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  خوانده، مخالف شهودهاي اخالقی است ازدواج با فرزند
  

  1392ماه  دي 9: روزنامه اعتماد، روز دوشنبه،  مورخ :منبع
  

  اهورا جهانیان  : گفتگو از
  

  
سرپرست، هر چند که با تایید شوراي نگهبان نهایی شد، ولی به دلیل  قانون حمایت از کودکان بی

. بخشیدن به ازدواج فرزندخوانده با پدر یا مادر، هنوز با نقدهایی از جانب صاحبنظران مواجه است رسمیت
پردازد و آن را از  سروش دباغ در این مصاحبه، به روایی یا ناروایی اخالقی ازدواج با فرزندخوانده می

  .کاود هاي گوناگون می جنبه
  

سرپرست نقدهاي زیادي به امکان ازادواج فرزندخوانده با  دانید، الیحه مربوط به کودکان بی چنانکه می
  اخالقی است؟ ی چرا غیرچنین ازدواج .خودش وارد کرده است والدین

،  همطرح شدبسیاري  هاو مصاحبه هاي  در نوشتهچنین ازدواجی، که  اضات موجود به قانونی شدن دلیل اعترچنانکه در می یابم، 
شناختن رابطه جنسی با  و صدور مجوز چنین ازدواجی، نوعی به رسمیت شود این است که فرزندخوانده در حکم فرزند انگاشته می

اما . شان است خوانده بیولوژیک، رابطه والدین با دختر و پسرشان متفاوت از رابطه آنها با فرزندفقهی و  البته به لحاظ . تمحارم اس
آید و قرار  آن کودك به منزل شما می. شود محارم شما محسوب می پذیرید، او در واقع  در زمرة فرزند می وقتی شما کسی را به عنوان
اگر هم این نگاه از ابتدا انسانی . شما براي او فراهم شود و به او با دیده انسانی نگاه شود نه با نگاه جنسی است محیط امنی در خانه
اند؛ با اینکه نسبت بیولوژیک با  زمین، عروس و داماد هم جزو محارم مغربعرف چه در عرف ما و چه در . باشد، نباید بعداً تغییر یابد

داشته باشند، قبح عمل آنها در جهان  خود  یا مادرزن رابطه نامشروعی با عروس یا دامادپدرشوهر اگر . خانواده همسر خود ندارند
یسندة مشهور باعروسش هور غربی، افشا کرد که آن نوچند سال قبل نوه یکی از نویسندگان مش. در عداد زناي با محارم استامروز 

آن ایام  من  در انگلستان درس می . کرد یاد می از پدربزرگ خودبا  تلخی  رابطه جنسی داشته؛ از اینرو وي ) خترد این یعنی مادر (
بر این باور  بودند که قبح این عمل   در این باب سوال کردم ؛  جملگیخواندم، از برخی از دوستان و دانشجویان  انگلیسی و اروپایی  

یعنی وقتی شما کسی را به فرزندي . اهی حاکم استچنین نگ فرزندخوانده هم  حاال در قصۀ. زناي با محارم استنظیر  قبح 
دهد، این امر  وقتی که عرف جامعه ما به چنین ازدواجی واکنش نشان می. پذیرید، باید با او مثل فرزند خودتان رفتار کنید می

ند به سراغ فرد دیگري جز توا خواهد همسر اختیار کند، می اگر کسی می. دهنده تلقی غالب از نسبت والدین با فرزندخوانده است نشان
 . ت خوشی نداردزاد خودش را که تا دیروز در حکم فرزندش بود به ازدواج خود درآورد، صور اینکه خانه! اش برود فرزندخوانده

 البته . از یک انسان است این ازدواج متضمن نوعی استفاده ابزاري. آواست شهودهاي اخالقی من هم با معترضان به این ازدواج، هم
پدرخوانده یا  ولی اگر قرار باشد فرزندخوانده سرانجام همسرِ نبوده،همراه پذیرفتن یک کودك به فرزندي، از اول با چنین قصدي 

