasat raftar koni. Nabajad 
feszar bijari, marda badeshan mijad, wali ba sijasat mituni be ahdafet dast bezani. Ba mohabbat.”). Ostatecznie 
jednak moje rozmówczynie liczyły się z tym, że niezależność będą musiały pozostawić za drzwiami domu męża. 
Nie dziwiły się, że któraś rezygnuje z jakiejś formy aktywności, ponieważ mąż nie pozwala („szouharesz edżaze 
nemide”). „Muszę zobaczyć, czy uda mi się namówić męża” („Bebinam mitunam szouharama razi konam?”) 
„Jak już wyjdziesz za mąż, jesteś ugotowana” („Je bar ke ezdewadż kardi karet tamume”).

Ważne jest, żeby jak najszybciej urodzić mężowi dziecko, co stanowi kolejny punkt wymiany między małżonka-
mi – każde z nich powinno drugiemu dać dziecko (bacze bede). „Mężczyzna chce dziecka” („Mard delesz bacze 
michad”; dokładnie: „jego serce, wnętrzności chcą dziecka”). Bezpłodność stanowi podstawę rozwodu nieza-
leżnie od tego, którego z małżonków dotyka.15  Wychodząc za mąż kobieta doznaje nobilitacji jako zan-e szou-
hardar, po urodzeniu dziecka staje się zan-e baczedar (posiadającą dziecko), jeśli nie może mieć dzieci, mówi 
się o niej baczedar nemisze („nie staje się posiadającą dziecko”), a zatem nie może osiągnąć kolejnego stopnia 
wtajemniczenia społecznego. W metaforze RODZINA TO FIRMA kobieta doświadcza w rodzinie awansu, tak 
jak się go doświadcza w firmie. Porzucenie żony, która nie może mieć dzieci nie budziło w moich rozmów-
czyniach wątpliwości. Podobnie kobieta, która doświadczyła gwałtu nie może liczyć na to, że mąż ją zatrzyma 
– w kategoriach narzucanych przez metaforę TRANSAKCJI doszło do nieodwracalnego uszkodzenia towaru. 
Mężczyzna może żądać dla zgwałconej żony kary jak za zdradę (bo nie wywiązała się z obowiązku dbania  
o jego własność), więc jeśli tylko się rozwodzi dowodzi to jego delikatności. Zbliżając się do skalanej żony mąż 
doznałby uszczerbku na honorze.

W języku polskim, jak i wielu innych, małżeństwo – związek dwojga ludzi – charakteryzuje metafora BUDYN-
KU, na związek dwojga kochających się osób przenosi się także metaforę MIŁOŚĆ TO PODRÓŻ. Można 
dzięki temu związek budować, umacniać, cementować, można odbywać wspólnie daleką drogę, oddalić się od 
siebie; związek może się psuć, rozpadać itp. Tymczasem bardziej podstawową metaforą w języku perskim jest 
MAŁŻEŃSTWO TO INSTYTUCJA. Po persku związek jest jak namiętność: zdrowy lub chory (salem, nasalem). 
Można go nawiązać (bargharar kardan) lub kończyć (tamum kardan), ale dopiero w ostatnich latach wzorowane 
na amerykańskich poradniki małżeńskie zaczynają przenosić do perskiego angielskie wyobrażenie związku-bu-
dynku.16  Pojawiają się wraz z przekonaniem o tym, że różnice zdań są immanentną cechą każdego związku  
i istotne jest zarządzanie konfliktami, a nie ich omijanie. Są to jednak dla języka opisu związków w Iranie 
nowe pojęcia. Nowe także dlatego, że rabete – związek – to słowo o pejoratywnym zabarwieniu – związek 
pozamałżeński, romans. Związek opiera się na miłości (eszgh), która jest SIŁĄ FIZYCZNĄ; MIŁOŚĆ TO WO-
JNA – jest gwałtowna, nieprzewidywalna i niszczycielska, jak w poezji klasycznej, gdzie ukochany okrutnie 
ćwiczy zakochanego (tu także podział ról jest stały; aszegh/ma’szugh). Małżeństwo natomiast jest INSTYTUC-
JĄ, częścią rodziny. Związek jest czymś zmiennym w czasie, jak budynek albo samochód. Małżeństwo perskie 
jest jak POTRAWA sporządzana z tradycyjnych, wrzucanych na początku gotowania do garnka składników. 
Nie podlega naprawie czy budowaniu, może być udana albo nieudana, ale nie da się jej przyrządzić ponownie. 
Podobnie małżeństwo – jest udane bądź nie (ezdewadż mawafagh/namawafagh). Kobieta to jeden ze skład-
ników, dom męża to naczynie. Pannę młodą prowadzi się/zanosi się do domu wybranka (arrusa bordim chuneje 
szouharesz). Idzie za tym wyobrażenie, że nie należy zbyt wiele oczekiwać – małżeństwo zawsze pozostanie 
sumą różnych składników, na które nie do końca ma się wpływ. Jego powodzenie zależy od Boga, nie od zaan-
gażowanych w nie ludzi. Bóg może sprawić, że trafi się dobry albo zły mąż: „Może Bóg sprawi, że trafi mi się 
dobry mąż” („Choda kone je szouhar-e chub/mehrabun giram bijad”). Taki mąż co prawda ma do spełnienia  

15   Bardzo znaną artystyczną realizacją tematu jest film „Lejla” Abbasa Mehrdżuja (1996), w którym młoda kobieta inspirowana przez teściową skutecznie namawia męża do ponownego ożenku,  
        kiedy odkrywa, że nie może mieć dzieci.

