
 ایران در کودکان طالق و ازدواج شیوع میزان بررسی

 

 کامیل احمدی

 محقق و شناس مردم

kameel14@hotmail.com 

www.kameelahmady.com 

 چکیده

ماعی است که در ایران مانند سایر کشوره های در حال توسعه و توسعه نیافته مشاهده می شود. ازدواج کودکان پدیده ای اجت

ن نوعی از دکاو معظالت اقتصادی و خانوادگی از دالیل ازدواج کودکان در ایران می باشد. ازدواج کو یسنت -بافت فرهنگی 

سال سن دارد و عموما دختران در این نوع ازدواج، کودک هستند و بیشترین  81ل کی از زوجین کمتر از ازدواج است که حداق

ست. اهمسری، شیوع طالق کودکان و افزایش کودکان بیوه  آسیب کتوجه آنان می باشد.  یکی از مهمترین پیامدهای کودک

می باشد. روش این پژوهش کیفی، میدانی  ایران در کودکان طالق و ازدواج شیوع میزان هدف این پژوهش توصیف و ارزیابی

 رضوی، انسخرا استانو در سطح کالن می باشد. یافته ها حاکی از آن است بیشترین ازدواج و طالق کودکان در هفت استان 

قر، رخ می دهد. مهم ترین علل آن ف اصفهان و هرمزگان غربی، آذربایجان بلوچستان، و سیستان خوزستان، شرقی، آذربایجان

دانش و تحصیالت پایین و مشروعیت مذهبی می باشد. از مهم ترین راهکارهای مقابله با ازدواج و طالق کودکان  می توان به 

 درگیر عی،اجتما و فرهنگی بسترسازی کودکان، ازدواج انگاریجرم و کردن غیرقانونی ازدواج، قانونی سن تعیین و تغییر

 برای یتیجنس مساوات هایسیاست بهبود و تغییر شغل، ایجاد و اقتصادی شرایط بهبود مراجع، و مذهبی هایشخصیت کردن

 و کودکان ازدواج از جلوگیری برای مناسب اجرایی هایسیاست وجود ضمانت کودکان، و قربانیان از حمایت تضمین

 اشاره کرد.  اجباری هایازدواج
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 مقدمه

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

 از ی کودک همسر. دهدمی قرار الشعاع خود تحت را فردی تعالی و رشد توسعه، از سطحی هر در و کرده ترپیچیده  سالمتی،

 ورتص های تالش و این پدیده به جهانی توجه. دارد روستایی رواج و شهری برخاسته، و در مناطق متعارف و سنتی هنجارهای

 مگیریچش درصد هرچند کند، پیدا کاهشی روند کلی طور به ازدواج زودهنگام سطح است شده موجب زمینه این در گرفته

 رانای ی جامعه پدیده، این از برجسته و روشن مثال یک. کنندمی ازدواج خود ی قانونیِ جامعه سن زیر در هنوز کودکان از

 و روانی جسمی لحاظ به دختر اینکه از قبل سال 81 سن زیر ازدواج در نوع هر به را کودکان ازدواج متحد ملل سازمان  .است

 زیر در ککود مواردی که در مبنا همین بر. کندمی اطالق باشد، داشته بچه داری را و زناشویی هایمسئولیت پذیرش آمادگی

 وی جانب از پدربزرگ کودک یا پدر توسط که ازدواجی است؛ رخداده زودهنگام کودکان ازدواج کند، ازدواج سن این

 فقر، حسط افزایش قضیه در این مسئول اصلی عامل. است نشده ازدواج قانونی حداقل سن به توجهی آن در و گرفته شکل

 ازدواج به دختران واداشتن اشتباه به که است باورهایی و مردساالرانه فرهنگ الزامات از و تبعیت تحصیالت و دانش فقدان

 بعیضت و پیامدهای جسمانی باوجود متأسفانه. دانندمی  آنها از محافظت و حمایت برای عاملی را زود هنگام و های ناخواسته

  .8است برداشته شده در ایران کودکان زودهنگام ازدواج عمل خاتمه برای اندکی قدمهای جوان، دختران به نسبت

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

 81 سن زیر و پسر دختر هزار دهها ساالنه که است این از حاکی ایران دولتی جمهوری اسالمی و رسمی آمار. است دسترس