متعارف به مشخص و  یعنی کسی را با هدفی  جا متحقق شده است؛ ک انسان در ایناش شود، نوعی استفاده ابزاري از ی مادرخوانده
این امر متضمن نقض . اي که مبناي ایجاد و آغاز این رابطه نبوده است او بکنیم؛ استفاده اي نامتعارف از ستفادهو نهایتاً ا بیاوریم  خانه

جنسی هم مندرج  رابطه جسمانیِ کنید که در آن  بنا می اي  داد ازدواج می بندید، رابطهشما وقتی با کسی قرار. است "کرامت انسانی"
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رابطه . نیستشما با آن کودك مندرج ذیرید، اصالً چنین قصدي در رابطۀ پ بچه را به فرزندي میاما وقتی یک دختربچه یا پسر. است
سال دیگر به  15-20اي  گوید اگر چنین رابطه هم میشهودهاي اخالقی من  . دوستی  بنا شده است بر حس انسان با فرزندخوانده 

  . ازدواج ختم شود، عملی غیر اخالقی رخ داده است
  

کند، یعنی استدالل قاطع و محکمی وجود ندارد و ما باید  چنین حکمی می  فرمایید شهود اخالقی اینکه می
  این ازدواج را شهوداً غیر اخالقی بدانیم؟

مثالً . ر شهود هم داریممبتنی ب یعنی ما استدالل اخالقیِ. در فلسفه اخالق جدید یکی از منابع احراز معرفت اخالقی است »شهود«
شود و همین  آن فرزندخوانده نقض می ازدواج مورد بحث، کرامت انسانیِ سنخ  همینکه درمی یابید در  شهودي شما  به  نحو

.  ازدواجی؛ همچنان که به نحو شهودي،  ناروایی  اخالقیِ دروغ گویی و پیمان شکنی را  احراز می کنیدست براي ناروایی چنین  دلیلی
 ما شهودگرایان سنتی اي مثل دیوید راس داریم که  شهودهاي اخالقیِ غیر استنتاجیِ عرض می کنم که در قرن بیستم،به اختصار 

 که  داریم راعالوه بر این، شهودگرایانی نظیر رابرت آئودي . می دانند یرا  قوام بخش استدالل اخالق)  infallible(اناپذیرخط
ترك کنشی در قلمرو  بخش استدالل هایی براي انجام و یام قوا؛ شهودهایی که انگاشته  )fallible(اپذیرشهودهاي اخالقی را  خط

    .اند اخالق
  

اش  به خانه فرزندخواندهبندد که کودك او را به عنوان  الف با آقاي ب قرارداد می فرض کنیم آقا یا خانم
 ر بالغ شده،رسد و حاال آقا یا خانم الف با آن بچه دیگ به سن قانونی می گذرد و آن دختربچه ها می سال. بیاورد

ار این قرارداد را هم در کمال آزادي و اختی یا پسر اگر آن دختر. بندد که او همسرش باشد قرارداد جدیدي می
  است؟ بپذیرد، به این ازدواج اخالقاً چه نقدي وارد

  یعنی کسی که تا به حال پدر او بوده، حاال قرار است همسرش باشد؟
  

   .شود او بوده حاال همسرش می ادرخواندهیا م یعنی تا به حال پدرخوانده. بله
اگر در عین حال، .  و سپس آن شخص همسرش بشود  مر کسی را پدر یا مادر خود بینگاردیک ع است که  انساننا متعارف  خیلی 

 نی منعقد نشده؛با اهداف انسا ، معلوم است که آن قرارداد اولیهبودهدر کار از بدو پذیرش آن بچه به عنوان فرزندخوانده چنین قصدي 
  کند؟ مگر کسی درباره فرزند خودش چنین محاسباتی می

  
ولی اگر قرارداد اولیه با نیت سوء بسته نشده باشد و واقعا رابطه یک . این حالت که مصداق سوء استفاده است

کدیگر به لحاظ که با ی - بین آنها برقرار باشد ولی بعدها عشقی بین طرفین این رابطه ) یا مادر و پسر(پدر و دختر 
  پدید آید، این ازدواج چرا اخالقاً ایراد دارد؟  - فقهی محرم نیستند 

