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  تقدیر و تشکر

ا رگردد، زمان زیادي شروع این تحقیق به دو سال پیش باز می هرچند

به این کتاب اختصـــاص دادم تا عطش درونی خود را براي دســـتیابی به 

کان در ایران  گام کود ـــوص ازدواج زودهن ـــی عمیق تر در خص دانش

شانم. این دوره شار از یادگیري در  براي من فرون سر شگرف و  سفر  یک 

ــفري فردي و هاي هر دوي زمینه ــت. من این مطالعه را س کاري بوده اس

ـــات در انتخاب ماهیت کار، به عنوان  ـــاس میدانم که در آن غلیان احس

  به من کمک کرد. تحقیقمحرکی در تکمیل و انجام این 

هاي عمیقی در مطالعه در خصــوص ازدواج زودهنگام کودکان ریشــه

زمانی که در خصـــوص ختنه زنان در ایران دارد؛  1تحقیق و کتاب قبلی ام

ــال ــال در س ــت س هاي مدید از اروپا به زادگاهم، ها پیش و بعد از گذش

، در 2 1394کردســتان ایران بازگشــتم، همانطور که در اثر قبلی ام درســال

  زنان در ایران مشهود است. ۀخصوص ختن

ام در خصــوص تحقیق هاي مطالعهاین کتاب در طول ســال ۀاولی ةاید

                                                                 

1  http://kameelahmady.com/ 

شر )، به نام 1394کامیل ( احمدي، .2 سنت، پژوهشی جامع در باب ختنه زنان در ایران، تهران، ن

 شیرازه.
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ن کل گرفت ۀخت ـــ نان در ایران ش کان را در برخی از 3ز . من ازدواج کود

سائل ازدواج  شاهد بودم و دریافتم که هر دوي م ستایی ایران  نواحی رو

یگر مرتبط بوده و گاهی به زنان به نوعی با یکد ۀزودهنگام کودکان و ختن

زنان و  ۀشـــوند. ختنمان به عنوان خشـــونت علیه زنان اِعمال میطور توأ

کردستان و حتی در بین بسیاري از خویشاوندان  ۀازدواج کودکان در منطق

ـــت. در حین کار  ةو خانواد ـــوعی بیگانه و نامأنوس نبوده اس من موض

ــتان با بیشــترین  ۀمیدانی در خصــوص ختن زنان در ایران که در چهار اس

ــیوع ختن ــد ۀش ــرکت 4زنان انجام ش ــدم که تعداد زیادي از ش ، متوجه ش

صاحبهکنن سیار پایین ازدواج ها دگان در م سنین ب نوجوانانی بودند که در 

کرده بودند. نه تنها این دختران کم سن و سال اکنون همسر و مادر بودند، 

ــمار زیادي از پســربچه نیز در جایگاه پدري و شــوهري ایفاي ها بلکه ش

ازدواج من را براي  بیشتر دانستن در مورد  انگیزهکردند. این امر نقش می

ــخ دهم که آیا ارتباط زودهنگام کودکان برانگیخت تا به ا ــئوال پاس ین س

یا خیر  منطقی یده وجود دارد  پد ع؟ بین این دو  طال  ۀو خود را براي م

ــر ــازم. حجم انبوهی از -کنممی که اکنون با افتخار تقدیم-حاض ، آماده س

ـــد و تحلیل کامل آنها تا کنو ن ادامه اطالعات در این مطالعه گردآوري ش

ست که این یافته شم بر این بوده ا ضرها دارد و نهایت تال  را در کتاب حا

  فارسی و انگلیسی منتشر سازم.هاي به زبان

ــیاري  ــت که نرخ ازدواج زودهنگام کودکان در بس خبر خوب این اس

کشــورها از جمله ایران رو به کاهش نهاده اســت. با این حال هنوز براي 

                                                                 

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

4. http://kameelahmady.com/fa/fgm-in-iran 



  طنین سکوت ح

 

سن ازدواج و شه باال بردن  سري اقدامات زیادي کنری سازي کودك هم

  باید انجام شود.

ـــت  ـــماري از دیگر محققان هم فکرم مایلیم که دس من به همراه ش

تا  مادگی خود را اعالم کنیم  نب دولت دراز و آ به جا همکاري خود را 

تالشـــی ملّی را در راســـتاي باال بردن آگاهی در مورد ازدواج زودهنگام 

ـــهها زنیم و کمک کنیم تالشکودکان در ایران رقم  کن کردن براي ریش

ازدواج زودهنگام کودکان و باال بردن سن ازدواج به سطوح عملی برسد، 

با تعهدات  قدامی  ـــود و هر ا با آن برقرار ش عامالن مرتبط  مان بین  گفت

  حقوق بشري هماهنگ گردد. 

حقوق کودکان  المللیبیندولت ایران یکی از امضــا کنندگان توافقات 

وده اســت و باید ســایر معاهدات معوقه را نیز در این زمینه به تصــویب ب

شی عملی و جامع را براي مقابله با ازدواج  ساند و همچنین یک خط م بر

باید جامع باشــد و تنها اي هریزي کند. چنین برنامزودهنگام کودکان طرح

ـــدن چهره1به موارد زیر محدود نگردد:   اثر گذارهاي ) تعهد و درگیر ش

عت حســــاس و فرهنگی این  به طبی جه  با تو یدي، محلّی و دینی ( کل

) طراحی و اجراي یک برنامه آموزشی ملّی که بیش از هر چیز 2موضوع) 

شد و  سري با صوص خطرات کودك هم باید افزایش دهنده آگاهی در خ

) قوانین جدیدي براي افزایش ســـن ازدواج و حتی جرم شـــناختن آن 3

ـــوب گردد (براي مطالع ـــل چهار کتاب  ۀمص ـــتر به فص راهکارهاي بیش

  مراجعه نمایید).

لت جارب می دو ند از طریق ت یت المللیبینتوا هاي مختلف و موفق

یونیسف و همچنین از طریق هاي مقابله با کودك همسري از جمله برنامه
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ـــازمانNGOموجود از جمله هاي انجمن ةبالقوهاي قابلیت هاي ها و س

  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 نسبت 

ـــماري که مرا در این مطالعه و در این بازبه  زمانی حمایت  ةافراد بی ش

شفق رح کردند، ابراز دارم. مایلم به طور ویژه ید مانی که حمایت بی قاز 

سته نشد و در تمامی مراحل سخت این و شرطش هیچ ، در تحقیقگاه کا

 ةاین پروژ ۀکنار من ایســتاد و همچنین از دوســتان نزدیکی که مرا به ادام

  مطالعاتی تشویق کردند، تشکر کنم.

کار را گردآوري و  ۀاز هم یات این  مدند و روا که گرد هم آ افرادي 

ئ به ارا تا از این طریق  ند  یل کرد ئل آیم،  ۀتحل نا جامع  این گزارش 

سی زبانم لورن کانس براي حمایت ستار انگلی سگزارم.  از ویرا هاي سپا

کنم. به خصوص قدردان دستیاران می ویرایشی و اصالحی نهایت تشکر

ــتم که در تمامی  ــتان هس و همکارانم، فریبا الماســی و حمیرا ناز از پاکس

به عنوا ها  نه تن یار بلکه مترجم، مراحل تحقیق همراهم بودند و  ـــت ن دس

ـــایر  ـــاور به من کمک کردند. به عالوه از س محقق بخش میدانی و مش

ستند نامی از آن شود، براي همکاري و  هاافرادي که خوا در این کار برده ن

  لطفی که طول اجراي این پژوهش داشتند، سپاسگزارم.

سازمان سر این مطالعه افراد و  سرا  زیادي به ما در تکمیل اینهاي در 

پروژه یاري رسـاندند. این مطالعه به خصـوص در بخش کار میدانی، تنها 

با تحقیق اکتشافی، آموزش میدانی، حمایت و همکاري ایشان محقق شد. 

ـــومه معارف ـــی، حمیرا ناز و دکتر معص وند  در این زمینه از فریبا الماس

ستانی که کار میدانی  ستان در هفت ا ستگان، دو سگزارم. از تمامی ب سپا
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انجام شد، به جهت حمایت، مهمان نوازي و نقطه نظرات ها یق در آنتحق

بخردانه و پیشنهاداتشان متشکرم و از این طریق از تمامی افراد زیر نهایت 

  تشکر را دارم :

از استان هرمزگان؛ شیرین تلنده، مولوي آمنه رستگار، احمد بساکی و 

  خرم حافظی.

از این پژوهش حمایت از افرادي که در اســـتان اصـــفهان صـــادقانه 

پور اصــفهانی، جمیله کنم، خصــوصــاً گلیتا حســینکردند، تشــکر می

هاشـــمیان، صـــادق همافر، عبدالقادر احمدي، مهتاب احمدپور و پروین 

  فرهنگ.

سان رضوي از کمک صمیمانه ستان خرا و گرم فاطمه بونصیري،  در ا

ی و رضــا ایلخانی فرح آبادي، فرهاد اصــالنی، نســرین صــالحمولوي علی

  پریسا ارغیانی برخوردار شدیم. از ایشان سپاسگزارم.

شقی،  صدیقه عا این مطالعه مدیون همکاري و کمک افرادي از جمله 

ــتگار و امید  ــرش، پویا رس ــینی، کوروش دچانی و همس میر ابراهیم حس

صور  ستان من ستان خوز ست. در ا شرقی ا ستان آذربایجان  رحمانی در ا

 خوشــکام، مجتبی گهســتونی، نرگس اســکندري، ســیروس خانزاده، لیال

خانی،  یان، عزت اهللا جعفري، کریم ابو عارف نگ  ـــ یا، امیر هوش ناظمی ن

ان مرضیه لرکی، سمندر ابودوله، زهرا خزاعل و فریبا زنگنه حمایت کنندگ

  این تحقیق بودند. با ارزش

در اســتان ســیســتان و بلوچســتان از دفتر موالنا عبدالحمید اســماعیل 

حاج فیض  مدي جزینکی، زهی،  مد مح ـــ بدالص اهللا ریگی، مولوي ع

سربازي و  شته  سماعیل زهی و فر سول نام، مولود ا عبدالباقی احمدي، ر
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ستان آذربایجان غربی، از مالحسن واژي، شلیر فتاحی، محمد رسول  در ا

آزین، کریم رحمان پور، ژینا تبســم، پروین عبداللهی و نازدار حســینی به 

  پاسگزارم.خاطر همکاري بی مانندشان س

نا  ـــور توکلی، می ـــنی، کاظم علیزاده، منص همچنین از لطف اهللا محس

پوري، شــیما قوشــه، زیبا جاللی، مهتاب مردفرد، نورهیم آد لیس، فابین 

ـــینی و پدرام  ـــري پهلوانی، محمد حس متیو، جان چوا، غزل آریان، کس

ورشـــویی براي حمایت من در رونمایی از این تحقیق نهایت قدردانی را 

  م. دار

ـــیت ۀاز تمام جامع ـــخص ـــایر ش هاي روحانیون، نهادهاي دینی و س

سگزارم و اجتماعی که در این تحقیق به م سپا ساندند،  به طور  یزنا مدد ر

سماعیل زهی و همکاران ویژه سن از موالنا عبدالحمید ا ش، حاجی مال ح

رضــاایلخانی فرح آبادي و همســر وي مولوي فاطمه بو واژي، مولوي علی

 رحمت اهللا، مولوي عبدالصمد محمدي جزینکی، حاج احمد نصیري، مال

ضا نوري و حاجی نور محمد محمدي براي  شیخ محمد تنو، علیر پناهی، 

شتند، سپاسگزاري  می سهم عظیمی که با همکاري شان در این تحقیق دا

مشــهد و  ۀعلمی ةحوز ۀکنم. همچنین از مولوي آمنه رســتگار و مدرســ

بایجان شـرقی و غربی و اصـفهان صـمیمیانه روحانیون مراکز اسـتانی آذر

  کنم. می تقدیر

از آقاي سیروس خانزاده و مالمحمد رسول آزین، که به عنوان رهبران 

شکراي هدینی قومی و عشیر کنم. به می به ما اطالعات مفیدي رساندند، ت

ها و نمایندگان از جمله افراد مسئول در خدمات خانهطور ویژه از وزارت

شگاهاجتماعی،  شتی و دان شکی قدردانیهاي بهدا کنم چراکه می علوم پز
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دانش و اطالعاتشــان را براي تکمیل این پروژه از ما دریغ نکردند، باشــد 

تر در خصــوص ازدواج زودهنگام تر و جامعکه دولت را به دانشــی کامل

ـــویق نموده و اهمیت مبارزه با این مهم را  ـــیه و تش  به آنهاکودکان توص

  یم.یادآوري کن

 کامیل احمدي                                              

   1395مهر  20مصادف با  2016اکتبر  11

  روز جهانی دختر بچه ها                                              
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  پیشگفتار 
  

، کودك همســـري یا ازدواج کارشـــناســـاناز منظر شـــمار زیادي از 

زودهنگام بر زندگی کودکان اثر گذاشـــته و آن را با تبعات آســـیب زاي 

شد و تعالی فردي سالمتی، پیچیده سعه، ر سطحی از تو تر کرده و در هر 

دهد. در برخی کشــورهاي در حال توســعه، را تحت شــعاع خود قرار می

صادي تلقی می ضعیت یشود که مازدواج زودهنگام یک ابزار اقت تواند و

تواند پیوندهاي خانوادگی را تحکیم افتصادي خانواده را بهبود بخشد، می

بخشــیده و تضــمینی براي باکرگی دختران قبل از ازدواج باشــد که امیال 

مانع از رسیدن دختران به سنی می تواند کند و جنسی ایشان را کنترل می

از ). 1386المو، (دشان به عنوان همسر تحلیل رو5شود که جذابیت جنسی

مل از  طرف دیگر ـــع ح بارداري و وض به  ـــکالت بغرنج مربوط  مش

مده ـــنین ع یل مرگ ومیر دختران در س ســــالگی  19الی  15ترین دال

سازمان ملل، صندوق جمعیت  ست( شکالتی از 1391ا ). عالوه بر این، م

                                                                 

5. sexuality 
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ستند که دختران را در معرض بیماري ست از نتایج محتملی ه هاي این د

  دهد. ز جمله ایدز قرار میمقاربتی ا

صیل و  بنا به رویکرد اجتماعی، این امر یک پایان بی رحمانه براي تح

ست که آنها ستقالل دختران ا صرف  امکان ا را در حد یک کاالي تبلیغی 

ـــعیف می به هر نوع تض ـــري،  یا کودك همس گام  ید.ازدواج زودهن ما ن

). این امر 1380شود(یونیسف،سالگی اطالق می 18ازدواجی در زیر سن 

از هنجارهاي ســنتی و متعارف برخاســته و در هر دوي مناطق شــهري و 

ریت یک پدیده روستایی به وفور رواج دارد. کودك همسري در تاریخ بش

له  جه عموم، از جم نک تو ها و نیز نوظهور نیســــت و هم ای خانواده 

قان، گروه مانمحق کان، ســـاز مدافع حقوق کود هاي غیر دولتی و هاي 

  هاي سازمان مللی را به خود جلب کرده است.بسیاري از نظام

هاي رمایهبدون شک سرمایه گذاري اجتماعی بر روي دختران، بسط س

شان به خدمات آموزشی و و تضمین دسترسی تصادي آنهااجتماعی و اق

شکوفایی  ست که موجبات  سیتی ا شنی از برابري جن شان رو شتی ن بهدا

شده، کند. تري را فراهم میجوامع قوي صیالت بنا به تحقیقات انجام  تح

گام در نظر  هت جلوگیري از ازدواج زودهن عاملی ج به عنوان  تاً  مد ع

سف،گرفته می سالم)1383شود(یونی صیل کرده معموالً  تر و در . زنان تح

ـــه ـــتري اخذ میهاي بازار کار فعالعرص کنند، فرزندان ترند، درآمد بیش

کمتري دارند و در مقایسه با زنانی که فاقد تحصیالت یا داراي تحصیالت 

سب شتی منا شی و بهدا ستند، خدمات آموز تري را براي فرزندان پایین ه

). با عطف به حمایت و 1393و همکاران، کنند(کالگمن خویش مهیا می

ـــطح ازدواج زودهنگام به طور کلی رو به  توجه جهانی به این پدیده، س
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ست، هرچند درصد چشمگیري از کودکان هنوز در زیر  شته ا کاهش گذا

کنند. یک مثال روشــن و برجســته از خود ازدواج می ۀســن قانونیِ جامع

  ایران است. ۀاین پدیده، جامع

ادت عبه ســاختار دینی حاکم بر ایران، بلوغ و شــروع اولین با اســتناد 

نماهانه به تا ـــ ـــالی ۀعنوان آس ته  انتقال از کودکی به بزرگس در نظر گرف

ستانمی سیدن به این آ صالحیت فیزیکی و بی ۀشود. ر ولوژیکی به معناي 

ــرف ــن واقعی او میفرد براي ازدواج، ص ــد. اگرچه ازدواج نظر از س باش

ت دوي دختران و پســران خردســال اطالق دارد، اما واقعیزودهنگام به هر

کودك همســري  ةدال بر این اســت که عواقب و اثرات پدید ،تلخ جامعه

  تر است.تر و خطرناكديها به مراتب جبراي دختربچه

ـــت ةپدید ـــوع جهانی اس ـــري یک موض اما آمارها و  ؛کودك همس

ـــبت یانهاي آن، هم درنس ـــور و هم در م جوامع  ون مرزهاي یک کش

حال به لحاظ درصــدهاي نســبیتی، بیشــترین مختلف، متغیر اســت. بااین

ستایی آمیز سري در مناطق رو سیا ان کودك هم فریقاي جنوبی و جنوب آ

  ).1392دهد(یونیسف، رخ می

هرچند در نبود مطالعات مستقل و معتبر در خصوص کودك همسري 

ــت، در ایران، اطالعات اندکی دراین ــترس اس ــمی و باره در دس آمار رس

ها هزار دختر و پسر زیر سن دولتی ایران حاکی از این است که ساالنه ده

شوند. شمار واقعی هایشان وادار به ازدواج میسالگی توسط خانواده 15

ـــت. برخی از خانوادهدر حقیقت باالتر از این آمارها این کودکان ها در س

سنین پایین را ثبت نکرده و یا به ورت غیرقانونی به ثبت صایران ازدواج 
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کان در ایرانمی یت از حقوق کود ما ند. طبق گزارش انجمن ح ، 6رســـان

سن  نفر در  33383اند از کردهسال ازدواج 15شمار دخترانی که در زیر 

سال  43459به  1385سال  صد  1388نفر در  سی در ست یعنی  سیده ا ر

سال. چنین افزایشی درنتیج سه  شدریشه ۀافزایش در عرض  ن فقر و دار 

ـــت. این مطالعه، براي  ـــان بوده اس میل والدین به کنترل روابط دخترانش

ستان ایران را با  سري در هفت ا صد دارد که رواج کودك هم اولین بار ق

ــلط اجتماعی فرهنگی تحلیل کند؛ عواملی که بازتاب -تأکید بر عوامل مس

سیتی مؤثر در تداوم حیات این پدیده هستندنابرابري . دلیل هاي عمیق جن

ــیوع این  ــواهد و ش ــیب رفتارعقالنی انجام این مطالعه، تبیین ش زا در آس

ی از ایران و کمک به تصمیم گیرندگان دولتی در تمرکزشان بر حمایت آت

حقوق انســـانی دختران اســـت. احترام و عطف به حقوق کودك نیازمند 

کن کردن کودك همسري و حمایت فعاالنه از دخترانی جلوگیري و ریشه

اند. این تنها راهی اســـت که از طریق آن کردهاینک ازدواجســـت که هما

توان از تراژدي انســـانی ازدواج زودهنگام پیشـــگیري کرد. این کتاب می

سال سطح آوردن اعماق م ساختن و به  ست براي نمایان  شی ا کودك  ۀتال

  همسري در ایران.

                                                                 

6. Association of Children’s Rights 



 

  

  

  

  

  

  

  :اول فصل

  

کودکان، تعاریف و  زودهنگام ازدواج
  مفاهیم

  

  

  

  

  

  

  
 .کنندمی ازدواج زود همه اینجا"

 میکنند، سونوگرافی و شوندمی باردار ما عروسهاي وقتی
 را او مادر شکم در باشد دختر بچه اگر

  "کنیم می ربُ ناف/نامزد
 

 ساله 40 مرد پاسخگوي
  شرقی آذربایجان ،)سراب( آباد گیلک روستاي



 



 

  

  

  

  

  

  

سته از کودکان و افراد را مورد هدف قرار می دهد که این مطالعه آن د

ــایت کامل و آزادانه ــی قادر به اعالم رض ــان از اینکه با چه کس ازدواج ش

به آنمی ند زیرا الزامات جامعه خالف این امر را  ـــت ند، نیس ها دیکته کن

ست که علل و پیامدهاي مختلف ازدواج زودهنگام می سعی بر این ا کند. 