 بسیاری .است آمارها این از حقیقت باالتر در کودکان این واقعی شمار. شوندمی ازدواج به وادار هایشانخانواده توسط سالگی

 آمار بر ناب ایران در. رسانندمی ثبت به به صورت غیررسمی یا و کنندنمی ثبت را پایین سنین در ازدواج ایران در هاخانواده از

 نیز دخترانی بین این در که اند کرده ازدواج سال 81 زیر دختر هزار 138 تعداد 8831 سال اول نیمه تا 8811 سال از موجود

 سالگی 81 سن زیر دختر 037.88 8831 سال اول ماه 3 در همچنیناست.  بوده سال 88 زیر شان ازدواج زمان که اند بوده

 تیدول هایفرهنگی، حمایت و اجتماعی فشارهای سنتی، نگاه ی نتیجه دررواج کودک همسری در ایران، . 0اند کرده ازدواج

ازدواج  از مهم ترین پیامدهای .است بوده دخترانشان جنسی روابط کنترل به والدین میل و فقر شدن ریشه دار ،رهبران دینی و

خردساالن، شیوع طالق کودکان می باشد. کودکان بیوه از جمله پیامد ازدواج زود هنگام می باشد که درایران در حال گسترش 
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که به بررسی میزان شیوع ازدواج و طالق کودکان در با تاکید بر عوامل عواملی  دارد قصد بار اولین برای مطالعه اینمی باشد. 

 رهنگی و اجتماعی بپرد دازد. ف

 

 تبیین عوامل جامعه شناختی

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

 از تواند یم کند ازدواج قانونی طور به است قادر شخص یک آن در که سنی. باشد داشته ازدواج اجازه قانوناً تا برسد سالگی

 جنسی ابطهر به رضایت سن از تر پایین ازدواج سن که ای قضایی های نظام آن در. باشد متفاوت جنسی رابطه به رضایت سن

 رابطه از رضایت سن قوانین معموالً  ازدواج قوانین دارند، قرار رضایت سن زیر هردوشان یا زوجین از یکی که هنگامی است،

 نظر در بدون را ازدواج از خارج جنسی روابط کلیه قضایی های سیستم از بعضی. دهند می قرار خود شعاع تحت را جنسی

 در زودرس زایمان و کودکان زودهنگام ازدواج بین که است این از حاکی یونیسکو گزارش .اند کرده ممنوع سن گرفتن

 ساالنه  سیهاقیانو نواحی و آسیا در صرفاً مثال برای. دارد وجود ای قوی ر بسیا رابطه است، رایج کودکان ازدواج که کشورهایی

  .8شوند می متولد نوجوان مادران از نوزاد میلیون شش نزدیک

 یک گ،فرهن به دادن شکل و هنجارها کنترل بر مسلطش قدرت با دین. هستند دخیل ازدواج سن تعیین در ادیان از بسیاری

 حوین به دین قدرت. دهند می قرار شان اساسی تصمیمات ی سرلوحه را آن که است مردمی برای چشمگیر و اثرگذار عامل

 و سن های گیپیچید تمام وجود با. است شده منجر والدینشان توسط فرزندان مالکیت به که کرده نفوذ افراد والدینی نقش در

 اجتماعی های فعالیت که امروزی جوامع در. طلبند می را خاص شروع سن یک اجتماعی مختلف های فعالیت بلوغ، انواع

 و ودکیک تعریف برای مالکی یا خاص معیار یک طلبند، می را افراد افزون روز مشارکت و اند شده شمول جهان و گسترده

 ازدواج قانونی سن زا تر پایین دینی قوانین اساس بر فرد یک برای ازدواج قابلیت سن که وقتی. رسد می نظر به الزم بزرگسالی

 دسترسی ندخترا آن در که هایی کشور در که آید می بر چنین ها واقعیت از .دارد حاکمیت دولتی قانون باشد، سرزمین یک در

 (8810)سویتمن .است نادر بسیار زودهنگام ازدواج باشند، داشته شغلی های فرصت و استعداد تقویت تحصیالت، به ای منصفانه

 این کانادا در .کنند می ازدواج سال 83 سن زیر دختران از درصد 1 تنها امریکا متحده ایاالت در که کند می مطرح کتابش در

 ن،پایی تحصیالت و سوادی کم و کودکان زودهنگام ازدواج بین درونی رابطه .1درصد 0 بریتانیا در و رسد می درصد 8 به آمار