فرزند خواندگی ملغا شود؛   قصۀ همدیگر را نبینند وزمان زیادي شود، یعنی طرفین رابطه مدت  اگر ماده و صورت این رابطه عوض
و  مل کردتوان درباره اخالقی بودن آن تأ میآنها برقرار شود،  دیگري بین جدیدي در فضاي گر را دیدند، رابطۀبعداً که دوباره همدی

دو ماه فرد تا  وقت تصور کنید  است که، آن را به فرزندي قبول کرده يدخترکسی اگر اما . در باب ماهیت رابطه جدید سخن گفت
  .آنرا ناروا می انگارد خالقی ما و شهود اغیر اخالقی است  پیش پدر آن دختر بوده  و حاال بخواهد شوهر او شود؛ این  رابطه
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کرد، مرتکب یک عمل غیر  گوید که اگر ژان والژان با کوزت ازدواج می میدر واقع شهود اخالقی ما 

  . اخالقی شده بود
  . است بله،  همینطور

  
هم غیر  ه بگذریم، آیا این ازدواج واقعا از صورت ک. شما فرمودید چنین ازدواجی صورت اخالقی ندارد

  قی است؟اخال
باشید، معتقد باور داشته »  فایده گرایی اخالقی« به  » اخالق هنجاري«در قلمرو  اگر شما . این بستگی به نظریه اخالقی شما دارد

اگر . دانید آن را غیر اخالقی می خواهید بود که چنین ازدواجی متضمن بیشینه شدن ضرر و کمینه شدن فایده است و به همین دلیل
در چارچوب مکاتب . کند و به همین دلیل غیر اخالقی است این ازدواج کرامت انسانی را نقض می شید،  خواهید گفتگرا با ظیفهو

اگر این ازدواج مسبوق به تجاوز جنسی باشد که حکمش . این ازدواج استدالل کرد له غیر اخالقی بودنِمی توان  اخالقی گوناگون 
گرا، چنین ازدواجی  گرا و چه فضیلت چه وظیفه ،گرا باشید یعنی شما چه فایده. نارواست مکاتب اخالقی،از منظر  عموم روشن است و 

که بچه  سنینی باشد، یعنی  بچه و نا آگاهی  از جهل   این ازدواج مبتنی بر  سوء استفاده عالوه بر این، اگر. دانید را غیر اخالقی می
باز هم   پذیرفته شود، ، به فرزند خواندگیینده به همسري برگرفته خواهد شداین نیت که در آاو به  درکی از  ماهیت ازدواج ندارد،

  . ازدواجی غیر اخالقی استچنین  گرایی،  گرایی و فضیلت گرایی، وظیفه فایدهمکاتب منظر از
  

اگر از اول این توافق در جامعه وجود داشته باشد که فرزندخوانده می تواند با پدر یا مادرش ازدواج کند، 
  .این ازدواج چیست؟ یعنی عرف جامعه حساسیتی نسبت به این ازدواج نداشته باشد حکم

و درکی از مقوله  دهد اي که هنوز خوب و بد خودش را تشخیص نمی با بچه توافق با چه کسی صورت گرفته است؛ باید دید این 
رزندخواندة فیک  . آن بچه سوء استفاده کند اهیگز ناآکسی اخالقا حق ندارد اه باشند، ؟ دیگران هر نظري که داشتازدواج ندارد

  . ساله که درکی از ازدواج ندارد چهار
  

  .کرد دختر پانزده ساله چطور؟ تا همین دو سه نسل قبل دختر پانزده ساله به راحتی ازدواج می
اله در جامعه ما امري متعارف پیش ازدواج دختر پانزده سچند دهۀ  یعنی تا همین ! کرد بله، ولی با پدرخوانده خودش ازدواج نمی

آن دختر پس از . اش در همان زمان هم امري نامتعارف و مخالف شهود اخالقی اعضاي جامعه بود بود، ولی ازدواج او با پدرخوانده
که  کرد ولی اگر آن دختر با کسی ازدواج می. کرد اش ازدواج می رسیدن به سن بلوغ، مطابق با عرف جامعه، با کسی جز پدرخوانده

