ازدواج ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و
ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ

ﻋﮑﺲ :اﯾﺴﻨﺎ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪزاده ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  27ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن،
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮدک ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ازدواج ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ از ﺳﻮی
دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ از ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻘﺪس ﺧﺎﻧﻮاده دور ﺷﻮد.
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪزاده دراﯾﻦ ﺑﺎره اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  27ازدواج ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ،اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺎ روح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻋﻄﻮﻓﺖ ﭘﺪری و ﻣﺎدری ﺑﻪ ﻃﻔﻞ ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت در
ﺗﻌﺎرض ﻗﺮاردارد؛ زﯾﺮا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮدی ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻧﻘﺶ واﻟﺪ و در ﻣﻘﻄﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﮐﻮدک اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻄﺮح و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺟﺎع داده ﺷﺪه و ﺑﺎ
واردﺷﺪن اﯾﺮاداﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ رﻓﺖوآﻣﺪﻫﺎ ﻻﯾﺤﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺰودن ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  27ﯾﮑﯽ از آن
ﻣﻮارد اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه و ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺰود :در ﺷﺮع اﺳﻼم ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ راﺑﻄﻪ اﺑﻮت و ﺑﻨﻮت ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ
ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه و ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﺎدرﺧﻮاﻧﺪه راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﭘﺪران و ﻣﺎدران واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺮﻣﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻧﺎﭼﺎر از ﯾﮑﺴﻮ ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﺎدر ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ
ﻣﺤﺮم ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻟﯽ
از اﺷﮑﺎل اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻧﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ وﺷﺮﻋﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻼاﺷﮑﺎل اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
راﺑﻄﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻋﺎری از ﺷﺎﯾﺒﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ و ﻫﺪف آن ﻗﺪاﺳﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺎدر و ﭘﺪرو ﻓﺮزﻧﺪی اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه از ﻧﻈﺮ
اﺧﻼﻗﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ وﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪهای ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﻮد را ﭘﺪر وﻣﺎدر واﻗﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ
ورواﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد وﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺰ ﺷﻮد.
ﻣﺠﺘﻬﺪزاده در ﭘﺎﯾﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع واﺣﻮال اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺧﻼﻗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺷﮑﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻟﻄﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ زد .ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺣﺸﺖ از آﯾﻨﺪه ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،رﻏﺒﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﻟﺬا ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﻋﯽ در وﺿﻊ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻋﺮف و ﺑﺴﺘﺮ واوﺿﺎع واﺣﻮال ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
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