 پایان قطهن یک کودکان زودهنگام ازدواج شک بی. است فردی انزوای و پایین نفس عزت و سالمت برای ای زمینه علت یک

                                                           
 .بچه داری برای زود و اسباب بازی برای دیر: زودرس زایمان و زودهنگام ازدواج . یونسکو، 8

 جنسیت بر تأکید با زدگان قحطی به کمک برای آکسفورد انجمن ازدواج، و توسعه جنسیت، ،(2831) سویتمن کارولین.  1



 ازدواج .1است متداول کودکان ازدواج ها آن رد که فقیرنشینی کشورهای در خصوص به است، دختران تحصیالت برای

 بیشتری أثیرت دختران بر است، زوجه سن برابر دو زوج سن که زمانی جنسیتی های نابرابری در عمیقش های ریشه با کودکان

 فقر به را جوان دختران این اغلب همسر ترک یا طالق. 1است مرتبط همسر ترک با معموالً کودکان زودهنگام ازدواج .دارد

  .گیرد عهده بر را فرزندانشان مسئولیت تنهایی به باید معموال او زیرا سازد، می گرفتار بیشتری

 های مهارت اند، کرده ازدواج اند، بوده تحصیالت فاقد که حالی در و پایین بسیار سنین در دختران این اکثریت که آنجا زا

 همسری کودک در که آنجا ز ا. .زند می دامن آنها بیشتر فقر به نتیجه در و بوده (هیچ نه اگر) پایین بسیار آنها درآمد کسب

 به نسبت ابراینبن شوند، می مطلقه تریپایین سنین در آنها است، شوهرانشان از ترپایین چشمگیری زطر به معموال دختران سن

 تریدهگستر و ترعمیق بعد در را اقتصادی و اجتماعی های چالش که است ممکن اند، کرده ازدواج باالتری سن در که زنانی

 رخن .است مطلقه کودکان و زودهنگام های طالق مستعد بیشتر است رایج کودکان ازدواج آن در که جوامعی. 1کنند تجربه

 هایداده آخرین براساس که طوریبه باالست، توجهی قابل طرز به سال81 تا 88 سنی گروه در ایران در هم طالق

 81 سن زیر طالق نرخبر اساس آخرین تحقیقات   .اندگرفته طالق 38 سالدر سال81 زیر پسر و دختر 08،813 شناسی،جمعیت

 3افزایش یافته است اخیر دهه یک طول در سالگی

 

 

 

 

 

 

 

 راخی دهه یک طول در سالگی 11 سن زیر طالق نرخ افزایش. 1نمودار

                                                           
 سی دی واشنگتن کودکان، ازدواج دادن پایان سوی به اقدامات و تحصیالت: ازدواج سن از جوانتر،( 8811)زنان درزمینه تحقیق المللی بین مرکز.  1

 نیویورک جمعیت انجمن کودکان، و پدران مادران، بر نوین نگرشی: توجه مرکز در ها خانواده ،(2831)همکاران و جی بروس،.  1

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

 813-8.8: 21 شماره. بشر حقوق المللی بین مجله کودکان، ازدواج با مبارزه برای ابزاری عنوان به المللی بین قانون ،(2831) راث ریس جفنی.  1
9 . http://kameelahmady.com/wp-content/uploads/2015/03/ECM-Study-Final5..pdf 



 ازدواج در توجهی قابل نقش اجتماعی مناسک و هنجارها همچنین و جنسی ابعاد دینی، باورهای اساسی، قانون هایجنبه

 رسیدن از قبل زنان ازدواج (8818 سال) خانواده حمایت قانون 08 ماده اساس بر انقالب از قبل .دارند ایران جامعه در زودهنگام

. داد رخ ایران ر د انقالب ز ا بعد سن این تغییر .بود ممنوع شانسالگی 08 اتمام از قبل مردان ازدواج و تمام سال 81 سن به

 مدنی قانون از 8818 ماده اساس بر. شد تعویض مدنی قانون 8818 ماده با ماده این و گرفت شکل موقت در آن اولیه تغییرات

 ازدواج که دهدمی اجازه دختر به قانون همین حالاین با. شد اعالم سالگی 81 پسران برای و 88 دختران برای ازدواج سن ایران

