ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ» :اﺧﻼق« ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن
ازدواج ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

ﻋﮑﺲandishehayandeh :
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺎﻋﺪ – دﮐﺘﺮی ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه و ﺟﺮم ﺷﻨﺎس
ﮐﻼم اول
اﻣﺮوز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ!
ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺪم ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺎﯾﯽ روی ﻣﯽ داده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮون رﻓﺖ از وﻗﻮع اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎﻣﺒﺎرک ،وﺿﻊ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )!( در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﯿﺰ ﻫﺪﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای وﺿﻊ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
در واﻗﻊ ،ﻣﺎده  ۷۲ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎل  ۸۸ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ازدواج ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ،
)ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه( ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ازدواج ﺑﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ،در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ از ﻃﻔﻞ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮداﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺎده  ،۷۲در ﺗﺒﺼﺮه ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ «:ازدواج ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻃﻔﻞ
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ» .ﺗﺒﺼﺮه ﻓﻮق از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺗﻼش ﮐﺮده در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﻔﻞ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺮم و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در راﺳﺘﺎی
رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﮐﻮدک ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ در ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻼحﺷﺪه ﻣﻮرخ ۴ﻣﺮداد  ۱۹۳۱ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه و اﯾﺮادی ﻫﻢ از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن درﺧﺼﻮص ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﺳﻮالاﻧﮕﯿﺰ و درواﻗﻊ
از اﺑﺪاﻋﺎت ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ،ﺗﺒﺼﺮه اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎده در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮرخ  ۵/۲۱/۱۹اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺻﻼﺣﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در
ﺧﺼﻮص اﯾﺮاد وارده ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۲ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ۷۲را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﺻﻼح ﮐﺮده اﺳﺖ «:ازدواج 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».
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻈﺮی اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺿﻊ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه داﺷﺘﻪ و آن را در ﺑﻮﺗﻪ ﻧﻘﺪ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺧﻼق ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﺼﺮه ای ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﻮده و ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺪه از آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﺎن ﮐﻼم
در زﻣﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ اﺧﻼق ﻣﺴﻠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎری راﻧﺪه ﺷﺪه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﺮﯾﺰی و ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻋﺪه ای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ
اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ از اﺧﻼق ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﺎ دوام اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ اﺧﻼق راﺳﺘﯿﻦ از ﺑﻄﻦ و ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺧﻼق ﺑﺪﻟﯽ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ از وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻣﺴﺎرﮐﻨﻨﺪه ای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯽ ﭘﻨﺎه و درﻣﺎﻧﺪه ای ﮐﻪ از ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان دﻟﺴﻮز ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺑﺪﺳﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﻮت ﻣﻨﺶ واﮔﺬارده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا و ﭘﺲ ﻓﺮداﻫﺎ از اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺑﺰاری ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﻨﯽ،
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻌﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای ازدواج اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎن ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش آن از ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺧﻼق ﻣﺴﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﺪارد .اﺧﻼق ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺮوی اﻧﺪروﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ اﻣﺮ ﮐﺮده و از ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ

ﺑﺎز ﻣﯽ دارد ،ﭘﺎره ای از رﻓﺘﺎرﻫﺎ را ﺣﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﺪ و وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در زﻣﺮه اﯾﻦ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺮدوﻧﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺎرج ﮔﺮدد.