  . اش نقض شده بود ده و کرامت انسانیواقع ش سوء استفادهمورد نیز آن دختر  کرد،  می چشم پدر نگاهبه  تا دیروز در خانه به او 
  

  چنین مفهومی اساساً مصداق دارد؟. فرمایید هم کمی توضیح می "ازدواج غیر اخالقی"درباره مفهوم 
  . بله، اگر کسی به اجبار ازدواج کند، ازدواجی غیر اخالقی رخ داده است
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از منظر فقه و . توان گفت ازدواج غیر اخالقی رخ داده است اگر با اختیار خودش ازدواج کند، باز هم می
مبتنی بر  اگر دین را کنار بگذاریم، ازدواج. ، ازدواج با محارم نامجاز و غیر اخالقی است)دینی(اخالق اسالمی 

  تواند غیر اخالقی باشد؟ نفسه می اختیار و آزادي، فی
  

  . اگر با محارم باشد، غیر اخالقی است
  

  چرا؟
  خواهم با او ازدواج کنم، تکلیف چیست؟ اگر کسی پس از مدتی بگوید من عاشق پدرم هستم و می

  
  ! دانم از منظر اخالق سکوالر؟ نمی

  . استو غیر قانونی  اخالقی غیر  ر جوامع غربی هم چنین ازدواجی د
  

اگر بخواهند به عنوان یک زوج ازدواج نکرده زندگی کنند، باز هم . بر فرض که نتوانند ازدواج کنند
  توانند؟ نمی

 واقعما  ش علی اي حال، چه . است هم زناي با محارم اخالقاً بسیار قبیح در مغرب زمین. هم در غرب غیر قانونی استنه، این کار 
قبح اخالقی  حارم زناي با م در قلمرو اخالق هنجاري،   در هر صورت،؛ )(anti-realist  وچه ضد واقع گرا باشید )realist(  گرا 
   .اش مد نظرم بود ، قبح اخالقیحقوقی ماجرا بوط به همان نویسنده غربی،  فارغ از جنبۀدر مثال مر. و نا موجه و فرونهادنی است دارد
  

. داند و قانون هم آن را غیر اخالقی قلمدا کرده است ن ازدواج را غیر اخالقی میشما می فرمایید عرف ای
سوال من . شود ازدواج یک زن با چند مرد در تبت و نپال ظاهراً هنوز هم رواج دارد و غیر اخالقی قلمداد نمی

مبتنی بر رضایت  توان ازدواجی این است که آیا در چارچوب اخالق سکوالر، فارغ از عرف و قانون جامعه، می
  طرفین را غیر اخالقی دانست؟

در  باشید، مثل مرحوم عالمه طباطبایی) conventionalist(اگر شما اعتبارگرا . شما در فلسفه اخالق دارد این بستگی به موضع 
ري بدانید، ممکن است از اعتبا یعنی امور اخالقی را  علی االصول ؛»اصول فلسفه وروش رئالیسم« در کتاب » ادراکات اعتباري« مقاله 

زند که  ایی مثال میعالمه طباطب. درباره اخالقی یا غیر اخالقی بودن یک عمل داشته باشید تفاوت راي جدي، دورانی به دوران دیگر
یعنی . فعلی زنا قبح فاعلی دارد نه قبحومی را روا؛ چرا که ایم و د اند ولی ما اولی را قبیح قلمداد کرده دو عمل مشابهزنا و ازدواج، 

کسانی که به اعتباري بودن اخالق باور دارند و در فلسفه اخالق رئالیست نیستند، علی االصول . ازدواج و زنا حسن و قبح ذاتی ندارند
 »عرف عقال« اي دیگر،  اي ممکن است اخالقی قلمداد شود ولی در دوره یعنی معتقدند یک عمل خاص در دوره دارند؛چنین نگاهی 

یک عمل خاص ذاتاً که است  واقعگرا باشد، بر این باوراما اگر کسی . کنند که آن عمل غیر اخالقی است اعتبار میدیگري به دالئل 
تی است که به نحوي از انحاء  در عالم خارج، تعین و تقرر خصوصی این کنش،  اخالقی و  خوبی و بديِ یا حسن اخالقی داردو قبح 
سراغ گرفت و از  را »نا طبیعت گرایان«و  »یعت گرایانطب«، »فوق طبیعت گرایان«می توان  خالقی، واقع گرایان ا اردوگاه  ؛ دردارد