 این رب عالوه. بگیرد شکل بتواند دادگاه اجازه یا والد رضایت شرط به سالگی 81 سن زیر در پسران و سالگی 88 سن زیر در

 است شده بالغ افیکبه قدر او که برسد نتیجه این به دادگاه و باشد داشته را درخواستی چنین(پدربزرگ یا پدر)کودک قیم اگر

  .88کند ازدواج نیز پایینتر سنین در حتی تواندمی کودک کند، واجداز بتواند که

 

 

 

 

 

 

 

 کودکان ازدواج آمارهای در جنسیتی تفاوت و اخیر سال ده در زودهنگام ازدواج رواج. 2نمودار
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 پژوهشروش 

 روش نمونه، محج جامعه، حجم. بود کالن مقیاس در کیفی روش یک تحقیق این در شده گرفته کار به شناختی روش درویکر

 بازتابی خاص استان هر به شده داده اختصاص زمان حتی ،ناحیه و بخش هر برای شده تعیین های مصاحبه تعداد گیری، نمونه

 و شده محلی نسخه یک منطقه هر در شده گرفته بکار پرسشنامه. است بوده منطقه آن در کودکان زودهنگام ازدواج رواج از

 تحلیل با ها استان .بود ساخته محقق آن هایبخش بیشتر اما بود،88سالمت و جمعیتی پیمایش های پرسشنامه از شده بومی

 رد شده گرفته بکار فهرست .شدند انتخاب اخیر دهه یک در ازدواج آمارهای خصوص در موجود شناسی جمعیت هایداده

 از بیشتر لسا ده این طول در و اند داشته را همسری کودک آمار باالترین که گرفته صورت هاییاستان انتخاب با مطالعه این

( 8شرقی،آذربایجان( 0رضوی،خراسان( 8انتخاب شدندکه عبارتند از: استان هفت مبنا این بر. اند شده تکرار استانها بقیه

 با پرسشنامه در یافته ساختار سؤالهای. اصفهان( . و هرمزگان( 1 غربی، آذربایجان( 1 وبلوچستان،سیستان( 1 خوزستان،

 هاینگرش مردان، باروری زنان، باروری ازدواج، تصمیمگیریهای ازدواج، پاسخگو، زمینهپیش: شدند آورده زیر موضوعات

 رواج میزان رب پرسشنامه .مردان خانگی خشونت زنان، جنسی خشونت کودکان، ازدواج پیشگیرانه پیامهای با مواجهه جنسیتی،

 قرار فادهمورداست محلی افراد با مصاحبه در تنها مذکور، پرسشنامه. داشت تمرکز موردمطالعه مناطق در کودکان ازدواج علل و

 شده طرحم سؤاالت .بود هم محلی رهبران و دینی حکومتی، هایشخصیت مسئولین، با مصاحبه شامل همچنین مطالعه. گرفت

 هامصاحبه روند و شدمی متمرکز خاصی های حوزه بر بود، مطلع و تأثیرگذار ای زمینه چه درشونده  مصاحبه فرد اینکه تناسب به

 .بود متفاوت ساختاری لحاظ به

 

 

 

 

  

                                                           
88.   DHS 



 

 یافته های پژوهش

 خراسان رضوی (1

 تا 81 سنین در دختران درمیان و سال81 تا 88 سنین در پسران میان در زودهنگام ازدواج در را رتبه نخستین رضوی،خراسان

وز رایج است ولی ازدواج کودکان در خراسان رضوی هن بر اساس نتایج این پژوهش .است داده اختصاص خود به را سال83

نسبت به  دختران میانگین ازدواج کودکان در میان ش است. براساس یافته های این پژوهش،تمایل به چنین ازدواجی رو به کاه

پسران زیادتر است. بر خالف کاهش اندک در ازدواج زود هنگام کودکان، با افزایش نرخ طالق در این استان در مقایسه با 

 ژرف تأثیر کودکان زودهنگام ازدواج که دهد می نشان ذیل نمودارهای هردوی دقیق تحلیل .80هستیم مواجه  یک دهه گذشته

 .پسران تا دارد دختران روی بر تری

 

 

 

 

 

 خراسان رضوی سال در دهه گذشته در استان 11سن . میزان ازدواج زیر 3نمودار

 

 

 

 

 

 

 خراسان رضوی دهه گذشته در استان سال در 11زیر سن  طالق. میزان 4نمودار 
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 شرقی ذربایجان( آ2