شده را به چالش کشد  شوند، تا این مطالعه حقایق انکار  شریح  کودکان ت

  خاموش باشد. ۀتر، صدایی از جانب جامعو از همه مهم

اي ب به چهار بخش عمده تقسیم شده است. فصل اول مقدمهاین کتا

بر ازدواج زودهنگام کودکان، ادبیات تحقیق و شـــیوع جهانی آن اســـت. 

سري در  صل مقدمه کوتاهی بر رواج کودك هم عالوه بر این در همین ف

  اش پرداخته شده است.هاي تاریخی مربوطهتاریخ ایران و ریشه

ته در از یت نهف کان و قوانین و بخش دوم عقالن گام کود دواج زودهن

هاي غالب به عنوان ابزارهاي تغییر اجتماعی جهت محدود کردن سیاست

  کند.رواج کودك همسري را تحلیل می

با کشف حقایق ناملموس  مذکور را به طور خاص  ةفصل سوم پدید

ـــنیده از روایت ها و اطالعات جدیدي که از جانب دولت دیده و و نش

کند. این بخش از گزارش نگاهی خاص بر علل ازنمایی میشنیده نشده، ب
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مل اثرگذار و  ناطق ایران دارد. عوا ـــري در برخی م افزایش کودك همس

ــیم یک مدل تحلیلی جامع مورد  متغیرهاي مرتبط بر مطالعه از طریق ترس

  اند.بحث و بررسی قرار گرفته

ـــل چهارم و نهایی به نتیجه آینده  یی برايراهکارها ۀگیري و ارائفص

ـــت. این بخش یافته ـــاص یافته اس رفت از هاي تحقیق و راه بروناختص

ـــوقی براي  ـــریح کرده تا راهنما و مش ـــل ازدواج زودهنگام را تش معض

گذاران، برنامه ریزان و مدافعانی باشــد که در کشــمکش رفع و ســیاســت

آور ازدواج راهه هستند. همچنین این اثر به مشکالت الزام تلطیف این کژ

نه زنان و هنگام کودکان، منزود ـــري، خت باط بین کودك همس جمله ارت

  چندهمسري پرداخته است.

  

 درآمدي بر ازدواج زودهنگام کودکان

، کودك به کســـی اطالق 7بر اســـاس مفاد کنوانســـیون حقوق کودکان

سالگی قرار دارد. اما در برخی کشورها شود که در سنین تولد تا هجدهمی

سته به قوانین سن ب صندوق جمعیت  این  ست.  شور متغیر ا خاص آن ک

ســال  18ازدواج کودکان را به هر نوع ازدواج در زیر ســن  8ســازمان ملل

هاي قبل از اینکه دختر به لحاظ جسمی و روانی آمادگی پذیرش مسئولیت

ســازمان بهداشــت  کند.داري را داشــته باشــد، اطالق میزناشــویی و بچه

سن  9جهانی ست. بر همین مبنا در سالگی  15کودکی را تا  تعریف کرده ا

                                                                 

7. Convention of Rights of the Child 

8. UNFPA 

9. The World Health Organization (WHO) 
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ـــن قرار دارد، ازدواج زودهنگام کودکان  مواردي که کودك در زیر این س

داده اســت؛ ازدواجی که توســط پدر یا پدربزرگ کودك از جانب وي رخ

  گرفته و در آن توجهی به حداقل سن قانونی ازدواج نشده است.شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سیستان و بلوچستان فقیر و چادر نشین درهاي خانواده

  عکس: م.معارف وند

ــت که در آن حداقل یکی از  ــویی اس ــکلی از زناش ازدواج کودکان ش

ســال ســن دارد. در بیشــتر موارد این دختر اســت که  18طرفین کمتر از 

، در ایران شــدطور که پیش از این بحث باشــد. همانهنوز یک کودك می

در نظر گرفتن ســن، رســیدن به یک آســتانه بیولوژیکی و جســمی بدون 

  ).1391ترجمان صالحیت براي ازدواج است(لویزا و وانگ، 

  

  

  

  

ـــتم هاي مردم رو می کرد. نمیمادرم کلفتی خونه ” تونس

کار کلفتی می کنم. اون موقع درس بخونم. خودمم االن 

یه نون خور کم کنم. فکر  که  به این فکر می کردم  فقط 

کار رو در حق خونو کنم. م میادهمی کردم دارم بهترین 

 . ”کنمدونستم با کی دارم ازدواج میحتی نمی

 

 ساله 32پاسخگوي زن، 

 کوي ال صافی، اهواز
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از منظر جنســـی و حقوق بشـــري عمل ازدواج زودهنگام کودکان پیامد 

ــت  ــت که به نگهداش ــنتی اس ــی و اعمال مخرب س ــرکوب جنس بدیهی س

شترنابرابري سرکوب بی سیتی و  سعه، انجامد. در جهان درحالمی هاي جن تو

بغرنج ازدواج زودهنگام کودکان با باال رفتن جمعیت جوانان رو به  ۀلمســـئ

سطح فقر، فقدان  ضیه افزایش  سئول در این ق صلی م ست و عامل ا افزایش ا

دانش و تحصیالت و تبعیت از الزامات فرهنگ مردساالرانه و باورهایی است 

هاي شان به ازدواج ت از دختران را در واداشتنکه به اشتباه حمایت و محافظ

سته سمانی و تبعیض پایدار می ناخوا سفانه باوجود پیامدهاي ج در دانند. متأ

قدمحق  مدختران جوان،  خات ندکی براي  گام  ۀهاي ا مل ازدواج زودهن ع

  شده است.کودکان در ایران برداشته

تر است شدهشناختهها هرچند عواقب ازدواج زودهنگام بر روي دختربچه
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ـــدت و عمق بیشـــتري بر آن زیرا اثرات این پدیده گذارد، اما ها اثر میبا ش

ــناخته  ــکه براي جهانیان تقریباً ناش ــفانه روي دیگر این س ــت. مانده متأس اس

سیار کمی بر روي اثرات ازدواج زوده نگام به مطالعات جامع و قابل اتکاي ب

عاد روي مردان انجام یل اب ته تحل اثرات ازدواج زودهنگام بر پســـران  وگرف

ــان بین ــناس ــال، حتی از جانب کارش اي که در مبارزه با ازدواج المللیخردس

شـــده اســـت (ازجمله یونیســـف، انجمن کنند نادیده گرفتهکودکان کار می

ـــان المللی تحقیق بر روي و مرکز بین 11، شـــوراي جمعیت10دختران نه عروس

  ).12زنان

منجر به فقدان فاحش دانش در خصـــوص  هاي تجربیکمبود این داده

ها اغلب وادار به ترك تنگناهاي ازدواج براي پسران خردسال شده است. آن

 ةهاي خانوادشوند تا از پس مسئولیتتحصیل و اتخاذ مشاغل سطح پایین می

فقر را که از  ۀجدید خویش برآیند. این نکاح و زناشـویی پیش از بلوغ چرخ

اي بخشــد. این تراژديواج بوده اســت، تداوم میگیري ازدابتدا علت شــکل

ست سربچه نی شد، بلکه یک چرخه در که در طول زندگی پ شته با ها دوام دا

از این رســم شــیادانه  کودك همســرانســتیزي همگانی براي بیرون کشــیدن 

 156هاي یونیســف، باره دلخراشــند. طبق اخیرترین دادهاســت. آمارها دراین

رغم این اند. علیکردهشان ازدواجزنده در دوران کودکیاکنون میلیون مردِ هم

جاب می عات بیشـــتري را ای طال که م باال  مار  قات و شـــ ند، هنوز تحقی ک

در خصوص شوهران خردسال صورت پذیرفته است. به  اندکیهاي بررسی

                                                                 

10. Girls Not Brides 

11. the Population Council 

12. International Center for Research on Women (ICRW) 
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ها میلیون پسر خردسال در تحقیقات بر روي ازدواج زودهنگام این معنا که ده

  اند.شدهجاري، عمالً نادیده گرفته ۀن و اقدامات پیشگیرانکودکان، مدافعا

سربچه شیوهتراژدي ازدواج زودهنگام بر زندگی پ ستیها و  شان هاي زی

بیمناك ازدواج زودهنگام  ةاثرات چشـــمگیري دارد و باري بر دوش پدید

اي که در آن فقدان بلوغ جســـمی و ذهنی ترجمان مســـائل افزاید؛ پدیدهمی

  اند.اش نقشی نداشتهگیريادتر در ازدواجی است که در شکلتر و حجدي

به تصــویب رســید،  1327طور که در اعالمیه حقوق بشــر در ســال همان

شده است. این امر در ازدواج زودهنگام کودکان انحراف از حقوق بشر تعریف

هاي موفق حقوق بشـــري نیز المللی و محلی چند و گردهماییمعاهدات بین

 خویش ۀیرا یک دختر یا پسر خردسال را از بسیاري از حقوق اولیمدون شده ز

ـــایت کامل و آزادانه در محروم می دارد  انتخاب، ازجمله حقِ داشـــتن رض

ـــامانو پدرانگی زودهنگاممادرانگی  تر از این موضـــوع، اینکه دوران . نابس

ها عمالً وجود خارجی ندارد. در بســـیاري از جوامع و کودکی، در زندگی آن

ها را براي ها و فرصـــتها که بزرگســـالی شـــمار فراوانی از موقعیتفرهنگ

به طور بی گام  غان دارد، ازدواج زودهن به ارم نهدختران و پســـران  ما اي رح

هاي رشد و موفقیت در روند طبیعی هاي فردي را سلب کرده و فرصتآزادي

یک کودك به ها از نقش ). بســیاري از آن17 :1377گیرد(منچ،را از کودکان می

شوند. ازدواج کودکان مانعی در جهت تحقق حقوق نقش مادر یا پدر وارد می

صیالت کودکان می سالمت و تح سعه، برابري،  شر، تو شود. این امر اثرات ب

اي دارد که شانس رشد فردي را براي هر دو جسمانی، روانی و احساسی ءسو

ه در خصوص دختران آورد. ازآنجاکه شمار و شدت این مسالجنس پایین می

هاي پیش از بلوغ و ها در خصــوص بارداريخردســال بیشــتر اســت، نگرانی



  13  میو مفاه فیازدواج زودهنگام کودکان، تعار

 

هاي الزم را ندارد، یک فرزند آوري در زمانی که بدنشـان به طور کامل آمادگی

سال شایان توجه می ۀم سف،بیمناك و  شد(یونی ). در ازدواج زودهنگام، 1395با

س سال در معرض تهاجم و آزار جن شونت خانگی، دختران خرد ی، تجاوز، خ

  گیرند.سوءاستفاده و طرد شدن قرار می

ــت، فقر یک عامل  ــورها و جوامعی که ازدواج کودکان حادتر اس در کش

. بنابراین بعد اقتصادي می گردداثرگذار در شیوع کودك همسري تلقی  ةعمد

اي اي در تداوم این رسم در کشورها یا نواحیازدواج کودکان نقش برجسته

نابع که در آن دختران یک  دارد ـــادي بر دوش خانواده و م مازاد اقتص بارِ 

ــاختار، منابع محدود خانواده و معدودش در نظر گرفته می ــوند. در این س ش

را تحت شعاع قرار می دهد و ها دستیابی به تضمینی علیه فقر مفرط، نگرانی

ــال ــري مردا این دختران خردس ــتراتژي حفظ بقا به همس ن تحت عنوان اس

ــیار بزرگ ــان درمیبس ــط وزارت امور تر از خودش آیند. در تحقیقی که توس

صر شد، نتایج از وقوع ازدواج  13اجتماعی م شین انجام  ستاي فقیرن در پنج رو

اي دختران خردسال با مردانی دو برابر سن خودشان از کشورهاي خاورمیانه

ــف، رهبران فقهی ). ابن قدامه، یکی از 1378و از طریق داللی خبر داد(یونیس

ست که دخترش  سنی مذهب، تأکید کرد که والد داراي این قدرت و اقتدار ا

سب وي درآورد، حتی اگر دخترش کمتر از  سري فردي منا سال  9را به هم

). چنین رسـم و 3606و  3683سـن داشـته باشـد(صــحیح البخاري، روایت 

ــتی د ــورهاي خاورمیانهبرداش میت دارد، وفور حاکها فقر بهاي که در آنر کش

در جوامع ســنتی جنوب صــحراي افریقا،  به طور مشــابهبســیار رایج اســت. 

                                                                 

13. Ministry of Social Affairs in Egypt 



  طنین سکوت 14

 

داماد دریافت  ةها مهریه را در شـــکل پول نقد یا احشـــام از خانوادخانواده

ند. در این کشـــورها از ازدواجمی به عنوان ابزاري براي کن گام  هاي زودهن

). عالوه 1373شود(بارت، نگهداشت اسکلت ضعیف جوامع سود جسته می

نا گام راهی براي ســـرکوب ز یت و بر این ازدواج زودهن ما ظاهر ح ن در 

ســت تا وي را تحت کنترل مردان قرار دهد. چنین قرارهایی محافظت از آنها

تضمین این امرند که فرزندانشان مشروع بوده و از مردانی هستند که قانوناً به 

ضمینشان درآمدهشوهري احترامی به زن یت قابلجایگاه و موقع ،اند. این ت

ع جام قل از گزارش کمیســـیون  1372دهد(دبی، خاص خود می ۀدر  به ن

ضعیت زنان،  ستان از و سنین پایین 1368پاک ). در چنین جوامعی دختران از 

ـــدن مردها به یاد می گیرند که از بیرون رفتن پرهیزکرده و مانع از جلب ش

سلطه پذیرانه شوند. والدین این رویکرد  شان  شویق کرده تا از او  خود را ت

  ).1376:1یک عروس جوان باارزش و خواستنی بسازند(کلدول و کلدول، 

  

  اندام تناسلی زنان و ازدواج زودهنگامسازي ناقص

بین ازدواج زودهنگام  ةآنچه به طور مداوم از آن بحث شده، ارتباط پیچید

اســت.  14تناســلیاندام ســازي کودکان و ســایر اعمال زن ســتیزانه مانند ناقص

شین یافته سطح کالن پی صوص رواج ختنه زنان در ایرانهاي پژوهش   15در خ

                                                                 

14. Female Genital Mutilation 

15. Ahmady, K. 2016. In the Name of Tradition. Female Genital Mutilation in Iran. 

Frankfurt am Main: UnCUT/VOICES Press. And 

)، به نام سنت، پژوهشی جامع در باب ختنه زنان در ایران، تهران، نشر 1394احمدي،کامیل (

 شیرازه
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حاکی از همبســتگی بین رواج این پدیده در چهار اســتان ایران اســت که در 

اصــلی با باالترین  ۀها تمرکز شــده اســت. هفت ناحیاخیر بر روي آن ۀمطالع

سبتاً باالیی از وق صدهاي ن وع ختنه زنان را داشـتند؛ آمار ازدواج کودکان، در

ازجمله خراسان رضوي، آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 

  آذربایجان غربی، هرمزگان و اصفهان.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دادند.زنان را در استان هرمزگان انجام می ۀهاي محلی که ختنبیبی

هاي جنسی است قرن بیست و یکم تداوم نابرابري ۀتنگنا و دغدغ

شکنند ساختار  ضایت آزادان ةکه  سلب  ۀپویایی و ر شان  زنان را از ای

ترین نیافته و فقیرنشـین، برجسـتهکرده اسـت. در کشـورهاي توسـعه

سیب سنتی و فرهنگی که بر حقوق زنان و دختران براي اعمال آ زاي 
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اندام ســـازي کند، ناقصاي آزادانه خدشـــه وارد میداشـــتن زندگی

 ۀبینی مردســـاالرانزودهنگام هســـتند. جهانتناســـلی زنان و ازدواج 

اندام تناســلی زنان و ازدواج ســازي اي که از طریق ناقصباســتانی

ـــده، مثال مبرهنی از نبود انتخاب هایی زودهنگام بر زنان تحمیل ش

 داشته باشند.ازدواج و پذیرش جامعه  ۀاست که افراد بایست در زمین

ــوم و فرهنگ  همواره به ،جنســی حقوق بشــردر طول تاریخ  رس

خشــونتِ جنســی توســل شــده اســت.  ةبراي نقاب گذاشــتن بر چهر

شکال چندگان شونت علیه زنان  ۀجهان ا تنها به این دلیل که زن  –خ

شکال چندگون -هستند شناخته و در هر کشوري زنان از این ا  ۀرا باز

ــونت رنج می ــونت علیه زنان اغلب خود را در اعمال خش برند. خش

دهند که دختران را در حد یک زا نشـــان مییبســـنتی و عرفیِ آســـ

صرف پایین می سري وکاالي تبلیغی  سومی مانند کودك هم  آورد. ر

  زنان. ۀختن

بالقو باط  ـــعی دارد که ارت ن ةاین بخش س زنان و  ۀبین اعمال خت

ضر  ست که گزارش حا شف کند. امید بر این ا ازدواج زودهنگام را ک

ها، مشـــیخط ۀتوســـع ۀدر زمینموردتوجه کارگزارانی قرار گیرد که 

مه نا ملِ بر مداخالت پیرامون این دو ع یه گزاري بر  ما ـــر ریزي و س

  سرکوب گرانه فعالیت دارند.

  

فهم دو  -ســازي اندام تناســلی زنان و کودك همســريناقص

  متغیر

ن ةپدید ۀتاریخچ ـــت اما می ۀخت توان گفت که این زنان ناپیداس



  17  میو مفاه فیازدواج زودهنگام کودکان، تعار

 

شـــود. خاورمیانه به فراونی اعمال میعمل در افریقا و برخی نواحی 

ــی ــال  2000تاریخی این پدیده را تا بیش از  ۀها دنبالبرخی بررس س

زنان در افریقا، خاورمیانه و اندونزي  .)1395اند(احمدي، دنبال کرده

این نه به  .دهندقریب به نیمی از جمعیت کشـــور خود را شـــکل می

هاي معناي آزاديســیاســی و نه به -معناي توانمندســازي اجتماعی

اقتصــادي، بلکه ترجمان ریســک و خطرات باالتري اســت زیرا اکثر 

ــیب ــکیل میزنان در این جوامع آس ــار آن را تش دهند. پذیرترین اقش

سی ها در جوامعی زندگی میبرخی از آن سا کنند که در آن الزامات ا

ترین نشــان ضــروريســازي خواســتار ناقص ،فرهنگ مرد ســاالرانه

ــلی_گی خارجی زنان ــاناندام خارجی تناس ــت و گرچه ختنه  _ش اس

ـــتان عراق،  ـــم در خاورمیانه، اندونزي، کردس زنان به عنوان یک رس

باشد. شود باالترین نرخ وقوع آن در افریقا میایران و یمن اعمال می

سی زنان در سازي ناقص شور آفریقایی یافت می 29آلت جن شود ک

یاري از آن ـــ قا که بس مابیش در مجاورت نواحی ها در غرب افری ک

  سنگال در غرب، تا شاخ افریقا در شرق قرار دارند.
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  درصد زنان ختنه شده در چهار استان کشور

ـــان داده  عات نش طال قل م که حدا ند  قا و  125ا میلیون دختر در افری

ـــال  15میلیون دختر زیر  30خاورمیانه ختنه را تجربه کرده و بیش از  س

ـــند. این بدان  ـــت هنوز در معرض این خطر در دهه آینده باش ممکن اس

ـــت که در هر  ـــازي ثانیه یک زن یا دختر دچار ناقص 10معناس اندام س

). ختنه بدون وجود رضــایت کامل و 1392(یونیســف،  شــودتناســلی می

  گردد.خود دختر انجام می ۀآزادان

هایی را در محور ســاختار ایران یافته ۀاخیر نویســنده در زمین ۀمطالع

چهار اسـتان آذربایجان غربی، کردسـتان، کرمانشـاه و هرمزگان به دســت 

ــول تجمله اینکه باکرگی یک زن از حیاتیداد؛ من  ةأمین گر آیندترین اص

ساب می شتنِ تأهل به ح اش را آید. اگر زنی نتواند باکرگیاو و قابلیتِ دا

شتِ آبرو حفظ کند، آبرو و عزّت خانواده ست. نگهدا اش را از بین برده ا

اوســـت و براي رســـیدن به این  ةو عزّت خانواده درنهایت باري بر عهد

  ).1395(احمدي،دهندهدف، زنان رسم ختنه را در خانواده ادامه می

سلیسازي در ایران زنانی که ناقص شوند، شان را متحمل میاندام تنا

ــه ــک و گــاه ب ــوع ی ــــل ن ــجــام در اص ــوع دوي آن را ان ــدرت ن ن

دیگر  ۀحال انواع ختنه از یک ناحیه به ناحی). بااین1394دهند(دهقان،می

 متفاوت است. براي مثال در برخی روستاهاي کرمانشاه و کردستان، زنان
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معتقدند که مقدار کمی خونریزيِ ناشـــی از یک برش ضـــروري ســـت 