اي نظیر  خالقیا ان تا به امروز، این است که  خصوصیاتراي عموم واقعگرایان در حوزه اخالق، از یونان باست. یکدیگر تفکیک کرد
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بخشی ، مستقل از فاعل اخالقی ، اخالقی  خصوصیاتاین ه عبارت دیگر، ب. دارند قعنسبتی با عالم وا ....، وظیفهخوبی، بدي، باید، نباید
کند و  بسنده می "اعتبار عقال"ادراکات اخالقی است، صرفاً به  کسی که قائل به اعتباري بودنِاز سوي دیگر،  . اند عالم خارج هاز اثاث

ریخی و یا مناطق جغرافیایی  تا اعتبار عقال نیز در  ادوار . ستقالاعتبار عاجماع و  مالکش براي اخالقی بودن یا نبودن یک عمل، 
با توجه به از منظر قراردادگرایان،  چندهمسري زنان در تبت،   پدیدة از این منظر، مثالً اخالقی بودنِ .تواند متفاوت باشد می گوناگون

از   در عین حال، همین پدیده . پذیرفتنی نیست ات دیگر نین امري در اجتماعاما چ ،اعتبار عقال در درون آن اجتماع، پذیرفته است
ه در اروپا و چه در آمریکا؛ چرا که  بديِ آن،  امري واقعی است  که می همه جایی دارد؛ چه در تبت، چ منظر یک واقع گرا، قبحِ

   .توان آنرا در جهان پیرامون سراغ گرفت
  

یعنی ؟ ، در حوزه اخالق واقعگرا بوده اندر غرب و ایرانتوان گفت که قانونگذاران اکثر جوامع، از جمله د می
در اکثر  شان این بوده که ازدواج با محارم غیر اخالقی است و به همین دلیل چنین ازدواجی فرض بنیادي

  .   جوامع ممنوع و غیر قانونی شده است
قی بداند و آن را غیر قانونی  محارم را غیر اخالتواند ازدواج با  اخالق اعتبارگرا است، می چون کسی هم که در حوزة. لزوماً نه

داند و چون آن را غیر  این امر را غیر اخالقی می )و نه قبح ذاتی( "اعتبار عقال"مفهوم  چنین فردي، چنانکه گفتم، با استناد به. بینگارد
توانید حکم به ممنوعیت  یا ضد واقعگرا، می پس اعم از اینکه واقعگرا باشید .کند کند، قانوناً هم آن را ممنوع می اخالقی قلمداد می

  . ازدواجی بدهیدنوع  چنین 
  

یعنی واقعگرایی اخالقی پشتوانه  در حوزه اخالق است؟ می ناشی از واقعگرا بودنهاي موجود در فقه اسال منع
  احکام فقهاست؟

در عین حال، به   .کنند استنباط می آیات و روایاتاز  بلکه یعنی احکام را نه از فلسفه اخالق کنند  فقها بحث فلسفی در این باب نمی
م کاشفیت از اراده خداوند دارند؛ کاشفیت از امري که در عالم خارج تعین معتقدند این احکایک معنا، همه آنها واقعگرایند؛ چرا که 

    . دارد و تقرر
  

ازدواج با فرزندخوانده،  حاال در بحث. هستندواقعگرا  هاي مرتبط با عمل آدمی، در بحث منع فقها همپس 
در این . بین فقها و آن دسته از واقعگرایان اخالقی که مخالف چنین ازدواجی هستند، اختالف نظر وجود دارد

  موارد چه باید کرد؟
چه استنباط فقها براي این حکم شرعی  د ببینیم که مبانی و مبادي بای .شود بندي می فقه و اخالق صورتتعارض در ذیل رابطه   این
ه مستمسک شناسانه و وجودشناسانه فقها شد و آن دسته از مستندات آنها را ک انسانمفروضات  در این جا باید وارد بحث از. استبوده 

