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 به نام خدای مهربان

 حضانت فرزند توسط مادر

  .است مادران بر بزرگ ستمی  حضانت فرزند توسط مادر بدون تأمین نفقه واقعی ،

به مادر  سالگی ۷( ، حق حضانت فرزند پسر تا سن رواگذاری حضانت فرزند توسط ماد) ۱۱۶۹اصالحیه ماده 

که در ارتباط با اصالحیه  آید یادداشتی استبازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است . آنچه در ذیل می

دی برای شما انجام گردیده است . امیدواریم با این یادداشت ابهامات حقوقی این ماده تا حدو ۱۱۶۹ماده 

 .خوانندگان روشن شده باشد

باشند و د میمادران عموماً و مادران جامعه ایرانی خصوصاً دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزن

های خاصی نسبت به فرزند و به خصوص فرزندان خردسال خود دارند. در این راستا در رانیها و نگدلبستگی

رسند، بست میهای درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بنمواقع کشمکش

زناشویی را  گیوقتی پای کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان نامالیمات زند

سازند؛ به خصوص اگر سوزند و میزنند و در واقع به خاطر فرزند میکنند و دم از جدایی نمیتحمل می

 .شودبدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر می

سالگی  ۲سر تا قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر ، زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پ ۱۱۶۹در ماده 

توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته ماند و پس از آن پدر میسالگی نزد مادر می ۷دختر تا  و فرزند

ده سالگی از حضانت خارج ش ۱۵سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن  ۹دختر در صورت رسیدن به سن 

ستگان خود زندگی گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بو شخصاً تصمیم می

 .نمایند

افتاد که در گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در مورد فرزند پسر اتفاق می

 .سپردسن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگی باید مادر حضانت وی را به پدر می

گرفت که اگر مادر  ای صورتقانون مدنی اصالحیه ۱۱۷۳و در مجلس پنجم در ماده  ۱۳۷۶در سال 

توانست عدم صالحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، قمار، فساد اخالقی و فحشا، ابتال به می

توانست حضانت فرزندش را بگیرد، بیماری روانی، تکرار ضرب و جرح و سوء استفاده از طفل ثابت نماید می

فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن امتیاز به االصول در مواقع بسیاری، مادر برای اینکه علی

شد و یا در مقابل دریافت حق حضانت ، از بسیاری حقوق قانونی و مسلم خود شامل مهریه یا شوهر می
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توانست زن را نمود و در واقع حربه بزرگی در دست شوهر بود که مینظر میالمثل یا نفقه معوقه صرفاجرت

ر مقابل خواسته خود نماید. مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از مجبور به تسلیم د

 .اش را از او جدا نکنندجمله مهریه بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشه

شند و با باگذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگیر آن می

باشند؛ از نظر اجتماعی و فرهنگی ، مصلحت حداقل امکانات پس از طالق حاضر به حضانت فرزند خود می

تواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند کند که در حضانت و در کنار مادر باشد، زیرا پدر نمیطفل ایجاب می

ا توجه به توانایی بعی موقعیت این کار را ندارد. را مورد تربیت و پرورش قرار دهد، چون از نظر روحی و اجتما

دار امانت زن در پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش برای خلقت انسان، بطن زن را برگزیده است، زیرا او

و پناه  مناسبی برای حفظ و نگهداری این ودیعه الهی است و هم پس از تولد تا زمان حیات خویش حامی

نت فرزند در ی در رشد و کمال او دریغ ندارد.با وجود محدودیت مادر برای حضافرزند است و از هیچ ایثار

بودند که  اعالم فرموده ۱۳۶۳قانون مدنی، حضرت امام )ره( در استفتای قضات دادگاه مدنی خاص در سال 

وحی شود، اگر جدا نمودن فرزند از مادر موجب به وجود آمدن عسر و حرج برای مادر یا فرزند از نظر ر

