به بهانه اعالم آمار واگذاری سرپرستی فرزندان دختر بهزیستی به دختران تنها ،گفتوگو با یک مادرخوانده مجــرد درباره تجربهاش

مادرانگیهایدخترانه

پرونده

آذر صدارت |روزنامه نگار

هفته قبــل مدیرکل امــور کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیســتی کشــور از
واگذاریفرزندخواندهبه ۹۳دخترمجرددرسال 96خبرداد«.محمدنفریه»
درگفتوگوباایلناتاکیدکرد«:زنانمجردبهشرطسالمتجسموروحواستقاللمالی،میتوانند
سرپرستیفرزنداندخترسازمانبهزیستیراعهدهدارشوند.ضمناینکهاگردرآیندهتصمیمبه
ازدواج گرفتند ،مانعی وجود ندارد و اگر همسرشان شرایط کافی داشته باشد ،سرپرستی کودک
به هر دو آن ها واگذار میشــود .به این دلیل که پس از فوت مادرخوانده ،هیچ درصدی از اموال به
این کودکان تعلق نمیگیرد ،بر اســاس قانون آن ها موظفاند در وصیت نامه خود 30 ،درصد از

یک شنبه

اموالشان را به بچه واگذار کنند و چنان چه این دختران در آینده به هر دلیل ،شغل و درآمد خود را
از دست بدهند ،سعی میکنیم حمایتهای الزم را انجام دهیم تا فرد دوباره به استقالل برسد اما
اگر سرپرست ،از عهده هزینههای کودک برنیاید یا دچار اعتیاد و پرونده کیفری شود ،کودک از او
گرفته خواهد شد ».نفریه در ادامه ،به نکته مهم دیگری اشاره کرد« :حدود  10درصد از کودکان
واگذارشدهبهاینزنان،دچارمعلولیتیابیماریهایخاصبودهاندکهاینموضوعنشانمیدهد
آنها،تنهابهدلیلپرکردنتنهاییخود،حضانتکودکانرابرعهدهنگرفتند،بلکهمعتقدندبااین
کار ،باری از دوش جامعه برداشته و کار خیری هم انجام دهند ».این اظهارات ،انگیزهای شد تا در
مسئوالنبهزیستیاستانخراسانرضوی،درحدوسع
گفتوگوبایکمادرخواندهمجردویکیاز
ِ
فرزندآوری دختران مجرد بپردازیم.
این صفحه به چالشها و شیرینیهای
ِ
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«حقدادی» معاون اجتماعی اداره بهزیستی استان خراسانرضوی
ِ
شدن زنان مجرد میگوید
از آمار و شرایط مادرخوانده