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻨﺸﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ و از
رﻫﮕﺬر اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﯾﺎ وﺿﻌﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی رﺳﺎﻟﺖ راﺳﺘﯿﻦ ﺧﻮد اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﺠﺎ واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﺮ روی ارزش ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻢ اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺷﻬﻮت راﻧﯽ ﭘﺎره ای از ﺷﻬﺮوﻧﺪانِ اﺳﯿﺮ در
دام ﺷﻬﻮت و ﻏﺮﯾﺰه ﺣﯿﻮاﻧﯽ ،دﺳﺖ از اﯾﻦ ارزش ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺷﺴﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی وزﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم در ﺗﺎر و ﭘﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﯾﺸﻪ دارد و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰاره اش ﺷﻬﺮه ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ارزش ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ از
ﯾﮏ ﺳﻮ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮی و ﻫﻮس ﺣﯿﻮاﻧﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ را ﻣﮑﺮر ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮده و ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻋﺪه ای اﻧﺴﺎن ﺷﻬﻮت ران و ﭘﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ارزش ﻫﺎ ﺟﺎی ﺗﺎﻣﻞ ﻓﺮاوان دارد.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪن وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ،ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻌﻘﻮل را ﺑﻪ ﺷﺮم ﻣﯽ آورد .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
را ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،آدﻣﯿﺎﻧﯽ آدم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ و اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﭼﻨﺎن در
وﺟﻮدﺷﺎن رﯾﺸﻪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ را در آﻏﻮش ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺎن وارد ﮐﺮده و ﭼﻨﺎن دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ راﺳﺘﯿﻦ ﺧﻮد
ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﮐﺮده ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﻔﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮕﺎه
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺑﺎوﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ را اﺳﯿﺮ ﻫﻮی و ﻫﻮس ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ؟! اﺳﺎﺳﺎً وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺬر ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
از وﻗﻮع ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﺎ ﻏﺎﯾﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻮده و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻘﺾ ﻏﺮض اﺳﺖ .ﭼﻨﺪان ﮐﻪ
راﻫﮑﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ دادﮔﺎه و ﺻﺪور ﺟﻮاز اﯾﻦ ازدواج ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﮐﺎﻫﺪ و وﺟﻪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ را در ﺣﺪ اﺑﺰاری ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل و ﻣﮑﻨﺖ
ﻓﺮاوان دارﻧﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻨﺴﯽ در ﭘﺲ ذﻫﻦ ﺷﺎن ﻻﻧﻪ داﺷﺘﻪ ،ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و درﻫﺎی
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺷﻬﻮت ران ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺴﺎن رواﻧﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن از ﮔﻮدال ﺑﻪ ﭼﺎه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﺎوزﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎره ای از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﻮت ران ﻋﻠﯿﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آﻧﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺪای از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از ارزش ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻢ اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎن،
رﻫﮕﺬرﻫﺎی وﻗﻮع ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰه دﯾﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان از ﻫﻤﺎن اواﯾﻞ دوران
ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ذﻫﻨﯽ-رواﻧﯽ در اﺛﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻧﺎﻣﺒﺎرک از ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن در آﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ از داﺷﺘﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه اﺳﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد؛ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻣﻦ آن ﮐﻮدک اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ آن ﮐﻮدک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻮدک درﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ
زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﻧﺪارد ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ و ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎورﻫﺎ و ﻣﯿﻞ واﻗﻌﯽ اش ﺗﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ای ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ از آن دل ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪارد و آرام آرام
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ از ﻧﻈﺮ ذﻫﻨﯽ-رواﻧﯽ ﭼﻨﺎن در ذﻫﻦ و ﻗﻠﺐ او رﯾﺸﻪ ﻣﯽ دواﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن در ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت اﮔﺮ ﻋﺎرﺿﻪ وﺧﯿﻢ رواﻧﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،وﻗﻮع ﺟﺮم ﻋﻠﯿﻪ آن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖِ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .واﻧﮕﻬﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدک ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮ در دوران
ﮐﻮدﮐﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد ،در اﺛﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﮑﺮر ﻣﺘﺤﻤﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺪه و
ﻣﮑﺮر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺰه دﯾﺪﮔﯽ ﺷﻮد .ﭼﻮن ﻣﺎﻣﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﺒﺎرک را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن و ﭘﺮﺷﺪن ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﻫﻨﯽ
و رواﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ،واﮐﻨﺶ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺮاﯾﻢ ﻓﺠﯿﻊ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی و ﻫﻤﺴﺮﮐﺸﯽ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﮐﻼم آﺧﺮ
ﭘﺲ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﻋﻤﻞ و ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﺎﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎری ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن در دراز ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺎن ﻣﺨﺮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﯿﺪ وارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﺮﺳﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻣﺴﺎری ﻣﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻪ در ﻋﺮﺻﻪ داﺧﻠﯽ و ﭼﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺸﻮد.
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