 .ها نباید فرزند را از مادر جدا نماینددادگاه

 تشخیص عمجم سوی از نهایی تأیید و  قانون مدنی توسط مجلس شورای اسالمی ۱۱۶۹اکنون با اصالح ماده 

پس از  وسالگی به عهده مادر گذاشته شده است  ۷ تا دختر چه و پسر چه فرزندان حضانت ، نظام مصلحت

ممکن است  وواگذار شود، صالحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل الزم است آن نیز که حضانت باید به پدر 

 .دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید

 :با توجه به مصوبه اخیر نکاتی در خصوص حضانت فرزند توسط مادر به شرح ذیل قابل توضیح است

 اوالً  ▪

از نگهداری مادی و معنوی طفل )پرورش و تربیت( حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطالح عبارت 

باشد. لذا سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایر امور طفل به خصوص امور حقوقی به شخص می

باشد. حضانت با والیت که خاص پدر و جد پدری است تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده نمی

نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است. به عنوان مثال  شود والیت پدر و در غیاب پدر، جد پدری

تواند برای کودک مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید حیات باشند، نمی

تواند کودک را از توانند افتتاح حساب بانکی نماید، بدون اجازه پدر نمیمعامالت انجام دهد و برای او نمی

 .های قانونی که خارج از بحث حاضر استارج کند و سایر محدودیتکشور خ
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 ثانیاً  ▪

تواند خود شخصاً پدر رسد و میسالگی به بلوغ شرعی می ۱۵با اصالح ماده مذکور در خصوص پسر که در 

سیم شده است، یا مادر را برای سکونت با آنان انتخاب نماید، در واقع طول مدت حضانت بین مادر و پدر تق

تواند در صورت یسال پدر م ۱۵سال تا  ۷سالگی از طفل پسر نگهداری نماید و از  ۷یعنی مادر از بدو تولد تا 

 .موافقت و صالحدید دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را به عهده بگیرد

 ثالثاً  ▪

 ۱۱۷۳و  ۱۱۷۰باشد. ماده یحضانت فرزند توسط مادر و سپردن طفل به ایشان مطلق و بدون استثنا نم

 .استثنائاتی را برای حضانت مورد بحث قائل است

ود یا به دیگری شقانون مدنی که نیاز به اصالح اساسی هم دارد، اگر مادر مبتال به جنون  ۱۱۷۰به حکم ماده 

 .تواند حضانت فرزند را بازپس گیردشوهر کند پدر می

باشد و انتقادی همان قانون از موارد عدم صالحیت می ۱۱۷۳ه البته موضوع جنون پدر یا مادر به حکم ماد

 .باشدبر آن وارد نیست زیرا بنا بر مصلحت طفل می

قصد ازدواج  اما شوهر کردن مادر یا ازدواج مجدد نباید از موارد سقوط حق حضانت شود. اگر برای زنی که

توسط همسرش  جازه و اذن به ادامه حضانتمجدد دارد شرایط برای نگهداری فرزندش مهیا باشد و شوهر نیز ا

 دهد چرا باید فرزند را از او جدا نمود!؟

باشد؟ شانس ازدواج و تشکیل زندگی مجدد زناشویی آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه می

والنی شود. اکثر زنانی که تاکنون به هر طریقی و هر قیمتی پس از سالیان طترتیب از زن گرفته میبدین

زدواج ااند حضانت فرزند را از دادگاه بگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند نشوند حتی به توانسته

باشد. از سوی دیگر گرفتن دانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند به پدر میاندیشند چون میمجدد نمی

تواند دت و حدت میاین مورد آن هم به این ش هایی درشانس ازدواج مجدد از زن مطلقه و اعمال محدودیت

 .ها گردداز موجبات بروز مشکالت اخالقی در جامعه و خانواده

 رابعاً  ▪
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مسئولیتی در پدر گردد. حضانت فرزند توسط مادر و سپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب ایجاد بی