که در ســـایر مناطق مانند هرمزگان اندام تناســـلی ممکن اســـت درحالی

  تر بریده شود.عمیق

با زنان را  ةو زندگی هر روز تنه زنان تنها عملی نیســت که جســمخ

). 1392کند(دانشــکده بهداشــت و پزشــکی لندن،دار میخدشــهرحمی بی

زنان تا حدود موجهی ما را به عمل مخرب دیگري وصـــل  ۀختن ۀمســـال

زاترین و کند؛ ازدواج زودهنگام کودکان. هردوي این اعمال از آســیبمی

ــنترایج ــتند که امروزه بر زندگی میلیونترین س ها دختر و زن اثر ها هس

ــته  ــیانه اندگذاش ــم وحش . بنابراین تفکیک و تمایز کامل بین این دو رس

تنهایی ). هر یک از این رسوم به1393غیرممکن است(طرح بریتانیا،تقریباً 

نمخرب یک زمی باهم در  که هر دو  مانی  ما ز ند، ا ند،  ۀا حد وجود دار وا

یب و ویرانگري آن ناك اســـت. در اتیوپی ازدواج شـــدتِ تخر ها بیم

ــازي زودهنگام کودکان و ناقص ــلی زنان به عنوان رایجس ترین اندام تناس

ها بر اند که محدودسازي آنشدهشناسایی 16زاي سنتیآسیب اشکال اعمال

زاي ریزي عملی بر روي اعمال آســیبســازوکار اســتراتژي ملّی و برنامه

ســنتی علیه کودکان و زنان در اولویت قرارگرفته اســت. در ســراســر دنیا 

با تبعات  به زندگی همراه  به تن دادن  یاري مجبور  ـــ زنان و دختران بس

ستند. هر دو ازجملسازي ناقصویرانگر هردوي   ۀو ازدواج زودهنگام ه

ـــنت حمایت  هنجارهاي قدرتمندند. هر دو از جانب مفاهیم زمان و س

شهمی ستند. هر دو انحراف از حقوق شوند. هر دو اعمال ری سنتی ه دار 

                                                                 

16. Harmful Traditional Practice 
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ـــی به فرد زنان و دختران ـــخص اند و هر دو برخالف تمایل و انتخاب ش

  اند.شدهتحمیل

جهانی است که  ۀختنه زنان ازدواج کودکان نیز یک مسال ةمانند پدید 

مرزهاي کشـــوري، ملّی، دینی و قومیتی را درنوردیده اســـت. عروســـان 

ــال در هر ناحی ــیاي  ۀخردس دنیا از خاورمیانه گرفته تا امریکاي التین، آس

ساله  شرقی و اروپا وجود دارند. هر سن  15جنوب   18میلیون دختر زیر 

  دختر در هر دقیقه است. 28کنند و این برابر با ازدواج میسال ازدواج 

با اســتناد به تعریف ســازمان بهداشــت جهانی، یونیســف و صــندوق 

سازمان ملل، ناقص زنان به معناي هرگونه فرایند حذف و سازي جمعیت 

برداشتن کلی یا جزئیِ بخش خارجی اندام تناسلی زنان یا هرگونه آسیب 

هر دلیل فرهنگی و غیرپزشــکی اســت(ســازمان  ها بهبه آلت جنســی آن

زنان یک اصــطالح کلّی، ســازي ). بنابراین ناقص1377بهداشــت جهانی، 

ـــتگاه  ـــترك و همگانی براي اطالق به درجات مختلف بریدگی دس مش

سلی خارجی تعریف ست و هر چهار آن ماهیتی تنا شده که بر چهار نوع ا

ــامل  بریدن کلیتوریس که برخی از ذاتاً بی رحمانه دارد. نوع چهارم آن ش

ـــتگاه آن تحت عنوان ختنه یاد می ـــوزاندن یا زخمی کردن دس کنند، س

ــیدگی  ــامی به واژن جهت تنگ کردن و کش ــلی و یا فروکردن اجس تناس

دســتگاه تناســلی، ســازي باشــد. از میان تمامی انواع ناقصهاي آن میلبه

ــناكرایج ــامل نوع آن نیترین که مخربترین آنترین و ترس ــت، ش ز هس

 هاي کلیتوریس است.برداشتن تمام بخش

زنان در جوامع سنتی این سازي یکی از اصول عقالنی عمده در ناقص

ست که این عمل آنها را براي ازدواج آماده ضمینی براي می ا سازد زیرا ت
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باکرگی دختر اســت. واقعیت تلخ این اســت که مردان نیز خود خواســتار 

ست از قبول دختري که باکرگیزنانند و مم ۀختن ةپدید از طریق اش کن ا

سرباز زنند یا مهریه شده  ضمانت ن شدن  را نپردازند. در اینجا اش ختنه 

ــمانت ــت که ض ــدگی گواه باکرگی عروس آینده اس کند وي می ختنه ش

جنســی نداشــته اســت. با وجود این  ۀهرگز قبل از ازدواج با کســی رابط

به ازدوا نان ، مردان  ـــمین و اطمی ند پول تض مایل ند و  غب تر با او را ج 

  دختر در ازاي وي بپردازند. ةبیشتري به خانواد

ستگی بین باکرگی و ناقص سلی زنان به قدري سازي پیو ستگاه تنا د

سی براي  شان ست که دختري که تن به ختنه نداده باشد عمالً هیچ  قوي ا

ـــتهزا در نظ  ر گرفتهازدواج نیز ندارد. آنها ناپاك، ناقص و گاهاً مورد اس

ست که این امر دختران را در معرض خطرات باالتري می شوند. بدیهی ا

دهد. در جوامع ســـنتی که ازدواج براي می چون فقر و داغ اجتماعی قرار

بی اعتباري و داغ  اینزنان منبع بارز بقاي اقتصادي و تامین معاش است، 

ــدن لطم 17اجتماعی ــی از ختنه نش ــااي هناش ــی براي وي به حس ــاس  باس

آید. یک دختر ختنه شــده خواســت انگیز تر بوده و احتمال بیشــتري می

براي ورودش به یک ازدواج اجباري یا زود هنگام وجود دارد زیرا مردان 

 18پاك"جامعه ســود جســته و مایلند که یک عروس  ۀمرد ســاالران ۀاز زمین

  ).53: 1394هیالري بوریگ،(و بکر داشته باشند "

  

ستگاه  سان بودن خا سلی سازي ناقصیک زنان و ازدواج اندام تنا

                                                                 

17. Social stigma 

18. pure 
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  زود هنگام

سلی زنان و سازي بین ناقصهایی شباهت به طور کلی - ستگاه تنا د

مرکزي هر دوي این اعمال  ۀازدواج زود هنگام کودکان وجود دارد. هســت

شتن رضایت کامل و  ست. حق دا ، عدم وجود رضایت و انتخاب فردي 

ست. چنین ج ۀآزادانه به ازدواج در اعالمی شده ا شر لحاظ  هانی حقوق ب

ــمیم  ــت که تص ــایتی زمانی که یکی از طرفین به قدر کافی بالغ نیس رض

ـــریک زندگیاي هآگاهان ـــایت نمی بگیرد ،اش در مورد ش تواند یک رض

  باشد. 19کامل و آزادانه

در بند شــانزدهم  20کنوانســیون حذف تمامی اشــکال تبعیض علیه زنان

ـــارهخود در مورد ازدواج زود  نامزدي و می هنگام کودکان اش کند که: 

ازدواج یک کودك نباید هیچ اثر قانونی داشـــته باشـــد و تمامی اقدامات 

ي مربوطه بایست در راستاي تعیین حداقل ها الزم از جمله قانون گذاري

  سن ازدواج صورت گیرد.

ـــارهاي اجتماعی و فرهنگی براي اعمال  ـــک از آنجا که فش بی ش

ه تناسلی زنان و ازدواج زود هنگام کودکان قدرتمند و دستگاسازي ناقص

پابرجا هستند، اثبات اینکه یک زن به شخصه راضی به انجام ختنه است 

شتن اینکه ختنه معموالً از روزمی دشوار بعد  ۀاولیهاي نماید. با در نظر دا

دهد، و همچنین اینکه در نیمی می از تولد تا زمان بلوغ و پس از آن رخ

کشورهایی که آمارهاي ملّی شان موجود است و دختران قبل از رسیدن از 

توان استنباط می ) ،1392شوند(یونیسف، می سالگی نقص عضو 5به سن 

                                                                 

19. Free and Full consent 

20. CEDAW 
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  کرد که مفهوم رضایت آشکارا غایب است.

شد ست،  ةرضایت در ازدواجِ ترتیب داده  شک ا زود هنگام نیز محل 

رضایت کامل و آزادانه و اینکه آیا زیرا تقریباً همیشه موضوع دردسر ساز 

صوص ازدواج  سال تمامی حقایق و اطالعات کافی در خ آن دختران خرد

هاي در حال توســعه را دریافت داشــته اند یا خیر، وجود دارد. در کشــور

دختر، یک نفر قبل از  9ســالگی و از هر  18یک ســوم دختران زیر ســن 

ه معناي کلمه ، به بردگان کنند. آنها بمی ســـالگی ازدواج 15رســـیدن به 

  ).53: 1394شوند(هیالري بوریگ، جنسی خردسال تبدیل می

 کودك ترتیب داده ةازدواج زود هنگام کودکان مطابق عرف توســط خانواد

شامل قول و قرارهاي توافقی بین خانواده هاست در زمانیکه می شود و اغلب 

شته راده و اها خود کودکان جوانتر از آن هستند که در این وصلت تصمیمی دا

ضایت از جانب  سائل ختنه زنان و ازدواج زود هنگام، ر شند. در هر دوي م با

  دیگران به جاي خود فرد لحاظ شده است.

زنان و ازدواج کودکان هر دو انحراف روشــنی از حقوق بشــري  ۀختن -

دختران و زنان و یک شکل از خشونت علیه زنان هستند. خشونت علیه زنان 

ست ساالنه زندگی میلیون آفتی ا شعاع خود قرارها که  دهد. می زن را تحت 

سه زن، یک نفر در طول زندگی ست که از هر  شده ا اش چنین تخمین زده 

ست. ناقص سیتی را تجربه کرده ا شونت جن سی و ازدواج سازي خ اندام جن

ــتند. این دو عمل ها زود هنگام کودکان بازنمایی از دســته خشــونت  -هس

ست  المللیبین ۀر توافقات چند گانهمچنانکه د شده ا سطوح  –مصوب  در 

زنان و دختران شناخته شده  ۀبه عنوان انحراف و نقض حقوق اولیّ المللیبین

  اند.
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سیون سیاري از کنوان ضع مهم و بنیادي را هاي ب سازمان ملل این مو

دارد می بیان 21جهانی حقوق بشـــر ۀتقویت کرده اند. بند شـــانزدهم اعالمی

  :که 

 مردان و زنان بزرگســـال حق ازدواج و تشـــکیل خانواده دارند و )1(

به اش حین ازدواج و یا فروپاشیدر حقوق برابري در خصوص ازدواج ، 

  شود.می آنها نسبت داده

ـــایت کامل و آزادان )2( ـــت  ۀازدواج تنها با رض هر دو طرف بایس

  صورت گیرد.

ــابهی در میثاق  ــال  المللیبینقیود مش ــوص حقو 1345س ق در خص

صادي،فرهنگی و اجتماعی و همچنین میثاق  در  1345سال  المللیبیناقت

  خصوص حقوق شهروندي و سیاسی مصوب شده اند.

د اوّل توافقنـامــ در خصـــوص لغو  1335مکمـل ســــال  ۀبـن

  ،تجارت برده و سنن و اعمالی مشابه برده داري.22بردگی

 ها یک زن بدون اینکه حق و:رسوم و سننی که به موجب آنC(1ماده (

شود، و یا در ازاي م سی قول داده  شد به ک شته با بالغ توانایی مخالفت دا

ـــوهر داده اش لطف از طرف خانواده، والدین یا قیماز روي پولی و یا  ش

  شود...

ثاق ســـال  3و2و1ماده  به  1333از می در خصـــوص رضـــایت 

  ، حداقل سن ازدواج و وضعیت ثبت عقد:23ازدواج

                                                                 

21. UDHR 

22. Supplementary Convention on the Abolition of Slavery 

23. Convention on Consent to Marriage 
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ـــایت کامل و آزادان )هیچ1(  هر دو طرف قانوناً  ۀازدواجی بدون رض

نبایســت صــورت گیرد. همانطور که در قانون مطرح شــده اســت چنین 

  بیان شود. شخصیرضایتی باید توسط آنها به طور 

)احزاب دولتی میثاق حاضر بایست حداقل سن ازدواج را مشخص 2(

مه این توافق نا ۀیماختیاري ضمهاي نمایند(این حداقل سنی مطابق توصیه

باید نسال نباشد.) هیچ ازدواجی مطابق قانون در زیر این سن  15کمتر از 

صالحیت به  صاحب اختیار و با  صورت گیرد ، مگر در زمانیکه یک فرد 

  نفع طرفین و با دالیل جدي ، معافیت از شرایط سن را خاستار شود.

صاحب 3( سئول  سط یک م ست تو صالحیت ) تمامی ازدواجها بای

  ثبت شوند.

در  24زنان ۀحذف تمامی اشـــکال تبعیض علی ۀتوافقنام 1601 ةماد

ــال  ــاوي مقرر 1358س ــول زیر را براي زنان و مردان به طور مس  اص

  دارد:می

  الف: حق یکسان براي اقدام به ازدواج.

اج شریک زندگی و اقدام به ازدو ۀب: حق یکسان براي انتخاب آزادان

  ضایت کامل و آزادانه.تنها در صورت داشتن ر

ــت از 1602 ةماد. : نامزدي و ازدواج کودك هیچ منشـــآ  عبارت اس

ــت  ــته و تمامی اقدامات الزم از جمله قانون گذاري بایس ر دقانونی نداش

  جهت تعیین حداقل سن ازدواج صورت گیرد.

ــال  ةدر ماد ــور آفریقایی س ــت و یکم از منش در مورد  1369بیس

                                                                 

24. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
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: ازدواج کودکان و  شــده اســت که مصــوب 25حقوق و رفاه کودکان

نامزدي دختران و پســران خردســال بایســت منع شــده و اقدامات الزم از 

جمله قانون گذاري، جهت تعیین هجده ســـالگی به عنوان حداقل ســـن 

  ازدواج صورت گیرد.

حقوق کودکــان همواره ازدواج زود هنگــام کودکــان را در  ۀکمیتــ

ستهاي گردهمایی سري آفریقا علیه ا سی کودکان، به عنوان سرا عمار جن

-43: 1381یک استعمار جنسی تجاري تعریف کرده است(میخائیل اس، 

49.(  

ن ـــنین  ۀخت زنان و ازدواج کودکان معموالً در حول و حوش یا در س

ود پایان غم انگیز کودکی و ور ۀدهند و مشــخصــمی پایین تر از بلوغ رخ

  ناگهانی به بزرگسالی و ازدواج است.

ی از رسیدن به بلوغ جسمی و احساسی به دنیاي بزرگسال دختران قبل

تبعات ســالمت جســمی و  پذیرش شــوند که آنها را وادار بهمی هل داده

سنین خیلی پایین و یا بارداري سی بارداري در  سا کند. می متعددهاي اح

ستفاده  سوء ا شد،  سالتر با ر دهرچه دختر در زمان ازدواج جوانتر و خرد

  زود هنگام و اجباري براي وي بیشتر است. جنسی ۀرابط ۀزمین

ع جام حث از آن رفت، در  که قبالً ب مانطور  که عمًال  ۀه قا زنی  آفری

فرهنگی و هنجارها هیچ هاي نتواند ازدواج کند وجود ندارد زیرا نگرش

کنند. همچنین نمی جایگاهی براي زنان ازدواج نکرده یا فاقد فرزند لحاظ

ـــده ازدواج عموم مردم بر این باورند ک ه هیچکس با یک دختر ختنه نش

                                                                 

25. African Charter on the Rights and Welfare of the Child 
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نخواهد کرد. در نتیجه ختنه نکردن یک دختر ، تباهی آینده وي را در پی 

  متاهل شدن نقص عضو کردن ارگان جنسی است. ۀدارد و الزم

ی با انواع اعمال آسیب زاي سنتترین در این پیوستار دو شکل از رایج

  شوند.می ا موجبهم در آمیخته و تداوم خشونت علیه زنان ر

شور سلی زنان، ازدواج زود هنگاسازي ناقصها در برخی ک م اندام تنا

ـــ نتی کودکان را به عنوان نتیجه در پی دارد. در برخی موارد در جوامع س

  ازدواج کودك بعد از وقوع ختنه روي داده است.

یاد حفاظت از دختران ـــال انتظار26مطابق بن رود می ، از دختران خردس

سنین پایین، با نقش که بعد از شان در  سري و هاي اعمال ختنه بر روی هم

ـــري بان حقوق بش یده  ند. طبق گزارش د یاب طابق  در برخی  27مادري ت

نههاي گروه به خت به تن دادن  تا براي می قومیتی دختران وادار  ـــوند  ش

ازدواج آماده گردند. زنان نیز مانند کودکان به این باور رسیده اند که ختنه 

صحهآیینی  گذارد. در هر دوي می ست که به ازدواج زود هنگام کودکان 

شوند و این پیش می این سنن کودکان به طرزي تراژدیک در هم شکسته

 باشد.می در آمدي خشونت آمیز و نفرت انگیز به مقاربت جنسی

ــئولیت پذیري و  ــیعی با موقعیت اجتماعی ، مس ــطح وس هر دو در س

در  –آیند می زناشـــویی دختر به دســـتکه با ارزش  -آبروي خانوادگی

ـــتاهاي کنیاي مرکزي دختران یک منبع معاش و  ارتباطند. در برخی روس

ــاب ــام به حس و جانکاه تر اینکه همانطور که  آیندمی درآمد معادل احتش

شد، یک  شده قبالً بحث  شته و دختر ختنه  شتري دا از نظر عوام ارزش بی
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  واهد بود.مهریه و قیمتش نیز متناسباً باالتر خ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بسیاري از جوامعی که در آن رسوم ختنه زنان حافظ و بازنماي آبروي 

ست بلکه قرار و عهدي میان  شانند ازدواج تنها پیمان میان دو نفر نی پدران

سته به پاکی،  شتی از حیثیت و آبرو واب ست .چنین پندا شان ا خانواده های

ست که از طریق  سخت رفتارباکرگی و خوش رفتاري زنانی ا هاي کنترل 

اجتماعی و جنســی شــان حاصــل گردیده اســت. این امر به مرور معناي 

مهریه  ةدریافت کنند ةعروس خردســـال و خانواد ةافتخار را براي خانواد

 ).162-137: 1383به خود گرفته است(مقدم، 

سی سازي ناقص سیب پذیري جن زنان و ازدواج زود هنگام با فقر و آ

ـــان در مقابل ارتباط دارند در  حالیکه والدین در پی حمایت از دخترانش

صادي و اجتماعی اند. خانوادههاي سختی سم را به عنوان ها اقت این دو ر

تاري باف به بر فقر در  بت غل هاي مث کار که فرصــــتمی راه ند  هاي دان

ها اقتصادي و حمایت اجتماعی از زنان محدود است. بدین طریق خانواده
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ـــان  دختران ۀاز طریق ختن و ازدواج کودکان در پی محافظت از دخترانش

  در مقابل این خطراتند.

