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تحقیقی  بر فیدی است صه مپیش رو خال نسخه 

، ن در ایرانهنگام کودکامع در مورد ازدواج زود جا

به چاپ  صفحه ای 200تابی که به زودی در قالب ک

 رسی خواهد بوددر دسترسیده و 
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 و تشکر یر تقد

گردد، زمان زیادی را به این مطالعه اختصاص دادم تا سال پیش باز می ین تحقیق به دو از آن جا که شروع ا

خود را برای دستیابی به دانشی عمیق تر در خصوص ازدواج زودهنگام کودکان در ایران  نیعطش درو 

فرونشانم. این دوره یک سفر شگرف و سرشار از یادگیری برای من در هر دوی زمینه های فردی و کاری بوده 

ین مطالعه را سفری میدانم که در آن غلیان احساسات در انتخاب ماهیت کار، به عنوان محرکی است. من ا

 به من کمک کرد.  تحقیق در تکمیل و انجام این

در خصوص ختنه  1های عمیقی در تحقیق قبلی اممطالعه در خصوص ازدواج زودهنگام کودکان ریشه

های مدید از اروپا به زادگاهم، کردستان عد از گذشت سالزنان در ایران دارد؛ زمانی که در سالها پیش و ب

کار  ، در خصوص ختنه ی زنان در ایران مشهود است2 1394ایران بازگشتم، همانطور که در اثر قبلی ام درسال

 میدانی و ارتباط با مردم کلید واقعی درک واقعی اجتماع است.

ی زنان در ایران شکل در خصوص تحقیق ختنهام ی این تحقیق در طول سالهای مطالعهی اولیهایده

ایران شاهد بودم و دریافتم که هر دوی مسائل  برخی از نواحی روستایی. من ازدواج کودکان را در 3گرفت

ی زنان به نوعی با یکدیگر مرتبط بوده و گاهی به طور توامان به عنوان ازدواج زودهنگام کودکان و ختنه

ی کردستان و حتی در بین ی زنان و ازدواج کودکان در منطقهختنه وند.شخشونت علیه زنان ِاعمال می

ی من موضوعی بیگانه و نامأنوس نبوده است. در حین کار میدانی در بسیاری از خویشاوندان و خانواده

، متوجه شدم که 4ی زنان انجام شدی زنان در ایران که در چهار استان با بیشترین شیوع ختنهخصوص ختنه

بودند که در سنین بسیار پایین ازدواج کرده بودند.  نوجوانانید زیادی از شرکت کنندگان در مصاحبه ها تعدا 

نیز در جایگاه  بودند، بلکه شمار زیادی از پسربچه ها اکنون همسر و مادر  کم سن و سالدختران  این نه تنها

                                                        

 1 http://kameelahmady.com/ 

 (، به نام سنت، پژوهشی جامع در باب ختنه زنان در ایران، تهران، نشر شیرازه.1394احمدی،کامیل ) 2 

 3 :http://www.aparat.com/v/2OyLi  

 4 iran-in-http://kameelahmady.com/fa/fgm 
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ی من را برای  بیشتر دانستن در مورد ازدواج زودهنگام کردند. این امر عالقهپدری و شوهری ایفای نقش می

کودکان برانگیخت تا به این سئوال پاسخ دهم که آیا ارتباطی بین این دو پدیده وجود دارد یا خیر و خود را 

حجم انبوهی از اطالعات در این  ، آماده سازم.-یم می کنمکه اکنون با افتخار تقد-برای مطالعه ی بعدی ام

مطالعه گردآوری شد و تحلیل کامل آنها تا کنون ادامه دارد و نهایت تالشم بر این بوده است که این یافته ها 

 را در کتابی به زبان های فارسی و انگلیسی بزودی منتشر سازم.

ن در بسیاری کشورها از جمله ایران رو به کاهش خبر خوب این است که نرخ ازدواج زودهنگام کودکا

سازی کودک همسری اقدامات زیادی باید کننهاده است. با این حال هنوز برای باال بردن سن ازدواج و ریشه

 انجام شود.

من به همراه شماری از دیگر محققان هم فکرم مایلیم که دست همکاری خود را به جانب دولت دراز و 

عالم کنیم تا تالشی ملّی را در راستای باال بردن آگاهی در مورد ازدواج زودهنگام کودکان در آمادگی خود را ا

کن کردن ازدواج زودهنگام کودکان و باال بردن سن ازدواج به ایران رقم زنیم و کمک کنیم تالش ها برای ریشه

با تعهدات حقوق بشری سطوح عملی برسد، گفتمان بین عامالن مرتبط با آن برقرار شود و هر اقدامی 

 هماهنگ گردد. 

حقوق کودکان بوده است و باید سایر معاهدات  المللیبیندولت ایران یکی از امضا کنندگان توافقات 

معوقه را نیز در این زمینه به تصویب برساند و همچنین یک خط مشی عملی و جامع را برای مقابله با ازدواج 

( 1ن برنامه ای باید جامع باشد و تنها به موارد زیر محدود نگردد: ریزی کند. چنیزودهنگام کودکان طرح

محلّی و دینی )با توجه به طبیعت حساس و فرهنگی این ، تعهد و درگیر شدن چهره های اثر گذار کلیدی

( طراحی و اجرای یک برنامه آموزشی ملّی که بیش از هر چیز باید افزایش دهنده آگاهی در 2موضوع( 

( قوانین جدیدی برای افزایش سن ازدواج و حتی جرم شناختن آن 3ودک همسری باشد و خصوص خطرات ک

 مصوب گردد )برای مطالعه ی راهکارهای بیشتر به فصل چهار کتاب مراجعه نمایید(.

مختلف و موفقیت های مقابله با کودک همسری از جمله  المللیبیندولت می تواند از طریق تجارب 

ها و سازمان NGOی انجمن های موجود از جمله همچنین از طریق قابلیت های بالقوهبرنامه های یونیسف و 

 های محلّی در ایران پیکار خود علیه ازدواج زودهنگام کودکان را آغاز کند.

در انجام این تحقیق الزم است که قدردانی و حق شناسی ام را به نسبت افراد بی شماری که مرا در این 

جا از شفق رحمانی که حمایت بی قید ی زمانی حمایت کردند، ابراز دارم. مایلم از همینهمطالعه و در این باز 

و شرطش هیچ گاه کاسته نشد و در تمامی مراحل سخت این کار، در کنار من ایستاد و همچنین از دوستان 

 نزدیکی که مرا به ادامه ی این پروژه ی مطالعاتی تشویق کردند، تشکر کنم.
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ی دی که گرد هم آمدند و روایات این کار را گردآوری و تحلیل کردند تا از این طریق به ارائهی افرا از همه

این گزارش جامع نائل آیم، سپاسگزارم.  از ویراستار انگلیسی زبانم لورن کانس برای حمایت های ویرایشی و 

اسی و حمیرا ناز از پاکستان فریبا الم اصالحی نهایت تشکر می کنم. به خصوص قدردان دستیاران و همکارانم،

هستم که در تمامی مراحل تحقیق همراهم بودند و نه تنها به عنوان دستیار بلکه مترجم، محقق بخش میدانی 

و مشاور به من کمک کردند. به عالوه از سایر افرادی که خواستند نامی از آن ها در این کار برده نشود، برای 

 ژوهش داشتند، سپاسگزارم.همکاری و لطفی که طول اجرای این پ

در سراسر این مطالعه افراد و سازمان های زیادی به ما در تکمیل این پروژه یاری رساندند. این مطالعه به 

خصوص در بخش کار میدانی، تنها با تحقیق اکتشافی، آموزش میدانی، حمایت و همکاری ایشان محقق شد. 

اسگزارم. از تمامی بستگان، دوستان در هفت استانی که کار در این زمینه از فریبا الماسی و حمیرا ناز سپ

میدانی تحقیق در آن ها انجام شد، به جهت حمایت، مهمان نوازی و نقطه نظرات بخردانه و پیشنهاداتشان 

 متشکرم و از این طریق از تمامی افراد زیر نهایت تشکر را دارم :

 ر، احمد بساکی و خرم حافظی.از استان هرمزگان؛ شیرین تلنده، مولوی آمنه رستگا

صادقانه از افرادی که در استان اصفهان از این پژوهش حمایت کردند، تشکر می کنم، خصوصاً گلیتا 

 حسین پور اصفهانی، جمیله هاشمیان، صادق همافر، عبدالقادر احمدی، مهتاب احمدپور. 

علی رضا ایلخانی فرح آبادی،  در استان خراسان رضوی از کمک صمیمانه و گرم فاطمه بونصیری، مولوی

 فرهاد اصالنی، نسرین صالحی و پریسا ارغیانی برخوردار شدیم. از ایشان سپاسگزارم.

این مطالعه مدیون همکاری و کمک افرادی از جمله صدیقه عاشقی، سید میر ابراهیم حسینی، داریوش 

ی است. در استان خوزستان منصور دچانی و همسرش، پویا رستگار و امید رحمانی در استان آذربایجان شرق

اسکندری، سیروس خانزاده، لیال خوشکام، مجتبی گهستونی، نرگس ناظمی نیا، امیر هوشنگ عارفیان، عزت 

الله جعفری، کریم ابوخانی، مرضیه لرکی، سمندر ابودوله، زهرا خزاعل و فریبا زنگنه حمایت کنندگان با 

 ارزشی برای این تحقیق بودند.

سیستان و بلوچستان از دفتر موالنا عبدالحمید اسماعیل زهی، حاج فیض الله ریگی، مولوی در استان 

عبدالصمد محمدی جزینکی، عبدالباقی احمدی، رسول نام، مولود اسماعیل زهی و فرشته سربازی و در 

تبسم، پروین استان آذربایجان غربی، از مالحسن واژی، شلیر فتاحی، محمد رسول آزین، کریم رحمان پور، ژینا 

 عبداللهی و نازدار حسینی به خاطر همکاری بی مانندشان سپاسگزارم.
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شیما قوشه، زیبا جاللی، مهتاب  ،علیزاده، منصور توکلی، مینا پوریهمچنین از لطف الله محسنی، کاظم 

رشویی مردفرد، نورهیم آد لیس، فابین متیو، جان چوا، غزل آریان، کسری پهلوانی، محمد حسینی و پدرام و 

  برای حمایت من در رونمایی از این تحقیق نهایت قدردانی را دارم.

از تمام جامعه ی روحانیون، نهادهای دینی و سایر شخصیت های اجتماعی که در این تحقیق به ما مدد 

رساندند، سپاسگزارم و همچنین مایلم که از موالنا عبدالحمید اسماعیل زهی و همکارانش، حاجی مال حسن 

، مولوی علی رضاایلخانی فرح آبادی و همسر وی مولوی فاطمه بو نصیری، مال رحمت الله، مولوی واژی

عبدالصمد محمدی جزینکی، حاج احمد پناهی، شیخ محمد تنو، علیرضا نوری و حاجی نور محمد محمدی 

آمنه  داشتند، سپاسگزاری کنم. همچنین از مولوی تحقیقبرای سهم عظیمی که با همکاری شان در این 

ی مشهد و روحانیون مراکز استانی آذربایجان شرقی و غربی و اصفهان رستگار و مدرسه ی حوزه ی علمیه

  صمیمیانه تقدیر می کنم.

از آقای سیروس خانزاده و مالمحمد رسول آزین، که به عنوان رهبران دینی قومی و عشیره ای به ما 

ها و نمایندگان از جمله افراد مسئول در خانهژه از وزارتاطالعات مفیدی رساندند، تشکر می کنم. به طور وی

خدمات اجتماعی، بهداشتی و دانشگاه های علوم پزشکی قدردانی می کنم چراکه دانش و اطالعاتشان را 

تر در خصوص ازدواج تر و جامعبرای تکمیل این پروژه از ما دریغ نکردند، باشد که دولت را به دانشی کامل

 ان توصیه و تشویق نموده و اهمیت مبارزه با این مهم را بدانها یادآوری کنیم.زودهنگام کودک

 

 کامیل احمدی

  1395مهر  20مصادف با  2016اکتبر  11

 و روز منع ازدواج زودهنگام کودکان روز جهانی دختر بچه ها
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 فصل اول:
 ازدواج زودهنگام کودکان،

 میو مفاه فیتعار 

 

 

 

 ازدواج می کنند.اینجاهمه زود "   

 کنند،وقتی عروسهای ما باردار می شوند و سونوگرافی می

 اگر بچه دختر باشد در شکم مادر او را

 کنیم"نامزد/ناف بر می

 

 ساله 40 -پاسخگوی مرد

 روستای گیلک آباد )سراب(، آذربایجان شرقی

  



 یمو مفاه یففصل اول: ازدواج زودهنگام کودکان، تعار   |  7

 

 

 

 

 

 

 

 میو مفاه فیتعار  ،ازدواج زودهنگام کودکان: فصل اول

شمار زیادی از افراد، کودک همسری یا ازدواج زودهنگام بر زندگی کودکان اثر گذاشته و آن را با از منظر 

تر کرده و در هر سطحی از توسعه، رشد و تعالی فردی را تحت الشعاع تبعات آسیب زای سالمتی، پیچیده

 18شود که در زیر سن دهد. ازدواج زودهنگام یا کودک همسری، به هر نوع ازدواجی اطالق می خود قرار می

. این امر از هنجارهای سنتی و متعارف برخاسته و در هر دوی مناطق شهری و روستایی 5سالگی انجام شود

رواج دارد. توجه جهانی به این پدیده و تالش های صورت گرفته در این زمینه موجب شده است سطح ازدواج 

صد چشمگیری از کودکان هنوز در زیر سن قانونِی زودهنگام به طور کلی روند کاهشی پیدا کند، هرچند در 

 کنند. یک مثال روشن و برجسته از این پدیده، جامعه ی ایران است.جامعه ی خود ازدواج می

در خصوص کودک همسری در ایران انجام نشده است و اطالعات  مطالعات مستقل و معتبر چندانی

ها هزار دختر و ی ایران حاکی از این است که ساالنه دهباره در دسترس است. آمار رسمی و دولتاندکی دراین

شوند. شمار واقعی این کودکان در حقیقت هایشان وادار به ازدواج میسالگی توسط خانواده 15پسر زیر سن 

صورت کنند و یا بهها در ایران ازدواج در سنین پایین را ثبت نمیباالتر از این آمارها است. بسیاری از خانواده

رسانند. طبق گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران شمار دخترانی که در ررسمی به ثبت میغی

رسیده است؛ یعنی  1388نفر در سال  43459به  1385نفر در سال  33383اند از کردهسال ازدواج 15زیر سن 

ی اجتماعی و فرهنگی، نگاه سنتی، فشارها درصد افزایش در عرض سه سال. چنین افزایشی در نتیجه ی 30

دار شدن فقر و میل والدین به کنترل روابط جنسی دخترانشان بوده است. ریشه حمایتهای دولتی و شرعی،

-این مطالعه برای اولین بار قصد دارد که رواج کودک همسری در ایران را با تأکید بر عوامل مسلط اجتماعی

                                                        

 ( 1380،ایتالیا: یونیسف)فلورانسصندوق کودکان ملل متحد، ازدواج کودکان: کودک همسران، 5 
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ی عمیق جنسیتی مؤثر در تداوم حیات این پدیده هستند.  هافرهنگی تحلیل کند؛ عواملی که بازتاب نابرابری

دهد که قادر به اعالم رضایت کامل و این مطالعه آن دسته از کودکان و افراد را مورد هدف قرار می

کنند، نیستند زیرا الزامات جامعه مردساالرانه خالف این امر را به شان از اینکه با چه کسی ازدواج میآزادانه

 کند.ه میها دیکتآن

نوع ازدواج سازمان ملل متحد ازدواج کودکان را به هر 

سال قبل از اینکه دختر به لحاظ جسمی و  18در زیر سن 

ی دار های زناشویی و بچهروانی آمادگی پذیرش مسئولیت

بر همین مبنا در مواردی  کند.را داشته باشد، اطالق می

که کودک در زیر این سن ازدواج کند، ازدواج زودهنگام 

پدربزرگ داده است؛ ازدواجی که توسط پدر یا کودکان رخ

گرفته و در آن توجهی به حداقل کودک از جانب وی شکل

سن قانونی ازدواج نشده است. عامل اصلی مسئول در 

این قضیه افزایش سطح فقر، فقدان دانش و تحصیالت و 

تبعیت از الزامات فرهنگ مردساالرانه و باورهایی است که به اشتباه واداشتن دختران به ازدواج های 

دانند. متأسفانه باوجود پیامدهای دهنگام را عاملی برای حمایت و محافظت از آنها میناخواسته و زو 

های اندکی برای خاتمه ی عمل ازدواج زودهنگام کودکان در جسمانی و تبعیض نسبت به دختران جوان، قدم

 شده است.ایران برداشته

گرفته و ابعاد گام به روی مردان انجاممطالعات جامع و قابل اتکای بسیار کمی بر روی اثرات ازدواج زودهن

ای که در مبارزه با ازدواج المللیو آثار ازدواج زودهنگام بر پسران خردسال، حتی از جانب کارشناسان بین

های تجربی منجر به فقدان فاحش دانش در شده است. کمبود این دادهکنند نادیده گرفتهکودکان کار می

ها اغلب وادار به ترک تحصیل و اشتغال به سران خردسال شده است. آنخصوص تنگناهای ازدواج برای پ

های خانواده ی جدید خویش برآیند. این نکاح و زناشویی شوند تا از پس مسئولیتکارهای سطح پایین می

 بخشد.گیری ازدواج بوده است، تداوم میپیش از بلوغ چرخه ی فقر را که از ابتدا علت شکل

کنند. "اینجاهمه زود ازدواج می

 وقتی عروسهای ما باردار 

شوند و سونوگرافی می کنند، می

اگر بچه دختر باشد در شکم مادر 

 کنیم"او را نامزد/ناف بر می

 ساله 40 -پاسخگوی مرد

 روستای گیلک آباد )سراب(، آذربایجان شرقی
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 چادر نشین در نزدیکی مرز باکستان که در سنین نوزادی نامزد شده اند. عکس از: م. معارف وندکودکان بلوچ 

  

 

 زنان و ازدواج زودهنگام کودکان یاندام تناسل یختنه/ناقص ساز 

آنچه به طور مداوم از آن بحث شده، ارتباط پیچیده ی بین ازدواج زودهنگام کودکان و سایر اعمال زن 

های پژوهش پیشیِن نویسنده در خصوص رواج ختنه زنان ص سازی اندام تناسلی است. یافتهستیزانه مانند ناق

حاکی از همبستگی بین رواج این پدیده در چهار استان ایران است که در مطالعه ی اخیر بر برخی  6در ایران

زودهنگام در آنها از این استانها تمرکز شده است. این مطالعه در هفت استان که بیشترین فراوانی ازدواج 

گزارش شده است، انجام شد؛ خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان 

