ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮدن زوﺟﯿﻦ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ دوﺳﺘﯽﻫﺎی ﭘﺲ از
ﻃﻼق

ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ
در ﻃﻼق رﺟﻌﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﺴﺮ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺪد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﺸﺘﺮک ﭘﺲ از ﺟﺎری ﺷﺪن ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ در ﻃﻼق ﻗﻄﻌﯽ
اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن زن و ﺷﻮﻫﺮ ﭘﺲ از ﻃﻼق زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ،آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .در دﯾﻦ اﺳﻼم ﭘﺮﻫﯿﺰ از
رواﺑﻂ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﭘﯿﺶ از ﻣﺤﺮم ﺷﺪن ،دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در دوران دوﺳﺘﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺮﻋﻘﻞ ﻏﻠﺒﻪ دارد و اﯾﻦ ﻧﻮع رواﺑﻂ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﺧﺘﺮ وﭘﺴﺮاز ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ از ازدواج ﻧﻤﯽﺷﻮد.
زﻫﺮه ﺳﺎدات ﻻﺟﻮردی ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در دوﺳﺘﯽﻫﺎی ﭘﯿﺶ از
ازدواج اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﮐﻔﻮ ﺑﻮدن ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :دراﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﭼﺸﻤﺸﺎن را ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺎدی ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ
آﯾﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﻨﺨﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ و
دوﺳﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ازدواج راه را ﺑﺮ ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ازدواجﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دوﺳﺘﯽ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻧﺴﺎنﻫﺎ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﭘﯿﺶ از ازدواج ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﺎن اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
وﻗﻮع ﺑﺴﯿﺎری از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻻﺟﻮردی درﺑﺎره رواﺑﻂ دوﺳﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ زوﺟﯿﻦ ﭘﺲ از ﻃﻼق ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ رواﺑﻄﯽ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮم ﭘﯿﺶ از
ازدواج و ﭘﺲ از ﻃﻼق ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :در ﻃﻼق رﺟﻌﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﺴﺮ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺪد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﺸﺘﺮک ﭘﺲ از ﺟﺎری ﺷﺪن ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ در
ﻃﻼق ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن زن و ﺷﻮﻫﺮ ﭘﺲ از ﻃﻼق زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ،آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
ﻣﺪﯾﺮﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮدن زوﺟﯿﻦ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ
دوﺳﺘﯽﻫﺎی ﭘﺲ از ﻃﻼق اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎرﮐﺮد :اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت آﻣﻮزش دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان درﺑﺎره روشﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮداری و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮی
در اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮزهﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از زﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اﺻﻮل زﻧﺪﮔﯽ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ دورهﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح رﺣﻤﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ
ﺟﻮان آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻻﺟﻮردی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن
آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را داد ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻼکﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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