فقر، دلیل زیر بنایی عقالنیت در ازدواج زود هنگام کودکان اســـت. با 

ـــت ـــیلی براي دختران و فرص هاي در نظر گرفتن امکانات اندك تحص

سري از شغلی، کودك هم شی و  جانب والدین و گاهاً خود  محدود آموز

ـــود. هزینهمی عقالنی دیده ۀوان یک گزین، به عندختران پرداختی هاي ش

سط خانواد شد: براي  ةتواند کمک مالی براي خانوادمی داماد، ةتو دختر با

ـــت. با این  "رفاه عروس"هاي مثال هزینه که در اتیوپی جنوبی رایج اس

سنین پایین ازدواج کنند به احتمال زیاد فقیر بوده می حال دخترانی که در 

باقی و فقیر ـــم کودك می نیز  تاثر از رس که م یت دخترانی  ند و اکثر مان

ــري اند؛ محکوم به زندگی ــتند که به لحاظ مالی و اجتماعی اي همس هس

ناامن و متزلزل است. این یک تناقض آشکار در نظام باورهاي بسیاري از 

می دهند و  والدینی ســت که دخترانشــان را در ســنین بســیار کم شــوهر

که این ند  قد خانواده را افزایش معت کل  یت دختر و  هد. در می امر امن د

ید ـــري را تشـــد یت، فقر رواج کودك همس ها بل می ن قا که در م ند  ک

ـــازي مونث فقر را در پی دارد. ازدواج زود هنگام بخش جدایی ناپذیر س

نظام کنترلی مرد ساالرانه بر روي جنسیت زن است. در بافت جنسیتی و 

کنند که ریسک درگیر شدن می ن احساسآسیب پذیري درك شده، والدی

سی قبل از ازدواج، بیماري شان در روابط جن سی هاي دختران مقاربتی جن

شدن اعتبار اجتماعی را دار یا ایدز، بارداري، رسوایی و لکه HIVخصوصاً

ـــطح توقعات پایین از زندگی، اي هآورند. در زمینمی پایین اجتماعی با س

شتاقند تا زمانی که سري فرد والدین م شان به هم  يزنده اند ببینند دختران
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ــمنی دیگر نیز در این میان وجود  ــب در آمده اند. البته یک عامل ض مناس

دارد و آن هم این است که والدین با ازدواج دادن زود هنگام دخترانشان، 

ته هایی هامید دارند که در نبود یک امنیت اجتماعی جایگزین، نو ـــ داش

وردگی از آنها مراقبت کنند. کودك همسري زنان باشند که در سنین سالخ

و دختران را در معرض خطرات خاصی چون خشونت جسمی، روانی  و 

ازدواج زود  ۀدهد. مانند مســألمی جنســی در ســراســر زندگی شــان قرار

اندام تناسلی زنان نیز بخشی از نظام کنترلی سازي هنگام کودکان ، ناقص

س سیمرد  سیت و  طبیعی بودنبوده که  زنانه االرانه بر روي امیال جن جن

ـــی  ـــد و زنانگی را نادیدهدر امیال جنس ترین گیرد. یکی از مهممی رش

ست که زسازي ناقصهاي پیامد سلی زنان این ا ستگاه تنا نانی را که به د

سیآن تن داده اند  سمی و روانی محروم ،از تمایالت جن دارد. این می ج

ــاخ ــوص در س ــی وافر که به خص تار زندگی خاندانی و تباري میل جنس

آید. ختنه زنان می احتیاج به کنترل دارد، اکنون تهدیدي جدي به حســاب

ـــی عمل به عنوان ابزاري براي کنترل امیال جنس کند. می در این حیطه، 

شـــوند و در نتیجه مطیع و می دختران معموالً پیش از بلوغ ختنه را متقبل

). والدین 53: 1394ري بوریگ، سلطه پذیر شوهرانشان خواهند بود(هیال

دانند، از ازدواج زود هنگام نیز می به همان دالیلی که ختنه زنان را مفید

ــان را از می حمایت ــش ــی دختران و به عبارتی ناموس کنند تا امیال جنس

سوم در واقعیت به  سفانه هر دوي این ر طریق ازدواج محافظت کنند. متأ

صادي بر پیدفیلیا سی با کودکان)  ۀ(تمایل به رابط 28لحاظ فرهنگی و اقت جن
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  گذارند.می صحه

دســـتگاه تناســـلی زنان و ازدواج زود هنگام کودکان ســـازي ناقص_

  اندازند.می سالمت باروري زن را به خطر

اندام تناســلی زنان داراي یک ســیســتم ایمنی اســت که  ۀمخاط ناحی

و سطوح   در اندام تناسلیها ایمنی سلولهاي پاسخسازي کارکردش فعال

سی را می رحم ۀدهان شرایطی که در آن دختران جوان مقاربت جن شد.  با

بیشتر ها آسیب پذیري آنها را به عفونت ۀکنند ممکن است دامنمی تجربه

تواند مانع از تولید می جنســی شــتاب آمیز و غیر توافقیهاي کند. آمیزش

بگیرد.  را توانست جلوي نفوذ ویروسمی مخاطی شود که به خودي خود

سلی افزایش موجباین امر  ستگاه تنا شاي د سیب و پارگی غ و  شده آ

بخشد. اندام تناسلی یک زن جوان در زمانی می را تسهیلها ورود ویروس

ــروع به اولین عادت ماهانه ــد و بلوغ  ةکند به اندازاش میکه ش کافی رش

ی به نازك واحد ســلول ۀپرده از یک الی ةنیافته اســت. اگرچه مخاط دیوار

یدااي هدیوار ـــخیم تغییر پ کند، چنین تحولی تا اواخر می چند الیه و ض

ـــروع ده باید ۀنوجوانی و ش ها تکامل نمی  ید و بیلی، دوم زندگی آن (رِ

ـــی و ناباروري از تبعات دیگر ازدواج 1376 ). درد در حین آمیزش جنس

سی ست. هرچه دختر در زمان اولین مقاربت جن اش زود هنگام کودکان ا

جنسی اجباري، زود هنگام و مداوم که به  ۀرابط ۀتجرب دران تر باشد، جو

شـــدید، هاي درد ازاحتمال کمتري توافقی و از روي رضـــایت اســـت، 

. ي رنج می بردجســمی، صــدمات و عوارض پارگی باالترهاي آســیب

ــکی بااینحال  ــک و خالی پزش ــوزحقایق خش کودك ورود یک  اثر جانس

ــال ــماً نابالغ  و خردس ــی دنیاي مقاربت به راجس  به طور کاملهاي جنس
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شریح ساله میلیونکنندنمی ت سیا که هر  سال به ها . در جنوب آ دختر خرد

آیند، خطرات همراه با فعالیت می همســري مردان بزرگتر از خودشــان در

د (میثور نشومی جنسی زود هنگام و تحمیلی، از جمله بارداري را متحمل

  ).1382و همکاران، 

ندر موار نان ، نرخ ۀد خت باروري و نرخ مرگ و میر هاي ز عمومی 

نوزادان به دنیا آمده از مادرانی که ختنه شــده بودند بســته به نوع ختنه به 

ست(توبیا، دار طرز معنی : 1373و چشمگیري باالتر از حد متعارف بوده ا

دیگر افزایش نیاز به احیاي نوزادانی که مادرانشان  ۀ). یک مطالع712-716

درصد  66ع سوم ختنه را تجربه کرده بودند را، به طرز شگفت انگیزي نو

که از مادران ختنه ی ارزیابی کرد. مشــابهاً نرخ مرگ و میر در میان نوزادان

در حین زایمان یا بالفاصله بعد از آن، بسیار باالتر  شده به دنیا آمده بودند

شکالت نوزادان عمدتاً در نتیج شد. م سایرین گزارش   29توقف زایمان ۀاز 

ـــی قرار نگیرد،می به وقوع 30یا زایمان طوالنی  پیوندد که اگر مورد بررس

سترس جنینیمی سانی به بافت 31تواند به دی سیژن ر بدن و هاي ، کمبود اک

  شود.منجر متأسفانه مرگ جنین 

ــازي ازدواج زود هنگام کودکان و ناقص ــلی زنان از س ــتگاه تناس دس

ند که همزمان هســـت لت و امنیت یک زنپابرجاترین دشـــمنان منز ۀجمل

سرکوبگري زنانه  -داراي دو قدرت محافظت شت  سلط مردانه و نگهدا ت

ــنت ــیت را در زیر نقاب س ــونت بر مبناي جنس ــت. هر دو خش هایی اس
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کنند که در طول زمان در درون یک فرهنگ مرد ساالرانه شکل می تقویت

  اند.گرفته

ست که ختن سیده ا  ۀزدواج کودکان را در مجموعزنان و ا ۀزمان آن ر

 42اشــکال خشــونت علیه زنان قرار دهیم. آمارها حاکی از آن اســت که 

، قبل سال قرار دارند 24الی  15درصد از زنان درآفریقا که در گروه سنی 

درصــد از زنان  48ســالگی ازدواج کرده اند و  18از رســیدن به ســن 

). با در نظر 1384درآســیاي جنوبی نیز داراي همین وضــعیتند(یونیســف،

شتن اینکه این دختران اول ختنه شده و سپس ازدواج کرد رسیدن اند، هدا

ـــتنباط غم انگیز که ختن کان را زنان راه ازدواج زود هنگام کود ۀبه این اس

  نماید.می کند، اجتناب ناپذیرمی هموار

 زنان و کودك همسري ۀآنچه بدیهی است این است که به رسوم ختن

بهنمی ـــت. توان  یاز دیگري س هایی پرداخت زیرا معموالً یکی پیش ن  تن

ـــیتی بلکه معلوهاي زنان و ازدواج کودکان نه علت نابرابري ۀختن ل جنس

  آن هستند.

  

  32ازدواج زود هنگام و چند همسري

ط یک فرد نق ندگی  ظات  ۀازدواج همواره در ز عطفی بوده و لح

یک الگوي  شــود. ازدواج کردن،می شــادي و جشــن او در نظر گرفته

با هدف ایجاد اتحاد و اتکاي متقابل براي برآورده  ـــت که  نهادي اس

بطــ گی شــــکــل ۀکردن را نواد فی خــا ط کول و می عــا ن ــا یرد(ب گ

                                                                 

32. polymagy 
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ـــري").  1384همکاران، ـــویی میان تنها دو  "33تک همس به پیوند زناش

ـــود و در مقابل می نفر گفته ـــري"ش قرار دارد که در آن  "چند همس

). برخالف 1395گیرد(دوگالس،می صورت ازدواج با همسران متعددي

ازدواج که معموالً همراه با جشن و مراسمات خاص است، در ازدواج 

وجود ندارد. هایی زود هنگام کودکان و چند همســـري چنین جشـــن

صاً در آفریقا (البته نه  صو شورها، خ سیاري از ک صلت چند زنی در ب و

  گیرد.می منحصراً) به فراوانی صورت

صد از در 36آفریقا به استثناي اوگاندا (که در آن هاي کشوردر تمامی 

یسه کنند، در مقامی چند زنی زندگیهاي زنان در مناطق شهري در ازدواج

درصــد اســت)، چند همســري  32با آمار مربوطه در مناطق روســتایی که 

  بیشتر در مناطق روستایی رایج است تا مناطق شهري.

صلت شترهایی چنین و صد فقیر رخ 20در میان زنان  معموالً بی  در

صد طبق 20دهد تا زنان می شدت با  ۀدر سوادي به  باالي جامعه. کم 

صیالتی  ست. زنانی که هیچ تح ستگی  سري داراي همب عمل چند هم

ـــیالت ابتدایی را  ـــه با زنانی که حداقل تحص ـــته اند در مقایس نداش

شده می رچند زنی درگیهاي به احتمال بیشتري در وصلتاند، هگذراند

هاي اند. همزمان با افزایش سطح سواد دختران ، نسبت شان در ازدواج

ـــوهر در می چند زنی کاهش ـــنی عمیق بین زن و ش فاوت س بد. ت یا

صلت سريهاي و شتر از ازدواج تک هم سیار بی شد. می چند زنی ، ب با

ــان  3در نپال تنها  ــد زنانی که والدینش ــال با هم اختالف  4-0درص س
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  کردند.می ، در یک وصلت چند زنی زندگیسنی داشتند 

ـــان ها در حالیکه این میزان ـــال  14-10براي زنانی که والدینش س

شان بیش از  شت 15بزرگتر بودند و زنانی که والدین ند، سال اختالف دا

صد باال 20و  9به ترتیب  سکار و نامیبیا در صد بود. در ماداگا تري در

از جمعیت، در وصــلت چند از دختران در مقایســه با ســهم کلی زنان 

ـــمی در  ـــت که چنین رس زنی ازدواج کرده بودند، و این بدان معناس

  کشورهاي نامبرده به طرز رو به افزایشی شیوع دارد.

ـــري را از منظر ازدواج کودکان بنگریم، این  که چند همس مانی  ز

رســم به عنوان مجوزي براي بی بند و باري جنســی و انحراف فاحش 

نان جلو تمی هاز حقوق ز ید. کمی ما لل  ۀن ـــري ســـازمان م حقوق بش

م نا خالف توافق که چند زنی م ـــوص  المللیبین ۀگزارش داد  در خص

حقوق سیاسی و مدنی است. در رسم چند زنی حق مساوات در عمل 

نا که در عمل، چند  ـــت، به این مع ـــده اس ته نش ازدواج در نظر گرف

نقض جایگاه و منزلت زن  اینشود و می همسري به چند زنی محدود

شود سیاري از کشور34بوده و باید برچیده  ست بدانیم که ب هاي . جالب ا

سعودي،  ستان  سري رواج دارد، مانند عرب شین که چند هم سلمان ن م

حد یاالت مت ـــودان جنوبی  ةا مان و س مالزي، برونئی، ع عربی، قطر، 

ند. چند را امضــا نکرده ا 35حقوق ســیاســی و مدنی المللیبین ۀتوافقنام

ـــري و ازدواج زود هنگام به معناي زندگی ماالمال از تبعیت اي همس

جنســـی، بردگی اقتصـــادي و انجام حجم زیادي از کارهاي ســـنگین 

                                                                 

  .. برابري حقوق بین زنان و مردان/ دانشگاه مینسوتا، کتابخانه ي حقوق بشري34

35. ICCPR 
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سري با وجود  سري و چند هم ست. اثرات مخرب کودك هم خانگی 

تبعات منفی آن از  ۀشـــود. دامنمی حقایق زیان بارش نادیده انگاشـــته

سد هرگون صیل و  صت گرفته تا ترك تح سب مهارتعدم ه فر هاي ک

سالمت بهینه و پایان دورانی از زندگی  شغلی، تحلیل رفتن  زندگی و 

توانســت پیش می ســت که به اقتضــاي ســن الفت و محبت زناشــویی

تحمیلی چند همســـري، آمیزش جنســـی را تبدیل به یک  ۀبیاید. رابط

ـــاحمی خدمت و کاالي مورد انتظار ب چندین کند. دختران معموالً ص

ـــر ـــوند. یک مرد در جهان میانه روي مرد می فرزند و ترجیحاً پس ش

یابد و مزیت می با داشتن همسران متعدد اهمیت و احتراماش ساالرانه

شـــود که از طریق آن ســـود می داشـــتن چندین زن به جایگاهی بدل

ــل ــادي حاص ــطح پایین در جامعه  ۀگردد. زنان به یک طبقمی اقتص س

  که ارزششان به خاطر کار خانگی و باروري است.شوند می منتسب

ـــري یک نقطه عطف محوري براي محققان در  ماهیت چند همس

ـــوع یک متغیر مداخله می ازدواج کودکان ۀزمین ـــد،زیرا این موض باش

ـــونت خانگی، نرخ باالي  با درجات باالیی از اثرات منفی خش نه  گرا

ماريگیري باروري و قرار قاربتی هاي در معرض بی عداد م خاطر ت به 

که یدز (نمی زوجین اســـت. دخترانی  به ا ند چگونه از ابتال  ) HIVدان

چند زنی هاي رود که در وصــلتمی جلوگیري کنند، احتمال بیشــتري

  درگیر شوند تا کسانی که از این امور آگاهی دارند.

ستفاد  سوء ا سک باالي  شده که  ةری سی اغلب در مواردي دیده  جن

داده شده که او نیز مانند خودش خردسال است. دختر به همسري مردي 

ــت از  ــت که دختر قادر نیس ــال بودن داماد، بدیهی اس با عطف به خردس
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ـــدیداً در معرض هاي محافظت ـــد، و این امر او را ش الزم برخوردار باش

سیب ستفادههاي آ سوء ا شونتی،  سی و بی احترامی از جانب هاي خ جن

ـــو ـــوهر و عموها قرارمردان بزرگتر خانواده مانند پدر ش  هر، برادران ش

).  بســیاري از دختران با 1385-1384دهد(یونیســف، گزارش ســري می

ـــمیم گیري ـــانسهاي تص زندگی و تغییرات  ةپایین آمدهاي اجباري، ش

که هم اکنون یک اي هشـــوند که آنها را از دختر بچمی ســـریعی روبه رو

سال تبدیل ست به یک مادر خرد سال ا سر خرد عمل فراگیر  .کندمی هم

سال یک جنب سري دختران خرد ست.  ۀچند هم سري ا منحط از چند هم

ــري را هموار کند. از می ازدواج زود هنگام کودکان راه روایت چند همس

ط خانگی راب گام و فقر  ـــري و ازدواج زود هن که بین چند همس جا   ۀآن

یات از درون به هم مرتبط اي قوي وجود دارد، ذکر این نکته که این روا

ـــت که  تاکید کنیم که در  ـــت و همچنین مهم اس اند خالی از لطف نیس

که مسائل ازدواج زود هنگام کودکان و چند همسري ها بسیاري از کشور

به طور همزمان و با رضــایتی اجباري وجود دارد، تغییرات ســریع اقلیمی 

ست که منجر به قحطی غذا، ازدیاد فقر و افزایش جمعیت شود می هم ه

به و تمامی اینها باري مضاعف بر دوش زیر بناي ضعیف اقتصادي جامعه 

ــاب می آید ــري داراي تبعات 1392(بنیاد فورد،  حس ــم چند همس ). رس

ضاي خانواده را افزایش ست زیرا نه تنها تعداد اع صادي نیز ه دهد می اقت

 واکند و در نتیجه آنها را می بلکه بار روي دوش والدین را هم سنگین تر

دارد که براي رهایی از این بار دخترانشان را نابالغ شوهر دهند. ازدواج می

ستراتژي مقابل سري در اینجا ا صادي و  ۀزود هنگام کودکان و چند هم اقت

  آید.می سبکبار کردن خانواده به حساب
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شابهاً در فرهنگ ستهاي م روابط  ۀسنتی ازدواج کودکان دلیل برج

است. پسران در یک نقطه از زندگی به این نامشروع خارج از خانواده 

رســند که از زندگی شــان در عنفوان کودکی لذتی نبرده اند و می باور

شویی به هیجان آمده و بنابراین به  االن از بودن در روابط خارج از زنا

شکل سر به می هنجارهاي غیر اخالقی جامعه  دهند. به محض اینکه پ

ستا را به می سن بلوغ سد و رو صر شغل ترك دق کند، می پیدا کردن 

ممکن است به دختري دیگر عالقه مند شود. این امر به پیدایش موارد 

انجامد. در چنین مواردي همسر می متعدد دو همسري و چند همسري

معموالً از خانه بیرون  –که در سن خردسالی ازدواج کرده است  -اول،

ـــده و مورد بی احترامی قرار ـــت که کودك  گیرد. این زمانیمی ش س

ــع بی رحمانه تري به خود گیرند. می همســري و چند همســري موض

ازدواج زود هنگام مســئول اعمال اشــکال مختلف خشــونت علیه زنان 

  ).1385-1384است(یونیسف، گزارش سري 

کنند، که این می بســیاري از مردان مخفیانه با زنان دیگري وصــلت

در  می نماید. دشوارموضوع تشخیص دقیق وضعیت چند همسري را 

اکثر کشورهایی که حداقل سن ازدواج وضع شده است، شمار فراوانی 

به طور  کان  گام کود ـــري و اکثراً ازدواج زود هن ند همس از موارد چ

ــمی ثبت ــف، نمی رس ــوند (یونیس ــن 1384ش ) و برخی از والدین س

ستکاري و جعل شان را د سري از این می دختران شانس چند هم کنند. 

ـــتري می یابد زیرا اومی ي مرد افزایشطریق برا ـــران بیش تواند همس

ـــتایی که  عالوه بر دختر جوان برگزیند. چنین اقداماتی در مناطق روس

ستی ثبت سان تر نمی معموالً گواهی تولد وجود ندارد یا به در شود آ
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ــف، می اتفاق ). با توجه به اینکه گواهی ازدواج یک 1384افتند(یونیس

ــ ــناس ــطح مدرك هویتی و ش ــنادي س ــت، فقدان چنین اس ایی مهم اس

 حزن انگیز کودك همسري و چند همسريهاي دیگري به مراتب پیامد

  افزاید.می

ـــتراتژي حقوقی براي مبارزه با کودك هاي در بازنگري قانون و اس

ــخت زنان که  ــیدن تجربیات س ــویر کش ــري و چند زنی، به تص همس

  .ست شوند ضروريمی معموالً در قانون کنار گذاشته

  

  نگاهی به رواج جهانی کودك همسري

سئل سري یک م ست که ۀکودك هم شمی جهانی ا  ۀتواند در هر گو

دنیا، از خاورمیانه گرفته تا آمریکاي التین، آسیاي جنوبی و اروپا یافت 

شان سیاري نواحی می شود. تحقیقات ن دنیا دهند این امر نه تنها در ب

با روي گشاده و رضایت  آن رااعمال کنندگانِ آن، دهد، بلکه می رخ

ـــومی جایگاهی اجتماعاً پذیرفته می قلبی انجام دهند زیرا چنین رس

سازمان 1389شده دارند(گافنی ریس،  شی از  دختر،نه "). طبق گزار

هانی  "1عروس مار ج بد، آ یا کاهش ن کان  ند ازدواج کود ، اگر رو

سال  1,2ازدواج کودکان به  سید 2050میلیارد مورد در  . با خواهد ر

و درصــد ها، اکثر موارد ازدواج کودکان ها این حال به لحاظ نســبت

ست. این دو ناحیه  سیا متمرکز ا در جنوب صحراي آفریقا و جنوب آ

به عنوان مرکز و محور ازدواج زود هنگام کودکان شناسایی شده اند. 