غربی، هرمزگان و اصفهان. از این میان در دو استان هرمزگان و آذربایجان غربی درصدهای نسبتاً باالیی از 

       .وجود داردوقوع ختنه زنان نیز 

                                                        

 (، به نام سنت:پژوهشی جامع در باب ختنه زنان در ایران، تهران، نشر شیرازه1395احمدی، کامیل) 6 
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زای سنتی و فرهنگی که بر حقوق زنان و ترین اعمال آسیبنیافته و فقیرنشین، برجستهتوسعهکشورهای در 

کنند، ناقص سازی اندام تناسلی زنان و ازدواج ای آزادانه خدشه وارد میدختران برای داشتن زندگی

یک زمینه ی واحد اند، اما زمانی که هر دو باهم در تنهایی مخربزودهنگام هستند. هر یک از این رسوم به

ها نگران کننده است. در سراسر دنیا زنان و دختران بسیاری مجبور وجود دارند، شدِت تخریب و ویرانگری آن

سازی و ازدواج زودهنگام هستند. هر دو آنها از به تن دادن به زندگی همراه با تبعات ویرانگر هردوی ناقص

دار شوند. هر دو اعمال ریشههیم زمان و سنت حمایت میی هنجارهای قدرتمندند. هر دو از جانب مفاجمله

و هر دو برخالف تمایل و انتخاب شخصی به فرد  7اندسنتی هستند. هر دو انحراف از حقوق زنان و دختران

 اند.شدهتحمیل

یکی از اصول عقالنی عمده در ناقص سازی زنان در جوامع سنتی این است که این عمل آنها را برای 

زیرا تضمینی برای باکرگی دختر است. واقعیت تلخ این است که مردان نیز خود  8آماده می سازدازدواج 

خواستار پدیده ی ختنه ی زنانند و ممکن است از قبول دختری که باکرگی اش از طریق ختنه شدن ضمانت 

ده است که ضمانت نشده سرباز زنند یا مهریه اش را نپردازند. در اینجا ختنه شدگی گواه باکرگی عروس آین

                                                        

  www.unicef.org/protectionازدواج کودکان/ حمایت از کودکان در مقابل خشونت . 7 

 tradition.pdf-FGM-women.org/documents/behind-www.african؟ گذرد یمزنان چه  یختنهپشت رسم  8 

 

http://www.african-women.org/documents/behind-FGM-tradition.pdf
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می کند وی هرگز قبل از ازدواج با کسی رابطه ی جنسی نداشته است. با وجود این تضمین و اطمینان، مردان 

 . 9ترند و مایلند پول بیشتری به خانواده ی دختر در ازای وی بپردازندبه ازدواج با او راغب

، زیرا تقریباً همیشه موضوع 10رضایت در ازدواِج ترتیب داده شده ی زودهنگام نیز محل شک است

ساز رضایت کامل و آزادانه و اینکه آیا آن دختران خردسال تمامی حقایق و اطالعات کافی در خصوص ازدواج 

را دریافت داشته اند یا خیر، محل بحث بوده است. در کشورهای در حال توسعه یک سوم دختران زیر سن 

. آنها به معنای کلمه، به 11سالگی ازدواج می کنند 15از رسیدن به  دختر، یک نفر قبل 9سالگی و از هر  18

ی کودک . ازدواج زودهنگام کودکان مطابق عرف توسط خانواده12بردگان جنسی خردسال تبدیل می شوند

که خود کودکان ها در زمانی است ترتیب داده می شود و اغلب شامل قول و قرارهای توافقی بین خانواده

در هر دو پدیده ختنه زنان و ازدواج  .هستند که در مورد این وصلت ها تصمیمی بگیرند جوانتر از آن

سازی اندام زودهنگام، رضایت از جانب دیگران به جای خود فرد لحاظ شده است. در برخی کشورها ناقص

مع سنتی در برخی موارد در جوا .تناسلی زنان، ازدواج زودهنگام کودکان را به عنوان نتیجه در پی دارد

 .13ازدواج کودک بعد از وقوع ختنه روی داده است

ازدواج زود هنگام کودکان و ناقص سازی دستگاه تناسلی زنان از جمله ی پابرجاترین دشمنان منزلت و 

تسلط مردانه و نگهداشت سرکوبگری زنانه است. هر  -امنیت یک زنند که همزمان دارای دو قدرت محافظت

ت را در زیر نقاب سنت هایی تقویت می کنند که در طول زمان در درون یک دو خشونت بر مبنای جنسی

فرهنگ مرد ساالرانه شکل گرفته اند. با در نظر داشتن اینکه این دختران اول ختنه شده و سپس ازدواج کرده 

د، اند، رسیدن به این استنباط غم انگیز که ختنه ی زنان راه ازدواج زود هنگام کودکان را هموار می کن

 اجتناب ناپذیر می نماید.

  

                                                        

 www.forward uk.org.uk 2014/12سازی اندام جنسی زنان. ناقص  9 

 marriage-www.protectingchildren.org.uk/.../forcedاجباری، محافظت از کودکان، حقوق کودکان.  یهاازدواج 10 

  ,www.icrw.orgازدواج کودکان، واقعیات و اشکال.  11 

 53زنان: از دیدگاه بریتانیا، ص یختنه سازیکنیشهر (، 1394)هیالری بوراگ 12 

 ...out/child-way-www.hrw.org/report/2014/10/29/noازدواج کودکان و نقض حقوق بشر در تانزانیا 13 

 

http://www.icrw.org/
http://www.hrw.org/report/2014/10/29/no-way-out/child
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 ازدواج زود هنگام و چند همسری

"تک همسری" به پیوند زناشویی میان تنها دو نفر گفته می شود و در مقابل "چند همسری" قرار دارد که 

 20. چنین وصلت هایی معموالً بیشتر در میان زنان 14در آن ازدواج با همسران متعددی صورت می گیرد

درصد طبقه ی باالی جامعه. کم سوادی به شدت با عمل چند  20رخ می دهد تا زنان  درصد فقیر جامعه

 همسری دارای همبستگی ست.

 

 چند همسری در برخی از استانها رایج است. عکس از: کامیل احمدی

 

زمانی که چند همسری را از منظر ازدواج کودکان بنگریم، این رسم به عنوان مجوزی برای بی بند و باری 

جنسی و انحراف فاحش از حقوق زنان جلوه می نماید. چند همسری و ازدواج زود هنگام به معنای زندگی ای 

ماالمال از تبعیت جنسی، بردگی اقتصادی و انجام حجم زیادی از کارهای سنگین خانگی ست. اثرات مخرب 

امنه ی تبعات منفی آن از بارش نادیده انگاشته می شود. دیانکودک همسری و چند همسری با وجود حقایق ز 

شغلی، تحلیل رفتن سالمت بهینه و ترک تحصیل و سد هرگونه فرصت گرفته تا کسب مهارت های زندگی و 

 ایان دورانی از زندگی ست که به اقتضای سن الفت و محبت زناشویی می توانست پیش بیاید.پ

به همسری مردی داده شده  ریسک باالی سوء استفاده ی جنسی اغلب در مواردی دیده شده که دختر 

که او نیز مانند خودش خردسال است. با عطف به خردسال بودن داماد، بدیهی است که دختر قادر نیست از 

                                                        

 .1394بهمن  12اصلی در  ینسخهآنالین. اقتباس از  شناسییشهر  ینامهواژه، یچندهمسر ، داگالسهارپر،  14 
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محافظت های الزم برخوردار باشد، و این امر او را شدیداً در معرض آسیب های خشونتی، سوء استفاده های 

.  15ده مانند پدر شوهر، برادران شوهر و عموها قرار می دهدجنسی و بی احترامی از جانب مردان بزرگتر خانوا 

بسیاری از دختران با تصمیم گیری های اجباری، شانس های پایین آمده ی زندگی و تغییرات سریعی روبه رو 

می شوند که آنها را از دختر بچه ای که هم اکنون یک همسر خردسال است به یک مادر خردسال تبدیل می 

فراگیر چند همسری دختران خردسال یک جنبه ی منحط از چند همسری است. ازدواج زود هنگام عمل  کند.

 کودکان راه روایت چند همسری را هموار می کند.

کودک همسری یک مسئله ی جهانی است که می تواند در هر گوشه ی دنیا، از خاورمیانه گرفته تا 

حقیقات نشان می دهند این امر نه تنها در بسیاری نواحی آمریکای التین، آسیای جنوبی و اروپا یافت شود. ت

دنیا رخ می دهد، بلکه افرادی که آن را اعمال می کنند با روی گشاده و رضایت قلبی انجام می دهند زیرا 

. طبق گزارشی از سازمان "دختر،نه عروس" ، اگر روند 16چنین رسومی جایگاهی اجتماعاً پذیرفته شده دارند

 .17خواهد رسید 1429میلیارد مورد در سال  1.2کاهش نیابد، آمار جهانی ازدواج کودکان به  ازدواج کودکان

بر اساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل، در کشورهای در حال توسعه از هر سه دختر یک نفر در 

این درصد از جمعیت این گروه سنی می باشد. با در نظر داشتن  34نوجوانی ازدواج می کند، که معادل 

میلیون نفر از  15سال و  18میلیون دختر در زیر سن  140، 1399روند، چنین تخمین زده شده است که تا سال 

هزار دختر ازدواج می کنند. در  39میلیون و هر روزه  14سال ازدواج خواهند کرد. هر ساله  15آنها زیر 

 سالگی متاهل می شود. 15 دختر، یک نفر قبل از رسیدن به سن 9کشورهای در حال توسعه از هر 

سال سن  14میلیون نفر زیر  2سال فرزند به دنیا می آورند و از میان آنها  18میلیون دختر زیر  7.3ساالنه 

سالگی زایمان کرده  20دارند. به لحاظ آماری مرگ و میر مادران در حین زایمان در میان زنانی که زیر از سن 

میلیون  3.2نفر از این نوزادان اندکی پس از تولد می میرند و  70.000درصد باالتر است. هر ساله  50اند، 

 کودک مجبور به سقط جنین می شوند.

گزارش یونیسف نیز گفتمان خشونت خانگی را تایید کرده و مطرح می کند که شرایط نابسامان خانگی 

در آسیای جنوبی، به باعث می شود دختران از همسرانشان فرار کنند. عملی که به شدت مذموم بوده و 

خصوص در کشورهای مسلمان نشین از جمله گناهان بزرگ به حساب می آید. شماری از این دختران که 

سعی می کنند از این وصلت های ناخواسته و اجباری فرار کنند، در معرض خشونت های آبرومحورانه قرار 

                                                        

 مشترک زنان، دهلی جدید، هند یهابرنامه(،پایان ازدواج کودکان، گزارش رایزنی، 1384جوتسنا چاترجی) 15 
(، 3)15حقوق بشر، شماره  المللیینب یمجلهابزاری برای مبارزه برای ازدواج کودکان.  عنوانبه المللینب(، حقوق 1390جافنی ریس) 16

 doi:10.1080/13642980903315398 .373-359ص 
17 marriage/-child-http://www.girlsnotbrides.org/about 
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ه ها درون فرهنگ های خاص خود ه اند. خانوادمی گیرند زیرا به باور مردم از آبرو و عّزت خانواده عدول کرد

 نین رفتارهای قبیحی را با بد رفتاری با دختران و در نهایت امر، با "قتل ناموسی" پاسخ می دهندچ

پالی، از اثرات آسیب زای تجربیات یک دختر نوجوان در ازدواج زود ن(، ژورنالیست 1386کامالساروپ)

سوادی، بارداری زود رس، مشکالت سالمتی، روابط جنسی اجباری،  هنگام بحث می کند. به اعتقاد وی، کم

عدم پذیرش آزادی و توسعه ی فردی، طالق زود هنگام و مطرود سازی بیشتر دامن گیر دختران می شود زیرا 

 18آنها هنوز کودک، آسیب پذیر و سلطه پذیر هستند

ست، روند ازدواج در ایران یک مقیاس دو در اینجا توجه به تناقض روند های ازدواج در ایران جالب توجه ا

قرار دارد که ازدواج را به  و اغلب شهرنشین قطبی است. در یک طرف این قطب، جمعیت جوان و فعال

، به دختران و پسران خردسالی می رسیم که هدف یا میانسالی به تاخیر می اندازد و از طرف دیگر قطب

 توسعه ی نسبی و تدریجی، اکتساب سبک زندگی مدرن و قربانیان کودک همسری هستند. عواملی مانند 

مشکالت اقتصادی فردی نسل جوان را وادار به موکول سازی ازدواج به سنین  داشتن رابطه های خصوصی و 

، آبروی خانوادگی و امیال جنسی در ایران در خصوص حقوق فردی تر کرده است. قوانین سخت گیرانهباال

مقبول درگیری در روابط جنسی باشد. داشتن مقاربت جنسی خارج از منجر شده است که ازدواج شکل 

برای  به خصوص از این لحاظ که راه دیگری برای برطرف کردن این نیاز هاروابط زناشویی مسأله ساز است، 

تشویق می شوند که در سنین بسیار پایین ازدواج  سط سیستم و خوانوادهتو وجود ندارد. افراد بسیاری از افراد

  د.ند تا به نگهداشت نظم اجتماعی و نظام کنترل اجتماعی کمک کننکن

 

 ترویج ازدواج و سیاستهای اخیر رشد جمعیت. عکس از: کامیل احمدی

                                                        

 (1386سارو) کامالً  18 

 http://newsblaze.com/thoughts/opinions/early-marriage-has-harmful-effects-on-women_2653/ 
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بعد از وقوع انقالب اسالمی در ایران، قوانینی که از ازدواج زود هنگام کودکان جلوگیری می کرد، مخالف 

دین و شریعت اسالمی تشخیص داده شدند. در بسیاری از قوانین مربوط به ازدواج تجدید نظرهایی به عمل 

  مجاز شد. زود هنگامآمد و ازدواج 

سال به طرز قابل توجهی باالست. طبق آخرین داده های  18الی  10نرخ طالق نیز در ایران در گروه سنی 

 طالق گرفته اند. 1393سال در سال  18دختر و پسر زیر  21.149جمعیت شناختی 

 

 ریشه های تاریخی ازدواج زود هنگام کودکان در ایران

ورهای خاورمیانه ایران به عنوان یک کشور خاورمیانه ای همواره بخشی از زندگی مشابه فرهنگی سایر کش

ای بوده است، مانند جهان عرب. کشورهای عربی در نواحی استوایی واقع شده اند، جایی که دمای باال از 

علل اصلی بلوغ زود رس در میان دختران و پسران جوان است و این امر دلیل کافی ای برای تبدیل شدن 

أیید روحانیون و رهبران دینی ست. ازدواج ازدواج کودکان به یک رسم اجتماعی مقبول می باشد که مورد ت

زود هنگام در اقلیم گرمسیری از این جهت توجیه می شود که رشد بدن سریعتر و حتی میل جنسی نیز 

 بیشتر است.

گرچه ایران یک کشور عربی نیست، اما اشتراکات دیرینه و عمیقی با جهان عربی اسالم دارد. قانون ایران 

 چون کرد، ترک، بلوچ، لر و غیرهاست و برخالف اقوامی م نگاشته شده ایستای اسال بر مبنای قوانین قدیمی و 

که هنوز موفق به گرفتن حق تدریس زبان خود در مدارس به عنوان یک ماده ی درسی نشده اند،  در ایران

عربی زبانی ست که در مدارس تدریس می شود. در نتیجه برای فهم ریشه های تاریخی کودک همسری، 

 ه به حساسیت و پیچیدگی جهان غرب ضروری می نماید. توج

 

 

 

  



   16 |   یمو مفاه یففصل اول: ازدواج زودهنگام کودکان، تعار 

 

 

 

 فصل دوم:
 یعوامل جامعه شناخت

 

 یلیو فام یا رهی" تو کارون اکثر ازدواج ها عش  

زود شوهر کنه تا به پسر  یلیمجبورشد خ نبیهست. ز 

رو داشته  میرسم قد دیعقب افتاده اش ندنش. ما با یعمو 

باشه. مادر شوهِر  دیخون و رگمونه و با یچون تو  میباش

دو  دیبا یدخترم، خواهر منه. درسته دخترم بچه ست ول

 رو بفهمه. یسه تا بچه داشته باشه تا زندگ

 "  مه! فهیمجبورم! بگو وظ نگو 

 
 ساله 42 نب،یمادر ز 

  استان خوزستان  کارون،
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 یعوامل جامعه شناخت: فصل دوم

پذیرفته شده یا قراردادی قانونی بین زوجین است که حقوق و ی اجتماعو ی ازدواج یک پیمان رسم

گرچه تعریف ازدواج از فرهنگی به فرهنگ  انگیزد.هایشان برمیفرزندانشان و خانواده آنها، بینتعهداتی را 

فردی ادغان  بیننهاد فرهنگی جهانی تعریف شده است که در آن روابط  یکدیگر متفاوت است، اما اصوالً 

. 20در جوامع باستانی و قرون وسطایی ازدواج دختران یا نامزد شدنشان قبل از بلوغ متداول بود .19ی شودم

در اسرائیل باستان توافق قراردادی بر روی دختر جوان، یک امتیاز عامه پسند برای پدر دختر تلقی می شده 

. مطالعات نشان می دهند 21داده می شدند شوهر سالگی و اغلب به محض بلوغ  15قبل از سن  آنها است.

که ارجاعات فراوانی به کودک همسری در ادبیات قرن شانزدهم و سایر منابع شده است، به این معنا که 

و یک دختر دوازده و نیم ساله از بود ازدواج کودکان به طوری رایج بوده که عمالً در قالب یک هنجار در آمده 

. در یونان، ازدواج زود هنگام و مادر 22سال در نظر گرفته می شدتمامی جوانب و زوایا در نظر مردم یک بزرگ

. در رم باستان از پسران انتظار می رفت در نوجوانی 23جوان مورد تشویق قرار می گرفتنو شدن دختران 

. در قرون 24سالگی به باال متأهل می شدند 14سالگی به باال و پسران  12ازدواج کنند، یعنی دختران در سن 

همچنین در امپراطوری چین نیز  سالگی متداول بود. 16قانون مدنی انگلیس ازدواج زیر  اساسبر وسطی، 

وال ئس مورد. تنها از قرن بیستم به بعد بود که ازدواج زود هنگام کودکان 25ازدواج زود هنگام اتفاق می افتاد

بسیاری کشورها حداقل سن متوسط سن اولین ازدواج افراد در بسیاری از جوامع باال رفت و  قرار گرفت.

  ازدواج را افزایش دادند.