اصالحیکقانون ،بهنفعکودکان و زنان

عکس :میثم دهقانی

یک مادرخوانده مجرد از تجربه سرپرستیِ  2دختر میگویــد

دوست داشتم زندگیام بیثمر نباشد
فاطمه خانم ،دانشآموخته الهیات ،معلم 52ساله و بازنشسته آموزش و پرورش ،مادر مریم 11ساله و مینا 10ساله است.
اوازجملهزنانمجرد،تنهاومستقلیاستکهیکسالپسازتصویبقانونسپردندخترانبیسرپرستوبدسرپرست
سرپرستیبچهکردهوپسازپشتسرگذاشتنیکفرایندچندماهه،
بهزنانمجرد،درسال 93اقدامبهگرفتنحضانتو
ِ
سنی یک سال هستند ،شده است .خودش تعریف میکند« :خیلی وقت پیش از
صاحب دو دختر که خواهرانی با فاصله
ِ
اینها ،نزدیک به  20سال قبل ،دوست داشتم سرپرستی چندین کودک را در قالب راهاندازی یک خانه امن به عهده بگیرم
طرح انساندوستانه ،برنامهریزی و سرمایهگذاری کنیم .منتها نشد
و حتی به همکارانم پیشنهاد دادم جمع شویم و برای این
ِ
و زمان گذشت تا تصویب این قانون؛ سه سال قبل تصمیم گرفتم باالخره دغدغهای که همیشه داشتم را عملی کنم .در طول  33سال
فعالیتفرهنگی ،شرایط ازدواج پیش نیامده بود و سالها بود از فکر ازدواج بیرون آمده بودم .خیلی وقت بود هم به لحاظ اسکان و هم به لحاظ
مالی ،مستقل بودم .از طرفی به واسطه تجربه کاریام ،سالها بود با کودکان دبستانی و نوجوانان مقطع راهنمایی سر و کار داشتم و با خیلیهای
شان ،رابطه صمیمانه و خانوادگی داشتم .خالصه همه شرایط برای مادرخوانده شدنم مهیا بود ».با فاطمه خانم ،از طریق مسئوالن شیرخوارگاه
شب گرم تابستانی به خانه او و دخترانش رفتم تا قصهشان را بشنوم.
علی
اصغر مشهد آشنا شدم و یک ِ
ِ
ازلحظهایکهبرایمادرخواندهشدنتصمیمگرفتیدواقدامکردید،
چه اتفاقاتی افتاد و چه روالی را پشت سر گذاشتید؟
بهشیرخوارگاهمراجعهکردموحرفماینبودکهشرایطظاهریبچه،اصالبرایم
مهمنیست.فقطدوستدارم ِ
خودبچه،بارضایتوموافقتبهزندگیوخانهمن
ِ
کودکبیپناه،هموظیفه
کردنیک
بزرگ
و
تربیت
بیایدتاباحمایتومراقبتو
ِ
انســانیام را انجام دهم و هم زندگیام بیهوده و بیثمر نباشد .پس از پشت سر
گذاشتنمراحلقانونیوارائهمدارکالزموگرفتنتاییدیههایبهزیستیوبعد