                                                                 

1. Girls, not brides 
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سعه، روند ازدواج دختران نوجوان رایج و  شورهاي در حال تو در ک

شرایط  است. هنجارهاي اجتماعی و مفاهیم قالبیِفزونی عمیقاً رو به 

بزرگسـال تر براي ازدواج مطلوب و  مطلوب باعث شـده اسـت زنانِ

در هند، نزدیک به  1369خواستنی نباشند. بر اساس سرشماري سال 

ــنین 5 ــد از دختران بین س ــال و بیش از  14-10درص ــد  35س درص

صندوق هاي قل از یافتهسال ازدواج کرده بودند. به ن 19-15دختران 

درصــد  74درصــد از زنان در بنگالدش و  51جمعیت ســازمان ملل، 

ـــن  ـــیدن به س ـــالگی متاهل بوده اند  18زنان در نیجر قبل از رس س

خاصــی از هاي ). در بخش1391(صــندوق جمعیت ســازمان ملل، 

غرب آفریقا، شــرق آفریقا و آســیاي جنوبی ازدواج قبل از بلوغ یک 

ــئل ــگام غیر معم ۀمس ــت(پیش ــمال 1385، المللیبینول نیس ).  در ش

آســیا ازدواج بالفاصــله پس از هاي آفریقا، خاورمیانه و ســایر بخش

بلوغ بخشــی از ســنت و تا حد زیادي در درون فرهنگ نهفته اســت. 

ــتثنا  ــم اس ــرقی نیز در بکارگیري این رس آمریکاي التین و اروپاي ش

سـال  18-16فاصـله سـنی نبوده و در آنها دختران نوجوان اغلب در 

 اغلــب ازدواج اجبــاري تلقیهــایی کننــد. چنین ازدواجمی ازدواج

شریک می ضایت در انتخاب  شتن ر شوند زیرا این نوجوانان بدون دا

زندگی شان وادار به وصلت زناشویی شده اند. از این رو، از ازدواج 

شــود می زود هنگام اغلب تحت عنوان ازدواج اجباري و تحمیلی یاد

  (کالرك، چ.ن).

ست که ازدواج زود هنگام کودکان رو  شواهد آماري دال بر این ا

به کاهش گذاشــته اما این فرآیند کاهشــی در نواحی و کشــورهاي 
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ــمالی درصــد  مختلف نابرابر بوده اســت. در خاورمیانه و آفریقاي ش

 ۀســـالگی ازدواج کرده اند در طول ســـه ده 18زنانی که زیر ســـن 

صف کاهش شته تا ن صد 34پیدا کرده، یعنی از  گذ صد  18به  در در

جنوبی آمار ازدواج مربوط به ازدواج دختران  رسیده است. در آسیاي

شته ، اما با این حال  17درصد به  32سال از  15زیر  درصد نزول دا

باشـــد. گرچه نرخ می ســـال همچنان متداول 18ازدواج دختران زیر 

کاي ال به طور کلی در آمری کان  یب ازدواج کود کارائ تین و جزایر 

ـــري هیچ  ـــت آمد، اما در وقوع و میزان کودك همس پایین تر به دس

تفاوت و تغییر معنی داري صورت نگرفته است. در اندونزي و قاهره 

درصد  50پیش تا  ۀسال نسبت به سه ده 18ریسک ازدواج زیر سن 

سن ازدواج زنان  ست. در اتیوپی  ساله،  24تا  20کاهش پیدا کرده ا

سبت سه ده ن شان در  سن سال افزایش یافته  ۀبه زنان هم  سه  پیش، 

اســـت(یونیســـف). علی رغم مزایایی که این کاهش در آمار ازدواج 

صد سرعت نزول در شته،  سریع ها کودکان به همراه دا به قدر کافی 

ثال در برخی  باشــــد، براي م گام  یت هم با رشــــد جمع که  نبوده 

انند بورکینافاسو و نیجر، کشورهایی که ازدواج کودکان رایج است، م

ــــت. در  ـــن اولین ازدواج تغییر معنــاداري نکرده اس میــانگین س

گذشته در حدود  ۀبورکینافاسو رواج کودك همسري در طول سه ده

درصد ثابت باقی مانده است. اگر همین روند پابرجا بماند، شمار  50

سال سال با افزایش جمعیت در  سان خرد آینده افزایش پیدا هاي عرو

خواهد کرد (همان). در کشــورهایی که رســم کودك همســري داراي 

اســت، ســرعت کاهش اعمال آن باید به قدري باال اي هرواج گســترد
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ــد ــد جمعیت را موازنه و تعدیل نماید. درص هاي برود که بتواند رش

ــان فقیر ترین ــان هنوز در می ــاالي ازدواج کودک ــاي ب ــه ه جــامع

که ازدواج زود  ). باور نکردنی ســـت1394، پابرجاســـت(یونیســـف

درصد  33، 1364هنگام کودکان هنوز یک عمل شایع است. در سال 

سن  صد از دختران قبل از  12سالگی و  18از دختران قبل از   15در

بیش از دو  1385تا  1384ســالگی ازدواج کرده بودند. در ســالهاي 

اج کرده بودند. تا سالگی ازدو 18ساله قبل از  24الی  20پنجم زنان 

ـــال  ـــد و  26این رقم به ترتیب به  1389س ـــد کاهش  8درص درص

که 1390یافت(گافنی ریس، ند  ـــت ). معموالً این دختران نوجوان هس

فیزیکی و احســاســی این رســم مرد ســاالرانه و  ۀقربانی تحمل ضــرب

ــایت یا عدم اند، هظالمان ــتند که بتوانند رض زیرا آنها در موقعیتی نیس

  ش را ابراز کنند.رضایت خوی

کشــند. بر اســاس نمی آمارها وضــعیت دل نشــینی را به تصــویر

سازمان ملل، در کشورهاي در حال توسعه  گزارش صندوق جمعیت 

ـــه دختر یک نفر در نوجوانی ازدواج  34کند، که معادل می از هر س

ــنی ــد از جمعیت این گروه س ــتن این می درص ــد. با در نظر داش باش

میلیون  140، 1399ده شــده اســت که تا ســال روند، چنین تخمین ز

ســـال  15میلیون نفر از آنها زیر  15ســـال و  18دختر در زیر ســـن 

ـــاله  هزار دختر  39میلیون و هر روزه  14ازدواج خواهند کرد. هر س

دختر، یک نفر  9کنند. در کشورهاي در حال توسعه از هر می ازدواج

ــیدن به ســن  ــالگی متاهل 15قبل از رس ها . نتایج برآوردشــودمی س

ند، در  مان باقی ب بت  ثا که اگر الگوهاي ازدواج  حاکی از آن اســـت 



  43  میو مفاه فیازدواج زودهنگام کودکان، تعار

 

میلیون زن جوان در عنفوان نوجوانی  100ســـال بیش از  10عرض 

 14 به طور تخمینیســالگی) ازدواج خواهند کرد و  18شــان(قبل از 

ســال ســن خواهند داشــت. صــندوق جمعیت  15میلیون آنها زیر 

، بیش از 1399تا  1390هاي کرده است که بین سالسازمان ملل ادعا 

شـــوند(صـــندوق می میلیون دختر به عروســـان خردســـال بدل 140

  ).1391جمعیت سازمان ملل، 

میلیون دختر نوجوان وجود  580امروزه در جهان، به طور تخمینی

ــعه زندگی 88دارند که  ــورهاي در حال توس ــد از آنها در کش  درص

ضر درمی شورها  کنند. در حال حا سن  20,000این ک  18دختر زیر 

سالگی ازدواج کرده اند. اگر این کنش با روند یکسانی ادامه یابد، به 

تا ســــال  یاد  مال ز مادران  15، 1409احت به  یل  بد میلیون کودك ت

  خردسال خواهند شد.

گام ب ،در ازدواج زود هن ـــتر در معرض تجر فقر  ۀدختران بیش

ــی و باروري اند.  ــالمت جنس ــان داده اند که از اکثر س مطالعات نش

رود که بالفاصله می کنند، انتظارمی دخترانی که در خردسالی ازدواج

-تحت فشـــار شـــدید براي به دنیا آوردن فرزندآنها باردار شـــوند، 

سر ستند، تا ارزش باروري خود را اثبات نمایند. این امر -ترجیحاً پ ه

(کــه هنوز  انمــادرمعموالً یــک تراژدي حزن انگیز براي زنــدگی 

خودشــان کودکانی بیش نیســتند) و براي کودکانشــان اســت(نور، 

ساالنه 1385 آورند می سال فرزند به دنیا 18میلیون دختر زیر  7,3). 

سن دارند. به لحاظ آماري  14میلیون نفر زیر  2و از میان آنها  سال 

سن از  پایین ترمرگ و میر مادران در حین زایمان در میان زنانی که 
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ساله  50اند، هسالگی زایمان کرد 20 ست. هر  صد باالتر ا  70,000در

ندکی پس از تولد میلیون کودك  3,2میرند و می نفر از این نوزادان ا

  شوند.می مجبور به سقط جنین

ــتند ؛ نیجر   75ده کشــور داراي باالترین نرخ ازدواج کودکان هس

ــد ، چاد و جمهوري افریقاي مرکزي  ــد، بن 68درص  66گالدش درص

درصـــد،  55درصـــد، مالی  56درصـــد، موزامبیک  63درصـــد، غنا 

درصــد. هر  50درصــد و ماالوي  52بورکینافاســو و ســودان جنوبی 

 ةچند رواج کودك همســري در هند، رکورد باالترین نرخ ثبت شــد

ازدواج کودکان را ندارد، اما بعد خالص جمعیت آن به این معناســت 

سوم جمعیت کودك ه صاصکه هند یک  سران دنیا را به خود اخت  م

یا(کالگمن و -دهدمی ـــور دیگر دن ـــمار در هر کش باالترین ش یعنی 

  ).1393همکاران، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مادر شوهرم گفت تو نازایی، من قسم می خورم. منم به خاطر 

اطمینان به حرف اون مصــرف قرص هامو قطع کردم و دو ماه 

ـــدم. بعداً فهمیدم عمداً اون حرف رو  زده تا بچه بعد باردار ش

شم نه تو  شرایط دیگه اي بچه دار  ست تو  بیارم. دلم می خوا

اون فقر. می خواســـتم بچه م به آرزوهاش برســـه. خودم کم 

 .خونی و ضعف مفرط دارم

 

 ساله 32پاسخگوي زن، 

 اهواز، کوي ال صافی
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  مروري بر ادبیات تحقیق

یا توسعه ترین کودك همسري در فقیردر مورد آمار باالي ها آثار و نوشته

ـــاً در میان طبقات پایین با منابع اندك در ترین نیافته کشـــورها، خصـــوص

ــبتاً ناچیز و محدود ــان، نس ــش ــترس ــد. مردم در چنین جوامع و می دس باش

نابراین ازدواج زود می را در اولویت قرار "پســـران "هایی فرهنگ دهند، ب

شان، به عنوان هنگام با تبدیل کردن دختران به م شوهران صادي  سئولیت اقت

شته شود. می تنها راه حل ممکن براي تخفیف مّشقات اقتصادي خانواده پندا

گذشته تحقیقات قابل توجهی در مورد ازدواج کودکان صورت  ۀدر طول ده

پدیده و تحلیل برخی عوامل موثر  اینگرفته است که سعی بر فهم و مبارزه با

). مطالعات 1393در آن و نیز پیامدهایش داشـــته اند(کالگمن و همکاران، 

کنند که هنجارهاي اجتماعی و فرهنگی از جمله هنجارهاي مربوط می مطرح

گذارد. به می رود ازدواج کنند تاثیرمی به مذهب، بر سنی که از دختران انتظار

ضعیت اجتماعی، صیالت و زمین عالوه، و سطح تح صادي،  اجتماعی بر  ۀاقت

احتمال ازدواج زود هنگام یک دختر دخالت دارند. در خصــوص بافتاري که 
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ــمیم به ازدواج ــه تص ــخص گیرند، اطالعاتی در می در آن خود دختران به ش

همســران  ۀدســت نیســت. محققان زیادي تالش کرده اند که فعاالنه با مســأل

با این حال همانطور که یونیســف در گزارش  جوان ســروکار داشــته باشــند،

مطرح کرد، بنا به  1380در ســال  "1ازدواج زود هنگام ،همســران خردســال"

به عنوان یک مشـــکل فراگیر به ازدواج کودکان پیچیدگی این مســـأله، هنوز 

ــف، می حیات خود ادامه ــده و  .)1380دهد(یونیس ــناخته ش یک گزارش ش

سازي صدا و آژانس:توانمند"تحت عنوان  معتبر دیگر که توسط بانک جهانی

 ، این واقعیت را تایید1393در سال "دختران و زنان جهت شکوفایی همگان 

ـــت(بانک می کند که علل ازدواج کودکان در بین نواحی مختلف متغیر اس

ی1393جهانی،  بانک جهانی اختالف ســـنی بین زوجین را وجه  ۀ). اعالم

سنی اثر گذاري دختر مشترك بین موارد کودك همسري خوا ند. این تفاوت 

شکل ساختار قدرت در خانه را  سلب کرده و  شوهرش را از وي   بر روي 

گردد(همان). گزارش یونیســف نیز می دهد که منجر به خشــونت خانگیمی

کند که شـرایط نابســامان می گفتمان خشـونت خانگی را تایید کرده و مطرح

شامی خانگی باعث سران شدت شود دختران از هم ن فرار کنند. عملی که به 

مذموم بوده و در آسیاي جنوبی، به خصوص در کشورهاي مسلمان نشین از 

 آید. شـــماري از این دختران که ســـعیمی جمله گناهان بزرگ به حســـاب

ند از این وصـــلتمی ند، در معرض هاي کن ناخواســـته و اجباري فرار کن

باور مردم از آبرو و عّزت گیرند زیرا به می آبرومحورانه قرارهاي خشـــونت

خانواده ند.  عدول کرده ا نگها خانواده  خاص خود چنین هاي درون فره

                                                                 

1. Early Marriage, Child Spouses 
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 "قتل ناموسی"رفتارهاي قبیحی را با بد رفتاري با دختران و در نهایت امر، با 

در بنگالدش، مصر، اردن،  . قتل هاي ناموسی1380دهند(یونیسف،می پاسخ

  ).1379افتد(یونیسف، می نواحی اتفاقلبنان، پاکستان، ترکیه و سایر 

سال  سازمان ملل نیز در  شی تحت عنوان 1392صندوق جمعیت  در گزار

در خصوص کودك همسري  "2خیلی زود ازدواج کردن: پایان ازدواج کودکان"

  ).1391نتایج مشابهی را به دست داد(صندوق جمعیت سازمان ملل، 

زود هنگام کودکان بر  ازدواجاین گزارش به ترکیبی از علل و اثرات 

فاوت جه دارد و این ت مایی کرده و ها مردم نواحی مختلف تو بازن را 

 وضعیت اقتصادي مناطق جغرافیایی مختلف را به تصویرهاي ناهمخوانی

شینمی شد. پی شتر  ۀک صوص ازدواج زود هنگام کودکان، بی تحقیق در خ

هدف قرار  رواج این پدیده را در جوامع مســلمان و آســیاي جنوبی مورد

ــوم ازدواج ــت که رس ــت، اما واقعیت غیر قابل انکار این اس هاي داده اس

شکال خشونتِ سایر ا بر مبناي جنسیت در  ناعادالنه، خشونت خانگی و 

شوند. این خشونت ممکن است به می بسیاري از جوامع به فراوانی دیده

ـــد اما نوع و ماهیت آن در همه جوام ع لحاظ مقیاس و درجه متغیر باش

. در جوامع صــنعتی، این خشــونت خود را در موســیقی، اســت یکســان

شان شارهاي اجتماعی ن سی و ف ستهزاي زنان، آزار و اذیت جن دهد. می ا

اندام جنسی سازي در کشورهاي در حال توسعه رسوم خشنی مانند ناقص

زنان و ازدواج زود هنگام کودکان به شـــکلی قوي تحت عنوان رســـم و 

سانی بکار گرفتهفرهنگ اعمال و برا  ي توجیه اعمال نفرت انگیز و غیر ان

                                                                 

2. Marrying too young: End Child Marriage 
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شمن دیرین "سنت"شوند.می سعی در  ۀد ست و  منزلت و امنیت زنان ا

 ۀنگهداشت تسلط مردان و انقیاد زنان دارد. خشونت علیه زنان یک مسأل

با درجات ها جهانی است که در تمامی مناطق، کشورها، جوامع و فرهنگ

تمامی زنان فارغ از قومیت، نژاد، طبقه و درآمد مختلف وجود دارد و بر 

گذارد. تحقیقات متعددي بر این مهم صــحه گذاشــته اند. همانطور می اثر

ـــوب در اعالمیه  المللیبینکند هنجارهاي می ) مطرح1374که مایر ( مص

ســازمان ملل بر حقوق بشــر، معارض بســیاري از رســوم تبعیض آمیزي 

ست که براي مدت ضایی، از جمله در غرب، مدیدي دهاي ا ستم ق سی ر 

ــارو، خشــونت بر مبناي جنســیت هاي تثبیت شــده اند. به اعتقاد کامالس

سله مراتبی قدرت بین  سل سنتی  سائل جهانی اند که با روابط  بخشی از م

سیاري از جوامعی که -زنان و والدین-مردان ست و در ب فرزندان مرتبط ا

). کامالساروپ، 1387فتد(خانوم، تواند اتفاق بیمی این روابط وجود دارند

ــت  ــیب زاي تجربیات یک دختر نوجوان در نپالیژورنالیس ، از اثرات آس

ــوادي، بارداري زود می ازدواج زود هنگام بحث کند. به اعتقاد وي، کم س

رس، مشــکالت ســالمتی، روابط جنســی اجباري، عدم پذیرش آزادي و 

سع شتسازي فردي، طالق زود هنگام و مطرود ۀتو  ر دامن گیر دخترانبی

شود زیرا آنها هنوز کودك، آسیب پذیر و سلطه پذیر هستند(ساروپ، می

1386 .(  

)، دختران جوانی که زیر سن بیست سالگی 1385نوال.ام.نور.( ۀبه گفت

یدز قرار دارند، این اظهار نظر می ازدواج به ا ند در معرض خطر ابتال  کن

ــط چندین مطالع ــت. دختران  آفریقا ۀدیگر در جامع ۀتوس ــده اس تایید ش

آیند (که از لحاظ جنسی می خردسالی که به همسري مردان بزرگسال در
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با تجربه ترند)، و قادر به بحث و اظهار نظر در مورد آمیزش جنســی امن 

مقاربتی آســیب هاي تر و کاراتر نیســتند، معموالً در مقابل ابتال به بیماري

شان داد کاي هپذیرند. مطالع شدن دختران متأهل  در کنیا ن ه احتمال مبتال 

ـــد باالتر از این احتمال براي دختران مجرد بود.  50به بیماري ایدز  درص

درصــد). در اوگاندا  59احتمال این ریســک حتی در زامبیا باالتر نیز بود (

ــیوع ایدز در میان دختران  ــال 19الی  15میزان ش ــد)  89متأهل ( ۀس درص

شتر از دختران مجرد( صد)66بی صد در ابتال به ایدز براي هاي بود؛ این در

صد و  28سال متأهل و مجرد به ترتیب 29الی  15دختران  صد  15در در

ـــنی بین زوجین یک عامل  قل از نور، اختالف س به ن بود. عالوه بر این 

ضی ست.فر شده ا شناخته  سی در ابتالي زنان به ایدز  سا  ۀتعین کننده و ا

ته از این قرار اســــ یاف با این  حاظ مرتبط  به ل یک دختر جوان  که  ت 

ـــلول که واژن وي هنوز برخوردار از س لت این به ع هاي فیزیولوژیکی 

ممکن است به آسانی تحلیل رود، بیشتر اش رحم ۀمحافظتی نبوده و دهان

یدز قرارض آدر معر به ا عات حاکی از می لودگی  طال مامی این م گیرد. ت

وند. در نتیجه به طرز شمی آنند که دختران توسط شوهران خودشان آلوده

را در معرض ابتال ها زننده اي، این ازدواج زود هنگام کودکان است که آن

  دهد.می به ایدز قرار

مطالعات چندي بر این اســـتنباط نتیجه داده اند که ازدواج در ســـنین 

باالتر نه تنها براي خود همسران، بلکه براي نسل بعدي هم سودمند است 

ضمین  ست. اي هآیندزیرا به نحوي ت سالم تر براي خانواده ا ساعدتر و  م

دیرتر ازدواج کردن به فرد آزادي بیشـــتري داده و امکان اعالم رضـــایت 

 دختر براي ازدواج (که او را از تمامی تبعات منفی کودك همســري حفظ
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آورد. گزارش یونیســف، ازدواج در ســنین باالتر را با می کند)را فراهممی

صیالت، ص سطح باالتر تح نیروي  ۀتوانمندي، خوداتکایی و ورود به عر

ــف،  کار ــمی مرتبط اعالم کرد(یونیس ). بانک جهانی نیز مطرح 1390رس

فاه  به ر یا  مامی این مزا که دیرتر ازدواج کردن و برخورداري از ت کرد 

مامی جوامع منجر با فقر در ت بارزه  ـــتر و م هانی، می بیش نک ج با گردد(

یلیون دختر در سراسر دنیا این است که م 15). واقعیت تلخ زندگی 1395

  آنها هرگز از مزایاي ازدواج در سنین باالتر حتی اطالع پیدا نخواهند کرد.