                                                        

 فرهنگی: چالش انسان )چاپ سیزدهم( یشناسمردم(، 1390ویلیام هاویلند، پرینسهرالد و همکاران)19 

 190-58و باستانی، واشنگتن دی سی، ص  ییوسطاقرونجنسی و ازدواج در جوامع  یرابطه(، اجبار به 1371آگلیکی لو )20 

 نظری یهودیت در امریکا یشیاندهم(، ازدواج یهودی در فلسطین، جلد اولف 1358فریدمن. ام )21 

 47قرن شانزدهم، ص  مصر در (، مردمان جداگانه: زنان یهودی در فلسطین، سوریه و 1380راث لمدن ) 22 

 .104-101(، تولد، مرگ، مادرانگی در یونان باستان،انتشارات دانشگاه جان هاپکینز، ص 1373نانسی دمند ) 23 

 .718-689: 47ف شماره  شناسییتجمعجوانان و فقر آیندگان، مجله (، ازدواج زودهنگام نو1389دال، جی بی ) 24 
 انجمن جمعیت استرالیا یمجلهنوین،  یپژوهشجدید از  هاییافتهجمعیت شناختی در چین باستان:  یهانظام(، 1375ژائو. زی ) 25
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 سن

به  بایدبسیاری از حوزه های قضایی، یک حداقل سنی را برای ازدواج تعیین می کنند، به این معنا که فرد 

سنی که در آن  شود.ی ازدواج به وی دادهقانون اجازهبر اساس تا باشد سال( رسیده  18)معموالً  سن خاصی

فرق دارد. در دستگاه های قضایی ای که سن  26قانونی می تواند ازدواج کند، با سن رضایتفرد به لحاظ 

، قوانین معموالً در مواردی که یکی از زوجین زیر سن قابلیت ازدواج از سن رضایت به ازدواج پایین تر است

سایر سیستم  حیت دارد.آن را نادیده می گیرد و قانون سن ازدواج به قانون سن رضایت ارج رضایت قرار دارد،

ی جنسی خارج از ازدواج را صرف نظر از سن رد و منع می رابطه های مختلفشکلهای قضایی دیگر هم 

 .نمایند

ی وجود جوان است که در نتیجهنو ازدواج کودکان یک واقعیت ترسناک جهانی برای بسیاری از دختران 

متالشی شدن زیر بنای  فقر مفرط، فی به جنسیت،های انحرادیدگاه عواملی چون مفاهیم آبرو و افتخار،

زیر  جنگ و کشمکش به حیات خود ادامه داده است. فرصت های شغلی اندک، کم سوادی، ،خانوادگی

ازدواج زود هنگام کودکان را احتمال جنسی که به خودی خود  تعرض هایساخت های ضعیف و خشونت و 

انسان دوستانه و  مداخالت نه شدید تر می شوند.، در زمان جنگ و نبرد های مسلحاتقویت می کند

معموالً در معرض خطر ازدواج زود هنگام بودن دختران خردسال را در حین جنگ و  ی امدادی،مبتکرانه

 .27کودک همسری یک واقعیت استدر چنین شرایطی،  ناآرامی ها نادیده می گیرند.

گروه های  اننظامیشبه زنان و دختران جوان که خود را در میانه ی جنگ های مسلحانه و در مسیر 

بر  مبتنی بوکوحرام و دولت اسالمی می بینند، با غلبه ی موحش خشونتان نظامیشبه افراطی مانند 

کار گرفته می که از جانب این گروه های افراطی به عنوان تاکتیک ترور ب ؛ خشونتیجنسیت مواجه می شوند

بردگی جنسی و ازدواج کودکان که توسط افراط گران اعمال شده  ،گزارشات دلخراشی از تجاوزرسانه ها  شود.

منتشر کرده اند. با باال  است، از جمله دادن دختران جوان به همسری به عنوان هدیه به جنگجویان نظامی،

خانواده ها به ازدواج زودهنگام  ناآرامی،جنسیت در زمان جنگ و  مبتنی بر خشونت های احتمال رفتن 

ها بر دوش زندگی زنان و دختران قرار گریفرزندانشان به عنوان راهی برای محافظت شان از باری که نظامی

 . 28متوسل می شوند می دهد،

                                                        

به رضایت به انجام آمیزش جنسی که در آن فرد به لحاظ قانونی قادر  شودیمجنسی به سنی اطالق  یرابطهسن رضایت به  26 

 روابط جنسی را دارد.   ورود به یاجازه، یعنی سِن حداقلی که یک فرد در آن قانوناً باشدیم

  Consequences-www.icrw.org/files/images/Causesعلل، پیامدها و راهکارها... 27 

  lives-fragile-states-www.girlsnotbrides.org/fragile: ازدواج کودکان.یدارناپا هاییزندگناپایدار،  هاییتوضع 28 
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دختر ممکن است به  اوگاندای شمالی یا سومالی بروندی، در نواحی متأثر از جنگ مثالً افغانستان، -

تواند تضمین کند او و خانواده اش در یا یک شخصیت صاحب منصب دیگر درآید که می فرماندهی یک همسر 

 مانند.طول جنگ در امنیت باقی می

سال قرار دارند.  18میلیون سوری پناهجوِی تخمین زده شده، در زیر سن  2.5در سوریه بیش از نیمی از   -

موارد زیادی . 29اوز یکی از علل عمده ی مهاجرت از سوریه استزنان و دختران پناهجو، ترس از تج از  به نقل

گزارش شده  ،مد خانواده های فقیِر پناهجویشان ازدواج کرده اندآدختران سوری که جهت تأمین در  از ازدواج

 .30است

، نرخ باروری نوجوانان در 1382تا  1376یکی از نتایج مطالعه حاکی از این بود که قبل از جنگ از سال  -

سال ثابت بود با این حال به محض  19الی  15دختر در فاصله ی سنی  1000زایمان در هر  70به میزان  راق،ع

دختر در سال  1000زایمان در هر  95درصد افزایش یافت و به  30شروع جنگ، نرخ باروری نوجوانان به بیش از 

باروری، افزایش ازدواج  نرخافزایش  رسید. بر اساس یافته های تحقیق کتورلی، دلیل پشت پرده ی این 1389

 زودهنگام کودکان در میان کم سواد ترین قشر دختران بود. 

ازدواج دختران  فزایندهاحتمال نشان دهنده گزارشات به دست آمده از کمپ های پناهجویان در اردن،  -

که چنین مردانی می توانند حمایت مادی  نداین باور است. آنها بر جوان با مردانی بسیار بزرگ تر از خودشان 

 31.برای آنها فراهم کنند را و ثبات

با جوان نو بی رحمانه اینکه ازدواج زودهنگام کودکان برای پناهجویان یک فایده دارد. بسیاری از دختران 

یایند؛ بکه حمایتی ایمن برای خود  شان به این فرصت دست پیدا می کنندشوهران اردنی اازدواج زودهنگام ب

 .32اش اجازه می دهد به خارج از کمپ نقل مکان کنندهکه به دختر و خانوادحمایتی 

در عراق بود که  کردهای یزیدی نظامی گری حکومت اسالمی داعش یکی از خوفناک ترین جنایات علیه -

اساساً  .33داستان هایی از اسالم آوری های اجبارِی مذهبی و ازدواج زودهنگام کودکان را روایت می کند

                                                        

کارا برای خشونت بر مبنای جنسیت علیه رنان سوری:  شمول زنان در  یهاجواب(، در جستجوی پاسخگویی و 1392لیزا دیویس ) 29 

 http://www.peacewomen.org جریان صلح.

را نجات دهند.  یشانهاخانوادهتا  شدهفروختهاجباری  یهاازدواج(، دختران نوجوان سوری به 1393کل )شیرا فرن 30 

http://www.buzzfeed.com 

کارا برای خشونت بر مبنای جنسیت علیه رنان سوری:  شمول زنان در  یهاجواب(، در جستجوی پاسخگویی و 1392لیزا دیویس ) 31 

 http://www.peacewomen.org جریان صلح.

از سن ازدواج: مشکل رو به رشد ازدواج کودکان در میان دختران سوری در اردن.  تر جوان(، 1393سازمان نجات کودکان ) 32 

http://www.savethechildren.org 

 33 www.hrw.orgyezidi -conversion-marriage-forced-iraq  

http://www.peacewomen.org/
http://www.peacewomen.org/
http://www.hrw.org/
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اسیرهای یزیدی با هم نگه داشته می شدند اما در نهایت داعش به صورتی سیستماتیک زنان جوان و دختران 

که بسیاری  طوری .دادنوجوان را از خانواده هایشان جدا می کرد. ازدواج زودهنگام کودکان به سرعت رخ می

. همانطور که در 34المی داعش می شدنداز دختران مجبور به ازدواج با جنگنده ها و نظامیان حکومت اس

و غنائم جنگی دیده می  جنگ و کشمکش ها امری معمولی ست،  این زنان محبوس به عنوان بردگان جنسی

زنان و دخترانی که اجباراً به اسالم گرویده بودند به عنوان عروس فروخته می شدند و کسانی که از  .شدند

  35کنجه و مورد تجاوز واقع شده و در نهایت به قتل می رسیدند.این امور سرپیچی و امتناع می کردند، ش

 

 سن ازدواج در چهارچوب جهانی

بسیاری از نظام های قضایی حداقلی را برای سن ازدواج در نظر می گیرند به این معنا که شخص باید به 

ن یک شخص قادر است سالگی برسد تا قانوناً اجازه ی ازدواج داشته باشد. سنی که در آ 18این حداقل سنی 

به طور قانونی ازدواج کند می تواند از سن رضایت به رابطه ی جنسی متفاوت باشد. در آن نظام های قضایی 

ای که سن ازدواج پایین تر از سن رضایت به رابطه ی جنسی است، هنگامی که یکی از زوجین یا هردوشان زیر 

نین سن رضایت از رابطه ی جنسی را تحت شعاع خود قرار سن رضایت قرار دارند، قوانین ازدواج معموالً قوا

می دهند. بعضی از سیستم های قضایی کلیه روابط جنسی خارج از ازدواج را بدون در نظر گرفتن سن 

 ممنوع کرده اند.

که بین ازدواج زودهنگام کودکان و زایمان زودرس در کشورهایی که  حاکی از این است گزارش یونیسکو 

. برای مثال صرفاً  در آسیا و نواحی اقیانوسیه وجود داردای قوی  بسیار رابطه ن رایج است، ازدواج کودکا

 .36ساالنه نزدیک شش میلیون نوزاد از مادران نوجوان متولد می شوند

سال قرار دارند، یا مجرد، بیوه یا  16دو باالی سن  در ممالک متحده ی بریتانیا، ازدواج زن و مردی که هر 

رضایت والدین خود را برای  ، بایدسال دارند 17یا  16افراد جوانی که  هستند، قانونی اعالم شده است.مطلقه 

                                                        

 اجباری یزیدیان یهاازدواجبرای  یامعاهدهازدواج اجباری در عراق،  34
 02/10/1393. سیبییبعراق.  یشدهفراموشاز مردم  هایزیدیبحران ممالک اسالمی: خشم  35

. یدار بچهو زود برای  یباز اسبابیونسکو، ازدواج زودهنگام و زایمان زودرس: دیر برای  36 

http://www.unesco.org/education/www.air-dc.org/pubs/PD8.pdf-Accessed 20-08-2016 

http://www.unesco.org/education/www.air-dc.org/pubs/PD8.pdf-Accessed%2020-08-2016
http://www.unesco.org/education/www.air-dc.org/pubs/PD8.pdf-Accessed%2020-08-2016
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سال قرار دارد  18تا  16. حداقل سن قانونی ازدواج در بسیاری از کشورها در غرب بین 37این کار جلب کنند

 . 38هم دیده شده است تر هرچند نامزد شدن در شرایط توافقی، در سنین پایین

از کشوری به کشور دیگر متغیر است، اما در غرب عمدتاً این سن است که یک  ازدواجاگر چه سن دقیق 

مانع و محدود کننده ی برقراری روابط جنسی، با قرار دادن یک حداقل قانونِی سنی برای رضایت به رابطه ی 

تلقی می شوند.  نسی مجاز سیدن به این حداقل سن قانونی، روابط جر جنسی  به حساب می آید. بعد از 

سالگی تغییر داد و رضایت کامل  18ازدواج را به  نیقانون خانواده اش حداقل سن قانو  2000اتیوپی در ماده ی 

 . الزامی کردبه ازدواج هر دوی زوجین را  و آگاهانه

ته است. در کویت و لیبی سنی که در آن زنان ازدواج می کنند به طرز معنی دار و چشمگیری افزایش یاف

ازدوج کرده بودند اما تا میانه ی دهه ی  1349ساله در لیبی و کویت در دهه  19الی  15درصد زنان  40نزدیک 

 . 39درصد رسیده است 5و  1آمارهای مربوطه گواه این بود که فراوانی این ازدواج ها به  90

ه عنوان حداقل سن ازدواج را بسالگی  18بسیاری از کشورهای مسلمان مثل الجزایر، عمان و تونس سن 

کشوری است که  حداقل سن قانونی را برای ازدواج قرار  74. عربستان صعودی یکی از 40تعیین کرده اند

نداده است زیرا در چنین کشورهایی بلوغ فیزیکی نشان و حایل بین کودکی و بزرگسالی در نظر گرفته می 

 . 41شود

های مطبوعاتی و عمومی در این باره ختم  ث ها و جنجالموارد ازدواج کودکان و ازدواج اجباری به بح

حداقل سن قانونی این کشور حکومت این بحث ها و جنجال ها در یمن باعث شد که  که . طوریشده است

مجلس گواتماال باال بردن سن قانونی  1395. در 42سال اعالم کند 18ازدواج را هم برای دختران و هم پسران 

                                                        

d. Retrieved from Getting marrie. 27/10/1391(، ازدواج کردن ، چاپ 1392راهنمای گزارش ) 37

http://www.adviceguide.org.uk/england/relationships_e/relationships_living_together_marriage_and_civil_part

nership_e/ getting_married.htm 

زدواج و خانواده. ا یمجلهمحل گفتگو: ازدواج و وصلت کودکان در عربستان صعودی،  یهاازدواجحسین الحکم و کنت مک الفلین،  38 

http://dx.doi.org/10.1080/01494929.2016.1157119 

 (، خون و نان و فقر.1365سی: دیوان منابع جمعیتی، ریچ. ای) یواشنگتن د (، ازدواج در جهان عرب، 1389راشد، اچ و همکاران) 39 

رویکردهای سنتی معاصر،انگلستان، انتشارات دانشگاه کمبریج.  یهاچالش(، جوانان مسلمان و هویت دینی: 1392هرمانسم. ام) 40 

 .134-119ص

ازدواج و خانواده.  یمجلهمحل گفتگو: ازدواج و وصلت کودکان در عربستان صعودی،  یهاازدواجحسین الحکم و کنت مک الفلین،  41 

http://dx.doi.org/10.1080/01494929.2016.1157119 

. 19/07/1393، نشر گاردین ترگستردهزنان در فرایندی  یختنه(، قانون یمن در مورد کودک عروسان و 1393ابودایه، اس) 42 

http://www.theguardian.com/global-development/ poverty-matters/2014/may/06/yemen-child-brides-fgm-

rights-act-law 

http://dx.doi.org/10.1080/01494929.2016.1157119
http://dx.doi.org/10.1080/01494929.2016.1157119
http://dx.doi.org/10.1080/01494929.2016.1157119
http://dx.doi.org/10.1080/01494929.2016.1157119
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سال  18ماالوی این سن را هم برای دختران و هم پسران به  1391. در سال 43صویب کردسال را ت 18ازدواج به 

 18مسئولین بنگالدشی اعالم کردند که هر شخصی که با یک دختر خردسال زیر سن  1393. در سال 44رساند

زانیا هر دوی کشورهای گامبیا و تان 1395 ژوئندر ماه  .45محکوم می شودسال زندان  2به  سال ازدواج کند

 اعالم کردند. ،حبس کسانی که چنین اقدامی را ادامه می دهند مجازاتپایان ازدواج زودهنگام کودکان را با 

کشمکش شیار کننده و امید بخش در زمینه ی مصوب کردن قوانین ذکر شده در باال ودر کنار جریانات ه

چنین شیوه هایی وجود داشته که به خودی خود مشکل ساز بوده اند. در ترکیه، کشور همجوار  هایی علیه

سال، تجاوز یا سوء  15کودکان زیر  در ارتباط باحکم را که تمامی اعمال جنسی  این ایران، مجلس قانون اساسی

سال به عنوان یک  14و  13، 12 ینکودکان در سنبر اساس این مصوبه صادر کرد.  ،استفاده ی جنسی نیستند

به فعالیت آنها نسبت رضایت  قانونجامعه ی اقلیت، دیگر حمایت قانون را از دست دادند زیرا بر اساس 

 .46دنجنسی مورد غفلت قرار می گیر 

 

 قدرت دین

ند. دین با قدرت مسلطش بر کنترل هنجارها و شکل هست بسیاری از ادیان در تعیین سن ازدواج دخیل

، یک عامل اثرگذار و چشمگیر برای مردمی است که آن را سرلوحه ی تصمیمات اساسی شان دادن به فرهنگ

قرار می دهند. قدرت دین به نحوی در نقش والدینی افراد نفوذ کرده که به مالکیت فرزندان توسط 

ازه و والدینشان منجر شده است. برای مثال بر اساس قوانین اسالم حتی یک دختر نوزاد هم می تواند با اج

. بر اساس شریعت مکتب حنبلی، والد حق دارد که پیشنهاد 47رضایت پدرش به همسرِی هر مردی درآید

خواستگاری دخترش را از جانب یک مرد بپذیرد حتی اگر دخترش هنوز به سن بلوغ نرسیده باشد. با این حال 

ن بلوغ او حق دارد که ازدواج را دختر تا زمان رسیدن به سن بلوغ به همراه والدینش زندگی می کند و در زما

بپذیرد و یا آن را رد کند. اگر دختر ازدواج را نپذیرد طالق می گیرند. با این حال باید بدانیم که در عمل چنین 

امری به ندرت اتفاق می افتد. بدیهی است که خانواده های درگیر در این قضیه و فشار اجتماعی برای قبول 

در تمامی امور، برای یک دختر در چنین شرایطی سرپیچی را بسیار دشوار خواهد  ازدواج و تبعیت از والدین

 کرد. 