ِ
ازآشناشدنباچندینکودک،بهمریمومینا،دوخواهربافاصلهسنییکسال
برخوردموباتشویقمسئوالنبهزیستیوتوکلبهخدا،تصمیمگرفتمبهجاییک
بچه،هردوبچهرابهسرپرستیبپذیرم.میگویمتوکل،چونفارغازفکرونیتو
ِ
خواستشخصی،شرایطمالیدرچنینموقعیتوتصمیمی،خیلی
تصمیمو
تعیینکنندهاست.حتمامیدانیدکهمامادرخواندههایمجرد،ملزمهستیمیک
سومازداراییمانرابهنامهرکدامازبچههابزنیموازطرفی،بچهبایدازشرایط
رفاهیمناسبیبرخوردارباشــد.رویهمینحساب،تصمیمدشواریبود.در
نهایتتصمیمامراگرفتمویکروز،رفتمکهبچههاراتحویلبگیرم.
اولین مواجههتان چهجوری بود؟
مسئولمربوط،شایداز
تویدفترمنتظرنشستهبودمووقتیبچههاواردشدند،
ِ
سرخیرخواهی،اشتباهیمرتکبشدوگفت«:بچهها!ایشونمادرتونه؛چندین

سالازشمادوربودهواالنبرگشتهتاببردتونخونه!»منسریعاصالحکردم«:نه
بچهها!منمادرواقعیتوننیستمولیدوستدارماگهشماموافقباشید،افتخا ِر
مادرخواندگیتونروداشتهباشم».راستشبرایممهمبودماجراباپنهانکاری
حق بچهها میدانســتم که از حقیقت ،آگاه باشند .مینا ،خواه ِر
شروع نشود و ِ
کوچکتر،همانجاســریعپریدبغلمکه«:ســاممامان!بریمخونه»امامریم،
معمول
خواهربزرگتربهایندلیلکهشنیدهبودمنمعلمم،ازسختگیریهای
ِ
معلمهاترسیدهبودونیامد.منهمدوستنداشتمبچهرامجبوربههمراهیکنم.
بههمیندلیل،خداحافظیکردیموفقطباخواهرکوچکتربرگشتمخانه.یک
طولاینمدت،خواهرهاباهمتلفنیدرارتباطبودندتااینکه
ماهگذشتودر ِ
آمدن مریم و دیدن اتاق و
تصمیم گرفتم مریم را به خانهام دعوت کنم .مهمانی
ِ
ی و شرایط آرام مینا همان و راضی شدنش به زندگی در کنا ِر
تخت و اسبابباز 
ما،جوریکهحاضرنبودشبرابهمرکزبرگردد،همان.درادامه،باترتیبدادن
چندینمهمانیوجشنتولدبرایبچهها،کلخانوادهوفامیلبامریمومیناآشنا
شدندوورودشانرابهزندگیامخوشآمدگفتند.
و در ادامه ،با چه چالشهایی روبهرو شدید؟
بخشــیدن اعتمــاد به نفس و
یکــی از مهمترین چالشهــای ارتباطیمان،
ِ
خودباوری به بچهها بود؛ حســی که به هزار و یک دلیل نداشتند .در مرحله
بعد ،رســیدگی به ســواد و درس و مشقشــان بود .طوری که از مرحله «نیاز