  

  رواج ازدواج زود هنگام کودکان در ایران 

سن  صد قابل توجهی از کودکان و نوجوانان در ایران زیر  سالگی  15در

ن اطالعات اندکی کودك همسري در ایرا ةکنند. در خصوص پدیدمی ازدواج

شوند، نمی در دست است. از آنجا که بسیاري از موارد ازدواج کودکان ثبت

 تعیین کمیّت رواج این پدیده در ایران دشوار است. آنچه اوضاع را وخیم تر

شــود و این نمی کند این اســت که در مناطق روســتایی گاهاً تولد نیز ثبتمی

ســـازد. با این می ش را غیر ممکنامر تعیین ســـن دقیق فرد در زمان ازدواج

استان آن  31حال شکی نیست که رسم کودك همسري در ایران در سراسر 

رواج دارد. مهم اســت به خاطر داشــته باشــیم که ازدواج زود هنگام کودکان 

صرفاً زنانه نیست بلکه ازدواج پسرانِ بسیار جوان در جوامعی که  ةیک پدید

 اجتماعی مقبول و معمول اســـت را نیز شـــاملازدواج زود هنگام به لحاظ 

ازدواج در ایران جالب توجه هاي شـــود. در اینجا توجه به تناقض روندمی

اســت، روند ازدواج در ایران یک مقیاس دو قطبی اســت. در یک طرف این 

 قطب، جمعیت جوان و فعال قرار دارد که ازدواج را به میانســـالی به تاخیر
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رسیم که می قطب، به دختران و پسران خردسالی طرف دیگر دراندازد و می

ــع ــتند. عواملی مانند توس ــري هس ــبی و  ۀهدف یا قربانیان کودك همس نس

تدریجی، اکتســاب ســبک زندگی مدرن و مشــکالت اقتصــادي فردي نســل 

ــازي جوان را وادار به موکول ــت. قوانین س ــنین باالتر کرده اس ازدواج به س

امیال جنسی منجر شده است که ازدواج سخت گیرانه ، آبروي خانوادگی و 

تنها شـکل مقبول درگیري در روابط جنسـی باشـد. داشـتن مقاربت جنســی 

خارج از روابط زناشویی مسأله ساز است، به خصوص از این لحاظ که هیچ 

شوند می وجود ندارد. افراد تشویقها راه دیگري براي برطرف کردن این نیاز

سیار پایین ازدوا سنین ب شت نظم اجتماعی و نظام که در  ج کنند تا به نگهدا

کنترل اجتماعی کمک کنند. بعد از وقوع انقالب اسالمی در ایران، قوانینی که 

کرد، تغییر و مخالف با شـــریعت می از ازدواج زود هنگام کودکان جلوگیري

اسالمی تشخیص داده شدند. در بسیاري از قوانین مربوط به ازدواج تجدید 

  ل آمد و ازدواج کودکان مجاز شد. نظرهایی به عم
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  برگزاري نمایشگاه ازدواج در ایران تحت نظارت دولت

  عکس: کامیل احمدي

  

یک مدل  ۀعوامل موثر و تعیین کننده در وقوع کودك همســري با ارائ

ـــل بعد ـــیل مورد بحث قرار گرفته اند. متغیر تحلیلی در فص هاي به تفص

ـــتقل مدل تحلیلی عبارتند  ـــرمایه فرهنگیمس (از جمله هنجارها و  3از س

ســـنن)، باورهاي دینی، جایگاه اجتماعی، ســـرمایه اقتصـــادي و ســـطح 

سیت و ناحی شهري  ۀتحصیالت. متغیرهاي کنترل، جن ستا یا  سکونت(رو

ستقل براي می بودن) شند. خود متغیر کودك همسري نقش یک متغیر م با

ــت ــونت کنمی موجود در مدل را ایفا ۀمتغیرهاي وابس د که عبارتند از خش

، فقر فرهنگی، فقر اقتصـــادي و ریســـک ســـالمتی و 4خانگی و جنســـی

کودکان و نوجوانان هاي بهداشـــتی. در این ســـاختار، فهم بهتر نیازمندي

که شـرایط خاص ایشـان و آسـیب پذیري هایی هبراي به کار بسـتن برنام

ــروري ــان را در نظر دارد، حیاتی و ض ــدها ماید. پرداخنمی باالیش ت ص

ایش در مناطق مختلف جهان جهت توصیف نسبت و توزیع مطالعه و پیم

 ةازدواج زود هنگام کودکان گواه این است که اینک، جهان به نسبت پدید

ست. در طول ده تر و حساس کودك همسري آگاه شده ا گذشته به  ۀتر 

عنوان انعکاسی از افزایش سازو کار جهانی به این پدیده، مطالعات محلی 

ــیاري عمومی در  ۀندي و تعدادي پایان نامچ ــگاهی بر اهمیت هوش دانش

                                                                 

3. Cultural capital 

4. Domestic and sexual violence 
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  این حیطه صحه گذاشته اند.

  

  آمارهاي ازدواج کودکان در ایران 

) نشــان از آن 1393ســالنامه آماري ثبت احوال،(آمارهاي رســمی و دولتی

صد از دختران در تهران و  7,7دارد که بیش از  ستان و  40در سی صد در  در

سن  بلوچستان قبل سالگی ازدواج کرده اند. نرخ ازدواج نوجوانان در  18از 

درصـــد بوده  19,6درصـــد و  13,7مناطق شـــهري و روســـتایی به ترتیب 

ــت(مطلبی و همکاران،  ــماري در 229-227: 1392اس ــرش ). طبق آخرین س

الی  15، باالترین شمار ازدواج ثبت شده، مربوط به زنان 1394ایران در سال 

). همچنین آخرین 1393(ســـالنامه آماري ثبت احوال،ســـال بوده اســـت 19

، نشان داد که مجموع 1394موجود در مورد فراوانی ازدواج در سال هاي داده

مورد بوده اســـت، یعنی  287,077ســـال 18ازدواج دختران و پســـران زیر 

پســـر). با این حال هیچ شـــمار دقیقی براي این  32,587دختر و  254,490

سم ازدواج در درون پدیده در دسترس نیست سیاري از مناطق مرا ، زیرا در ب

سماً به ثبت صورت گرفته و ر سد. حداقل نمی خانواده   10دختر  48,580ر

ــال  14الی  ــاله در س نفر تا  48,567ازدواج کرده اند که از میان آنها  1390س

شـــده بودند. حدود دار ســـالگی حداقل یک بار بچه 15قبل از رســـیدن به 

سال  15زدواج دختران زیر مورد ا 40,635 سفند ماه  تا  1390سال نیز بین ا

سال از  10موردآن زوج بیشتر از  8000ثبت شد که در بیش از  1391اسفند 

 1,537، حداقل 1391خردســـال بزرگتر بود، عالوه بر این، در ســـال  ۀزوج

ست که در مقابل آمار ازدواج  10مورد ازدواج دختران زیر  شده ا سال ثبت 

مورد) افزایش قابل توجه و چشمگیري  716وه سنی در سال قبل (همین گر
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سال، به طور مداوم از  15ثبت شده براي دختران زیر هاي است. تعداد طالق

به بعد افزایش پیدا کرده است. پاسخ دولت به مشکل جاري این  1391سال 

شکالت روانی  ست.در حالیکه م بوده که قانون ازدواج اجباري را منع کرده ا

 و جسمی بی شماري در ازدواج کودکان دختران خردسال را قربانی خویش

در معرض خطر است. گرچه  به همین سان کند، زندگی پسران جوان نیزمی

ست،  ۀتجرب ستردگی و میزان کمتري  سران داراي گ شکالتی براي پ چنین م

استثمارگرانه یا آسیب جسمی کمتري  ۀچون ازدواج زود هنگام براي آنها جنب

ــبت به دختران دارد، در نهایت امر این پدیده براي هر دو جنس غیر قابل ن س

باشد. پسران پس از ازدواج در سنین پایین، شانس تحصیالت باالتر می قبول

ست کادمیک نها را از یادگیري مباحث و دروس آدهند که نه تنها آمی را از د

حترام به حقوق اهمیت ا توانســـتندمی در آنکند، بلکه جایی که می محروم

ــاند را نیز از ندختران را بیاموز ــیلمی ایش  گیرد. برخی مجبور به ترك تحص

شـــوند تا بتوانند مخارج عروســـی، حمایت از والدین ،تامین همســـر و می

فرزندانشـــان را برآورده کنند. بســـیاري از آنها به خاطر انتظارات خانواده و 

ــادي مجبور به ازدواج در کودکی ــارهاي اقتص ــوند. عالوه بر اینها، یم فش ش

دوران کودکی و نوجوانی، جهش به دوران بزرگسالی در سن کم، اجبار  انکار

مهمترین  ۀبه کار جهت برآورده ســاختن نیازهاي اقتصــادي خانواده، از جمل

به جاي پشت سر گذاشتن مراحل نرمال  موانع بر سر راه پسران هستند. آنها

سئولیت کودکی، سی قرارهاي به یکباره زیر بار م  خانگی، پدري و روابط جن

در خصــوص شــمار پســران متأثر از ازدواج کودکان اندك ها گیرند. دادهمی

و وضعیت کودك معتبر هاي کار ما را در ترسیم نتیجه گیري و این امراست 

تاییدگر این واقعیتند کند. با اینحال اطالعات در دسترس می دشوار همسري



  55  میو مفاه فیازدواج زودهنگام کودکان، تعار

 

ــرانِد رواحتمال کمتري میکه  ــبت به دختران همان ناحیهیک ن پس  احیه نس

ــن  ــال  18زیر س ــالگی ازدواج کنند. در س ــر  32,587، مجموع 1393س پس

 سالگی طالق گرفتند.  18مورد در زیر سن  1,372ازدواج کردند و 

سه با کودك پدران  بار افزایش یافته  506شمار کودك مادران در مقای

 85سال (یعنی  18الی  10سنی  ۀصلدهد دختران در فامی است، که نشان

ــاله یا بزرگتر در آمده اند.  ــد از جمعیت) به ازدواج مردان هجده س درص

ــال خود ازدواج کرده اند.  15تنها  ــن و س ــد از آنها با مردي هم س درص

طالق نیز یکی دیگر  ۀهمانطور که در فصل بعد تشریح خواهد شد، مسأل

ست. نرخ طال سري  سائل مالزم کودك هم ق در ایران در این گروه از م

هاي سال)به طرز قابل توجهی باالست. طبق آخرین داده 18الی  10سنی (

طالق  1393سال در سال  18دختر و پسر زیر  21,149جمعیت شناختی 

   گرفته اند.
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 ساکن خوزستان که حامی ازدواج زودهنگام جهت حفظ پاکی و عفت لر ةخانواد

  فرزندانشان بودند.

  عکس: کامیل احمدي

  تاریخی ازدواج زود هنگام کودکان در ایرانهاي ریشه

همواره بخشی از زندگی مشابه اي هایران به عنوان یک کشور خاورمیان

ــورهاي خاورمیان ــایر کش ــت، مانند جهان عرب. اي هفرهنگی س بوده اس

ــتراکات دیرینه و عمیقی با  ــت، اما اش ــور عربی نیس گرچه ایران یک کش

ـــالم دارد. این امور ما را به اهمیت و تأثیر زبان عربی در جهان عر بی اس

ــوق ــهمی تاریخ ایران س تاریخی کودك هاي دهد در نتیجه براي فهم ریش

ضروري سیت و پیچیدگی جهان غرب  نماید. می همسري، توجه به حسا

شد ستوایی واقع  شورهاي عربی در نواحی ا جایی که دماي باال از اند، هک

غ زود رس در میان دختران و پسران جوان است و این امر علل اصلی بلو

یک رســم اجتماعی  به براي تبدیل شــدن ازدواج زودهنگاماي دلیل کافی

ـــت. می تقریبا مقبول ـــد که مورد تأیید روحانیون و رهبران دینی س باش

شـــود که می ازدواج زود هنگام در اقلیم گرمســـیري از این جهت توجیه

میل جنسی نیز بیشتر است. این استدالل توسط  رشد بدن سریعتر و حتی

 کنند عموماً پذیرفته و گفتهمی مردمی که در جنوب و شـرق ایران زندگی

نویســنده بر روي  ۀکه در آخرین مطالع شــود. همچنین مصــاحبه هاییمی

ـــورت گرفت نه زنان ص مل  5خت عا ـــت. گرچه این  باور اس گواه همین 

کند، می بیولوژیکی تنها در نواحی جغرافیایی داراي اقلیم گرمسیري صدق

                                                                 

5. http://kameelahmady.com/fgm-in-iran/ 



  57  میو مفاه فیازدواج زودهنگام کودکان، تعار

 

ــایر نواحی به فراتر از  ــالم در س ــم مالزم آن با ترویج و تبلیغ اس اما رس

مرزهاي عربی شــیوع کرد. ذکر این نکته الزم اســت که در نواحی جنوبی 

راب ایرانی است، این خصلت فرهنگی در ایران که بیشتر محل سکناي اع

حین کار میدانی مشاهده شد که بسیار به فرهنگ عربی نزدیک تر بوده تا 

نتیجه رســوم ازدواج و ســن ازدواج مقبول بازتابی از در فرهنگ ایرانی. 

ناحی تا  یت بود  ـــه یعنی ایران. چنین امري در  ۀمل یایی روي نقش جغراف

وب غربی ایران نیز دیده شـــد. در مناطق مختلف خوزســـتان واقع در جن

ـــتاهایی با ملیت باالتري از هاي عرب، فارس و لر، اعراب نرخهاي روس

ستورات رهبران  شتند. د سرکوب زنان را دا ازدواج زود هنگام کودکان و 

مذهبی و روایات سنتی از سبک زندگی اکتسابی از پیامبران به عنوان الگو 

ـــده قتباسو مثالی براي زندگی مردم تعریف و ا و اخذ خلق و خوي  ش

این افراد در تمامی مراحل زندگی فرد تشویق و توصیه شده است. هرچه 

دختر جوانتر باشـــد احتمال باکره بودنش بیشـــتر بوده و در نتیجه از این 

دهند(فلور، می لحاظ مردان بزرگســال چنین دختران خردســالی را ترجیح

1389: 48-49 .( 

مهمی در زندگی دختر جوان و شأن و  عفت و بکارت نیز نقش بسیار

ــان ایفا ــنت دیرینمی اعتبار خانواده در روابط اجتماعی ش ایرانی  ۀکند. س

سیاري از  سی قبل از ازدواج دارد. در ب تاکید باالیی بر پرهیز از روابط جن

که کار میدانی تحقیق در آن انجام یافت مانند ســـیســـتان و هایی اســـتان

ــتان یک مالف ــفید و ۀبلوچس ــط رخت خواب عروس و  س جدید در وس

شان قرار داده شب ازدواج خون  ۀلک ۀشود، زیرا پارچمی داماد در اولین 

شــب اول اثبات باکره بودن عروس اســت. در برخی موارد که نو  ۀگرفت
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کارتش خونریزي کال مختلف پرده ب ـــ به اش نا  ند، بی نمی عروس ب ک

سی مطرح شکالت نامو اش ا آخر زندگیشود که گاهاً تمی اعتمادي و م

 ۀماند و در مواردي منجر به پس فرســـتادن نو عروس به خانمی همراه او

پدرش در روز بعد ازدواج و بالفاصــله طالق دادنش شــده اســت. فشــار 

شود می اجتماعی شدیدي حول و حوش باکرگی در فرهنگ ایرانی تجربه

باشد. زنانی شود ترمیم پرده بکارت در ایران امر رایجی می که خود باعث

شت ۀکه قبالً رابط سی دا قبل از ازدواج پرده بکارت خود را دوباره اند، هجن

  کنند.می میدوزند یا ترمیم

  

  گیريبحث و نتیجه

ازدواج کودکان اي ههدف فصل اخیر کسب آگاهی در مورد علل زمین

به طور کلی ، با مروري بر ایران به عنوان یک مثال موردي که تا حدود 

 ةباشد. در این فصل پدیدمی ودك همسري را شاهد بوده است،وسیعی ک

کودك همســري به تفصــیل تعریف شــد و رواج جهانی و تحلیل عوامل 

. این بخش عالوه بر این مروري بر ادبیات گشتمتعددش مطرح اي هزمین

بر ســر  یتحقیق دارد که در آن ازدواج زود هنگام کودکان مشــخصــاً مانع

ته شــده اســت. وجود کودك همســري و یا ســیر راه توســعه در نظر گرف

صــعودي آن یک روایت پیچیده اســت که مســتلزم تحقیقات و مطالعات 

ــه ــم جانکاه و ریش ــتر جهت درك و مبارزه با این رس ــد. میدار بیش باش

ـــري در ایران، اطالعات آماري موجود، و  ـــنده رواج کودك همس نویس

شه از آثار مورخان هایی مثالتاریخی این پدیده را با فراهم آوردن هاي ری

شریح شکافیمی و محققان ت صوص ازدواج زود هاي کند. مو شتر در خ بی
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 فامیلی واي هعشیرها ازدواج اکثر کارون تو

 پسر به تا کنه شوهر زود خیلی مجبورشد زینب .هست
 داشته رو قدیم رسم باید ما .ندنشاش افتاده عقب يوعم

 شوهرِ مادر .باشه باید و رگمونه و خون توي چون باشیم
 دو باید ولی ست بچه دخترم درسته .منه خواهر دخترم،

 .بفهمه رو زندگی تا باشه داشته بچه تا سه
 " !مه وظیفه بگو !مجبورم نگو
 ساله 42 ینب، ز مادر

 خوزستان استان کارون،



 



 

  

  

  

  

  

  

  یجهان قانون ۀنگاه کلی: سن رضایت ازدواج زود هنگام در زمین

ــده یا قراردادي قانونی  ــماً و اجتماعاً پذیرفته ش ازدواج یک پیمان رس

و خانواده  فرزندان ،حقوق و تعهداتی را در میان آنها بین زوجین است که

ـــان بر تعریف ازدواج از فرهنگی به فرهنگ دیگر گرچه  انگیزد.می هایش

شده صوالً یک نهاد فرهنگی جهانی تعریف  ست، اما ا ست که  متفاوت ا ا

یان فردي اذ کاران،می غاندر آن روابط م ند و هم هاویل ـــود( ). 1390ش

اجتماعی نسبت به ازدواج در طول صد سال گذشته تغییر پیدا هاي نگرش

ـــن ازدواج خود را کرده اند. این تغییر بیش از هر جایی  در نگرش به س

سنین پایین متداول بود. در واقع قبل می نشان دهد. در گذشته ازدواج در 

از قرن نوزدهم اکثریت مردم در ســراســر دنیا در مکان واحدي زندگی و 

کوچک بود، یک مرکز تولیدي پر قیل و  ۀکردند. خانه یک کارخانمی کار

و محل کار بر بینش زوج بر  قال. این مجاورت جغرافیایی محل زندگی

رابطه شان با همدیگر اثر شگرفی داشت. با این حال، همزمان با گسترش 

شمال آمریکا، اروپا و دیگر بخش صنعتی در  صنعتی جهان، هاي انقالب 

مردم به طور روز افزون زندگی روستا نشینی خود را رها کرده و به مراکز 

صاد  تحولشهري مهاجرت کردند.  شااز اقت صاد  ورزيک صنعتی و اقت به 
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ســـاختار خانواده را دگرگون کرد و آنچه حاصـــل شـــد  ،خدمات محور

ـــازي خانه زندگی در جهان  ۀاز یک طرف، و مردمانی که تجربها جداس

شتند از طرف دیگر بود. انقالب صنعتی به خلق فرصت هاي صنعتی را دا

اقشــار شــغلی براي تمامی اعضــاي خانواده کمک کرد. براي مثال زندگی 

ـــترد ـــعاع تحوالت انبوه حین اي هگس از جمعیت بریتانیاي کبیر تحت ش

ـــنعتی قرار گرفت. اما عمیق اثر آن، بر روي نهاد ازدواج ترین انقالب ص

ندي ازدوا مان ب هاجر بود، زیرا میزان و ز یان م تاثیر منفی جر حت  ج ت

ـــ باروري فرس تی غالب بر زنان جوان قرار گرفت و در نتیجه نرخ کلی 

  اه با باال گرفتن مهاجرت ها، رو به کاهش نهاد.همر

  

  ازدواج کودکان

ــت.  ــر دنیا رایج بوده اس ــراس ازدواج کودکان به لحاظ تاریخی در س

ــري با طول عمر ــط  کودك همس ــال امري معمول 45الی  40متوس و  س

سطایی ازدواج دختران یا  ستانی و قرون و ست. در جوامع با شایع بوده ا

شان قبل از  شدن ستان 1367بلوغ متداول بود(لیو، نامزد  سرائیل با ). در ا

پدر  ـــند براي  یاز عامه پس توافق قراردادي بر روي دختر جوان، یک امت

سن می دختر تلقی ست. آنها قبل از  سالگی و اغلب به محض  15شده ا

دهند که می ). مطالعات نشــان1359شــدند(فریدمن، می بلوغ ازدواج داده

ــایر  ــانزدهم و س ــري در ادبیات قرن ش ارجاعات فراوانی به کودك همس

منابع شــده اســت، به این معنا که ازدواج کودکان به طوري رایج بوده که 

ـــاله از تمامی  عمالً در قالب یک هنجار در آمده و یک دختر دوازده س

فتــه گر ظر  ن ــــال در  بزرگس مردم یــک  ظر  ن  جوانــب و زوایــا در 
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ـــد(المدن،می ـــدن 47: 1379ش ). در یونان، ازدواج زود هنگام و مادر ش

). در 104-101: 1373گرفت(دمند، می دختران جوان مورد تشـــویق قرار

سران جوان انتظار ستان از پ رفت در نوجوانی ازدواج کنند، یعنی می رم با

ــن  ــران  12دختران در س ــالگی به باال و پس ــالگی به باال متأهل 14س  س

. در قرون وســطی ، تحت حاکمیت قانون مدنی )1389شــدند(دهل، می

سالگی متداول بود. همچنین در امپراطوري چین  16انگلیسی ازدواج زیر 

فاق گام ات ـــت(ژائو، می نیز ازدواج زود هن تاده اس ها از قرن 1376اف ). تن

ــوال قرار گرفت.  ــتم به بعد بود که ازدواج زود هنگام کودکان زیر س بیس

سیاري از جوامع باال رفت و بسیاري متوسط سن اولین ازدواج ا فراد در ب

  کشورها حداقل سن ازدواجشان را افزایش دادند.