                                                        

 43 18.php-to-age-marriage-raises-http://www.jurist.org/paperchase/2015/11/guatemala 

 44 8.php1-to-age-marriage-raises-http://www.jurist.org/paperchase/2015/11/guatemala 

 45 18.php-to-age-marriage-raises-http://www.jurist.org/paperchase/2015/11/guatemala 

 46 http://www.express.co.uk 

 نکاح سؤاالتهمدانی، جلد چهارم، کتاب  محمدباقر سید  یترجمهخمینی، تحریرالوصایا،  اللهروح 47 

http://www.jurist.org/paperchase/2015/11/guatemala-raises-marriage-age-to-18.php
http://www.jurist.org/paperchase/2015/11/guatemala-raises-marriage-age-to-18.php
http://www.jurist.org/paperchase/2015/11/guatemala-raises-marriage-age-to-18.php
http://www.express.co.uk/
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"در مسئله ازدواج باید عجله کرد و دختر و پسر باید ازدواج کنند. البته من با 

زیرا دختران در سن  ازدواج دانشجویی مخالفم، بلکه ازدواج باید دبیرستانی باشد

داند که برای کسی که او را خلق کرده، بهتر میخواهند و آن سالگی شوهر می ۱۳

او چه چیزی بهتر است. در برخی از جاها باید عجله کرد یکی از اینجاها ازدواج 

فرزندان است. زمانی که موقع ازدواج دخترمان است، باید برای آن عجله کرد نه 

ین گونه است، بنابرااینکه بگوییم درسش تمام شود و بعد. برای پسر هم همین

 ".کندبرای ازدواج و امورات خیر باید عجله کرد، زیرا شیطان وسوسه می

 حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی

 1395مرداد  26

 

 درکدر جوامع مسیحی روابط جنسی خارج از ازدواج ممنوع اعالم شده است. تا اواخر قرن هجدهم 

بسیار اندکی از مفهوم کودکی وجود داشت و کودکان تنها بزرگساالِن کوچک در نظر گرفته می شدند. از 

اواخر قرن هجدهم و به خصوص در قرن نوزدهم نگرش ها دچار تغییر شد. در اواسط قرن نوزدهم توجهات 

ی کاتولیک روم و بعد . سیاست جنجال برانگیز کلیسا48به سوء استفاده جنسی از کودکان مبذول شد بیشتری

 یانه یا ازدواج های بدون رضایت والدین بود. فسایر کلیساهای پروتستان، تأیید ازدواج های مخ

امع شمال غرب اروپا، ازدواج در سنین بسیار پایین نادر بود. کلیسا حکم داده بود که هر و در بسیاری از ج

بتوانند بدون رضایت والدینشان ازدواج کنند.  سال سن داشته باشند تا 21دوی عروس و داماد باید حداقل 

در مقایسه با اسالم حتی زمانی که شرایط جغرافیایی و زمانی در نظر گرفته شوند، قوانین زندگی برای تمامی 

مسلمانان تمامی دنیا چه مرد و چه زن گذاشته شده تا از آن ها تبعیت نمایند که این قوانین شامل سن بلوغ و 

 می گردد.سن ازدواج نیز 

با وجود تمام پیچیدگی های سن و انواع بلوغ، فعالیت های مختلف اجتماعی یک سن شروع خاص را می 

طلبند. در جوامع امروزی که فعالیت های اجتماعی گسترده و جهان شمول شده اند و مشارکت روز افزون 

 الزم به نظر می رسد. افراد را می طلبند، یک معیار خاص یا مالکی برای تعریف کودکی و بزرگسالی

                                                        

تا  1167 یهاسالاز جنسی از کودکان در استرالیا  یسوءاستفاده(، مرور تاریخی تعرضات جنسی و 1394هیلی، بوکسال و همکاران ) 48 

 استرالیا. یشناسجرم یموسسه، 1393
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وقتی که سن قابلیت ازدواج برای یک فرد بر اساس قوانین دینی پایین تر از سن قانونی ازدواج در یک 

سرزمین باشد، قانون دولتی حاکمیت دارد. قابل قبول بودن و پذیرش فرهنگی و اجتماعی ازدواج زودهنگام 

اشد. برای مثال کودکانی که زود ازدواج کرده اند ممکن است در این زمینه نقش واسطه ای را ایفا کرده ب

ممکن است فکر کنند که تجربه شان صرفاً یک تکرار اجتماعی بی چون و چرا از چیزی بوده که مادران و 

 خواهرانشان نیز برای نسل ها تجربه کرده اند و بنابراین فرهنگ نهادی شده و درونی شده اعمال می شود.

که در آن دختران دسترسی منصفانه ای به تحصیالت، یی کشور هادر که  ی آیداز واقعیت ها چنین بر م 

( در 1382. سویتمن )49تقویت استعداد و فرصت های شغلی داشته باشند، ازدواج زودهنگام بسیار نادر است

. سال ازدواج می کنند 19درصد از دختران زیر سن   4کتابش مطرح می کند که در ایاالت متحده امریکا تنها 

 50درصد. 2درصد می رسد و در بریتانیا  1در کانادا این آمار به 

 

 انواع ازدواج

، برای مثال در مناطق استکودکان از خانه هایشان رایج نوجوانان و از نواحی فرار  برخیدر : فرار از خانه

واده و سلسله کردنشین استان آذربایجان غربی )موکریان(. این امر در مناطقی اتفاق می افتد که قدرت خان

زوجین قادر به تصمیم گیری برای خود  و  مراتب قدرت در آن به اضافه ی تبعیت مطلق وجود داشته است

نبوده اند. عمل فرار از خانه )به زبان محلی کردی: ره دو که وتن(، و راهی که خانواده ها با این عمل غیر قابل 

متفاوت است. در برخی مناطق  ان و سایر استانهاکردست قبول کنار می آیند از یک منطقه به منطقه دیگر 

تر را )بیشتر در استان آذربایجان شرقی( پدر دختر در ازای اخذ مبلغی پول از طرف داماد و یا خانواده اش، دخ

ی پذیرد و این هزینه در نهایت صرف خرید جهیزیه و یا اسباب زندگی برای زوج می دوباره به کانون خانواده 

گردد. در برخی مناطق مانند شمال غرب استان خراسان رضوی، هردوی خانواده ها نه تنها  زوجین را دوباره 

در کنار یکدیگر  قبول می کنند بلکه خانه و اسباب مورد نیاز زندگی شان را نیز فراهم می کنند تا زوج بتوانند

زندگی کنند. رواج و شیوع این امر در بابل آباد )نزدیک شهر خوی واقع در استان آذربایجان غربی( اکنون به 

کان را منجر می شود و در هنجار اجتماعی عمل می کند که تداوم ازدواج زودهنگام کود رسم و عنوان یک 

زنان بسیاری که  ،یرش سلطه مردساالرانه بر زنان استذپعین حال فرار از خانه شاید به نوعی مقاومت و عدم 

 . آورند برای فرار از ازدواجهای تحمیلی و یا رد خواستگارهایشان به این گزینه روی می

                                                        

 بر جنسیت یدتأکبا  زدگانیقحطبرای کمک به  آکسفورد(، جنسیت، توسعه و ازدواج، انجمن 1382کارولین سویتمن ) 49 

 همان. 50 
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تبادل زنان به عنوان ابزارهای خرید و فروش یک عمل رایج در میان خانواده  نشینیکوچ زمان در  دیرباز  از  

ی معاصر مفهوم ازدواج اجباری یا ازدواج ترتیب داده شده شیوع یافته و  . در جامعه51های سنتی بوده است

ی ، بسیاری از برنامه ها و راهکارها52از آن جا که بیشتر ازدواج کودکان در درون خانواده شکل گرفته اند

خانواده ها نسبت به کودکان و در  که مورد هدف قرار می دهندی را افراد  پیشگیری از ازدواج زودهنگام

به خصوص والدین، قیم ها و قرار دارند. به این ترتیب این برنامه ها و راهکارها منصب قدرت نوجوانان در 

 مورد توجه قرار می دهند. اعضای جامعه محلی شان را

 عمده طور  به که باشد می زنان تبادل است شایع نیز  بسیار  که ازدواج دیگر  اشکال از  یکی: ی زنانمبادله

 دو  بین در  دختر  دو  اجتماعی رسم این در . و در ایران به شدت کاهش یافته است دارد رواج پاکستان در  هنوز 

 و  حل راهکار  و  استراتژی یک زنان سنتی تبادل. شوند می مبادله تجاری، توافق یک از  بخشی عنوان به خانواده

 ی قبیله دو  بین آرامش و  صلحبرای برقراری  شده داده ترتیب ازدواج عمل. است بوده ها کشمکش فصل

 وجود مردان و  زنان موافقت و  رضایتاین روش توجهی به  در  معموال است. بوده عام قبول مورد نیز  متخاصم

 .  اند کرده امتناع آن از  ازدواج در  درگیر  طرفین آن در  که است بوده اندکی بسیار  موارد و  53ندارد

 :ازدواج اجباری و ازدواج ترتیب داده شده

 قوانین غربی، جوامع از  بسیاری بیستم قرن اواسط از 

 یک. کردند وضع شان خانواده قانون در  را زوجین برابری

 یا زوجین از  یکی که گیرد می شکل زمانی اجباری ازدواج

حداقل نسبت به  و  نیستند وصلت به راضی آنها دوی هر 

. گیرد می قرار  ادهتفاس مورد اجبار  و  تحکمیکی از زوجین 

 در  و  باشد می ناپذیر  دفاع و  کننده منزجر  عمل یک این

 زنان، علیه خشونت از  شکلی عنوان به بریتانیا

 حقوق از  تجاوز  و  کودکان علیه خشونت و  استفادهءسو 

 . است شده تعریف بشر 

 از  شکلی شده داده ترتیب افراد، ازدواج برخی نظر  از 

 و  طرفین از  یکی اجباری، ازدواج در . ستا اجباری ازدواج

 به وادار  فشار  و  ترس، ارعاب تحت ها آن دوی هر  یا

                                                        

 (، ازدواج اجباری: پیکار با رضایت و اجبار در افریقا، انتشارات دانشگاه اوهایو.1395انی بونتینگ ان و همکاران ) 51 

برای به تأخیر اندازی ازدواج کودکان در مناطق روستایی  یابرنامه(، ارزیابی برهین هوان: 1388ارولکار، ای.اس و موتنگی ای ) 52 

 .14-6: 35در مورد سالمت باروری و جنسی، شماره  المللیینباتیوپی، رویکردهای 

 جنگ از زبان زنان سومالی، لندن: نشر پلوتو ینگفته(، زنان و برقراری صلح در سومالی:داستان 1383جودیث گاردنر و جودی ال بوشرا ) 53 

عشیره  " تو کارون اکثر ازدواج ها

ای و فامیلی هست. زینب مجبورشد 

خیلی زود شوهر کنه تا به پسر عموی 

ندنش. ما باید رسم  عقب افتاده اش

قدیم رو داشته باشیم چون توی خون 

و رگمونه و باید باشه. مادر شوهرِ 

م دخترم، خواهر منه. درسته دختر

بچه ست ولی باید دو سه تا بچه 

 داشته باشه تا زندگی رو بفهمه.

 " !نگو مجبورم! بگو وظیفه مه

 

 ساله 42مادر زینب، 

 کارون، استان خوزستان
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 آزادانه و  کامل رضایت با طرفین دوی هر  شده داده ترتیب ازدواج در  ولی.  شود می تمایلش خالف بر  ازدواج

 اولی در  زیرا نیست اجباری ازدواج معنای به شده داده ترتیب ازدواج یک 54.دهند می ازدواج به تن خود ی

 . خیر دومی در  ولی دارند را ازدواج پیشنهاد نپذیرفتن امکان زوجین

 توان نمی یگاه و  است سخت بسیار  اجباری ازدواج و  شده داده ترتیب ازدواج بین دقیق تمایز  حال این با

 رضایت گفت توان نمی. نزدیکند هم به بسیار  امر  دو  این واقعیت در  زیرا شد قائل آنها میان را تفکیکی چنین

 ازدواج این زیرا. است بوده خودش انتخاب با و  کامل و  قطعی رضایت یک شده داده ترتیب ازدواج در  دختر 

 یا زن یک اگر . است شده تحمیل وی به برادرها و  والدین طرف از  احساسی و  اجتماعی فشار  طریق از  معموالً 

 شدیدی های واکنش با اغلب بایستد شده داده ترتیب یا اجباری ازدواج یک مقابل در  کند سعی جوان دختر 

 گردد. می منجر  ناموسی های قتل به دنیا مناطق برخی در  و  شود می مواجه

کند. از تبعیت از رسوم سنتی و باورهای خانوادگی، قومی و عشیره ای می تواند افراد را وادار به تطابق 

این لحاظ تمایز بین این دو شکل ازدواج هرگز آسان نبوده است زیرا دومین نوع آن به عنوان شکلی از خشونت 

 .55خانگی که می تواند دامن گیر هر دوی کودکان و بزرگساالن باشد دیده می شود

سال از نظرمردم پیر دختر است و در مشکان اگر پسری  ۱8" اینجا دختر باالی 

تری را بخواهد، می تواند حتی علی رغم مخالفت دختر او را با خود ببرد. واقعا دخ

سالگی به اجبار و انتخاب خانواده ام ازدواج کردم. اصالً از رفتار شوهرم  ۱5من در 

 و زندگیم راضی نیستم. 

به هر کسی رسیدید، خواهش می کنم بهش بگید زود ازدواج نکنه! حتی اگه 

 ”ازدواج نکنه.سرشو بخوان ِببُرن زود 

 سبزوار -مشکان، هسال 16پاسخگوی زن، 

 سالمتی عدبُ 

همین اطالعات اندک در خصوص این پدیده نشان می دهد که اکثر دختران در یک ازدواج تحمیلی بسیار 

هستند. پیوند با همساالنشان را از دست داده اند. کسی را برای هم صحبتی ندارند زیرا  منزویاندوهگین و 

و عامالن وضعیت آن ها هستند. مشکالت  تأیید کنندگانادی که در دور و برشان هستند،  خود از تمامی افر 

                                                        

 (، ازدواج اجباری: یک امر اشتباه نه درست، بریتانیا، لندن.1384خارجه ) و سالمتدفتر بهداشت 54 

مطالعات  یمجله(، محافظت از قربانیان ازدواج اجباری: آیا سن یک عامل محافظتی است؟ 1388گنگولی جی و چنتلر کی ) 55 

 .288-267: 17 فمینیستی، شماره
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شوند. جامعه آن ها توسط جامعه شان ناشناخته و انکارشده باقی می ماند و تبدیل به قربانیانی نامرئی می

به خاطر زایمان های  پذیرِی نامناسب و عدم امکان ادامه ی تحصیالت و آسیب های روحی و جسمی ویرانگر 

پیاپی در ایشان بسیار تکان دهنده است. مشکالت روحی آن ها اغلب با سنگدلی به عنوان بخش اجتناب 

ان دخترانی که با . آمارهای مربوط به اقدام به خودکشی در می56ناپذیری از زندگی شان تلقی می شود

 ر از این بوده است.دو برابر دختران در شرایطی غیپیشنهاد ازدواج روبرو بودند، 

 

 عد تحصیلیبُ 

، یک علت زمینه ای برای تحصیالت پایینی درونی بین ازدواج زودهنگام کودکان و کم سوادی و رابطه

 برای پایان نقطه یک کودکان زودهنگام ازدواج شک عزت نفس پایین و انزوای فردی است. بیو  سالمت

. 57است متداول کودکان ازدواج ها آن در  که فقیرنشینی کشورهای در  خصوصبه  است، دختران تحصیالت

در مورد  اجتماعی سنتی توقعات الگوی یک از  بخشی که رسد می نظر  به تحصیالت کردن دوره کوتاه

 ترک مدرسه ،مناسب ازدواج شرایط داشتن محض به دختر  یک دخترانی باشد که شوهر داده می شوند.

پرورش  جواننو  دختران این از  بسیاری فرهنگی-اجتماعی منظر  از  که کنیم اشاره است الزم. کند می تحصیل

 خانواده از  بسیاری. 58نندک خانگی کارهای صرف را شان زندگی طول تمام و  نندک ازدواج زود تا اندداده شده 

 در  او  زیرا است هزینه اتالف دختر  یک تحصیالت بر  گذاری سرمایه که باورند این بر  سنتی جوامع در  ها

 باالی ی هزینه این بر  عالوه.  داد خواهد ادامه کارش به دیگر  ی خانه یک در  و  کرد خواهد ازدواج نهایت

 یعمده علل از  یکی.  59است دختران این جانب از  تحصیل ترک برای ای انگیزه و  محرک آنها تحصیالت

 آن جنسی میل کنترل به جامعه نیاز  و  زنان عفت و  باکرگی بر  اندازه از  بیش کیدأت کودکان زودهنگام ازدواج

 گروه و  نژاد طبقه، طایفه، آبروی به بلکه خانواده، افتخار  و  اعتبار  به تنها نه نثؤ م کودکان جنسی میل. هاست

 دختران جنسی میل بر  کنترل متضمن که کودکان زودهنگام ازدواج رسم. کند می پیدا ارتباط نیز  قومی

 . 60است رسیده دیگر  ی خانواده به مردساالر  ی خانواده یک از  و  یافته تداوم ها نسل طول در  است،

                                                        

در مورد اعمال سنتی اثرگذار بر سالمت  یقاییآفر درون  ییتهکم(، ازدواج زودهنگام در اتیوپی، گزارش 1371برهانه سالسی، سهای ) 56 

 زنان و کودکان، ادیس ابابا
ایان دادن ازدواج کودکان، پ یسو بهاز سن ازدواج: تحصیالت و اقدامات  تر جوان(، 1384ی زنان) ینه  درزمتحقیق  المللیینبمرکز  57

 واشنگتن دی سی.
اقیانوسیه، جلد -جمعیت آسیا یمجلهاقیانوسیه، -آسیایی یمنطقه(، پویای جمعیتی و اثراتش بر نوجوانان در 1376جونز، گوین)   58

 .3،شماره 12
 irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf-www.unicefگزارش ازدواج کودکان: کودک همسران.  59

 marriage-early-causes-www.bellbajao.org/what علل ازدواج کودکان چیست؟ 60 
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 کودکان طالق

 زوجه سن برابر  دو  زوج سن که زمانی تیجنسی های نابرابری در  عمیقش های ریشه با کودکان ازدواج

 یا طالق. 61است مرتبط همسر  ترک با معموالً  کودکان زودهنگام ازدواج. دارد بیشتری ثیر أت دختران بر  است،

 تنهایی بهباید  معموالً  او  زیرا سازد، می گرفتار  بیشتری فقر  به را جوان دختران این اغلب همسر  ترک

 که حالی در  و  پایین بسیار  سنین در  دختران این اکثریت که آنجا از . گیرد عهده بر  را فرزندانشان مسئولیت

 در  و  بوده(  هیچ نه اگر ) پایین بسیار  آنها درآمد کسب های مهارت اند، کرده ازدواج ،اند بوده تحصیالت فاقد

 چشمگیری طرز  به معموالً  دختران سن همسری کودک در  که آنجا از . 62زند می دامن آنها بیشتر  فقر  به نتیجه

 سن در  که زنانی به نسبت بنابراین شوند، می مطلقه تری پایین سنین در  آنها است، شوهرانشان از  تر  پایین

 تری گسترده و  تر  عمیق بعد در  را اقتصادی و  اجتماعی های چالش که است ممکن   اند، کرده ازدواج باالتری

 کودکان و  زودهنگام های طالق مستعد بیشتر  است رایج کودکان ازدواج آن در  که جوامعی. 63کنند تجربه