ابی به حقوق استای ادامه تالش برای دستیبه هر صورت این بار سنگینی است که به خواسته زن ایرانی در ر

 !ایمتوجهی، به دوش وی نهادهمدنی خویش پس از قرنها بی

 ای که پس از طالق با دنیایی از مشکالت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،عاطفی و روانی درگیر استزن مطلقه

قد را نیز به خاطر دل خویش و تواند خود را اداره کند، حضانت یک یا چند بچه قد و نیمو به سختی می

ذف کمک پدر به وی ح مصلحت کودکانش پذیرفته است، حال نباید به خاطر حضانت فرزند توسط مادر،

ه دنبال تشکیل بشود و کالً این مسئولیت سنگین را به تنهایی به دوش نحیف مادر قرار داده و خود، سبکبال 

 .زندگی جدید و تجدید فراش برود

بود پدر یا عدم قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اوالد به عهده پدر است و در ن ۱۱۹۸با توجه به ماده 

 .باشدی پدر به عهده پدربزرگ )و اجداد پدری اوالد( میاستطاعت مال

ی دادگاه پرداخت بنابراین گر چه حضانت فرزند توسط مادر است ، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأ

اسالمی به سه ماه  قانون مجازات ۶۴۲نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اوالد خود امتناع نماید، به موجب ماده 

گردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت روز تا پنج ماه حبس محکوم می و یک

 .باشدمی های ضروری از قبیل درمان و تحصیلو سایر هزینه

دار حضانت فرزند یا فرزندان خود هستند، از نظر شوهر که عهدهباید دولت نیز از زنان بدون سرپرست و بی

 هایی به عمل آورد و اجتماع نیز باید به چنین زنانی ببالد و ارج نهد و آنان رااعی حمایتتأمین رفاه اجتم

پرورش و  مورد تکریم قرار دهد، زنانی که با تمام مشکالت ناشی از شکست در زندگی مشترک وظیفه خطیر

اند. دار شدههتربیت کودک خود را فراموش نکرده و با طیب خاطر و تمایل خود این وظیفه سنگین را عهد

مود، باید از مورد بحث ن ۱۱۶۹بنابراین اگر مادری اعالم آمادگی برای حضانت فرزند را طبق اصالحیه ماده 

ی به عنوان نفقه طرف دادگاه خانواده مورد حمایت قرار گیرد و دادگاه نفقه واقعی و متناسب با تورم اقتصاد

 .کودک در نظر بگیرد

شود بسیار ناچیز و غیرواقعی است و متأسفانه در ای نفقه اوالد در نظر گرفته میها برآنچه اکنون در دادگاه

 شود. در حالی که حتماً همان رئیس محکمه یااکثر محاکم مبلغ غیر واقعی به عنوان نفقه اوالد تعیین می

داند که نفقه دهد اگر فرزندی داشته باشد، میکارشناس که نظریه راجع به نفقه اوالد را به مبالغ فوق می

شود و فقط برای خوراک و فوق غیرواقعی و بسیار ناچیز است. ضمن اینکه نفقه شامل هزینه مسکن هم می

البسه نیست. به خصوص اگر فرزند در حال تحصیل باشد و مادر منبع درآمدی هم نداشته و شاغل نباشد، 
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های مسکن، غذا، البسه، درمان، ه و هزینهنباید انتظار داشته باشیم که با آن مبلغ اندک ، مادر معجزه کرد

 .اثاث البیت و تحصیل وی را تأمین نماید

ی فرزند به مادر بدون تأمین نفقه مبنی بر سپردن امر نگهدار ۱۱۶۹رسد که اصالحیه ماده لذا به نظر می

ین صورت نه تنها اواقعی فرزند و متناسب با شرایط اقتصادی در جامعه، عمالً مواجه با اشکاالتی بشود که در 

 .ایموا داشتهرحقی از حقوق مدنی زنان و مادران تأمین نشده، بلکه ستمی جدید آنان بر او به عنوان مادر 

 نویسنده : شهناز سجادی

 

 