  

  سن

سیاري از حوزه سنی را براي ازدواج تعیینهاي ب ضایی، یک حداقل   ق

ــی(معموالً می ــن خاص ــت به س ــال)  18کنند، به این معنا که فرد بایس س

ــیده تا قانوناً اجاز ــود.  ةرس ــنی که در آن فرد به ازدواج به وي داده ش س

قانونی حاظ  یتمی ل ـــن رضـــا با س ند،  ند ازدواج ک در  7فرق دارد. 6توا

ستگاه ضاییهاي د ضایت به ازدواج اي ق سن ر سن قابلیت ازدواج از  که 

ــن  پایین تر اســت ، قوانین معموالً در مواردي که یکی از زوجین زیر س

                                                                 

6. Age of consent 

سن7 ضایت .  سی رابطه ي به ر  به قادر قانونی لحاظ به فرد آن در که شودمی اطالق سنی به جن

ضایت سی می آمیزش انجام به ر شد،جن  اجازه ي قانوناً آن در فرد یک که حداقلی سنِ یعنی با

  .دارد را جنسی روابط به ورود
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دواج به قانون سن گیرد و قانون سن ازمی رضایت قرار دارد، آن را نادیده

ضایت ارجحیت  ستممی یابدر سی سایر  شکال هاي .  ضایی دیگر هم ا ق

سن رد و منع ۀرابط صرف نظر از  سی خارج از ازدواج را  نمایند. می جن

ـــن ازدواج ناچیزند. براي مثال در  ـــوص س اطالعات قابل اتکا در خص

ی ـــتان تنها اطالعات موثق در آمارهاي اول ـــر جدید از آمار  ۀانگلس عص

به دســـتهاي دارایی مار و می فرد پس از مرگش  ها خود آ نه تن ید.  آ

موجود سن فرد ثبت نشده است. هاي داده دراطالعات نسبتاً نادرند، بلکه 

رســد که هرچقدر ثبت اطالعات آماري کامل می با این حال چنین به نظر

ـــتر ابعاد ازدواج زود هنگام کودکان را برمال ـــند، بیش  تر و دقیق تر باش

سن پایین ازدواج اکراه می شواهد  کنند. مورخان امروزي گاهاً از پذیرش 

بعد هاي کنند که این آمارها توســط نگارندهمی دارند زیرا چنین اســتدالل

  به اشتباه خوانده و بازنویسی شده اند.  ازآنها

سان 40مطالعه بر روي  شنا وجود  حاکی ازسالمت  ۀپیمایش جمعیت 

 ان در کشورهاي در حال توسعه است که هنوز درسهم قابل توجهی از زن

ازدواج  کنند. مطالعه نشان داد که باالترین شمارمی سنین نوجوانی ازدواج

سیاي جنوبی و کمتری صحراي آفریقا، خاورمیانه و آ ن کودکان در جنوب 

ست. دختري که میزان رواج آن در شمال آفریقا  سیاي جنوب شرقی ا و آ

ه شــده، احتمال ازدواجش در حین نوجوانی متوســطه فرســتاد ۀبه مدرســ

ــد باالتري از زنان به مدرســه  ــت، در جوامعی که درص ــیار کمتر اس بس

ت ـــطه رف ند، همتوس ـــدها ـــنین کم، پایین برآورد ش ـــهم ازدواج در س  س

  ).1375است(سینگ و رنه، 
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، بنیان گذار قانون کلیســـاي 8گرایتان(امپراطور روم) در قرن دوازدهم، 

وسـطی اروپا، پذیرفت که سـن بلوغ الزم براي ازدواج  کاتولیک در قرون

سال براي پسران باشد.  14سال براي دختران و  12بایست حول و حوش 

تواند در سن پایین تري می با این حال او معتقد بود که رضایت به ازدواج

نیز واقع شــود. از این رو مادامی که هیچ کدام از طرفین ازدواج زیر ســن 

تواند ســر بگیرد. می ي بلوغ قرار نداشــته باشــند، ازدواجتعیین شــده برا

ــات در برخی موارد ازدواج ــایت دو طرفه کودکان هایی قض بر مبناي رض

کرده اند. بر خالف قانون کلیساي کاتولیک، ازدواج  تشویقسال را  7زیر 

  ساله نیز ثبت شده است.  3و  2کودکان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                 

8. Gratian 

کشــه. برام مهم مادرم گفت که اگه ازدواج نکنم خودشــو می 

ـــی ازدواج کنم که بعداً تظاهر نکنم و خودمو گو ل بود با کس

یت  نگ هو ـــن ازدواجم رو نمی دونم چون موقع ج نزنم. س

 .دخواهرم رو روي من گذاشتن
 ساله 35زهرا، 

 آبادان، خوزستان
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انســـانی مانند فجایع طبیعی یا جنگ ها، شـــمار هاي در مواقع بحران

یابد. ازدواج زود هنگام ضرورتاً یک استراتژي می افزایش ازدواج کودکان

شاك و  سیر کردن و تامین خوراك، پو ست که به معناي ا صادي ا بقاي اقت

که در وضعیت مشقت باري هایی هتحصیالت یک نفر کمتر است. خانواد

ـــمکش و  ـــم مقابله با فقر ،کش ـــتند، ازدواج کودکان را تنها مکانیس هس

نکته شایان ذکر است که ازدواج کودکان به فراوانی دانند. این می خشونت

ــعیت 8در  ــور که داراي عدم ثبات وض ــتند یافت 9کش ــود. این می هس ش

با فقر،  ـــتگی درونی ازدواج زود هنگام کودکان  باط و پیوس واقعیت، ارت

شان شونت را ن شمکش و خ . همانطور که فراز 10)1393دهد (لمون، می ک

نت منطقه اي، جنگ و تخاصم، ازدواج اجتماعی مانند خشوهاي و نشیب

 کشــاند، ســن کودك بی ربط و بی معنامی کودکان را به ســطح دیگري

 شود.می

  

  ازدواج زود هنگام کودکان در جنگ و کشمکش

سیاري از دختران  سناك جهانی براي ب ازدواج کودکان یک واقعیت تر

ج که در نتی خار، ۀجوان اســـت  فاهیم آبرو و افت  وجود عواملی چون م

                                                                 

9. fragile states 

به 10 ماالوي  نا و  ـــودان جنوبی، غ مالی، س چاد، بنگالدش،  قاي مرکزي،  . نیجر، جمهوري افری

شک سعه عنوان دول  صادي و تو سازمان همکاري اقت سط  شده اند که تو ست  ساس لی ننده و ح

ید به   ـــتر رجوع کن ـــده اند. براي اطالعات بیش  definition in states of fragilityتعریف ش

2015 ambitions.revised edition,2015-meeting post:2015  
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هاي انحرافی به جنســـیت، فقر مفرط، متالشـــی شـــدن زیر بناي  دیدگاه

صت سوادي، فر شمکش به هاي خانوادگی، کم  شغلی اندك، جنگ و ک

ــاخت ــت. زیر س ــونت و هاي حیات خود ادامه داده اس ــعیف و خش ض

 تهاجمات جنســـی که به خودي خود ازدواج زود هنگام کودکان را قوت

شـــوند. می مســـلحانه شـــدیدترهاي بخشـــند، در زمان جنگ و نبردمی

ــخ ــتانه و مبتکرانهاي پاس ــان دوس در حین جنگ و امدادي معموالً  ۀانس

گیرند. می خطر ازدواج زود هنگام دختران خردســـال را نادیده، هاناآرامی

ــت. در طول تاریخ  ــري یک واقعیت اس ــرایطی ،کودك همس در چنین ش

ي را به خود دیده بی شمار ۀو مخاصمات مسلحانها بشریت، جهان جنگ

نامعلوم هاي ناپیدا و تراژديهاي مســلحانه پیروزيهاي اســت. این جنگ

نابود شدند. جوامع و محالت از هم پاشیدند ها خود را داشته اند. زندگی

ـــلحانه هاي .اما در عمق انهدام جنگ ـــیبت -مس که به خودي خود مص

شونت بر مبناي  ۀیک فاجع-آورند ست. خ سیت در دیگر پناه گرفته ا جن

ـــورت ازدواج زود هنگام کودکان   پیدا رواجزمان جنگ و نا آرامی به ص

ـــري رواج می ـــمکش ها، کودك همس کند. به عنوان پیامدي از این کش

کودك همســري و  ةیابد. طبیعت در حال پیشــرفت و گســترمی شــدیدي

ـــدیتش با زندگی دختران و زنان، در دوران پس از جنگ نیز در مبانی  ض

ظامی خارج جاتهاي ی در کمپن ها 1ن ناهنده  و  2به ظاهر امن، کمپ پ

ـــده ها ـــري می ادامه 3بی جا ش این  یادآور کریهیابد. وقوع کودك همس

                                                                 

1. Safe Rescue Camps 

2. Camps For Refugees 

3. Displaced People 
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ـــت که جنگ ـــان هاي واقعیت اس نظامی چه قبل و چه بعد از وقوعش

  گیرند. می بیشترین سهمشان را از دختران و زنان جوان

ـــلحانه و در هاي جنگ ۀزنان و دختران جوان که خود را در میان مس

سیر نظامی گرانِ گروه ولت دافراطی مانند نظامی گرانِ بوکوحرام و هاي م

ـــالمی  موحش خشـــونت بر مبناي جنســـیت مواجه ۀبینند، با غلبمی اس

ـــوند که از جانب این گروهمی ار افراطی به عنوان تاکتیک ترور بکهاي ش

سانهمی گرفته شی از تجاوها شود. ر شات دلخرا سی و  ز،گزار بردگی جن

ازدواج کودکان که توســط افراط گران اعمال شــده اســت، از جمله دادن 

دختران جوان به همســـري به عنوان هدیه به جنگجویان نظامی، منتشـــر 

  کرده اند.

ـــد ۀمقال  ـــر ش ـــط هیئت روابط خارجی تحت اي هاخیراً منتش توس

یان جنگ شکننده:ازدواج کودکان در مهاي شرایط ناپایدار؛زندگی"عنوان

ــاس "1و فاجعه ــعیت حس ــري و وض ، ارتباط بین نرخ رواج کودك همس

دهد. اطالعات موجود و فراوانی شــواهد می مناطق را مورد بررســی قرار

شــوند: کشــورهایی که درصــد می کیفی به این اســتنباط ناخوشــایند ختم

ــعیف ــاس ترین، ض ــت، از جمله حس ــان باالس و ترین ازدواج کودکانش

شورها هستند. آمارها دال بر اینند که از هر ده کشور با آمار ناپایدارترین ک

ســازمان همکاري باالي کودك همســري ، نه کشــور بر اســاس لیســت 

کشـــورهاي داراي شـــرایط حســـاس و  از جمله 2اقتصـــادي و توســـعه

شور برتر دن در ناپایدارند. شور از ده ک نرخ ازدواج کودکان معادل یا سه ک

                                                                 

1. Fragile States, Fragile Lives: Child Marriage Amid Disaster and Conflict 
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کشــور آخر از یازده کشــور شــاخص توســعه  9 .بوددرصــد  50بیش از 

سري باالتر از  صد کودك هم سانی، داراي در شرایط ناپایدار  40ان بودند. 

و فقر، از عوامل محوري ازدواج کودکانند که در دوران جنگ و نابسامانی 

  شوند.می وخیم تر نیز

بر مبناي جنسیت در زمان جنگ و ناآرامی، هاي با باال رفتن خشونت 

گام ها خانواده  به عنوان راهی براي محافظت کودکانبه ازدواج زود هن

ــان در مقابل ــل هانظامی گري فرزندانش ــوند (لمون، می متوس ). 1393ش

ـــد ناطق تخریب ش به این طرز تفکر وا ةزندگی در م لدین را   جنگی وا

ـــان بهترین راه براي مقابله با خطراتمی ـــوهر دادن دخترانش  دارد که ش

خبر از " 1توســط ســازمان محافظت از کودکاناســت. تحقیقی  جنســی

ــات ازدواج کودکان  ــوص افزایش روز افزون گزارش در می دهد، به خص

ــونت  ــان در مقابل خش ــعی در محافظت از دخترانش زمانی که والدین س

ـــی دارند(آبرت،  ـــتان، 1392جنس ). در نواحی متأثر از جنگ مثالً افغانس

ست به همسري یک بروندي، اوگانداي شمالی یا سومالی، دختر  ممکن ا

صب دیگر در آید که صاحب من صیت  شخ ساالر یا یک  تواند می جنگ 

ـــمین کند او و خانواده مانند. در می در طول جنگ در امنیت باقیاش تض

ـــط نیروهاي  ـــی کنگو و جاهاي دیگر، دختران توس جمهوري دموکراس

ـــري جنگنده ـــده اند و به همس ـــرقت یا به کار گرفته ش و ها نظامی س

ـــف،فر نظامی ازدواج زود هاي ). درگیري1384ماندهان در آمدند(یونیس

ـــبک کردن بار می هنگام کودکان را وخیم تر لدین در پی س کند زیرا وا
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ـــی از ناپایداري ـــادي و ترس ناش ـــتند. در نیجر، هاي اقتص جنگ هس

ـــومالی و اوگاندا، ازدواج زود هنگام کودکان یک راه کار و  بنگالدش، س

ستراتژي حفظ بق ست. عالوه بر ا ا در دوران قحطی و ناامنی غذایی بوده ا

ـــادي و ها این، خانواده ـــدید اقتص ـــیرالئون ، بنا به فقر ش در لیبریا و س

ـــونت موجود در کمپ گام روي هاي خش به ازدواج زود هن ناهندگان  پ

  آورده اند(همان).

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دختران مجبور به ازدواج هاي اجباري و از ي اتعداد فزاینده ”

زودهنگام به خاطر مشــکالت امنیتی و اقتصــادي در ســالهاي 

ــوند. در اینجا خانواده از ازدواج به عنوان  طوالنی جنگ می ش

که مشــکل  -مکانیســم محافظت از خشــونت ناشــی از جنگ

استفاده می  -بزرگتري در میان افراد بی جا شده و آواره است

سی به عنوان یک ا سلحه کنند. گروه هاي نظامی از تجاوز جن

جنگی استفاده می کنند براي همین ازدواج کودکان راهکاري 

 “ براي خانواده است.
 موسسه ي خیریه ي نجات کودکان

 آرام شاکرم
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شروع درگیري سوریه،ها قبل از  سنین  13در  سوري در  صد زنان  در

ســالگی شــان ازدواج کرده بودند(یونیســف،  18ســال،قبل از  25الی  20

مســلحانه جان هاي در طول درگیرياي هســوری 250000). بیش از 1390

ـــت دادند، درگیري ـــات علیه حکومت هایی خود را از دس که با اعتراض

شد و بعد به یک جنگ مدنی بزرگ مقیاس انجامید. میلیون نفر ها شروع 

ـــد، با مخالفان  ـــار اس ـــدند که به عنوان نیروهاي وفادار به بش مجبور ش

ظامی گران جهادي دولت اســالمی بجنگند ( بی بی ســی، حکومت او و ن

شمکش1395 سري را در مناطقی ها ). درگیري در این ک رواج کودك هم

سوریه،  يکه جنگ تبدیل به تهدید شده (مانند  روز افزون براي دختران 

اردن، لبنان، عراق و مصر) تقویت نموده است (دختران نه  ةجوامع پناهند

نظامی هاي گزارشات حاکی از آن است که گروه). برخی 1395عروسان: 

ــالحی  ــایگی عراق از ازدواج کودکان به عنوان س ــوریه و همس داخل س

ستفاده سون، ها کنند تا جمعیتمی جنگی ا سانده و متفرق کنند (وایت را تر
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1395.(  

  

  سوریه

 ازدواج کودکان در ةو رشد پدیدگیري سوریه مثالی از چگونگی شکل

می در این کشور بیش از نی مسلحانه است.هاي و درگیريها زمان ناآرامی

سـال  18میلیون سـوري پناهجوي تخمین زده شـده، در زیر سـن  2,5از 

ســت که به خودي خود در ســوریه موجبات  امريقرار دارند. تجاوز نیز 

ـــونت  ـــت. از خش افزایش ازدواج زود هنگام کودکان را فراهم کرده اس

شــود که با آن می ی جنگی اســتفادهجنســی در ســوریه به عنوان ســالح

ساخته و هویت و منزلت یکدیگر  مغلوبهم یکدیگر را  ،احزاب مخالف

ساختار نقل  ) به1392را از بین ببرند(دیویس، ها اجتماعی خانوادههاي و 

ز مهاجرت ا ةاز زنان و دختران پناهجو، ترس از تجاوز یکی از علل عمد

ست(همان:  شونت جن  )10سوریه ا سند و اما خ سی تا حدود زیادي بی 

ست که داغ اجتماعی و موانع فراهم شکی و روان سازي مدرك ا منابع پز

   ).8آورد (همان:می شناختی را به وجود

فوریت و وخامت جدیدي  ۀحال ازدواج زود هنگام کودکان به مرحل

براي  روي کودکان و والدینشــان رســیده اســت. بحران ســوریه فشــار بر

ــ ــالگی را شــدیدتر 18م ازدواج قبل از ســن ترتیب دادن مراس کند می س

نا اي قويهاي ).  داللت1393(نجات کودکان،  وجود دارد که به خاطر 

افزایش یافته و یا اي هآرامی ها، ازدواج زود هنگام کودکان به طرز زنند

در برخی مناطق دو برابر شـده اسـت. در سـوریه، مصـاحبه با پناهجویان 
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ـــان داد که ازدواج به خاطر  نش از  که " 1حفظ آبروي دختر"زود هنگام 

ـــت در معرض آن قرار گیرد،  ـــالم به در برده یا ممکن اس تجاوز جان س

). موارد زیادي از ازدواج دختران 12: 1392شود(دیویس، می ترتیب داده

خانواده مد  تأمین درآ هت  که ج ـــوري  یان ازدواج هاي س ناهجو فقیر پ

). ازدواج زود هنگام کودکان 1393گزارش شــده اســت(فرنکلز، اند، هکرد

گزارشی از سازمان ملل  تبدیل به یک ابزار مقاومتی اقتصادي شده است.