 . است مطلقه

 به مربوط و  توافقی ها طالق درصد 70 که کرد اعالم ایران مجلس کمیسیون قضایی رئیس شاهی، ملک

 ازدواج زود بسیار  که کنند می شکوه و  دادگاه به افراد این از  بسیاری. است بوده زودهنگام ازدواج موارد

 باالترین. 64هستند طالق خواهان اکنون و  اند نداشته ازدواج مورد در  ذهنیتی هیچ که درحالی اند کرده

 را ما این و  دارند قرار  سال 19 الی 10 سنی فاصله در  که است بوده جوانی زنان و  دختران میان در  طالق میزان

 . است زودهنگام های ازدواج از  ناشی بیشتر  در ایران طالق که رساند می استدالل این به

 جالب.  است تهیاف افزایش درصد 74 تا اخیر  دهه یک طول در  ایران در  طالق آمارهای اینکه آن از  بدتر  و 

 اعالم 1395 در  مدیرکل دفتر اطالعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال محزون اکبر  علی که است توجه

 مارهاآ این و  کرد نخواهد اعالم را طالق به مربوط ماریآ اطالعات ماهانه طور  به دیگر  سازمان این که کرد

                                                                                                                                                                            

 

 زنان و سالمت، شماره دوم. یفصلنامهمخرب ازدواج زودهنگام،  اثرات(، 1389راضیه لطفی ) 60 
 در مرکز توجه: نگرشی نوین بر مادران، پدران و کودکان، انجمن جمعیت نیویورک هاخانواده(، 1374بروس، جی و همکاران) 61

 irc.org/publications/Early marriage child spouse-www.unicefگزارش ازدواج کودکان: کودک همسران.  62 

: 15حقوق بشر. شماره  المللیینب یمجلهابزاری برای مبارزه با ازدواج کودکان،  عنوانبه المللیینب(، قانون 1390جفنی ریس راث) 63 

359-373 

 64 http://www.scoda.ir 
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 این از  ،(طالق و  ازدواج مرگ، تولد،) حیاتی آمار  چهار  که کرد مطرح او . شد خواهند اعالم هدفمندانه بیشتر 

 . شد خواهد حذف میان این از  طالق به مربوط آمارهای و  یابد می تغییر  حیاتی آمار  سه به بعد به

 

 ایران در  ازدواج قوانین

 نقش اجتماعی مناسک و  هنجارها همچنین و  جنسی ابعاد دینی، باورهای اساسی، قانون یهاجنبه

 . دارند ایرانجامعه  در  زودهنگام ازدواج در  یتوجهقابل

 فرد برای جنسی فعالیت در  درگیری آن موجببه که کندیم بمصوّ  را خاصی سن ،قانون عوض در 

 که سنی مثال برای است، قرارگرفته مورداستفاده هم دیگری معانی با گاهاً  امر  این. شودیم اعالم یرقانونیغ

 بین را جنسی رابطه به رضایت سن قضایی هاییستمس بیشتر . 65شودیم ازدواج به رضایت به قادر  فرد نآ در 

 کشورها از  بسیاری جنسی یهاسوءاستفاده برابر  در  کودکان از  حفاظت برای. دهندیم قرار  سال 18 الی 14

 در  ییهااندازه چنین  یینهزم حالینباا ،اندکرده تعیین نسیج رابطه به ایترض برای را حداقلی سن یک

 . 66اندبوده یرقانونیغ همیشه ازدواج از  غیر  یهارابطه کلیه زیرا شودینم دیده اسالمی یهافرهنگ درون

 18 سن به رسیدن از  قبل زنان ازدواج (1353 سال) خانواده حمایت قانون 23 بر اساس ماده انقالب از  قبل

 .بود ممنوع شانیسالگ 20 اتمام از  قبل مردان ازدواج و  تمام سال

و این ماده با  گرفت شکل موقت  در  آن ییهاول تغییرات. داد رخ ایران در  انقالب از  بعد سن این تغییر  

و  13برای دختران  ازدواجاز قانون مدنی ایران سن  1041 یمادهشد. بر اساس  تعویضقانون مدنی  1041ماده 

 13که ازدواج در زیر سن  دهدیمهمین قانون به دختر اجازه  حالینبااسالگی اعالم شد.  15برای پسران 

. عالوه بر این 67ردند شکل بگیاگاه بتو د دا  یاجازهرضایت والد یا  شرطبهگی سال 15در زیر سن  ی و پسرانسالگ

 قدر بهدرخواستی را داشته باشد و دادگاه به این نتیجه برسد که او  چنیندر یا پدربزرگ( اگر قیم کودک )پ

 . 68نیز ازدواج کند تر یینپاسنین حتی در  تواندیماج کند، کودک کافی بالغ شده است که بتواند ازدو 

                                                        

 سن رضایت یواژه، آکسفوردآنالین  یلغتنامه 65 

 352-173له ی غربی پزشکی: ، مجهاوعدهمسلمان: تنگناها و  یخانواده(، 1379دهامی، اس و شیخ. ای ) 66 

سال مشروط بر اجازه ی ولی یا قیم با در نظر گرفتن  15سال و و پسران زیر سن  13دختران زیر سن قانون مدنی عبارت است : ازدواج  1041ماده ی  67 

 مصلحت فرزند و دادگاه دارای صالحیت می باشد
marriage/iranViolations of girls’ rights: child -www.girlsnotbrides.org/childازدواج کودکان در سراسر دنیا.  -ایران 68
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ایران بر اساس قانون اساسی و مشروعیت  که در  کردیماعالم  1313قانون مدنی در سال  1041 یماده

ینکه شرایط خاصی اشکل بگیرد مگر  تواندینمسال  18سال و پسر زیر  15زیر دختر قانونی، هیچ ازدواجی بین 

در نظر گرفته شود که در آن اعتبار ازدواج توسط یک دادخواه عمومی اعالم شود. این استثنا برای مواردی که 

به  توانستندینم هاآنسال بود وجود نداشت به این معنا که  18سال و پسر زیر سن  15زیر سن دختر 

ازدواج یا سن بلوغ  ییهاولآن سن  موجببهشد که وضع  1361ازدواج کنند. قانون جدیدی در سال  وجهییچه

سال در نظر گرفته شد که بر این اساس هرگونه اقدام به ازدواج در زیر  15ل و برای پسران اس 9برای دختران 

تصویب شد که بر مبنای آن  1381تغییر در قانون مدنی در سال  ترینیینهابود.  یرقانونیغاولیه  یهاسناین 

( با رضایت یک قاضی صالح 15و  13) شدهیفتعر اج بین دختران و پسران زیر این سن بلوِغ مشروعیت ازدو 

 کید شد.أیک شرط ت عنوانبه

در واقعیت باالتر است زیرا بسیاری از این  یآور اعجابکودکان به طرز  زودهنگام یهاازدواجشمار کلی 

 48.580. حداقل69شوندینمی ثبت و ضبط رسم طور بهر روستاهای کوچک و مناطق روستانشین د هاازدواج

قبل از رسیدن به سن  هاآننفر از  48.567 ازدواج کردند.  1390سالگی در سال  14الی  10دختر در بین سنین 

که  است کان در ایران گواه این. باور قوی به ازدواج زودهنگام کود اندداشته فرزندسالگی حداقل یک  15

هنجارهای اجتماعی بسیار قدرتمندتر از قوانین هستند و همین امر به تداوم و بقای کودک همسری و رواج 

سالگی و کیفر قانونی برای والدینی که فرزندانشان را در  13. قانون علیه ازدواج در زیر سن زندیمآن دامن 

راه برای اجتناب  ینتر آسانیست. نوده و ، جلودار کودک همسری نبدهندیمسنی ازدواج  یهاحداقلزیر این 

. واقعیت این است که زمانی که استقانونی به تعویق انداختن ثبت رسمی ازدواج بوده  مجازاتاز 

 ، تعهداتکندیمهنجارهای اجتماعی و فشارها مردم را وادار به ازدواج دادن فرزندانشان در خردسالی 

 .کندیم تر آسانتن قانون را ور زدن و نادیده گرفد اجتماعی و غیررسمی،

بعدهای  ینتر مهمکه خرید طال یکی از  رسدیمطالگرای ایران، طبق تعریف جامعه به نظر  یجامعهدر 

اسالمی نسبت به  هاییتشخص. دیدگاه اندداشتهزندگی زنان باشد. طال و زنان جایگاه مهمی در دین اسالم 

بیاویزند. طبق مسائل ذکرشده در باال در خصوص الزام وجود شرط  طال به خود توانندیم هاآنزن این بوده که 

 هاییبررس. طبق شودیمرضایت یک قاضی صالح به ازدواج، یک جلسه برای تعیین بلوغ ذهنی دختر برگزار 

از دختر خردسال پرسیده  سؤال چنداین مطالعه برای مثال در استان سیستان و بلوچستان، در این جلسه 

در خصوص قیمت روز طال و دیگری در باب  هاسؤالتا بلوغ ذهنی وی مشخص گردد. یکی از این  شودیم

این است معیار  آیدیبرم هاسؤالکه از این  اییجهنتتشخیص طال یا بدل بودن یک جفت گوشواره است. 

. در نگاه شودیممقبول برای تخمین بلوغ روانی زن قیمت طال یا اجناسی بوده است که زنانه در نظر گرفته 
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 ییتنهابهدادگاهی اعتبار و کیفیت الزم برای چنین تصمیمی را ندارد زیرا یک قاضی  یجلسهاول چنین 

از روان شناسان،  کردهیلتحص گروهکه احتیاج به یک  رسدیمکفایت الزم برای چنین امری را ندارد. به نظر 

در خصوص بلوغ  گیرییمتصمروند  اینکه کل این  وجود دارد. دوماً  هایتشخصمددکاران اجتماعی و سایر 

تا  نمایاندیمو شخصی  اییقهسل روندیک، بیشتر به انجامدیمذهنی یک انسان که تنها چند دقیقه به طول 

 و قضایی. یاحرفهیک تصمیم 

 یهاقولنقلدر  یتوجهقابلمذهبی و رهبران دینی معموالً نفوذ و اثرگذاری  یهاانجمنفتواهای  حالینباا

جنوبی ایران دارد. برای مثال استان خوزستان  یهااستانمسلط عربی در  یجامعهرهبران محلی و در میان 

 سومین جایگاه رواج ازدواج زودهنگام کودکان را به خود اختصاص داده است. 

 از  خصوصبه، دارند رادر سیستان و بلوچستان مردم محلی باالترین پتانسیل اثرپذیری از یک رهبر دینی 

امام و رهبر دینی در  ینتر برجسته تنهانهکه  اسماعیل زهی عبدالحمید شخصیت مذهبی مولوالنا ینتر بزرگ

رئیس رهبران دینی اقلیِت سنی مذهب ایران در جنوب شرق و غرب ایران  عنوانبهاستان است بلکه 

  است. شدهشناخته
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 ات وی وعظجهت جلب حمایت و مدیدار با موالنا عبدالحمید اسماعیل زهی،  

 در خصوص باال بردن سن ازدواج. عکس از: دفتر موالنا عبدالحمید

 

مداخله گرانه ی حاضر در حین کار  یپروژهگرفت.  کمدستتوان اثرگذاری رهبران مذهبی را نمی 

میدانی، تیم پژوهشی را به برگزاری جلساتی با این افراد مرجع مذهبی در منطقه واداشت. بر این اساس 

عبدالحمید اسماعیل زهی در سیستان و بلوچستان  با مولوالنا 1395در هفدهم مرداد  آمیز یتموفق یاجلسه

که در آن   اشجمعهنماز  یخطبهمولوی عبدالحمید در  آمیز یتموفقنشست  ینبعدازاصورت گرفت. دو روز 

سن  وحوشحولآمده بودند، در خصوص اینکه ازدواج باید در  گرد همزاهدان  در نفر از شهرهای استان  هاهزار 

سالگی صورت پذیرد بحث کرد. عالوه بر این اضافه نمود که والدین بایست اجازه بدهند که جوانان  18قانونی 

بهتری در زمینه تحصیلی، یافتن  یهاانتخاب توانندیم هاآنرا انتخاب کنند و  شانیزندگخودشان شریک 

 شغل و درجات باالتر سالمت روانی و جسمی داشته باشند.  
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  صل سوم:ف
 یمنطقه ا یها افتهی

 شیمایپ جیو نتا

 

سالش بود که  ۱۳سالشه،  ۱4"دخترم فاطمه   

. پدرش ده ساله زندانه به هیدختر خوب یلیازدواج کرد.خ

خاطر مواد مخدر. فاطمه رو مفت دادم. چون پسره گفت 

باال  متشیام گفتم باشه ببر. دوست داشتم قکاگر ساده

. شترهیدختر جوون تر باشه پولشم ب یهر چ نجایباشه. ا

 ستیهم صد تومن، دو ای. بعضدنیم ونیلیم کی تاً ینها

 ". اما من مفت دادمش. دنیتومن م

 

  بادیتا -زن یپاسخگو 
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 شیمایپ جیو نتا یمنطقه ا یها افتهی: فصل سوم

جمعیت  رویداددر خصوص چهار  ییهاداده هرسالهسرشماری جمعیتی بر اساس ایران،  احوالثبتسازمان 

 آنچهاما  اندبوده: تولد، مرگ، ازدواج و طالق. این اطالعات همیشه در دسترس عموم کنندیمشناختی فراهم 

آن چیزی است  ،رودیمعمومِی در دسترس بسیار فراتر  یهادادهاز و  در میان این آمارها پنهان و ناگفته مانده

 .شودیمکه به راهکارهای عملی ختم 

و برخالف شیوع و گستردگی این پدیده  شدهواقعدانشگاهی و آکادمیک اکثراً مورد رد و انکار  یهاتالش

کید داشته و أرشد جمعیت ت یشافزا بر اخیر  یهاسالکه در - مرداندولت یعالقهدر جذب توجه و 

 . اندماندهناکام  -دادندیمافزایش  یفرزند آور جهت تسریع در ازدواج و  را جوانان هاییزهانگ

خاص خود را داشت. مانند هر  هاییتمحدودنیز  این مطالعه داده یآور جمعهای مانند سایر روش

ناپذیر است. اجتناب یب از جانب محقق گاهتحقیق کیفی دیگر عینیت یک مسأله ی مهم است و تعّص 

شود که به این معناست که میبودن حجم نمونه منجر  نیز به کوچک یابودجهزمانی و  هاییتمحدود

در جهت  هاتالش یهمه حالینبااتری در ایران نباشد. گستردهجمعیت شرایط ممکن است نمایانگر  هایافته

گرانه که مشارکتهای دقیق و روشاست.  شدهانجامداوری تا حد ممکن پیشب و محدود کردن تعّص 

کافی  قدر بهغنی و  هاداده یآور جمعن قضیه است که ها طراحی شد گویای ایآن ییلهوسبهتحقیق  یهاسؤال

محرمانه  صورتبه هاآن یهاپاسخداده شد که  تضمین کنندگانمشارکت بهوزنده و آگاهی بخشند. مآ

تا  فراهم آورده شود هاآنی امن برای جایگاه تکمیل پرسشنامههنگام و سعی شد که  استفاده خواهد شد

درست  برداشتبرای اطمینان از را بیان کنند.  شانیشخصبتوانند تجربیات خصوصی و نظرات  وسیلهینبد

 آوری دادهجمع برایبا رعایت رازداری از مشورت افراد بومی بهره گرفت. پژوهش  گروهدهندگان کلمات پاسخ

بودند. آزاد  ،ندانگاشتیمکه مهم  یزیهر چبا پایان باز طراحی شد و پاسخگویان در اضافه کردن  یاپرسشنامه

آموزش  یخوببه، پرسشگران این مطالعه داشترورت ض محرمانه ماندن اطالعاتاعتماد و سطحی از  ازآنجاکه

کیفی نیز از طریق  یهادادهدوستانه و راحت را برای پاسخگویان فراهم کنند. امن، شدند تا محیطی  ادهد

شد. پاسخگویان آزاد  یآور جمع یافتهساختار نیمه  یهاحبهمصاو کلیدی محلی با  مطلعاز افراد  یامجموعه

پاسخ دهند، مصاحبه را ادامه داده و یا آن را متوقف سازند. بعضی از  هاسؤالبودند که بخواهند به 

نکنند. برخی دیگر تنها اسامی کوچکشان را گفتند. همچنین  پاسخگویان ترجیح دادند که اسمشان را ذکر 

ومتی که قباًل ولین حکاکمان دینی، رهبران محلی و سایر مسئ، رهبران، حجمهورهایسرئاز عقاید  ییهاقولنقل

 هاناماینجا ذکر  آورده شده است که در  شده بود نیز در این اثر  منتشر منابع دیگر توسط خودشان و یا 

 انحرافی از اخالقیات تحقیق نیست.
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 ازآنجاکه در مقیاس کالن بود. تحقیق یک روش کیفیدر این  شدهگرفتهبه کار  یشناختروشرویکرد 

در  یاشدهشناخته یشناسروش در دسترس نبود که بتوان به آن رجوع کرد یا بارهیندرا ازاینیشپی تحقیق

 موردنظر  ییدهپدمطابق و همخوان با  یشناسروشیک تحلیل تطبیقی به کار گرفته نشده بود،  عنوانبهایران 

باالی رواج ازدواج کودکان در  یهانرخبا تطبیقی از مناطق  یمطالعهین امر نیاز به یک وجود نداشت. که ا

کمک کند. حجم جامعه، به ما  توانستیم هاتفاوتو  هاشباهتکه در فهم  کردیمداخل ایران را ضروری 

 اختصاصبرای هر بخش و ناحیه حتی زمان  شدهیینتع یهامصاحبه، تعداد یریگنمونهحجم نمونه، روش 

 اگرچهزودهنگام کودکان در آن منطقه بوده است. ازدواج رواج به هر استان خاص بازتابی از  شدهداده

پیمایش  یهاپرسشنامهاز  شدهیبومی شده و محلّ  ینسخهدر هر منطقه یک  شدهگرفتهبکار  یپرسشنامه

  ساخته بود.-آن محقق یهابخش بود، اما بیشتر  70جمعیتی و سالمت

 

 شناسییتجمع یهادادهحلیل استان ها با ت

 یدهه یکرهای ازدواج در موجود در خصوص آما

است که ترتیب قرار  ذکر یانشااخیر انتخاب شدند. 

