ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺎﺻﻞ از راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از ازدواج
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در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺪازه ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻈﻠﻮم ﺣﺘﯽ از ﺣﻖ ﺻﺪور ”ﺣﺮاﻣﺰاده“ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .آﯾﺎ
آﯾﺎ ﭘﺪر اﮔﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﺪراﻧﻪ دارد؟ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ؟
زﻧﺎ ﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎرج از ازدواج ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ آن اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ،ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت در
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺮﺗﮑﺐ ) زن و ﻣﺮد ( ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ و ﺑﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ” ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ” ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن از ﻧﻄﻔﻪ ﺣﺮام زاده ﺑﻪ ”ﻣﺠﺮم ﺑﺎﻟﻔﻄﺮه“ راﺑﻄﻪ ﺑﯽ آن ﮐﻪ در ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺧﻮد ،اراده و اﺧﺘﯿﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺟﺎی
وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺣﺘﺮام و ﺷﺌﻮن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﻒ او را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از ﺻﻒ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺮوع
ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ در دوران ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﺠﺪد ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺟﺎ ”ﺣﺮاﻣﺰاده“ و ”زﻧﺎزاده“ ﺻﻮرت ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﮕﻨﺎه ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی اﻫﺎﻧﺖ ﺑﺎر داﺷﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ زﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻊ راﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﮐﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺴﺎد
از روی زﻣﯿﻦ ﭘﺎک ﺷﻮد .ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﻧﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺧﻮن ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻃﻔﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻪ زرﻧﮓ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﯽ
داﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺎدران اﯾﻦ ﻧﻮزادﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ،ﻃﻔﻞ را ﻣﯽ ﮐﺸﺘﻨﺪ و در زﺑﺎﻟﻪ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
او را ﻟﺒﺎس ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ و زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ای ،روی ﭘﻠﻪ و درﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺷﻬﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﯿﺪ ﺑﻮد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ دوران ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺮاﻓﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﻫﻨﻮز اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﮐﻪ ﺧﻮد اﺳﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺧﺎرج ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺎم ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮدارد ﺗﺎ
دﺳﺖ ﮐﻢ ،اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ دارای ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﻫﻨﻮز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻧﺎن از آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ
ﺟﺎن ﺧﻮد و ﮐﻮدک را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﻬﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﯾﺎد ﺷﺪه و ﺑﺎب ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺎدران و ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺪران اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎز ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﺗﺤﻮﻻت داد اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮﺳﺪ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدران ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺳﺮراه ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ دان ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را در ﭘﻨﺎه
ﻗﺎﻧﻮن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺧﺮاﻓﻪ زداﺋﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻖ ﺑﺮ ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ  2ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺼﻮل رواﺑﻂ ﺧﺎرج از ازدواج داﺋﻢ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1355ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ،ﺛﺒﺖ وﻻدت و ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﻦ اﻃﻔﺎل ﻣﺘﻮﻟﺪ از راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺮوع و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و آن را ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده و ﺑﺮ ﻗﺪرت و ﻗﻮت آن اﻓﺰوده اﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  16و ﻣﺎده ”  1376ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل  1355ﺗﻮﺿﯿﺢ داده – 3/4/:رای وﺣﺪت روﯾﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 617

 17ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ازدواج ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﺗﻔﺎق در اﻋﻼم وﻻدت و ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
”.اﺑﻮﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﻧﺎﺷﯽ از زﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ و زاﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺧﺬ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ” در ادﻣﻪ اﯾﻦ رای وﺣﺪت روﯾﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه:
ﻋﻤﻮﻣﺎت و اﻃﻼق ﻣﻮاد ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻠﻪ  3و ﻣﺴﺌﻠﻪ  47از ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﻀﺎﺋﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ،زاﻧﯽ ﭘﺪر
”… ﻋﺮﻓﯽ ﻃﻔﻞ ﺗﻠﻘﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺪر از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺬ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ از راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از ازدواج ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر از ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای او اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ ،ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه و ﭘﺪر اﯾﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺮای ﻃﻔﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﮕﯿﺮد و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ”زاﻧﯽ“ ﻃﻔﻞ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻓﻘﻬﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻃﻔﻞ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ” .ﭘﺪر ﻋﺮﻓﯽ“ ﻓﻘﻬﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،او را در ﺟﺎی
ﭘﺪر ﻋﺮﻓﯽ ﭼﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد؟
ﮐﻠﯿﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺪر از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺬ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وی ﻣﯽ ” رای وﺣﺪت روﯾﻪ در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻔﺎد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ:
”…ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺴﺐ ﻣﺎده  884ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮارث ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻋﻤﺪه ﭘﺪر ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻃﻔﻞ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ
اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﺑﺤﺚ ارث ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮای آن راه ﺣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ”ﭘﺪر ﻋﺮﻓﯽ“ ﻋﻬﺪه
ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮد .ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ”ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه“ اﺳﻼﻣﯽ ،ارث ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻞ ﺧﻮن و ﻧﺴﺐ ﻣﺸﺮوع ﺑﯿﻦ ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از ازدواج ﻫﻢ ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﺮﻋﯽ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ  38ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
و ﭘﺪر را )اﮔﺮ در دﺳﺘﺮس و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ( در ﺟﺎی ﭘﺪر ﻋﺮﻓﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
ﭘﺪری ﮐﺮده اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺎزﺗﺮی ﺑﺮای روزآﻣﺪ ﺷﺪن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن
دارد ،اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﯿﮏ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺒﺎت رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺣﺎل ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﺷﺮﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺎﺷﯽ از راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از ازدواج ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ
زﻧﺎزاده و ﺣﺮاﻣﺰاده را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده اﺳﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺌﻮن و اﺣﺘﺮام اﯾﻦ اﻧﺴﺎن
ﻫﺎی ﺑﯽ ﮔﻨﺎه و ﻣﻈﻠﻮم ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ازدواج ﺷﺮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ .ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و روزآﻣﺪ ﮐﺮدن آن ﻫﻤﻮاره ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﭽﻪ
ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﻌﺮض ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ را ﻧﻄﻔﻪ ﺣﺮام ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﺮ اﺳﺖ و ﺣﻀﻮرش
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﮑﺒﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ در ﭘﯽ دارد .ﺑﺮای ﺧﺮاﻓﻪ زداﺋﯽ از اﯾﻦ اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ،
ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در  38ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ
آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در داوری ﻫﺎی ﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﺎ و ﭘﯿﺶ داوری ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ؟