سال در این استان روند متغیر و تحول پذیری داشته است. در طول دهه  81، ازدواج زیر سن ته های این پژوهشبر اساس یاف 

گرفته  خوده آمار باالیی را دار بوده است که در سالهای اخیر روند نزولی باج کودکان به لحاظ نرخ و فراوانی، گذشته ازدو

ک دامادان ادامه زندگی بر عکس آمار طالق در حال افزایش است. ساالنه شمار بیشتری از کودک عروسان و کود .است

می شود شاخص  مشاهده 1دارالق می گیرند. همانطور که در نمومشترکشان را غیر عملی می دانند و در همان سنین پایین ط

 . 88فراوانی بیوه های جوان در حال افزایش است

 

 

 

 

 

 

  

 یآذربایجان شرق استان در گذشته دهه در سال 11 سن زیر ازدواج . میزان5نمودار

 

 

 سال در استان آذربایجان شرقی 11. میزان طالق در سنین زیر 6نمودار
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 ( خوزستان3

سال بسیار باالتر از میزان ازدواج پسران در همین سن است اما بر  81در استان خوزستان نیز ازدواج برای دختران جوان زیر 

بر خالف ازدواج زودهنگام که در  انتظار می رود.روند نزولی آن خص است که دریک دور نمای ده ساله، مش .اساس نمودار 

ه دختران آسیب پذیر و مطلقطوالنی مدت رو به کاهش است، سنین طالق در هر سال کودکان بیشتری را هدف قرار می دهد. 

 .81سال، بیشتر از پسران خردسال مطلقه در این استان دیده می شود 81زیر 

 

 

 

 

 

 

 

 سال در استان خوزستان 11. میزان ازدواج زیر 7نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال در استان خوزستان 11. میزان طالق زیر 1نمودار

بسته به  تومان هزار 188هزار تا  888سال، سن را می خرند و از قیمت ها  88در آبادان مرسوم است برای ازدواج دختران زیر 

 از درصد 01 و بودند فرزند 0 دارایشونده  مصاحبه مردان از درصد 1. سالهای خریداری شده متفاوت می باشد. درمجموع

خودشان  زا بزرگتر بسیار مردان همسری به دختران کودکان، ازدواج موارد از بسیاری در. بودند شده سالگی پدر 81 سن در آنها
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 از ینیم از که بیش است این بر گواه ما مشاهدات. نداشتند همسر انتخاب خصوص در خود از اختیاری هیچ و بودند درآمده

 هیچ فایدهای که کردند ذکر پاسخگویان درصد 83بزرگترند.  خودشان از سال 88 حداقل شوهرانشان که کردند ذکر گروه این

 کی ازدواج از قبل جنسی از رابطه  جلوگیری که بودند اعتقاد این بر درصد 00 ندارد و وجود کودکان زودهنگام ازدواج در

 داشتندن قانونی ازدواج سن خصوص در دانشی پاسخگویان بسیاری از. است کودکان زودهنگام ازدواج در نقطه قوت و فایده

 .شودمی ظاهر کودکان عمل ازدواج پایان برای مانعی نقش در کودکان ازدواج قانون و مورد در آگاهی کمبود این و

 

 

 وبلوچستان سیستان( 4

 کودکان در سیستان و بلوچستان افزایش یافته است. نمودار افزایش کودک هم دیده شده است که ازدواج زود هنگامهمواره 

د. این افزایش تدریجی و کاهش را نشان می ده 8838تا سال  8813سیری در ده سال گذشته با چرخشی روبه پایین در سال 

چستان در مقایسه با سایر استان ها د صادق است. اما نرخ طالق در سیستان و بلوبه بع 8838ناگهانی برای هر دو جحنس از سال 

فراوانی و تکرار پایین تری را نشان داده است. زمینه های مذهبی، محرومیت استان همراه با سبک زندگی قبیله ای منجر به سطح 

 81پایین طالق در این منطقه شده است. این نرخ در سالهای اخیر افزایش یافته است

 

 

 

 

 

 

 

 سیستان و بلوچستانسال در استان  11. میزان ازدواج زیر 9نمودار
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 سیستان و بلوچستانسال در استان  11زیر  طالقمیزان  . 11نمودار

