دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده زﯾﺎد دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ
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ﻣﺎ دﺷﻮاری ازدواج را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ آﺳﺎن ﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻮد ﺳﺮﯾﻊ رخ دادن ازدواج و ﺑﯽارزش ﺷﺪن آن اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪون رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ واﺣﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻠﻨﺎ :ﺑﺎﻗﺮ ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ورود دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺪون رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ.وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﻃﺮحﻫﺎی آﺳﺎن
ﺳﺎزی ازدواج ﺑﺎﯾﺪ آﺳﺎن ﺳﺎزی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺬف ﻣﻨﺎﺳﮏ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ ،ﻋﺼﺮ دوﺷﻨﺒﻪ  ۵۲آذرﻣﺎه ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺣﻀﻮر“ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ
ﻗﺎﻧﻌﯽ راد” ،رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺑﺎﻗﺮ ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺷﺮف ﮔﺮاﻣﯽ
زادﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻫﺮ
ﻃﺮح ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻣﺎدران اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس اداﻣﻪ داد :ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪی روﺑﺮوﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت زﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪون رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ واﺣﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﻦ
اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
وی در ﻣﻮرد ﻃﺮحﻫﺎی آﺳﺎن ﺳﺎزی ازدواج ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ دﺷﻮاری ازدواج را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ آﺳﺎن ﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻮد ﺳﺮﯾﻊ رخ دادن
ازدواج و ﺑﯽارزش ﺷﺪن آن اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﺳﮏ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ وﺣﺪت و ﺣﺲ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ
دوﺑﺎره ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺣﺬف آنﻫﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
وی اﻓﺰود :ورود دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺎد و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دوﻟﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را دﭼﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ دوﻟﺖ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﻧﯽ و در اﺗﺎقﻫﺎی درﺑﺴﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮاده اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮاده

ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی در اﻧﺘﻬﺎ ﮔﻔﺖ :زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻫﺮ دو ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﺮ دو ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎوی ،ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺎﻧﻮادهٔ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوران ﻗﺎﺟﺎر زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮدو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ دو از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻓﮑﺮی ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
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