این تحقیق با  موردنظر در لیست  هااستانگرفتن این 

 منتشرشدهکه توسط حکومت  ییهافهرستو  هافهرست

در  شدهگرفتهیکسان نیست زیرا فهرست بکار  ،است

صورت گرفته که  ییهااستان این مطالعه با انتخاب

و در طول  اندداشته باالترین آمار کودک همسری را

. بر اندشدهتکرار  هااستانقیه این ده سال بیشتر از ب

  :عبارتند از این مبنا هفت استان مذکور 

. 4. خوزستان 3ربایجان شرقی . آذ2. خراسان رضوی 1

. هرمزگان و 6ربایجان غربی آذ. 5سیستان و بلوچستان 

 . اصفهان7

پاسخگو، ازدواج،  یزمینهیشپ: پرسشنامه با موضوعات زیر آورده شدنددر  یافتهساختار  یهاسؤال

پیش گیرانه ی  هاییامپجهه با جنسیتی، موا یهانگرشاروری مردان، ازدواج، باروری زنان، ب ایهگیرییمتصم

 ازدواج کودکان، خشونت جنسی زنان، خشونت خانگی مردان.

                                                        

DHS 70 

 دیدار با رهبران و روسای طوایف در خصوص باال بردن سن ازدواج.

 عکس از: کامیل احمدی
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 مذکور، یپرسشنامهتمرکز داشت.  موردمطالعهق طان رواج و علل ازدواج کودکان در مناپرسشنامه بر میز 

گرفت. مطالعه همچنین شامل مصاحبه با مسئولین،  ر قرا مورداستفادهحلی مصاحبه با افراد م در  تنها

به تناسب اینکه فرد  شدهمطرح سؤاالتهم بود. حکومتی، دینی و رهبران محلی  هاییتشخص

 هامصاحبهروند و   شدیمخاصی متمرکز  یهاحوزهو مطلع بود، بر  یرگذار تأث ایینهزمدر چه  شوندهمصاحبه

 به لحاظ ساختاری متفاوت بود.

 

 استان خراسان رضوی

 استان خراسان رضوی واقع در شمال شرق ایران دارای

. اکثریت جمعیت آن 71باشدیمنفر  6262000جمعیت 

فارسی است. خراسان رضوی یک  هاآنقومیت فارس و زبان 

ران است و پایتخت معنوی تشیع جاذبه مذهبی در ایقطب 

.  شیعه محور بودن در این منطقه به دلیل وجود باشدیم

مناطق مرزی  وجودینباا در مشهد است)ع( حرم امام رضا 

. این استان اولین رتبه را در هستنداین استان سنی مذهب 

سال و در  14-10سران در سنین ازدواج زودهنگام در میان پ

به خود اختصاص سال  19-15ختران در بین سنین میان د

 یموردبررس. استان خراسان رضوی اولین هدف داده است

 این مطالعه بود.

پذیرد. میصورت  خانوادهیک عمل خانوادگی است که درون طایفه و  ازدواج زودهنگام کودکان معموالً 

. بر این شناسندیمرا دیگر مدر آن والدین ه را ترتیب دهند که خانوادگی هایازدواجمردم تمایل دارند که 

بندی ازدواج کودکان است. زمانکمتر باشد. مهریه عامل مهمی در  تواندیممبنا برخی رسوم مانند مهریه 

زمان  . یک دختر جوانبردیمکه ارزش عروس را باالتر  شودیمعاملی تعیین  عنوانبهکودکی و جوان بودن 

 .72برای خانواده جدیدش دارد یفرزند آور بیشتری برای وقف کردن و 

 

                                                        

 1393سازمان ثبت و احوال ایران،  71 

 https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/salnameh93.pdf 

 رایزنی در اروپا 72 

 ۱۳سالشه،  ۱4"دخترم فاطمه 

سالش بود که ازدواج کرد.خیلی 

دختر خوبیه. پدرش ده ساله 

زندانه به خاطر مواد مخدر. فاطمه 

رو مفت دادم. چون پسره گفت 

م گفتم باشه ببر. اکاگر ساده

دوست داشتم قیمتش باال باشه. 

اینجا هر چی دختر جوون تر باشه 

ولشم بیشتره. نهایتاً یک میلیون پ

میدن. بعضیا هم صد تومن، 

دویست تومن میدن. اما من مفت 

 "دادمش. 

 تایباد -پاسخگوی زن
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ت. در استان خراسان رضوی با ر این ناحیه مالکیت آب اسدیگر در ازدواج زودهنگام د یرگذار تأثیک عامل 

 ،باشندیمهای آبی قناتکه دارای  هاییینزممانع رشد کشاورزی است. دسترسی به  یآبکم، اقلیم خشکش

. کندایفا میاجتماعی  یهنجارهانقش مهمی در شکل دادن  محیطییستز یک امتیاز ویژه دارد. این امتیاز 

زودهنگام در میان  ازدواج ،هستند هاقناتخیرآباد جایی که بیشتر افراد مالک  منطقه برای مثال در 

مصاحبه با ساکنین حفظ شوند  ،که از قبل موجود است را له مراتبی، سلسوسیلهینبدرایج است تا  هاخانواده

 عروس هرچقدر به این معنا که آنجا نشان داد که مهریه ممکن است بر اساس سن عروس متفاوت باشد. 

 مهریه باالتر است.  ،تر باشدجوان

که  طور همان. دهدیمدر ده سال اخیر در استان خراسان رضوی را نشان  زودهنگامشکل یک رواج ازدواج 

ایل به چنین ازدواجی رو به کاهش است. مکودکان در آن منطقه هنوز رایج است ولی ت مشخص است ازدواج

 .باشدیممیانگین ازدواج کودکان در میان دختران نسبت به پسران زیادتر 

 

 

 در استان خراسان رضویزیر سن هجده سال . نمودار ازدواج زودهنگام دختران و پسران ۱شکل 

 

کودکان، با افزایش نرخ طالق در این استان در مقایسه با یک  زودهنگامکاهش اندک در ازدواج  برخالف

 دهه گذشته مواجه هستیم.
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 در استان خراسان رضویزیر سن هجده سال . نمودار میزان طالق دختران و پسران 2شکل 

  

وند. در سنین پایین نیز طالق داده ش رودیمبیشتر احتمال  ،کنندیمدخترانی که در خردسالی ازدواج 

درصد از قربانیان ازدواج زودهنگام هنوز در حال تحصیل هستند و ازدواج  27تحقیق نشان داده است که 

داری را به انجام بچهو وظایف  یدار کارخانهتا بتوانند از افراد بود درصد(  45 دلیل عمده ترک مدرسه )

این شانس را یافته بودند  هاآندرصد از  10رسانند. اکثریت پاسخگویان تنها تحصیالت ابتدایی داشتند و تنها 

درصد از موارد زن قبل از ازدواج  1/57)پایان دبیرستان( ادامه دهند. در  ما تا کالس دوازدهکه تحصیالتشان ر 

 امری که-بود شدهدادهحصیل بعد از ازدواج از موارد به زن قول ادامه ت  1/74در  و است  رفتهیمبه مدرسه 

 در واقعیت تحقق پیدا نکرد.

قرار ثیر أتتحت  یزیهر چازدواج کودکان سالمت جنسی و باروری دختر خردسال بیش از  ییجهدرنت

کافی بالغ نبوده  قدر بهفیزیکی شرایط مناسبی برای زایمان ندارد و دختر  ازلحاظ هادختربچه. جسم گرفتیم

سالمت مادر بلکه  تنهانه. ازدواج کودکان افتدیمخطر هم سالمت مادر و هم سالمت فرزند به  یجهدرنتو 

، زایمان کرده بودند بار یکدرصد از زنان که  97. مطالعه نشان داد که اندازدیمبه خطر  راسالمت نسل بعد 

از پاسخگویان  یتوجهقابلشمار  .بعد از زایمان را داشتند یهامراقبتنشان اتوسط خانواده خودشان و مادر 

که زایمان دردناک و  اندکردهدرصد اعالم  27درصد( و  45 ) اندنکردهرا در حین زایمان مطرح  هیچ مشکلی

سالمت زنان در میان زنان  مسائلو ش در خصوص مشکالت عمومی زایمان های شدید داشتند. دانخونریزی

 داشتند.اطالعی در خصوص این مشکالت ن گونهیچهدرصد(  36پایین بوده است. اکثریت پاسخگویان )
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به زخم پارگی  دچار شدندرصد ریسک  88سالگی زایمان کرده بودند تا حدود  15دخترانی که قبل از 

در را  هاآنرا داشتند که  ()هر زخم واژنی که در حین زایمان رخ دهد و بیش از شش بخیه را منجر شود زایمان

 .خواهد بود هاآنکه در تمام طولی زندگی همراه  یدرد و عفونت. کردیم پذیر یبآس هاعفونتمقابل 

در میان زنان پایین بود. حتی وقتی با استفاده از اصطالحات محلی، دانش در خصوص زخم پارگی زایمان 

بخیه را در حین  15قرار گرفت اکثریت زنان حتی کسانی که بیش از  هاآنتوضیحات بیشتری در اختیار 

 . اندکردهه در واقعیت زخم پارگی زایمان را تجربه ک دانستندینم ،زایمان داشتند

سال سن داشتند. در زمان  17 فرزندشاندرصد از پاسخگویان مرد هنگام تولد اولین  42نشان داد  مطالعه

ین تصمیمات والد ،گام کودکان رایج بودکه ازدواج زودهنصاحب دو فرزند بودند. در مناطقی  هاآن مطالعه

گیری شکلدر زمان ازدواج، از هل أمتدرصد از افراد  2/76 . تقریباً گرفتندیمبجای افراد  مربوط به ازدواج را

کنند، میدرصد از افراد هیچ اطالعی از اینکه با چه کسی ازدواج  23ازدواج خودشان باخبر بودند. ولی 

از خود فرد گرفته  های ازدواج توسط والدین یا سایر اعضای خانواده به غیر تصمیمدرصد از  4/52نداشتند. 

 زدواج نداشتند.درصد از افراد تمایل به ا 9/42ود ب شدهدادهشده بود. در زمانی که مراسم ازدواج ترتیب 

درصد از  15تنها  ،بود یریگشکلزمانی که وصلت در حال  ،در خصوص ازدواج فردمخالفت  باوجود

ن ئصحبت کرده بودند. مابقی مطم شانخانوادهصوص با ، در این خازدواج کنند خواستندینمافرادی که 

 گیرد.میسر ورده و خن به هم هاآنبودند که ازدواج طبق میل 

های الزم برای راحت مهارتهمچنین حمایت و و  هاآنباره سالمت جنسی و باروری اطالعات دقیق در 

سی در مدارس وجود آموزش جن ناچیز بود.نیز  شانیجنسدر خصوص بدن و میل  نفساعتمادبهبودن و 

درصد پاسخگویان عقیده داشتند که  60 یطورکلبه. شدیمه حداقل کیفیت ارائنداشت و یا بسیار ناچیز و با 

درصد عقیده داشتند که این امر بستگی به ویژگی بدنی  5/32ازدواج زودهنگام کودکان باید متوقف شود و 

ز سن قانونی ازدواج نداشتند. زمان پاسخگویی به این از پاسخگویان اطالعی ا کدامیچهو عقیده شخص دارد. 

سالگی  15معتقدند سن  هاآنسال به باال است. اکثریت  18سن قانونی ازدواج  پنداشتندیم هاآن سؤاالت

برای ازدواج برای  یدئالاو بر این باور بودند سن  پسران زود استازدواج  سالگی برای 20و تران دخازدواج برای 

 سالگی است.  20ن فرزندانشا

بودند و تعداد کمی از  مجبور به رابطه جنسی با شوهرانشانکه  کردندبیان هل أمتدرصد از زنان  2/21

زیرا کنند بحث و مذاکره این را داشتند که با شوهرشان در مورد عدم عالقه به رابطه جنسی  توانایی هاآن

واکنش  ترینیجرا. هاستآنبخشی از وظایف زناشویی  یریناپذاجتناب طور بهآمیزش جنسی  پنداشتندیم

  .درصد( بود 6/28) درصد( و خشم 6/28) درصد(، نفرت 9/42زش اجباری ناراحتی )ین آمیاساسی به ا
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 جنسی در استان خراسان رضوی یهانگرش. نمودار موافقت با ۳شکل 

 

 استان آذربایجان شرقی

نفر جمعیت  3807000دارای  آذربایجان شرقی استاننشان داد که  1393آخرین سرشماری در سال 

 هاقرنبرای  و قطب صنعتی پایتخت اسالمی و هنری ایران عنوانبه. پایتخت این استان )تبریز( باشدیم

در نظر  دارای کارکرد. ازدواج زودهنگام کودکان باشدیم یننشترکشهر  12است و شامل  شدهشناخته

در نواحی روستایی و مناطق فقیرنشین رواج  حالینباا. شودیماعمال  هانوادهخاهم توسط و هنوز  شدهگرفته

های اقتصادی و مقبولیت ازدواج مشقتانگیزی بین غمدار و معنیشفافی همبستگی  طور بهاست.  آن بیشتر 

 ارد. د کودکان وجود
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 .کنندیمازدواج  یسالگده و برخی در سن بر نافوستاهای شهر سراب، کودکان در نوزادی در برخی از ر 

 عکس از: کامیل احمدی

 

و  نامزد شده یدوسالگدر سن یک یا  آباد نشان داد که دخترانگیلکمشاهدات در روستاهایی مانند 

محلی که در آن  یهامصاحبهدر مجردی باالی سن پنج سال در روستا وجود نداشت.  یبچههیچ  تقریباً 

 در این روستا مورد تأکید قرار رواج ازدواج زودهنگام ، کردندیمیان هنجارها و مناسک خود را ب هایبوم

شد. به نقل از یک پاسخگوی مرد در حین مصاحبه، مینامزد  ماههششآباد یک نوزاد گیلک. در گرفتمی

 .شودیمشخص دیگری نامزد با جنین در رحم مادرش 

 

سال تو روستا نیست. همه زیر دوازده سال  ۱۳مجردی باالی سن  یبچه"هیچ 

سالم  ۱2ازدواج کردن. عروس ما یک سالش بود که واسه برادرم گرفتنش. من خودم 

 بود، نصف شب بود خواب بودم، همسایه مون در زد و اومدن بهم حلقه دادن."

 ساله 23فاطمه، 

 گیلک آباد )سراب(، آذربایجان شرقی

 

 



   42 |   یمایشپ یجو نتا یمنطقه ا یها یافتهفصل سوم: 

 

 

 در استان آذربایجان شرقی هاازدواج کلبهنمودار نسبت ازدواج زودهنگام کودکان . 4شکل 

 

درصد از  18.8درصد ) 20بودند و کمتر از  کردهازدواجدر زمان انجام پژوهش، درصد از پاسخگویان  70.8

 شاندهخانوا درصد از موارد یک نامزدی رسمی توسط  75 در  ( در مراسم ازدواج خود حضور نداشتند.هاآن

درصد از  70.8متأهالن درصد از پاسخگویان مجرد بوده و در میان 18.6بود. مجموع  شدهیدهدتدارک 

 بود. شدهثبت شانییشناساازدواج در مدارک  محضبه هاازدواج

 

 

 شرقی یجانآذربا. نمودار رواج انواع ازدواج در استان 5شکل 
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 استان خوزستان

در و  شدهواقعاین مطالعه بود. این استان در جنوب غربی ایران در استان خوزستان سومین استان هدف 

و زبان در این ناحیه قومیت تنوع در  رغمیعل. بوده استنفر  4724000دارای جمعیتی برابر با  1393سال 

روستایی بود. استدالل  فرهنگی ثابت و رایج در مناطق یهاشباهت از  یامجموعهچیزی که مشاهده شد، 

محیطی مربوط به اقلیم  یهانشانهالگوهای اقلیمی است.  ،است بارهیندراکه شایان توجه خاصی  اییعقالن

تاریکی -است. دما و آهنگ نور توجهجالبدر زمان بلوغ در سراسر دنیا  با تنوع زیاد یاجامعهو نور در 

نظیم کنند. تممکن است شاخص و تقارن باروری را بر این اساس  هافصلو  دهدیمقرار تأثیر جغرافیا را تحت 

اقلیم گرمسیری در این ناحیه دلیل بلوغ زودهنگام در بین دختران و پسران است به این معنا که کودکان 

آماده است. برای ازدواج بزرگسالی در نظر گرفته شوند که  عنوانبهممکن است  شانیولوژیکیبرغم سن علی

از  تر پستو  تر یینپاامر ازدواج کودکان ریشه در نابرابری جنسی و این باور دارد که زنان و دختران  در دل این

 پسران و مردانند.

 

فامیلی از لحاظ مناسک و مراسم در  یهاازدواج

 برخالف. عرب زیاد متفاوت نیست یهاخانواده

ی خانواده، در شدهیدهد هایتقومدر سایر  آنچه

کامل مسئول خرید جهیزیه  طور بهعرب داماد 

هایی نماد کاملی از فرهنگزیه در چنین است. جهی

خویشاوند تأثیر یه نیز تحت و آبروست. مهر اعتبار 

 پسرخاله، پسرعموداماد  بودن داماد است یعنی اگر 

تر از زمانی پایینباشد، مهریه  عروس یا سایر بستگان

 یک غریبه باشد.داماد است که 

به نقل از افراد مطلع محلی در نواحی اطراف آبادان یک عمل رایجی وجود دارد که مردمان محلی آن را 

که  ی هستندکه دارای دختری خردسال ییهاخانواده هاآنق تجربه و ادعای . مطابنامندیم "خریدن سن"

به دادگاه خانواده مراجعه کرده و سن الزم برای ثبت قانونی  ،ثبت شود تواندینمازدواجش به خاطر سن پایین 

گی به تعداد . قیمت هر مورد بستکه با کارمندان دادگاه ارتباط دارند( هادالل)از طریق  خرندیمازدواجش را 

 هزار تومان متغیر است. 500تا  100. این مقدار پول از اندآوردهسال کم  13 رسیدن به که تادارد هایی سال

ساله مونو دادیم به پسر  ۱۳" ما خواهر 

سالش بود. ازدواج  ۱9عموم که اون موقع 

 میلیون تومن گرفتیم" 4کرد و ما 

 ساله 21پاسخگوی مرد، 

 تانکعبه عبود، خوزس
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سالگی  16در سن  هاآندرصد از  25فرزند بودند و  2دارای  شوندهمصاحبهدرصد از مردان  75 درمجموع

از خودشان  تر بزرگدختران به همسری مردان بسیار  ،پدر شده بودند. در بسیاری از موارد ازدواج کودکان

است که نداشتند. مشاهدات ما گواه بر این  همسر درآمده بودند و هیچ اختیاری از خود در خصوص انتخاب 

 . ترندبزرگسال از خودشان  10ذکر کردند که شوهرانشان حداقل بیش از نیمی از این گروه 

 

 

 ر استان خوزستاند از ازدواج. نمودار رضایت 6شکل 

 

پاسخگویان ذکر کردند که هیچ درصد  39

در ازدواج زودهنگام کودکان وجود ندارد  اییدهفا

درصد بر این اعتقاد بودند که جلوگیری از  22و 

ی نقطهجنسی قبل از ازدواج یک فایده و  یرابطه

بسیاری قوت در ازدواج زودهنگام کودکان است. 