16    Niektóre są wprost tłumaczone z angielskiego, jak artykuł z radami dla młodych małżonków na stronie internetowej Qods-e Razawi: <http://hamsaran.astanemehr.ir/DesktopModules/Articles/Show 
        Articles.aspx?ItemID=1920&mid=250>, [dostęp: kwiecień 2014]. 

Ślubny podarek,  fot. Akiko Ota-Griffith 2008
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Kobiece autorytety religijne w Tadżykistanie  
– między tradycją a nowoczesnością
Anna Cieślewska

Abstrakt: Niniejszy artykuł zajmuje się miejscem i rolą kobiecych autorytetów religijnych  
w Tadżykistanie. Prezentowany materiał został zebrany w latach 2010-2014 w Tadżykistanie i dotyczy 
różnych zagadnień związanych z religią i duchowością przede wszystkim kobiet oraz wpływu praktyk  
religijnych na życie społeczne. Treść artykułu koncentruje się także na teoretycznych zagadnieniach  
dotyczących genezy i historii pochodzenia kobiecych liderek religijnych oraz współczesnych zmian  
mających wpływ na kierunek i rozwój centralnoazjatyckiego islamu.
Słowa kluczowe: islam, autorytety religijne, przywództwo, rytuały, kobiety

Niniejszy artykuł omawia na przykładzie Tadżykistanu zagadnienie dotyczące roli kobiecych autorytetów reli- 
gijnych wśród ludów tradycyjnie osiadłych w Azji Centralnej.1 Pomysł badań dotyczących liderek religijnych 
powstał podczas mojej kilkuletniej pracy badawczej oraz pracy dla organizacji pomocowych w latach 2010-2013. 
W tym okresie miałam okazję brać udział w lekcjach religii dla kobiet, rytuałach kobiecych oraz spotykać się  
z kobiecymi autorytetami religijnymi. Zebrany materiał badawczy zaowocował napisaniem projektu badawcze-
go pt: „Społeczna rola kobiecych autorytetów religijnych w Azji Centralnej na przykładzie Kotliny Fergańskiej 
w Tadżykistanie i Kirgistanie”2, który realizuję obecnie, prowadząc badania terenowe w tadżyckim mieście 
Chudżand i jego okolicach.

Metodologia badań opiera się głównie o obserwacje uczestniczącą oraz o wywiady pogłębione. Ze względu 
na specyfikę tematu część spotkań ma charakter nieformalny i odbiega od standardowej formy wywiadu. Do-
datkowo na bieżąco prowadzone są zapisy materiału etnograficznego z różnych rytuałów, które mam okazję 
obserwować. Badania prowadzone są w językach: rosyjskim, uzbeckim oraz tadżyckim, częściowo korzystam 
z pomocy tłumacza. Ze względu na naciski władz tadżyckich na autorytety religijne zmienione zostały imiona 
osób, z którymi przeprowadzałam wywiady, nie podaję również pełnej nazwy miejsc.

 Wprowadzenie
 Mimo relatywnej decentralizacji władzy religijnej w islamie w ciągu kilku wieków od hidżry (622 r. 
n.e) wykształciły się różne typy autorytetów religijnych – kalif, alim (l.mn. ulama), uczeni muzułmańscy tworzący 
najważniejszą grupę w tradycji świeckiej i religijnej islamu, pełniący rolę sędziów (kadi), kaznodziejów (chatib), 
prowadzących publiczne modły (imam), ekspertów i nauczycieli (mufti). Mniej znacząca role jest przypisana 
zwykłym mułłom i innym osobom pełniącym służbę w małych ośrodkach religijnych, wykonującym różne fun- 
kcje. W wyniku rozwoju sufizmu pojawili się mistrzowie suficcy, których autorytet religijny był oparty na 
charyzmie i autorytecie moralnym, w mniejszym stopniu na formalnej wiedzy religijnej. Pomimo różnej roli  
i funkcji autorytety religijne cieszą się bardzo dużym prestiżem społecznym, znajdując legitymizację swojej 
działalności w Koranie i Sunnie – niepodważalnym źródle wiedzy dla muzułmanów.  