موجود  در ترازوي اخالق  سنجش احکام فقهیِ نیازمند   لی اي حال  بر این باورم  که ع . ، واکاوي کرد صدور چنین حکمی بوده
از بازخوانی  ما گریز و گزیري. نیاز به بازنگري جدي دارند اي که منافات جدي با شهودهاي اخالقی عرفی دارند، احکام فقهیهستیم؛ 

مثال روشن مواردي از این دست، یک . رساند انتقادي فقه در چارچوب احکام اخالقی نداریم و فقه بریده از اخالق ما را به جایی نمی
ند؛ من نیز در این سروش محالتی  مقاله اي در این خصوص نوشت محمد د وقت پیش  جناباست که چن) تان زدنبه(مباهته  مقولۀ

الزمه این سخن این نیست که  رض که کسانی معتقد باشند بهتان زدن به مخالفان شریعت رواست، امابه ف . منتشر کردم باب  مقاله اي
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منافات جدي دارند، فقه را به   عرفی فقهی با شهودهاي اخالقیِ مدر مواردي که احکا ما باید . این مدعا به لحاظ اخالقی موجه است
اي که آشکارا  احکام فقهی بنابراین نقد اخالقیِ. »انی بعثت التمم مکارم االخالق« :اند پیامبر اسالم فرموده. جانب اخالق نزدیک کنیم

  . استو  پیامبرپسندانه ، امري خداپسندانه با شهودهاي اخالقی ما منافات دارند
  

   شود؟  باید اصالح "ضرورت نقد اخالقی فقه" هم بر مبناي ازدواج با فرزندخواندهحکم فقهی 
باب  دینداران هم در این  تصور می کنم  داوري کثیري از  . دارد منافات  جدياین مورد، دست کم به نظر من با شهودهاي ما  .بله

   .اقامه کرد نوع ازدواج  این نقد استدالل اخالقی هم در می توان  دم، همان طور که پیشتر توضیح دا در عین حال، . همین باشد
  
اگر شهود را عجالتاً پایه و یا مصداق استدالل اخالقی ندانیم و شما بخواهید استداللی اخالقی علیه این  

  گویید؟ ازدواج مطرح کنید، به طور خالصه چه می
بدل به قاعده اي در سطح جامعه  این امر اگر دانم؛ چرا که  اروا میرا اخالقاً نچنین ازدواجی  »محور گرایی قاعده فایده«از منظر 

بررسی  محور، فارغ از قاعده گرایانِ  فایده. در پی خواهد داشت را شهروندان یتاکثر شدن فایده و بیشینه شدن درد و رنجِکمینه شود، 
مسئله را  د و از این  منظرننظر می کن شدن آن در سطح جامعهد منقاعده تعمیم یافتن و  ، به محدودازدواجی در چند سیاق  چنین

  .دنارزیابی اخالقی می کن
  

  تواند باشد؟ چه میگرا بر چنین ازدواجی  خالق فضیلتنقد ا
استکمال  در مسیر،  دببینفرزندخواندة خود را  ابژه جنسی   که کنشگريکسی که به اخالق فضیلت گرا باور دارد، می تواند  بگوید 

انسان . است )(virtuous   person    مند  گرا، رسیدن به انسان فضیلت لتغایت قصواي اخالق فضی .حرکت نمی کند  خالقیا
در او نهادینه  شده و بدون تکلف و به سهولت   ...و  ، عفتبردباري، وفاداري، مهربانیمند کسی است که فضائل اخالقی، مثل  فضیلت

در او  عفت و پاکدامنی اخالقیِ فضیلتخود دارد، خواندة  ن نگاهی به فرزند این منظر، کسی که چنااز . در رفتار او ریزش می کند
  .شده است ؛ چرا که  در او نگاه نوعدوستانه بدل  به نگاهی جنسیشدهنهادینه ن

  
یی اخالقی، گرا فضیلت  بنابر آنچه آمد،  می توان با مدد گرفتن  از آموزه هاي  فایده گرایی اخالقی، وظیفه گرایی اخالقی و

     بندي کرد با فرزندخوانده، صورتازدواج کنشِ  علیه رواییِاستدالل هایی را 
  
   

  
  
  
  
 