توصیههای روانشناسانه به مادرخواندهها
یکی از مسائلی که ذهن بر عهده گیرندگان سرپرستی یک کودک
را حسابی به خود مشغول می کند ،چگونگی رفتار با فرزندخوانده
اســت .این دغدغه کامال طبیعی و قابل درک اســت ،بنابراین چند
توصیه برایتان داریم.
مبادا ترحم کنید
اگر کودک یــا نوجوانی که سرپرســتی او را بر عهــده دارید ،کار اشــتباه یا
خطایی کرد که نیاز بود با وی برخورد قاطع و جدی داشــته باشــید ولی به
دلیل این که او فرزند واقعی تان نیست با برخورد جدی دچار احساس گناه
شوید و از خطایش بدون نشــان دادن رفتار درست عبور کنید ،این کارتان

از مصادیق دوستی خاله خرسه است .فراموش
نکنید اصول تربیتی در شــکل گیری شخصیت
کودکان بسیار مهم است و در رفتار آینده او نقش
کلیدی دارد؛ پس دست از ترحم بردارید و آن چه
را درست است ،انجام دهید.
مراقب رفتار اطرافیان باشید
متاســفانه بی فکــری برخــی فامیل و دوســتان ،باعــث درد و رنــج روحی
فرزندخوانده ها می شــود و گاه حــرف هایی میزنند و رفتارهایی نشــان
میدهند که می تواند مشکالت روحی برای این کودکان به وجود آورد .اگر

به تالش بیشــتر» به مرحله «خیلی خوب» رســیدند .نکتــه مهم درباره
این بچهها ،این اســت که بهواســطه زندگی در یک فضای محدود
و بین آدمهــای محدود ،هیــچ درک و تجربهای از نســبتهای
ِ
مناســبات اجتماعــی ،روابــط خانوادگی ،رســم و
فامیلــی،
رســوم و ...ندارند؛ مریم و مینا حتی نمیدانســتند وقتی به
ســوپرمارکت میرویم ،باید برای خرید پــول بپردازیم .خب
باید همه اینها را به شــکل فشرده برایشان توضیح میدادم
چالش بعــدی ،جبهــه گرفتن خانــواده و
و جــا میانداختــم.
ِ
اطرافیان اســت؛ متاســفانه به واســطه ذهنیتهای منفی که از
کودکان بیسرپرست داریم ،به این بچهها بیشتر از بچههای واقعی
ِ
در شرایط مشابه ،سخت میگیریم؛ اگر بچه واقعی خواهرمان غذا را روی
زمین بریزد عصبانی نمیشــویم اما درباره اشتباهات این بچهها ،گذشت و
همدلی کمتری داریم .خب این غلط اســت و من واقعا تالش کردم با صبر و
ِ
محبت،همدلیاطرافیانمراجلبکنم.اینروزهاخداراشکر،همهمانباهم
کنار آمدهایم و من واقعا از بچههایم راضیام و به وجودشان افتخار میکنم.
این وســط ،کم نبوده لحظاتی که خســته شــدم ،شــک کردم ،کم آوردم ،به
توانبیشتر
امامرضا(ع)متوسلشدمواشکریختماماهربار،باعزموارادهو ِ
به خانه و کنار بچهها برگشتم.
در پایــان ،کمــی هــم از مشــکالتی که بد نیســت بقیــه متقاضیان
مادرخواندگی یا مسئوالن از آن مطلع باشند ،بگویید.
سال مادرخوانده و تاثیرش بر صبر و حوصله
یکی از مهمترین نکتهها ،سن و ِ
فرد در برخورد با کودک است .به خانمهای متقاضی مادرخواندگی توصیه
میکنــم اگر به هــر دلیلی فعال یــا قطعا تصمیــم بــه ازدواج نداریــد و به فکر
سرپرستییککودکهستید،نگذاریدسنتانخیلیباالبرودوتوانجسمی
و روحیتان برای مــادری کردن ،کاهش پیدا کنــد .در مرحله بعد ،یادآوری
میکنماگرچهمامادرخواندههااجازهداریمبرایبچهبااسموفامیلخودمان
شناسنامه بگیریم اما جای اسم و شماره ملی پدر در شناسنامه خالی میماند
زندگی خودمان و
و هرجا این اسم و شــماره الزم است ،مجبور میشویم کل
ِ
بچهها را فاش و بازگو کنیم؛ کاش فکری برای این مسئله هم شده بود .نکته
بعد این که ما متاســفانه نمیتوانیم این بچهها را بیمــه تکمیلی کنیم و برای
کودک و نوجوانی که ابتدای راه زندگی اســت و نیاز به چکاپ ساالنه ،خرید
انواع مکملها ،رسیدگی به بهداشت دهان و دندان و ...دارد ،نگرانکننده
اســت .با اینهمه حتی اگــر صدبا ِر دیگر هــم به عقب برگــردم ،از تصمیم ام
پشیمان نخواهم شد و باز هم انتخاب میکنم مادر مریم و مینا باشم.
اطرافیان،خودراجایمادرخواندهگذاشتهوباویاحساسصمیمیت
و همدلی کننــد و به انتخابــش احترام بگذارند ،کــودک را درک
می کنند و دید آن ها به کودک از حالت موجودی غریبه به عضو
تازه ای از خانواده ،تغییر پیدا میکند .مهم اســت که شما ،با
صبر و محبت ،ایــن موضوعات را بــرای اطرافیانی که جبهه
گرفتهانــد و برای پذیــرش بچه در خانــواده و فامیل مقاومت
میکنند ،جا بیندازید.
دروغ ممنوع
بعضی از پدرخوانــده و مادرخوانده ها فکر می کنند برای نزدیک تر
شدن به کودک باید تظاهر کنند پدر و مادر واقعی او بوده اند که بعد از چند
سال برگشته اند .این ماجرا برای مادران تنها سختی کار را دوچندان می
کنــد اما واقع ًا نیازی به این دروغ نیســت چون روابط کــودک با اطرافیان و
خانواده مادر خوانده را دشوار می کند و سایه ترسناکی بر زندگی و روابط