W okresie formowania się zasad szkoły hanafickiej (VIII-IX w.) – dominującej szkoły prawnej islamu w Azji 
Centralnej – system prawny został ukształtowany poprzez dostosowanie do siebie elementów szariatu i tra-
dycji preislamskich. W wielu przypadkach islamscy teologowie szukali uzasadnienia pozwalającego na adaptacje 
praktyk preislamskich w prawie muzułmańskim. Wiedza na temat norm i wymogów prawa muzułmańskiego 
opierała się na interpretacji miejscowych teologów i była nierozerwalnie związana z lokalną tradycją. W re-
zultacie mimo różnych ograniczeń narzucanych przez szariat wiele wcześniejszych tradycji, takich jak kult 
świętych (arab. wali, l.mn. awliya – przyjaciele Allaha), kult przodków lub pielgrzymki do mazarów (świętych 
miejsc), zostało włączone do islamu (Muminow 1999: 81-83). W rzeczywistości elastyczny charakter szkoły 
hanafickiej pozwolił na zaadaptowanie różnych elementów pochodzących z zoroastryzmu, buddyzmu, szama- 
nizmu, jak również islamu szyickiego.

1    Rewolucja październikowa i utworzenie republik radzieckich w latach 20. XX w. przyniosły zmiany w sposobie życia tradycyjnych centralnoazjatyckich społeczeństw. Wcześniej mieszkańcy Azji Centralnej dzielili się na ludność  
      koczowniczą i osiadłą (część grup prowadziła półkoczowniczy tryb życia). Obydwie grupy wykształciły charakterystyczne nieformalne instytucje społeczne, oparte na pokrewieństwie i więziach rodowych i plemiennych (koczownicy),  
      rodowych i/lub terytorialnych (ludy osiadłe) oraz posiadały odmienne tradycje i obrzędy, które do dzisiaj przetrwały w Azji Centralnej (Cieślewska, Makowska 2012). 

2    Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach finansowania stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na podstawie decyzji numer EC-2013/08/S/HS1/00205. 

w których rodzina pełni ważną, ale doradczą funkcję. Ograniczenie jej kompetencji sprawia zarazem, że żaden 
autorytet nie zabezpiecza małżeństw przed rozpadem. Bardzo wysoki odsetek rozwodów w pierwszym roku 
pożycia małżeńskiego wskazuje na to, że nowy model rzeczywiście nie osiągnął jeszcze dojrzałości.17  Rola 
zakorzenionych w kulturze i języku metafor strukturalnych jest nie do przecenienia, jak to zostało pokazane 
powyżej. Jak się więc wydaje, małżeństwo nadal postrzegane jest tak, jak pokazuje to analiza języka jego opisu 
– jako niezmienna instytucja, której się nie kształtuje samodzielnie, a raczej znajduje w niej, będąc skazanym 
na przyjęcie reguł gry. Właśnie jako gra sił, oszustw i pochlebstw jawi się badanym studentkom małżeństwo. 
Niebezpiecznie jest się w tej grze odsłonić – trzeba się liczyć z tym, że mężczyzna bezlitośnie wykorzysta 
słabość. Przenoszenie takich kategorii na realia związków partnerskich z pewnością utrudnia porozumienie. 
Inne badania zdają się potwierdzać te wnioski. Okazuje się na przykład, że wykształcone kobiety czują się lepiej 
zabezpieczone przez wysokie mehrije niż przez gwarancje praw zapisane w postaci dodatkowych warunków 
w kontrakcie ślubnym (Rezai i Moghadam 2011: 435-437). Obawa przed wysokim odszkodowaniem, jakie mąż 
musiałby zapłacić w razie rozwodu, jest zdaniem badanych lepszym zabezpieczeniem kobiety niż zrównanie 
praw małżonków. Tradycyjne struktury metaforyczne znajdują zatem odbicie w konkretnych działaniach i ich 
badanie powinno towarzyszyć standardowym badaniom socjologicznym dla uzyskania pełnego obrazu zmien-
nego i złożonego zjawiska, jakim jest małżeństwo.
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Marriage as seen by young Iranian females
Abstract: The paper undertakes the analysis of young Iranian women’s expectations towards marriage and gender roles. The data were collected during 22 
months of participant observation and indepth interviews conducted in 2004-2005 with the inhabitants of a Tehranian female students’ dormitory. The interview-
ees regarded the marriage as a necessity. For them it was more a natural stage in life and social institution than a romantic relationship. The roles of man and 
wife once drawn by traditional marriage structure are hardly be modifed by an individual. The same idea occurs in the language in which these young educated 
women depict their opinions. This language has been deeply rooted in traditional conceptual metaphors. Through cognitive analysis of these metaphors, the paper 

reveals some of social behaviors and stereotypes linked with the marriage.
Keywords: Iran, conceptual metaphors, women in Iran, marriage, female students, gender roles
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Do jej najważniejszych zainteresowań badawczych należą przemiany społeczno-kulturowe we współczesnym Iranie,  
literatura perska (przede wszystkim najnowsza) oraz porównawcze badania kultur starożytnych.

17     30% rozwodów następuje w ciągu roku od zawarcia małżeństwa, a 50% w ciągu pięciu lat. W Teheranie jeden rozwód przypada na 3,75 zawartych małżeństw (Rezai-Rashti i Moghadam  
         2011: 436). 
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