. کنندمی ازدواج به وادار را آنها نتیجه در. برآیند فرزندانشان دانشگاه یا مدرسه مخارج پس از توانندنمی والدین استان این در

 پاسخگویان تمام. است استان این در سال83 تا 81 زنان درمیان ومیرمرگ عمده هایعلت از زایمان و بارداری حاد مشکالت

 وده،ب افزایش درحال استان این در دوجنس، هر در طالق آمار که دهدمی نشان هابررسی .بودند اطالعبی ازدواج قانونی سن از

 کودکان از بیشتری تعداد سالهر که یعنی این. است باالتر پسران با درمقایسه سال،81 زیر دختران درمیان افزایش این سطح اما

 است؛ دهش دیده مسأله این کرده، ازدواج خودش از تربزرگ بسیار مردی با خردسال دختری که زمانی مخصوصا. شوندمی بیوه

 تحمای بدون شانفرزندان کردن بزرگ و کردن زندگی تنها به وادار را دختران از بسیاری شده، پاشیده هم از هایازدواج

 .کندمی

 

 

 

 

 



 ( آذربایجان غربی5

سال در استان آذربایجان غربی، با تفاوت عمیقش میان دختران و پسران در بازه ده ساله رو به کاهش نهاده  81ازدواج زیر سن 

 اهجنسیت دو از هر در طالق آمارپسران است.  سال ازدواج می کنند به شدت باالتر از شمار 81است. شمار دخترانی که زیر سن 

 این. است باالتر پسران با در مقایسه سال 81 زیر دختران میان در این افزایش سطح اما است بوده افزایش حال در استان این در

 .81شوندمی بیوه کودکان از شمار بیشتری هرساله که معناست بدان

 

 

 

 

 

 سال در استان آذربایجان غربی 11زیر سن  ازدواج میزان. 11نمودار 

 

 

 

 

 

 

 سال در استان آذربایجان غربی 11طالق زیر سن  میزان. 12نمودار 

ی و آسیب های روح است، خودش ازدواج کرده از بزرگتر بسیار مردی با خردسال دختری که زمانی خصوصاً کودکان بیوه 

 همراه به ردف برای طالق که ننگی لکه و اجتماعی داغ به خصوصروانی و اجتماعی زیادی را برای کودک بیوه به دنبال دارد. 

 تنها زندگی به وادار را دختران از بسیاری شده پاشیده هم از ازدواج های دارند، جامعه این در زنان که و موقعیتی آوردمی

 کندمی حمایتی بدون فرزندانشان کردن بزرگ و کردن
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  هرمزگان( 6

درصد های طالق در در مقابل استان هرمزگان نیز دارای روند نزولی در مجموع نرخ ازدواج زودهنگام کودکان می باشد. 

 سال به زنان مطلقه تبدیل شده و این روند هر ساله رو به رشد نهاده است. 81استان افزایش یافته است. دختران زیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال در استان هرمزگان 11زیر سن  ازدواج میزان. 13نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال در استان هرمزگان 11طالق زیر سن  میزان. 14نمودار 

 

 

 



 اصفهان  استان( 7

نرخ تفاوت بر مبنای جنسیت نشان می دهد که در اصفهان نیز مانند شهرستان های مذکور، کودک همسری رایج می باشد. 

دهد.  یودکان را در بازه ده ساله نشان مبررسی ها کاهش نرخ ازدواج ککودک همسری در میان دختران بیشتر از پسران است. 

که نرخ طالق هر سال تغییر می کند اما نه در در مقابل نرخ طالق نیز در چشم انداز دهه اخیر ترسیم شده است. بدیهی است 

 . یک روند ثابت

 

 

 

 

 اصفهانسال در استان  11زیر سن  ازدواج میزان. 15نمودار 

 

 

 سال در استان اصفهان 11زیر سن  طالق میزان. 16نمودار 

 ترپایین درصد 03/. در و بود سال88 از بیش موارد از درصد1/88 در شوهر و زن میان سنی تفاوت بررسی ها در این استان نشان 

 درصد08 طورکلی،به. بودند خودشان سالوسنهم تقریبا که داشتند همسرانی مردها از درصد .8/1 این، بر عالوه. سال88 از

 باید هاازدواج این که داشتند باور درصد1/03. شود متوقف باید کودکان زودهنگام ازدواج که بودند معتقد پاسخگویان از