پاسخگویان دانشی در خصوص سن قانونی  از 

ازدواج نداشتند و این کمبود آگاهی در مورد قانون 

ر نقش مانعی برای پایان عمل ازدواج کودکان دو 

 .شودیمازدواج کودکان ظاهر 
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" سقط جنین اینجا رایجه. همه ی 

دخترایی که توی این سن ازدواج می کنن، 

 ۱۳همه با این مسأله مواجهن.  عروس ما 

سالشه دو دفعه سقط جنین داشته. توی 

 بار زایمان کرده.  4سالگی  ۱۳سن 

بعد از ازدواج با فشار و اجبار همه باید 

خاطر این سر نه ماهه بچه دار بشن. به 

 مشکل سقط جنین پیش میاد."

 ساله 32ن، ز پاسخگوی

 الوان )شوش(، خوزستان
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 سیستان و بلوچستاناستان 

ترین نواحی ایران است. آخرین سرشماری محروم یکی از فقیرترین و  کشاین استان با اقلیم بیابانی و خش

نفر است. رواج ازدواج زودهنگام کودکان در  2724000ن داد که جمعیت این استان برابر با نشا 1393در سال 

ها در میان این مناطق بسیار ناچیز است. تفاوتروستایی و شهری باالست و  سکونیمنواحی  یهردو 

های مراکز استانی و مناطق شهری وجود دارد، در و تناقض ازدواج دیرهنگام که در بیشتر شهر دوکس پارا 

و  اییلهقبدر یک سیستم  این استان . جمعیترسدینمسیستان و بلوچستان چشمگیر به نظر  یمنطقه

فرهنگ نیست. کمبود فقط تحت تأثیر که در آن رضایت در خصوص ازدواج کودکان  کنندیم زندگی اییفهطا

هستند که والدین را وادار به ازدواج  اییاساسجنسی بر روی دختران از علل  یگستردهآگاهی، فقر، تبعیض 

از پس مخارج مدرسه  توانندینم. عالوه بر این والدین کندیمسالگی  18دادن دختران و پسرانشان قبل از سن 

. مشکالت حاد بارداری و زایمان از کنندیما را وادار به ازدواج هآن یجهدرنتیا دانشگاه فرزندانشان برآیند. 

است. سازمان بهداشت جهانی گزارش داد  در این استان ساله 19الی  15در میان زنان  یر وممرگ یعمدهعلل 

د از نوزادان بود. به این معنا که در استانی مانن تر مادران بیش یر وممرگ هااستاندر برخی  1389که در سال 

درصدی  5.64. با در نظر داشتن اینکه این استان نرخ میرندیمزایمان به دلیل سیستان و بلوچستان مادران 

مادر در این استان بسیار باالتر از سایر  یر وممرگدرصد مرگ مادر در کشور را داراست، میزان  12تولد و 

غربی، خوزستان، کرمان، لرستان و اصفهان ربایجان مانند آذ هااستان. سایر شودیمبرآورد کشور  یهااستان

سیستان و بلوچستان باالترین میزان  1394در سال  73.اندکردهدرصدهای کمتری از مرگ مادر را گزارش 

 مورد(. 462 سال داشت ) 15زایمان را در میان مادران زیر سن 

ار اجتماعی بر ازدواج دادن فرزندان پایین بود. حرکت مدافعانه ی شسایر نواحی قدرت ف در مقایسه با

کامل  طور بهرایج بود که وجود نداشت. زیرا این امر به  در خصوص ازدواج کودکان در این استان اییقو 

رو نشده بود، واکنش این پدیده با مخالفتی روب ازآنجاکه. شدیمپذیرفت شده و وضعیت نرمال تلقی 

  صورت نگرفته است. ازدواج کودکان و حمایت از آن برای تقویت همآنط به اجتماعی مربو 

م ازدواج ناف بری یا برای خودشان، که رس اندکردهذکر تمامی پاسخگویان در این مطالعه  تقریباً 

این معناست که دو نوزاد  ته بود. این رسم فراگیر بهفصورت گر  ،شناختندیمبستگانشان یا یکی از کسانی که 

ازدواج کنند.  باهماست زمانی که بزرگ شدند بر این و قرار  آیندیدرمی هم د ا رضایت والدینشان به نامز ب

. همان طوری که توسط افراد بود باال یموردبررسروستاهای  یهمهرواج این پدیده به طرز چشمگیری در 

بگیرد که با  غو کند و تصمیماش ل الیه را در بزرگستوشاین وصلت نان تواندیمفرد  ،ته شدمطلع محلی گف

                                                        

 1389صندوق جمعیت بهداشت، 73 
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چیزی ست  که از خود پاسخگویان شنیدیم این رد کردن ازدواج ییهاپاسخکس دیگری ازدواج کند. بر اساس 

عمومی امری  طور بهولی  شدهداده. حق شکستن این پیمان توسط جامعه به فرد افتدیماتفاق  معموالً  که

. شودیمبسیار مهم تلقی  اییلهقبخانوادگی و  هاییمانپچنین  داشتننگهاست که تقبیح شده است. زیرا 

کمتر از  گاهیچهاخیر  یدههنسبت ازدواج زودهنگام کودکان به ازدواج کل در سیستان و بلوچستان در طول 

 درصد نبوده است.  40

د را خو دلیل ترک تحصیل  ینتر عمدهو  نداز پاسخگویان در هنگام مصاحبه در حال تحصیل نبود کدامیچه

 51.1بود.  شدهیدهددرصد از پاسخگویان توسط یک فرد میانجی تدارک  77.6. ازدواج دانستندیمازدواج 

درصد از  51.5. بود برگزارشدهبرایشان  یشانهاخانوادهدرصد از افراد گفتند که یک نامزدی رسمی از طرف 

سال  10رصد از مردان با زنانی کمتر از د 37.5از خودشان داشتند و  تر بزرگسال  10شوهرانی کمتر از  ،زنان

 بودند.  کردهازدواجاز خودشان  تر کوچک

ن و یا در شگیرانه از ازدواج زودهنگام کودکاپی هاییامپدرصد( هرگز در معرض  42.9اکثر پاسخگویان )

 ند.بود اطالعیبخگویان از سن قانونی ازدواج ی پاسهمهمعرض آموزش جنسی قرار نگرفته بودند. 

 

 

 خانگی در استان سیستان و بلوچستان هایگیرییمتصم. نمودار 7شکل 
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 ربایجان غربیاستان آذ

 اساااتانآخااارین سرشاااماری جمعیااات س براساااا

کااه  اساات نفاار  3201000براباار بااا  آذربایجااان غرباای

 صاااف دیگااار راو ن نصاااف اساااتان را کردهاااا یبااااً تقر 

جااامع بررساای . دهناادیمتشااکیل  هااای آذریتاارک

ایان منطقاه نشاان  مطالعاه یمرحلاهدر حین اولین 

نااااااواحی داد کااااااه رسااااااوم ازدواج و هنجارهااااااا در 

تایم  ترتیبینابهو  اندمتفاوت مختلف این استان

شاااامار  باااای یهاااااتفاوتبااااا منشااااوری از پااااژوهش 

 یمنطقااااهفرهنگاااای و جزئیااااات متفاااااوت در هاااار 

 . در برخااای منااااطق ماننااادشااادآشااانا  یموردبررسااا

شاااکل  ینتر مقباااولو  تااارینیجراآبااااد )خاااوی( بابااال

باا توجاه ازدواج فرار از خانه بود. در برخی منااطق 

باورهای مذهبی مشابه )سنی و شیعه( به اهمیت 

( که در منطقه روستایی زنگالن )ارومیه طور همان

دیااده شااد، ازدواج بااا افااراد خااارج از ایاان دو فرقااه 

ایااان امااار اکثااار روساااتاها  بااارخالفنامرساااوم باااود. 

مانناد روساتای ترکااان )ارومیاه( داشااتن بااور دیناای 

 توجاهقابلرواج  ،شادیمازدواج نباود. در ترکاان آنچاه باه فراوانای یافات  یریگشاکلیکسان یک موضوع مهام در 

دلیلااای باااود کاااه  ینتر عمااادهناااه باااود. فشاااار اجتمااااعی بااارای ازدواج زودهنگاااام رساااوم تباااادل زناااان و فااارار از خا

بااازگو  برخاای مااوارد دلیلاای کااه ماننااد. در ب الشااان مجاارد باااقیاجااازه دهنااد فرزناادان خردس والاادین گذاشااتینم

پادر، بارادر یاا ساایر سرپرساتان مارد در  توسط مردها و همچنین زنان بود. معموالً  هاازدواجمقبولیت این  شدیم

دختار تلقای  یدامنپااکبرای عفت و  یتهدید  یتدرنهاو خانواده تحصیالت و آموزش را یک انحراف اجتماعی 

ایان میاراث  ،ای از ازدواج زودهنگاام کودکاان بودنادبازمانادهکنند. جالب اینکه مادران جوانی که خودشان می

  کردند.میمنتقل  اشیزندگ یهاانتخاببه او برای تحصیل و سایر  ندادنرا به دختران خودشان با اجازه 

 

 

 روستای بیلوار )خوی( دارای رواج باالی ازدواج کودکان می باشد. 

 عکس: کامیل احمدی
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و  هاکتاب" من در این مصاحبه به 

. کنمینمدینی مراجعه  یهاآموزه

واضح است که دین اسالم جوانان را 

تشویق به ازدواج در جوانی کرده و 

شرایط ازدواج  هاخانوادهدارد که  یدتأک

فرزندانشان را تسهیل کنند.  اعتقاد 

به  با توجهشخصی من این است که 

عواقب خطرناک ازدواج زودهنگام، و 

 یجامعهبا در نظر گرفتن شرایطی که 

، ازدواج کندیمامروزی در آن زندگی 

 رو ینازا. آوردیمجسمی، جنسی و روانی به کودک وارد  هاییبآس زودهنگام

سالگی  ۱8بر این باورم که سن مناسب برای ازدواج باالی  بنده شخصاً 

باشد  حلراهازدواج در سن کم تنها زمانی که ضروری وتنها  حالینباااست.

بروید و عاشق  امگفتهاست. من همیشه به پسرانم )دختر ندارم(  یر ناپذاجتناب

 ءاستفادهسو  تانرابطهشوید. عشق زیباست. انسانی ست. اما مراقب باشید که از 

نگذرید. زیرا عواقب زیانبار فرهنگی و اجتماعی برای دختر  حدومرزهانکنید و از 

 دارد."

 عشره و بشره مسجدمال حاج سید حسن واژی، امام جماعت 

 پیرانشهر، آذربایجان غربی
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اما سطح این  بوده است افزایش  در حال در این استان هایتجنس یهردو آمار طالق در زیر مطابق شکل 

شمار  هرسالهسال در مقایسه با پسران باالتر است. این بدان معناست که  18افزایش در میان دختران زیر 

از خودش  تر بزرگ. خصوصاً زمانی که دختری خردسال با مردی بسیار شوندیمبیشتری از کودکان بیوه 

و  آوردیمننگی که طالق برای فرد به همراه  یلکهاست. داغ اجتماعی و  شدهیدهداست، این امر  کردهازدواج

های از هم پاشیده شده بسیاری از دختران را وادار به تنها ازدواجاین جامعه دارند، موقعیتی که زنان در 

 .کندیمزندگی کردن و بزرگ کردن فرزندانشان بدون حمایتی 

 

 

 بایجان غربیهجده سال در استان آذر سن یر ز  یهاطالق. نمودار فراوانی 8شکل 

 

درصد(.  20.6سال بوده است ) 17از زنان حداقل دو زایمان داشته و میانگین سن در اولین زایمانشان  61.8

در زمان تولد  هاآنو بسیاری از  بودنددو فرزند دارای  درصد( حداقل 74.4) نیز  بسیاری از مردان پاسخگو 

 درصد(. 45.7 سال سن داشتند ) 17اولین فرزندشان 
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 استان هرمزگان

که مخلوطی از  فارس، عرب و بلوچ ساکنان این استان هستند هاییتقومنفر از  1676000جمعیت 

. یک اعتقاد رایج در استان هرمزگان مشابه سایر مناطق استوایی این است جمعیت شیعه و سنی مذهب دارد

و جسمًا  کنندیمرشد  تر یعسر  . دختران بر همین اساسکندیمرا تسریع  افرادگرما و دما رشد و بلوغ  که

این امر حتی در زمانی که سن فرد عامل ازدواج کنند.  پایینشوند که در سنین میکافی بالغ  قدر به

. توجیه اسالمی ازدواج زودهنگام کودکان این است که فرد باید کندیمازدواج نیست صدق  یکنندهیینتع

هر چه زودتر تحت چنین شرایطی ازدواج کند. 

مهریه این اهمیت  بر رویتأکید برخالف کم بودن 

که صرف مراسم  شدهدادهقرار  ایینههز بر روی 

ازدواج و فراهم کردن اتاق حجله اتاقی که در آن 

 گذرانندیمدر آن زوج اولین شب ازدواجشان را 

. مقدار زیادی پول صرف طراحی و آراستن شودیم

 در منزل پدری عروس متجمالنه ی اتاق حجله

ی اجتماعی زوج رسوم و هنجارها س. بر اساشودیم

 . کنندیماقامت چهل روز  در این اتاق تا

گفتند که در زمان  درصد 51. کنندیماطالعی نداشتند که با چه کسی ازدواج پاسخگویان درصد از  29.4

 56.9درصد به خاطر اجبار به ترک مدرسه ناراحت بودند.  19.6و  تفاوتیب 19.6، اندبوده ازدواج خوشحال

وصلت  ،بودند کردهازدواجای که خودشان شیوهکه فرزندانشان نیز به همان  خواستندیمدرصد از پاسخگویان 

درصد  39.2و در  شدیمدرصد آن شامل مهریه  90.2شامل جهیزیه و  هاازدواجدرصد از  66.4 کنند. مجموع 

 بود.  نشدهپرداختبه عروس  هاینااز  کدامیچهاز موارد 

پایین وجود ندارد.  سندر ای در ازدواج فایدهمعتقد بودند که هیچ  (درصد 37.3)اکثریت پاسخگویان 

ارتباطات و پیوندهای  یکنندهیتتقو ک عامل ی عنوانبهاین امر را  پاسخگویان درصد 19.6 کهیدرحال

االتر درصد از افراد گفتند که ازدواج دیرهنگام منجر به سطوح ب 39.2 درمجموعدانستند. میخانوادگی 

 ییدهفایک  عنوانبهنوجوانی را  هاییباردار کاهش  هاآندرصد از  11.8و  گرددیمآموزش و فهم بین زوجین 

 ند. ازدواج دیرهنگام ذکر کرد

 

 اتاق حجله در جزیره ی قشم، استان هرمزگان.

 عکس: م. معارف وند
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 استان اصفهان

درصد  71.4د. باشمینفر  5007000نشان داد که جمعیت این استان برابر با  1393اری در سال شمآخرین سر 

 84.1سالگی پدر شده بودند.  16در سن  هاآندرصد از  28.6و داشتند از پاسخگویان مرد حداقل دو فرزند 

که با چه  دانستندینمدر زمان عقد  هاآندرصد از  15و بودند از ازدواجشان مطلع متأهل درصد از افراد 

فرد  یجابهدرصد از تصمیمات ازدواج توسط والدین و سایر اعضای خانواده  47.7. کنندیمکسی ازدواج 

 بود.  شدهگرفته

 . نمودار انواع ازدواج در استان اصفهان9شکل  

 

سال.  10تر از پاییندرصد  29.7سال بود و در 10از درصد از موارد بیش  10.8تفاوت سنی بین زن و شوهر در 

درصد در  40.9هم سن و سال خودشان بودند.  داشتند که تقریباً  درصد از مردها همسرانی 57.1عالوه بر این 

درصد  29.5بودند و  قرارگرفتهپیش گیرانه ازدواج زودهنگام کودکان توسط تلویزیون  هاییامپمواجهه با 

درصد از  20 یطورکلبهنداشتند.  اییشگیرانهپ هاییامپدرصد هرگز اطالعی از چنین  15.9و توسط دوستان 

درصد باور داشتند که این  29.5متوقف شود. باید پاسخگویان معتقد بودند که ازدواج زودهنگام کودکان 

وابسته  رفتار فردی بدن و اندازهفردی،  هاییژگیو تداوم آن را به  درصد 50باید ادامه یابد و  هاازدواج

 . بسیاری از پاسخگویان ذکر کردند که شاهد خشونت خانگی در زمان طفولیت شان بودند. دانستندیم

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

انمقبولیت ازدواج کودک فرار از خانه مبادله ی زنان ناف بری ازدواج تدارک دیده شده
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  :چهارمفصل 
 یعمل یراهکارها

 

سن به بعد به فکر ازدواجن،  هیدخترا از  ی"همه  

 ِی میفکِر دانشگاه بچه شه. اما مادِر قد دیمادر نسل جد

طرز فکر  نیازدواج کرد. ا یدختر فالن گهیهمش م نجایا

اگه پدر مخالفت کنه. اگه مادر  یداره حت ر یمادره که تأث

کنه. اگه مادر تسلط  یم شیرو داشته باشه راض استشیس

 "تونه.  یبه خونه، م اشهداشته ب

 

 سال 32زهرا، 

 شهر الوان )شوش(، خوزستان یهمسر شورا
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 یعمل یراهکارها: فصل چهارم

بار ازدواج زودهنگام کودکان زیاناثرات ی پایدار جهانی را در تعویق توسعهی برنامه المللیبینجامعه 

هدف دگرگونی سازی  1382( مصوب سال MDGs) گذار شمرده است. در ساختار اهداف توسعه هزارهثیر أت

شد تا در مطرح توسط سازمان ملل  1394سال برای توسعه پایدار در  1409سال  سازوکار جهانمان: 

 169هدف توسعه پایدار و  17کمک کنند. در بین  1409سازی فقر و رسیدن به توسعه جامع تا سال کنریشه

ناقص و زودهنگام کودکان و  یازدواج اجبار  ازجمله زایبآس"زدودن تمامی اعمال   3-5هدف  ذیلهدف 

تمامی زنان دختران  یتوانمندساز  "رسیدن به برابری جنسی و  5 اییرشاخهز اندام جنسی زنان"، هدف  یساز 

 .شودیمرا شامل  و زنان"

جهت تحلیل کودک رد ازدواج کودکان ساکت مانده است. در خصوص آثار علمی در مو  حالتابهایران 

اجتماعی  یهاحوزهخصوص ابزار تحلیلی در  عنوانبه ییهاپرسشنامههمسری در حوزه زندگی اجتماعی از 

فردی، بعد خانواده و وضعیت آن، باورهای دینی، سطح وابستگی به ازدواج  نهزمییشپده شد: زیر استفا 

زدواج، زن و مرد، هنجارهای ا یانپاسخگو کودکان، وضعیت دینی والدین، سطح تحصیلی، اطالعات باروری 

های نگرش پیشگیرانه از کودک همسری، هاییامپر معرض دقرار گرفتن  ثبت آن، رسوم زناشویی، سطح

 فردی، تجربه خشونت جنسی زنان و تجربه مردان از خشونت خانگی.  هایگیرییمتصمانواده و خ تیجنسی

 صورتبهکودکان بر شرایط اجتماعی  زودهنگاممورد اثرات ازدواج تحقیق در  هاییافتهاز این منظر 

 .نمایدیمجم و فعالیت اصالحی فراهم سنم هاییهتوص ارائهکه زمینه را برای  درآمدهری یتصو 

 .یابدیممنطق و عقالنیت نگ خاص خودش است که فره یهابافتتنها در کودکان  زودهنگامازدواج 

در باال هر حرکتی به سمت بهبود و پیشرفت اتالف  ذکرشدهاجتماعی  یهاحوزهبدون در نظر گرفتن تمامی 

 منابع، زمان و سرمایه خواهد بود.