چه اتفاقی افتاد که قانون ،عالوه بر زوج ها ،به سپردن کودکان به
دختران مجرد و زنان تنها هم فکر کرد؟
پیشــین فرزندخواندگی مصوب ســال
قانــون
ِ
 1353بود که اوایل دهه هشــتاد ،تیمی
متشــکل از ســازمان بهزیســتی ،قوه
قضاییه و سایر دستگاههای مربوط
بــرای تدویــن الیحــه اصالحی آن
اقــدام کردنــد .در ســال  83ایــن
قانــون اصــاح و الیحــه اصالحی
آن تقدیم مجلس شــد امــا یک دهه
طول کشــید تا باالخره در ســال 92
قانون «حمایت از کودکان بیسرپرست
و بد سرپرســت» بــه تصویب مجلس شــورای
اسالمی رســید .هر چند قانون مصوب سال  53در زمان خودش قانون
خوبی بود اما در زمان دیگر پاسخ گوی نیازهای روز نبود ،به همین دلیل
قانــون جدید در  36ماده و  17تبصره به مجلــس تقدیم و پس از تصویب
برای اجرایی شــدن به دستگاهها ابالغ شد .از جمله تغییرات این قانون
آن بود که پیش از آن تنها زنان و مردانی که نمیتوانستند صاحب فرزند
شــوند امکان پذیرش سرپرســتی کودکان حاضر در مراکز بهزیســتی را
داشــتند اما بر اســاس ماده  5قانون جدید ،زوج هایی کــه دارای فرزند
بودند مشروط بر آن که حداقل یکی از آن ها بیش از  30سال داشته باشد
و همچنین دختران و زنان بدون همســر در صورتی که حداقل  30سال
نوجوانان «دختر ِ» حاضر
داشته باشــند ،میتوانند سرپرستی کودکان و
ِ
در مراکز بهزیستی را بر عهده بگیرند.
زنان و دختران متقاضی ،باید چه شرایطی داشته باشند و مراحل
اقدام تا تحویل گرفتن کودک ،چقدر طول میکشد؟
داشتن حداقل  30سال ،تقید به انجام واجبات و ترک محرمات ،نداشتن
ِ
محکومیت جزایی موثر ،تمکن مالی ،سالمتی جسمی و روحی ،نداشتن
حجر ،نداشــتن اعتیاد به مواد مخدر و الکل ،مبتال نبودن به بیماریهای
واگیر یا صعب العالج ،صالحیت اخالقــی ،وجاهت اجتماعی ،اعتقاد به
یکی از ادیان قابلقبول در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و  ...از
شرایط عمومی و اصلی اخذ فرزندخواندگی است .منظور از تمکن مالی،
این است که فرد متقاضی فرزندخواندگی ،دارای شغل و درآمدی ثابت و
بیمه باشــد و بتواند از پس هزینههای خود و کــودک بر آید .بقیه موارد هم
با انجام آزمایشهای پزشــکی ،جلسات روان شناســی و تحقیق میدانی
بررسی میشود .کل این فرایند هم ،به طور معمول  6ماه طول میکشد.
ظاهــرا در کل کشــور بــه کمــک ایــن قانــون  93دختــر جــوان،
مادرخوانده شدهاند .آماری از تعداد مادرخواندههای مجرد استان
خراسان رضوی ،در دست است؟ معموال دختران چندساله به این
بانوان تعلق میگیرند؟
تا امروز 20دختر در استان خراسان رضوی ،مادرخوانده شدهانـد و بهطور
معمول ،دختران  6-5ساله به متقاضیان تحویل داده میشوند .چرا که
نگهداریومراقبتازنوزادبرایاینقشر،سختاستوبزرگترازاینسن
هم ،برای سازگاری با شرایط جدید به مشکل برمیخورند.
ســوال آخر ایــن که اگر احیانــا مادرخواندهای ،پس از چندســال
به هر دلیل ،مثال پیش آمدن موقعیــت ازدواج ،از نگهداری کودک
منصرفوپشیمانشد،چهاتفاقیمیافتد؟چهتضمینیبرایچنین
موقعیتهایی وجود دارد؟
دختران مجرد ،بلکه
راستش هیچ تضمینی وجود ندارد .نه فقط در مورد
ِ
در مورد زوج هایی هم که حضانت و سرپرســتی یک کودک را میپذیرند،
تضمینینیستتاهمیشهبچهرانگهدارند.تنهاراه،سختگیریواطمینان
در مرحله فرزندآوری اســت .بــا این همه ،بــا وجود این که در طول ســال
حدود  300کودک به فرزندخواندگی پذیرفته میشوند ،شاید یک یا دو
نفر به مراکز بهزیستی برگردانده شوند و چنین شرایطی ،کمتر پیش می
آید .منتها برای استثنائات هم تدابیری مثل برگزاری جلسات همفکری
و گفتوگو و حل مشکل اندیشیده شده است .در نهایت اگر سرپرست ،به
مسائل غیرقابل پیشبینی مثل
دالیلی مثل از دســت دادن کار و درآمد یا
ِ
دچار شدن به اعتیاد و پروندههای کیفری ،صالحیت نگهداری از کودک
را از دست بدهد ،بچه از او گرفته خواهد شد.

مــادر و فرزندی می اندازد و حتی ممکن اســت بعدها باعث لطمه خوردن
کودکدرنوجوانییاجوانیشود.بهخصوصاینکهکودکانیکهبهمادران
تنها و دختران مجرد واگذار می شــوند نوزاد هم نیستند و خیلی چیزها را
متوجه می شوند پس تظاهر نکنید که مادر واقعی او هستید.
مهارت های اجتماعی را دریابید
هر چند عموم ًا دختر بچه ها به دختران مجرد واگذار می شوند اما باز هم آن
ها برای طی کردن روند اجتماعی شــدن و ورود به جامعه بی نیاز از حضور
کســی شــبیه پدر نخواهند بود وگرنه در بزرگ ســالی به راحتــی به دلیل
خالءهای عاطفی دچار مشــکالت جدی خواهند شــد .پدربزرگ ناتنی یا
دایی ناتنی می تواند این نقش را برای فرزندخوانده مادر مجرد ایفا کند تا
مسیر تربیت کودک به درستی طی شود.
منبع :برترینها ،برنا