 . دانستندمی وابسته فرد رفتار و بدن اندازه فردی، هایویژگی به را آن تداوم درصد 18 و یابد ادامه

 

 

 

 



 گیریبحث و نتیجه 

از دیدگاه جامعه شناسی ازدواج یک قرارداد اجتماعی و ضامن بقای نسل انسان است و آرامش و امنیت در یک جامعه، نتیجه 

ازدواج سالم و محیط آرام بخش است اما ازدواج زودهنگام می تواند منجر به بروز آسیب ها و اختاللت فروانی در سطح فردی 

توجه  وردم بین المللی هایتوافقنامه اکثر در و بوده دخترانبویژه  انسانی حقوق به تجاوز ،زودهنگام و اجتماعی گردد. ازدواج

 و جامعه وادهخان نهاد روی بر بلکه نشده آنها فرزندان و زنان به محدود فقط زودهنگام ازدواج منفی تأثیرات .گرفته است قرار

زدواج ا. شودمی جامعه زنان در نقش شدن کمرنگ و زنان زندگی کیفیت کاهش به منجر زودهنگام ازدواج. است اثرگذار هم

 ازدواج. داردمی نگه مداوم فقر در را آنها هایزودهنگام منجر به ورود زنان به چرخه فقر شده و زنان و فرزندان و خانواده

 .شودیم جامعه در توسعه و اقتصادی رشد کاهش به منجر بنابراین و زنان شده تحصیلی و شغلی ارتقای از مانع زودهنگام

 انمی در ازدواج سن افزایش شاهد سو یک از که حالی در. است شده روروبه عجیبی پارادوکس با ایران گذارحال در جامعه

 ،...(و جوانان بیکاری ازدواج، شدنپرهزینه دختران، تحصیالت سطح افزایش چون مختلفی دالیل به) هستیم پسران و دختران

 توجه سنی، گروه این نزد زودرس هایازدواج آمار مشاهده .هستیم کودکان زودهنگام ازدواج شاهد هنوز دیگر سوی از

ور ایران نیز کش. طلبدمی سیاسی و بهداشتی انسانی،علوم هایحوزه ریزانبرنامه و سازانتصمیم اندیشمندان، سوی از را خاصی

 در . در ایرانهستندو قوانین حقوقی و عوامل اجتماعی در آن دخیل  از جمله کشورهایی است که این پدیده در آن رایج است

 این از دقیقی شمار که داشت نظر در با باید و اند شده ثبت 8838 سال در قانونی سن زیر در ازدواج مورد 8137.08 مجموع

 ،8838 سالهای در آمار این. شوند نمی ثبت جایی و گرفته صورت خانواده داخل در ها آن اکثر زیرا نیست دست در ها ازدواج

 سال 81 الی 88 دختران ازدواج موارد 8831 سال در ...01.78 و 88071.3 و 81371.1: از عبارتند ترتیب به 8838 ،8830

 سالگی 81 سن زیر دختر 037.88 8831 سال اول ماه 3 در تنها. است بوده نفر 8178.8 سال 81 الی 88 پسران و نفر 117183

 .ندا کرده ازدواج

 و ونقان ضعف متالشی، و نامنسجم های خانواده مذهبی، مشروعیت سوادی، کم فقر، ایران، در کودکان ازدواج اصلی علل از

 بی و بدسرپرست کودکان معضل گسترش کودکان، طالق افزایش کودکان ازدواج پیامدهای. است بوده سنتی باورهای

 ترین مهم از. است بوده اجتماعی و فردی سطح در روانی و اجتماعی های آسیب فحشا، و فقر چرخه تولید سرپرست،

 و ردنک غیرقانونی ازدواج، قانونی سن تعیین و تغییر عوامل به اجتماعی، معضل این توقف و کاهش برای عملی راهکارهای

 رایطش بهبود مراجع، و مذهبی هایشخصیت کردن درگیر اجتماعی، و فرهنگی بسترسازی کودکان، ازدواج انگاریجرم

 وجود ضمانت ان،کودک و قربانیان از حمایت تضمین برای جنسیتی مساوات هایسیاست بهبود و تغییر شغل، ایجاد و اقتصادی

 .است شده اشاره اجباری هایازدواج و کودکان ازدواج از جلوگیری برای مناسب اجرایی هایسیاست