فقر، توقعات اجتماعی، خشونت  تی تحت تأثیر نابرابری جنسیجایگاه غالب ازدواج کودکان در زنجیره 

خانوادگی  هاییسختفشار اجتماعی و  جنسی، هاییشهکلفرهنگی و جنسی، هنجارهای جنسی ضمنی، 

راهکارها و قبول یافتن جدید و  هایگذارییاستسنیازمند تغییر این وضعیت . یابدیمهمچنان تداوم 

 . باشدیم تیبرابری جنسیهنجارهایی است که بازتابی از 

با یک روش یکسان  توانینمرا  هایماریبازدواج زودهنگام کودکان یک بیماری اجتماعی است و تمامی 

کودکان است. قدرت علیه تسکین و درمان کرد. ازدواج زودهنگام کودکان هم علت و هم معلولی از خشونت 

برای فرار از فقر و  ایینهگز  عنوانبهکودک همسری را  یریگشکلباروری و  ،مسلط مردانه که امیال جنسی

باید  و مخرب زایبآسباید در نظر گرفته شود. راهکار این پدیده دهد، قرار میخشونت بر مبنای جنسیت 



   54  |   یعمل یفصل چهارم: راهکارها

 

غرافیای هر منطقه های ظریف را و اینکه چگونه در قلمرو جتفاوتکه بتوانند  اشدبپذیر انعطافکافی  قدر به

و  یآور جمعی و کیفی در مورد ازدواج کودکان کمّ  یهاداده. قرار دهد موردتوجه داد،جواب خواهد 

 دی و اجتماعی و سایر عوامل کلیدی، موقعیت جغرافیایی و پایگاه اقتصا یتاست و بر مبنای جنس شدهیلتحل

که قق خواهد شد زمانی مح ازدواج زودهنگام کنییشهر  .تا این فرایند را بازنمایی کند است شدهیلتحلدیگر 

اقالنه و خطیری برای تصمیمات ع توانندیمی حکومتی و مسئولینی که هاروز در دسترس ارگانبهاطالعات 

آنچه از لحاظ تاریخی در این میان  کم است سفانه أمتگیرد. قرار  ،از ازدواج زودهنگام بگیرندجلوگیری 

 دولتی قرار گیرد.  مدارانیاستسمطالعات دانشگاهی و تحقیقاتی است که در اختیار 

زندگی فرصت پیشرفت در و ترک تحصیل وقایع توامانی هستند که نقطه پایانی برای  زودهنگامازدواج 

است. در این زمینه دالیل چندگانه  آور یرتح تحقیق در این زمینه هاییافته. باشدیمدختران خردسال 

ترین دلیل هعمدعدم توانایی در پرداخت شهریه  ل فقر و برای مثا .دیگری بر طبق وضعیت هر استان ذکر شد

دلیل عمده  عنوانبهترک تحصیل در استان هرمزگان بود. در آذربایجان شرقی مدارسی که بسیار دور بودند 

 ترک تحصیل اعالم شد. 

انه دساالر مر  ینیبجهان یافتهتداوم ایران یدلیل بنیادی اینکه چرا ازدواج زودهنگام کودکان در جامعه سنت

 رغمیعلاست.  ماندهیباقاست در فرهنگ ایران  هانسل. این همان دلیلی است که کودک همسری باشدیم

بسیاری از  هنوز  ،درصد( معتقد بودند که کودک همسری باید متوقف شود 48اینکه اکثریت پاسخگویان )

اثرات  هاآن. از نظر شمردندیم دمردو حتی در میان کسانی که آن را  کردندیمآن را اعمال  مصرانه مردم

 .زیانبار ازدواج کودکان هزینه کوچکی است که باید برای تبعیت از هنجارهای جامعه سنتی پرداخت

 عنوانبهاجتماعی است  مخاصماتو  هاکشمکشازدواج زودهنگام کودکان در زمانی که جامعه در میانه 

دختران  گذاردیمیا فجایع طبیعی در یک کشور اثر  هایناآرام. زمانی که شودیمیک مکانیزم دفاعی دیده 

ی برای مکانیزم عنوانبه یشانهابچه. والدین به ازدواج دادن بینندیماولین کسانی هستند که لطمه 

در  خصوصاً  برای دخترشان تا درجاتی از امنیت و رفاه را شوندیمنرم کردن با این بالیا متوسل  وپنجهدست

  ، تضمین کنند.یابدیمونت جنسی افزایش شزمانی که خطر خ

روستاهایی که ساکنین در اقشار در  .ازدواج کودکان است یریگشکلقشربندی اجتماعی خود باعث 

. این تمایز اقتصادی به کودک شدیم رو روبهنرخ ازدواج کودکان با افزایش  ،التر اقتصادی قرار داشتندبا

فرزندانشان با  دهندیمترجیح  هاخانواده. زندیمجتماعی دامن ا یبند طبقهابزاری به  عنوانبههمسری 

 نظم و قدرت و رفاه را حفظ کنند. مراتبسلسهخود ازدواج کنند تا  اقتصادیِ  یطبقه در افرادی 

این دومی است که خود را  ،دینی تضاد وجود داشته باشد یرهایتفسزمانی که بین هنجارهای اجتماعی و 

ننگ اجتماعی از دست دادن آبرو در جامعه و ترس از   ،. در مورد ازدواج زودهنگامددهیمبا اولی تطبیق 
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م نامناسب کودک همسری هستند. رسو واجتبعیت نکردن از هنجارهای اجتماعی علل ر  به خاطر مطرود شدن 

به نگهداشت رسم کودک  ،فرهنگی اجتماعی که در جوامع ایرانی وجود دارد -تیرایج و هنجارهای جنسی

ز یک تابو است، رسوم پیرامون و . در جامعه سنتی که در آن از دست دادن بکارت هنکندیمهمسری کمک 

انتخاب تصمیم درصد از موارد  45 /9. در گیردیمازدواج و نامزدی، برای جلوگیری از تغییر این تابوها شکل 

گان یا آشنایان گرفته شد. انحراف از هنجارها امری درصد توسط بست 7/15توسط خانواده و در شریک زندگی 

تهدیدی قلمداد  عنوانبهدر اوایل نوجوانی  معموالً  رسدیمبه سن خاصی  دختربچهاینکه  محضبهنادر است. 

 ازدواج کند.  سرعتبهکه باید  شودیم

سانی را به اجتماعی موقعیت سرکوبگرانه یک یهامشارکتکم  یهافرصتزنان با کمبود تحصیالت و 

به بالقوه در زندگی دخترانشان  طور به توانستندیمبا غفلت در تغییری که  .کنندیمدختران خود منتقل 

با همان  را همین محدودسازی دقیقاً  ،قربانیان کودک همسری که اکنون بازماندگان آن هستند ،بیاورند وجود

 .شوندیممرتکب  کودکانشاندر حق ، که خود تجربه کردند اییوهش

دخترا از یه سن به بعد به فکر ازدواجن، مادر نسل جدید فکِر دانشگاه  یهمه" 

بچه شه. اما مادِر قدیمِی اینجا همش میگه دختر فالنی ازدواج کرد. این طرز 

فکر مادره که تأثیر داره حتی اگه پدر مخالفت کنه. اگه مادر سیاستش رو 

 ”خونه، می تونه. داشته باشه راضیش می کنه. اگه مادر تسلط داشته باشه به

 ساله 32زهرا، 

 شورای شهر الوان )شوش(، خوزستان همسر 

 

سیاسی و قانونی اثرگذار در سطوح محلی، ملی و هماهنگ  یهابرنامهیدگی ازدواج زودهنگام کودکان پیچ

 یهرکس .د داردازدواج کودکان وجو مورد از رویکردها در  یامجموعه .کندیم یر ناپذاجتنابرا  المللیبین

ازدواج زودهنگام  کنییشهر برای که ست ی ایفا کردن دارد. این بدان معنای برانقش ساز سرنوشت طور به

که در هماهنگی با هم قرار دارند و بازتابی از توانمندسازی دختران، پویایی  مدتیطوالنمداخالت پایدار 

. ضرورت داردهستند،  مناسب هاییاستسو جوامع، دسترسی به خدمات و استقرار قوانین و  هاخانواده

. کنار گذاشتن این انکار گیرندیمو مسئولین دولتی هنوز هم این شرایط اضطراری را نادیده  گذارانیاستس

 . شودیمازدواج کودکان منتهی  کنییشهر جمعی و روی آوردن به واقعیات عینی به 
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 هزاره یتوسعهاهداف  ان زودرسارتباط با زایم هزاره یتوسعهاهداف  ارتباط با زایمان زودرس

تنظیم خانواده برای جلوگیری  ●

از بارداری نوجوانان و جلوگیری 

 یگذار فاصله بااز زایمان زودرس 

 هایباردار میان 

مناسب پیش،  یهامراقبت  ●

حین و بعد از زایمان برای تمامی 

زنان باردار زندگی خود و 

 .دهدیمرا نجات  فرزندشان

 

خطر برای زایمان فقر یک عامل ●

 زودرس است.

 یهسوءتغذزنان دارای مشکالت ●

 زودرسبیشتر در معرض زایمان 

  هستند.

و مداوای قبل و  گیرییشپ ●

در خصوص حین زایمانی 

 یرمسریغعفونی و  هاییماریب

 دهدیمکه عامل خطر را افزایش 

  

تحصیالت بارداری در سنین  ●

پایین را که یک عامل خطر برای 

زایمان زودرس است کاهش 

 .دهدیم

بهداشتی به  یهاآموزش ●

به  هایشگرا تواندیماقتضای سن 

 عوامل خطر را کاهش دهد.  

 

تضمین دستیابی به آب سالم  ●

 و امکانات بهداشتی برای کاهش

 واگیردار هاییماریبسرایت 

 

تحصیالت بارداری در سنین  ●

پایین را که یک عامل خطر برای 

زایمان زودرس است کاهش 

 .دهدیم

بهداشتی به  یهاآموزش ●

به  هایشگرا تواندیماقتضای سن 

 عوامل خطر را کاهش دهد.  

 

اقداماتی در  یساز مشخص  ●

 تواندیمقانون اساسی که 

به  فردی و جمعی  صورتبه

 یساز مشخصبسیج منابع، 

اجتماعی و تضمین  یهاشکاف

از زایمان  یشگیریپحمایت از 

الزم  یهامراقبتزودرس و 

 بینجامد.

 

درصد از  40مرگ نوزادان  ●

زیر پنج سال را به  یرهایوممرگ

که  دهدیمخود اختصاص 

شاخص هدف چهارم هزاره است. 

ناشی از زایمان زودرس  یر وممرگ

از روند افزایشی داشته و اکنون 

زیر  یرهایوممرگ یعمدهدالیل 

 ست. یسالگپنج
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برای ازدواج باشد.  شدهیفتعر سن حداقل  یراستاهمباید برای تحصیالت اجباری  شدهیفتعر سن قانونی 

 یاجازهسال با  9سال برای دختران )و  13عوض کردن قانون در خصوص سن قانونی ازدواج که در حال حاضر 

ها و ست. ثبت رسمی تمامی تولداسالگی  18نیازمند افزایش به سن  ،استسال برای پسران  15دادگاه( و 

اساسی در مقابله  قدمیک ازدواجثبت رسمی ست. االزامی  برای خنثی کردن ازدواج کودکان هاازدواجتمامی 

 .با ازدواج زودهنگام کودکان است

سازی آن کنریشهبه رسمیت شناخته و مایل به را وجود و ماهیت ازدواج زودهنگام کودکان  بایددولت 

های پایدار برای جلوگیری از ازدواج نظام یریکارگبهی مدنی توسعه و جامعهباشد. نقش حکومت و نهادهای 

همچنان  کافی نیست. برای مبارزه با کودک همسری ییتنهابهتمایل حکومت  حالینباا. استزودهنگام کودکان 

، یک تعهد روشن حکومتی برای کنندیمکه هنجارهای فرهنگی و اجتماعی بر هنجارهای قانونی غلبه پیدا 

با در صدر اهمیت قرار دادن  هاحکومت. ضرورت دارد ،که باید به اجرا درآید طور آنتضمین اینکه قانون 

 ییدهپدبرای کنار آمدن با این  هاوزارتخانهمالی کافی از طریق  منابع یساز فراهمازدواج زودهنگام کودکان و 

 تواندیمرا در این خصوص نشان دهند. عالوه بر این حکومت  یامقتدرانهتاریخی،  باید مدیریت سیاسی 

ام سازمانی را با هم هماهنگ کرده و همچنین بر روی مطالعات مربوط به ازدواج زودهنگ هایگذارییاستس

ی الزم را تهیه کند. این امور مستلزم راهکارهای درازمدت است نه بودجه های مشابهپروژهو سایر کودکان 

 .مدتکوتاههایی سریع و عالج

ناآگاه ازدواج کودکان  زاییبآساثرات مخرب و  در خصوصاین مطالعه پاسخگویان  هاییافتهبر اساس 

 هایافتهست. گرچه ا یسواد کمهم علت و هم معلول  داشتند. ازدواج کودکان یدانش بسیار ناچیز بودند یا 

اما باال  از سن قانونی ازدواج نداشتند، اطالعی ینتر کوچکاز پاسخگویان  کدامیچه ی از آن بود که تقریباً حاک

 است یزیچدر خصوص آن به مردم و آموزششان  یرساناطالعسال و  18به  15و  13بردن این حداقِل سنی از 

 . رودیمانتظار  حاکمیتکه از 

و کیفر  زنندیماز جانب دولت برای مجازات افرادی که به ازدواج کودکان دست  ترییجد تالش باید 

 قرار دادن پدران، صورت گیرد. مورد هدِف  ،کنندمیوالدینی که فرزندانشان را وادار به ازدواج زودهنگام 

وضعیت بتوانند از  هاآن شودیمزودهنگام موجب ازدواج  کنییشهر مداخالت  شوهران در  برادران، و  ،مادران

 . درک درستی بیابندگذاری زنان و دختران ارزشجنسی و مزایای حمایت و 

بر عقاید عموم دارند و با  یتوجهقابل یر تأث هاآنرهبران دینی از عامالن کلیدی و بنیادِی تغییرند. 

. رهبران دینی بیندازنددر ازدواج را جا خیر أتمقبولیت فرهنگی  توانندیم ،اعتمادی که در میان جامعه دارند

 جامعه گام بردارند. یهانگرشکه علیه کودک همسری و تغییر  دارند رابالقوه این توانایی  طور به
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ایشان  خواهندیمکه در مقابل بزرگساالن حتی والدین، را الزم  تواناییباید به دختران جوان کمک شود تا 

ی دانشگاهی و جامعه. کسب کنندبه ازدواج قبل از رسیدن به سن بلوغ کنند، جهت دفاع از خود را وادار 

در خصوص را  ییهاگزارشو عمیق بیشتری را در سطح کشوری اجرا کرده و گسترده محققان باید تحقیقات 

جهانی که به ان رواج و خشونت جنسی مالزِم آن ارائه دهند. در ازدواج زودهنگام کودکان، ماهیت، میز 

است.  شدهواقعایران همچنان مورد غفلت ازدواج کودکان در مبارزه با کودک همسری برخاسته، 

ی خود جامعهآگاه و فعال باید برای دفاع از خودش از پشتیبانی افراد پیشرویی در  ، نسل جدیدیگردعبارتبه

تبدیل کنند  ی از یک رسم و سنتا به طنینرونده ازدواج زودهنگام کودکان ر پیشبرخوردار باشند تا به طرزی 

 که دیگر وجود خارجی ندارد.  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

انتقال از  ی عنوان آستانهبا استناد به ساختار دینی حاکم بر ایران، بلوغ و شروع اولین عادت ماهانه به

فیزیکی و بیولوژیکی به معنای  ی شود. رسیدن به این آستانهکودکی به بزرگسالی در نظر گرفته می

باشد. اگرچه ازدواج زودهنگام به هردوی دختران و نظر از سن واقعی او میصالحیت فرد برای ازدواج، صرف

پسران خردسال اطالق دارد، اما واقعیت تلخ جامعه دال بر این است که عواقب و اثرات پدیده ی کودک 

تر است. بدون شک سرمایه گذاری اجتماعی بر روی خطرناکتر و ها به مراتب جدیهمسری برای دختربچه

شان به خدمات آموزشی و بهداشتی ها و تضمین دسترسیهای اجتماعی و اقتصادی آندختران، بسط سرمایه

کند. هرچند در تری را فراهم مینشان روشنی از برابری جنسیتی است که موجبات شکوفایی جوامع قوی

باره در دسترس تبر در خصوص کودک همسری در ایران، اطالعات اندکی در ایننبود مطالعات مستقل و مع

سالگی وارد  15ها هزار دختر و پسر زیر سن است، آمار رسمی و دولتی ایران حاکی از این است که ساالنه ده

ها و یاری از خانوادهاست. بس شوند. شمار واقعی این کودکان در حقیقت باالتر از این آمارهاازدواج می

مردانی که بیشتر از یک همسر دارند در ایران ازدواج خود و ازدواجهای سنین پایین را ثبت نکرده و یا 

 صورت غیر  ثبت شده مخفی نگاه می دارند. به

این تحقیق جامع برای اولین بار سعی در تحلیل و بررسی رواج ازدواج کودکان در ایران با تاکید بر عوامل  

دارد که آینه ی تمام نمای نابرابری های عمیق و ریشه داری هستند که به تداوم حیات فرهنگی  -اجتماعی

دلیل عقالنی انجام این مطالعه، تبیین شواهد و شیوع این عمل کودک همسری در ایران دامن زده است. 

ران است. زا در ایران و کمک به تصمیم گیران دولتی در تمرکزشان بر حمایت آنی از حقوق انسانی دختآسیب

 این مطالعه تالشی است برای نمایان ساختن و به سطح آوردن اعماق مساله ی کودک همسری در ایران.
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