حاکی از آن بود که گرچه ازدواج کودکان در مناطق روستایی سوریه قبل 

شغلی و منابع مالی باعث هاي داد، اما کمبود فرصتمی رخ 1390از سال 

 بیشـــتري به کودك همســـري روي آورندهاي خانواده شـــده اســـت که

هایی ، روایات و داستانMercy Crops ۀ). سازمان خیری1392(سازمان ملل، 

ــار روز افزون براي ها را از خانواده ــان و فش در مورد منابع مالی اندك ش

 ةویران شــد ةو آیندها ازدواج دادن فرزندانشــان با توجه به تداوم ناآرامی

صد از ازدواج 20 کند.می نقلا هخانواده شده زنان پناهجوي هاي در ثبت 

ــامل ازدواج زیر  ــوري در اردن ش ــال18س ــد س هاي گرچه نرخ .می باش

ـــمکش در حال جریان توانند نمی ازدواج زود هنگام کودکان در یک کش

 1390دفتر مرجع جمعیت در ســال هاي ثبت و ضــبط شــوند؛ اما تخمین

شان از افزایش  صدي ازدواج کودکان  11آمار ن شاد، (دارددر ). به 1384ر

جاري، قادر هاي عبارت دیگر بسـیاري از پناهجویان درگیر در کشـمکش

ازدواج این چنینی هاي ازدواج نبوده اند. قراردادهاي به ثبت رسمی مراسم

شوند و نمی به طور قانونی توسط هیچ مسئول دولتی به رسمیت شناخته
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ـــوص در زمان طالق یا جدایی زنان و این امر  دختران جوان را به خص

  ).1393گذارد (لمون، می آسیب پذیرتر باقی

  

  عراق 

ازدواج زود هنگام کودکان عالوه بر محافظت از دختران داراي تبعات 

 منفی گســترده تري اســت که یکی از آنها خود را در شــمار موالید نشــان

اختی در مکتب اقتصـــادي جمعیت شـــناي هدهد. والریا کتورلی مطالعمی

صل جنگ  عراق و تأثیرش بر  ۀسال 8لندن انجام داد که اولین ارزیابی مف

ـــال  ـــان داد که قبل از جنگ از س تا  1376روي باروري بود. مطالعه نش

به میزان 1382 نان در عراق  باروري نوجوا مان در هر هزار  70، نرخ  زای

ــل ــنی  ۀدختر در فاص ــال ثابت بود. با  19الی  15س این حال به محض س

درصد افزایش یافت و  30شروع جنگ نرخ باروري نوجوانان به بیش از 

سال  95به  ساس یافته 1389زایمان در هر هزار دختر در  سید. بر ا هاي ر

یل پشــــت پرد2تحقیق کتورلی باروري، افزایش  ة، دل این افزایش نرخ 

سواد شر دختران ترین ازدواج زود هنگام کودکان در میان کم  بود. بانک ق

که  هانی نیز اشــــاره کرده اســــت  گام و هاي نرخ ازدواج"ج زود هن

ــتهاي نوجوانان در محیطهاي بارداري ــدت باالس (تمبون و "ناامن به ش

، بســیاري از زنان و 1382). پس از شــروع جنگ در ســال 1387فورت، 

ــرکت در فعالیت اجتماعی و حتی ترك خانه بدون یک هاي دختران از ش

به خاطهمراه مرد  ـــدند. این امر  ر وجود احتمال خطرات آزار و منع ش

                                                                 

2. Cetorelli 
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ـــنن  اذیت، ـــمی، و همچنین تجدید حیات س ـــیب جس مزاحمت و آس

ساختاري، خانواده ست ها اجتماعی محافظه کارانه بود. در چنین  ممکن ا

ـــت  ازدواج زود هنگام کودکان را بهترین راه محافظت از آنها و نگهداش

  آبروي خانواده بدانند.  

  

  لبنان 

سوریه، آژانس شروع جنگ داخلی  سازمانها از زمان  مختلفی هاي و 

ـــمار روز افزون ازدواج زود هنگام  ـــعی در جلب توجه همگان به ش س

ــال  ــته اند. در س ــوري در لبنان داش  1393کودکان در میان پناهجویان س

باالتري هاي داد که ازدواج زود هنگام کودکان در درصدها نشان پیمایش 

انســـانی رواج پیدا کرده اســـت که به هاي به زمان قبل از بحراننســـبت 

سنین  ه بسال ازدواج کرده بودند.  18الی  15موجب آن، زنان جوانی در 

سوریه وجود دارد و بدین خااي قوي ۀلحاظ تاریخی رابط طر بین لبنان و 

بنانی سوري مایلند دخترانشان را به ازدواج پسران سوري یا لهاي خانواده

  ).1395آورند(گالرت،  در

  

   3پناهندگیهاي کمپ

پناهندگان سوري در اربیل و لبنان رواج هاي ازدواج کودکان در کمپ

ــت. پدید ــته اس ــی داش ازدواج زود هنگام کودکان در میان  ةبیش از پیش

ست  شات به د شده، گزار صر و ترکیه نیز گزارش  سوري در م دختران 

                                                                 

3. refugee camps 
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ازدواج  ةاحتمال فزایند ةنشان دهندپناهجویان در اردن، هاي آمده از کمپ

دختران جوان با مردانی بسیار بزرگتر از خودشان است. آنها بر این باورند 

مادي و ثبات را براي آنها فراهم هاي توانند حمایتمی که چنین مردانی

توان به این استنباط رسید که بسیاري می ). طبیعتا12ً: 1392کنند(دیویس، 

ند. در انجمنهاي از دختران عروس ـــت ته و اجباري هس ـــ هاي ناخواس

س شی در طی  سوریه در اردن، ازدواج کودکان به طور فاح الها پناهندگی 

ثبت شده شامل یک هاي درصد ازدواج12 ،1390باال رفته است. در سال 

درصد  18)به 1391سال بود. این آمار در سال بعد ( 18دختر در زیر سن 

سال  سید، در  صد و 25به 1392ر سال  در به مرز  1393تنها در ربع اول 

ها ). با توجه به اینکه اکثر ازدواج1393درصد افزایش یافت(یونیسف،  32

ـــد توان حدس زد که حتی این آمارها نیز دقیق نبوده و میاند، هثبت نش

  بسیار باالتر است.ها میزان واقعی ازدواج کودکان از این درصد

گام  که ازدواج زود هن نه این یک  بی رحما یان  ناهجو کان براي پ کود

ــیاري از دختران نوجوان با ازدواج زود  ــوهران فایده دارد. بس هنگام با ش

ــان ــت حمایتی براي خ اردنی ش یابند. حمایتی که به دختر و ود می فرص

جازهاش خانواده جات می ا ند(ن کان کن قل م مپ ن خارج از ک به  هد  د

پناهندگی هاي مپ).  ازدواج زنان پناهجوي ســـوري در ک1393کودکان، 

za’atari  ـــت آوردن حمایت و  مردان اردنی خارج از کمپ،با راه به دس

ع جام ندگی در  بان  ۀز ـــودمیز عالوه بر این برخی دختران . تلقی می ش

ــوري قبل از ــوریه وادار به ازدواج س ــوند زیرا یک مرد در می ترك س ش

مسایه صورت متأهل بودن احتمال بیشتري داشته که بتواند وارد کشور ه

  شود یا بخشی از یک خانواده گردد(همان).     
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  زنان و دختران کرد یزیدي  

یدي عها 4یز جام یان بین ۀیک  بان از بوم مالی مذهبی کرد ز ـــ النهرین ش

ع ما یک جام به لحاظ قومیتی کُردند، ا ند. گرچه  ـــت دینی متمایز و  ۀهس

ها در ابتدا ). آن1386باشند(آتویل، می مستقل با فرهنگ خاص خود را دارا

ندگی عدمی در نینواي عراق ز ند و ب عات دیگري در ها کرد ما در اجت

  ارمنستان، گرجستان، ترکیه، ایران و سوریه نیز زیسته اند.

حکومت اســالمی داعش، منجر به  ۀفتوحات وحشــیان 1393در ســال 

عراق شد. همچنان که نیروهاي پیش مرگ هاي دگرگونی جمعیت یزیدي

شروي کرد دیگر قادر به سینجارهاي جلوگیري از پی شهر   داعش نبودند، 

). نظامی گري حکومت اســالمی 1394تقریباً خالی از ســکنه شــد(الودي،

ناك یه کردهاي یزیدي در عراق بود ترین داعش یکی از خوف جنایات عل

م اجباري مذهبی و ازدواج زود هنگاهاي از اســالم آوريهایی که داســتان

یت ند.می کودکان را روا ـــمار دقیق  ک ـــعیتش  افراد درگیر در این وض

ـــترد یت گس ته اســــت زیرا اکثر ناخ ـــ ند اي هناش مان ها( یدي  از یز

شـــیعی و ترکمن ها) به مناطق مختلف عراق و هاي مســـیحیان،مشـــبک

شور سخیر هاي ک سالمی داعش پس از ت سایه فرار کردند. حکومت ا هم

ـــل، جوامع اقلیت عراق از جمله یزیدي ار داد. را هدف خود قرها موس

بس حاکثریت زندانیان داعش، مردان، زنان و کودکان یزیدي بودند که در 

  بردند.می موقت و رسمی در عراق و سوریه به سر

                                                                 

4. Yezidis 
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ــته  ــیرهاي یزیدي با هم نگه داش ــدند؛ اما در نهایت می در ابتدا اس ش

داعش به صورتی سیستماتیک زنان جوان و دختران نوجوان را از خانواده 

شان جدا سرعت رخمی های داد. به می کرد. ازدواج زود هنگام کودکان به 

ـــیاري از دختران مجبور به ازدواج با جنگنده و نظامیان ها طوري که بس

). همانطور 1393شدند(دیده بان حقوق بشر، می حکومت اسالمی داعش

ـــمکش ـــتها که در جنگ و کش این زنان محبوس به  ؛امري معمولی س

شــدند. زنان و دخترانی که می جنگی دیده عنوان بردگان جنســی و غنائم

شدند و کسانی می اجباراً به اسالم گرویده بودند به عنوان عروس فروخته

کردند ،مورد شــکنجه و تجاوز واقع می که از این امور ســرپیچی و امتناع

ــده و در نهایت به قتل ــیدند(ِنل، می ش ــاحبه با زنانی که 1393رس ). مص

ي حکومت اســـالمی داعش فرار کنند آشـــکار توانســـته بودند از نیروها

شت، می یکجا نگههایی هساخت که داعش زنان و کودکان را در طویل دا

شتند 5آنهایی که از  شتر سن ندا سالن سال بی شتگاهها در  سایر بازدا ها و 

ائم و نظامی گران به عنوان غنها شــدند تا به مرور به جنگندهمی گذاشــته

شوند(ون دن  سال 1395برگ،جنگی فروخته  سالی ده  ). دخترانی به خرد

زود هنگامی معموًال هاي آمدند. چنین ازدواجمی به ازدواج جنگجویان در

ندههاي ازدواج که جنگ ند زیرا همین  با دختر خردســـال ها موقتی بود

 و نظامیان دادهها کردند، وي به ســایر جنگندهمی آمیزش جنســی برقرار

سوریه در بازارهاي  ) ،برخی از1393شد(برکّه، می سل، رقه و  آنها در مو

سب شان بردههاي فروش با برچ سون،می قیمت روی ). به 1393شدند(وات

 به بردگی شـــمار دقیق زنان و دخترانی که نقل از دیده بان حقوق بشـــر،

و گرفته شده و وادار به ازدواج شدند نامشخص است. گزارش سازمان عف
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ــاس مصــاحبه با  ــابق از میان صــدها دختر ز 40بین الملل بر اس ندانی س

یزیدي محبوس داعش در زمان تصرف محل سکونتشان در شهر سینجار؛ 

ساله قربانیان  تجاوز و ازدواج زود هنگام  12الی  10نشان داد که دختران 

  ).1393بوده اند(سازمان عفو بین الملل، 

مســـلحانه احتمال ازدواج زود هنگام کودکان را هاي جنگ و درگیري

 برد. در چنین شـــرایطی دختران مجرد با ازدواج زود هنگام مواجهمی باال

ــوند زیرا این امر یک گزینمی ــایند براي والدین و خانواد ۀش هایی هخوش

سانی که در می تلقی سعی در محافظت از دختران خود دارند. ک شود که 

لطمه دیدنشان باالتر است، همین زنان آسیب پذیرترینند و احتمال جامعه 

ـــتند که حال در یک و ـــعیت مخاطره آمیزو دختران جوان هس ، مورد ض

  ند.دار بیشتر قرارهاي استعمار و بهره کشی و آسیب

  سن حداقل در اروپا

از قانون به  ایی با دنباله روي از ســـنت اروپاایاالت مســـتعمره آمریک

ــمار اندکی از ملل می عنوان یک راهنما بهره  ــانزدهم ش بردند. در قرن ش

و ایتالیایی یک حداقل سنی را براي آمیزش جنسی دختران در نظر  آلمانی

سن  شورهاي  12گرفتند و آن  سایر ک سالگی بود. تا پایان قرن هجدهم 

اروپایی نیز شــروع به تقویت چنین قوانینی کردند. اولین قانون اســاســی 

ســال را تصــویب کرد. پرتغال،  11، حداقل ســن 1170فرانســه در ســال 

سال  12الی  10سوئیس این حداقل سنی را هاي رك و ایالتاسپانیا، دانما

). قانون رایج انگلیس به طور ســنتی ســن 1394قرار دادند(رابرتســون، 

سال قرار داده بود، اما  12الی  10جنسی را ما بین سنین  ۀرضایت به رابط

ســال افزایش پیدا کرد. در همین دهه،  13، این ســن به 1254در ســال 
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ــن  ــایر کشــورها این س ــوئیس و س ــه، پرتغال، دانمارك، ایاالت س فرانس

  سال تعیین کردند(همان).  16سال تا  13حداقلی را بین 

س سه تحت قانون ناپلئونی در  ضایت 1211ال در فران سن ر ، حداقل 

 13به  1242ســالگی در نظر گرفته شــد و در ســال  11جنســی  ۀبه رابط

سال تصویب شد. در  15، 1324سالگی افزایش یافت. این سن در سال  

به عنوان حداقل سنی تعیین شد، و در  "سن بلوغ" 1199اسپانیا در سال 

ــال  ــن به  1249س ــالگی تغییر کرد تا اینکه در 12این س ــال  س  1378س

سن  این 1394سالگی افزایش یافت. در سال  13حداقل سن رضایت به 

این تحوالت و تغییرات در سن رضایت به سالگی رسید. تاریخچه  16به 

  رابطه جنسی در جهان نشان از ازدیاد و افزایش این سن دارد.

اخیراً چندین کشور غربی نیز سن رضایت در کشور خود را باال برده 

ـــال اند. از  ـــالگی)و در اروپا،  16به  14از  1387جمله کانادا(در س س

سالگی)، در جمهوري لیتوانی(در سال  15به  14از  1386ایسلند(در سال 

سالگی)،  15به  14از  1392سالگی) در کرواتی (سال  16به  14از  1389

سالگی). قدر مسلم اینکه  16سالگی به  13از  1394و در اسپانیا (در سال 

جنسی و به  ۀشود، افزایش سن رضایت به رابطمی وضوح دیده آنچه به

تبع آن ســن ازدواج، تحت قوانین کلیســایی اســت. اخیراً در اکثر ایاالت 

سالگی رسیده  18آمریکاي شمالی، کانادا و کشورهاي اروپایی این سن به 

  است. 

م ـــتردهاي دوم قرن هجدهم، بخش ۀدر نی پاي غربی اي هگس از ارو

ــدي چ ــاهد رش ــمگیر در جمعیت بود. این امر راش توان به کاهش می ش

هه ـــنی ازدواج و افزایش مرگ و میر در د یانگین س  18آخر قرن هاي م
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کان،  گام کود که ازدواج زود هن تدالل دیگر این ـــ یک اس ـــب کرد.  منتس

ـــی را فراهمهاي دوره ها کند، که به زوجمی طوالنی تري از فعالیت جنس

دهد. زنان اغلب دسترسی کمتري به می زندمجال داشتن تعداد بیشتري فر

زند. می وسایل پیشگیري از بارداري دارند که خود به رشد جمعیت دامن

ـــنین عمومی ازدواج به هیچ عنوان ثابت هاي در طول این بازه زمانی، س

دهد که میان ازدواج زود می ). یونسکو گزارش1386نبوده است(پیپینگ، 

مان زود ر کان و زای گام کود ها کودك هن که در آن هایی  ـــور س در کش

سیار قوي ست،رابطه ب صرفاً در اي همسري رایج ا وجود دارد. براي مثال 

آســیا و نواحی اقیانوســیه ســاالنه نزدیک به شــش میلیون نوزاد از مادران 

  شوند.می نوجوان متولد

سالگی  14روابط جنسی  ورود بهدر ایتالیا و آلبانی، سن رضایت به  

 ســالگی 18ســال کمتر از ســن قانونی ازدواج یعنی  4اســت و این ســن 

سنی را براي می شد. با این حال ایاالت متعددي هستند که هیچ حداقل  با

  ). 1389ازدواج تعیین نکرده اند(ملکوري،

سن  ةدر ممالک متحد  16بریتانیا ازدواج زن و مردي که هر دو باالي 

ستند ق ست. سال قرار دارند، یا مجرد، بیوه یا مطلقه ه شده ا انونی اعالم 

ســال ســن دارند، باید رضــایت والدین خود را  17یا  16افراد جوانی که 

براي اینکار جلب کنند. حداقل سن قانونی ازدواج در بسیاري از کشورها 

ــرایط  18تا  16در غرب بین  ــدن در ش ــال قرار دارد. هرچند نامزد ش س

و مک اللین، توافقی ،در ســـنین پایین تر هم دیده شـــده اســـت(الحکم 

1395 .(  

گرچه سن دقیق ازدواج از کشوري به کشور دیگر متغیر است، اما در 
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 برقراري روابط جنسی ةغرب عمدتاً این سن است که مانع و محدود کنند

 جنســی به حســاب ۀحداقل قانونی ســنی براي رضــایت به رابط اســت و

ــن قانونی، روابط می ــیدن به این حداقل س ــیآید. بعد از رس مجاز  جنس

سال می تلقی سن اش در قانون خانواده 1379شوند. اتیوپی در  حداقل  

ــایت کامل و آگاهان 18قانونی ازدواج را به  ــالگی تغییر داد و رض هر  ۀس

حداکثر ســه  1384دوي زوجین را الزامی کرد. قانون جزایی جدید ســال 

سال حبس  7سال و حداقل  17تا  13سال حبس را براي ازدواج دختران 

ــد 13ي که دختر کمتر از در موارد ــته باش ــن داش ــال س ــویب  س را تص

  ).1392کرد(گِیج، 

  

  حداقل سنی در خاورمیانه

سنی که در آن زنان ازدواج دار کنند به طرز معنیمی در کویت و لیبی 

ست. نزدیک به  شمگیري افزایش یافته ا صد زنان  40و چ  19الی  15در

 ۀواج کرده بودند اما تا میانه دهازد 1350ســـاله در لیبی و کویت در دهه 

مار 90 که فراوانی این ازدواجهاي آ طه گواه این بود   5و  1به ها مربو

  ).1384درصد رسیده است(رشاد و همکاران، 

سن   سلمان مثل الجزایر، عمان و تونس  شورهاي م سیاري از ک  18ب

.  )1391ه اند(هرمانسم، سالگی را به عنوان حداقل سن ازدواج تعیین کرد

کشــوري اســت که حداقل ســن قانونی را  74عودي یکی از عربســتان ســ

براي ازدواج قرار نداده است زیرا در چنین کشورهایی بلوغ فیزیکی نشان 

شــود.(الحکم و مک می و حایل بین کودکی و بزرگســالی در نظر گرفته

  ).1395اللین، 



  85  یو عوامل جامعه شناخت نیقانون، د

 

ــ ــتان س ــازماندر عربس ــري هاي عودي برخی فعالین و س حقوق بش

س سن حداقل ازدواج جهت توقف کودك  دولت ۀمداخلتار خوا با تعیین 

هاي ین محدودیتجلوگیري از آزار کودکان شده اند. تعیین چن همسري و

سنی که فرد قادر به ازدواجاي قانونی سیاري از کشورها می در  گردد در ب

ــور دیگر متغیر  ــوري به کش ــن خاص از کش ــت(حتی اگر آن س رایج اس

ـــد(همان). از آ ـــنیباش قل س جا که هیچ حدا قانونی براي ازدواج در  ن

س ستان  تعیین کننده  یعودي وجود ندارد، بلوغ جسمی تبدیل به عاملعرب

در خصوص بزرگسالی زنان و آمادگی شان براي ازدواج گیري در تصمیم

ــن بلوغ  ــت که اگر یک دختر به س ــت. به طور کلی فرض بر این اس اس

سید، آمادگی الزم جهت ازدواج را  ست. بااین حال به ندرت اتفاقر  دارا

  افتد که یک پسر قبل از اتمام تحصیالتش و امنیت شغلی ازدواج کند.می

سی  سن نقش بازدارنده از روابط جن برخالف جوامع غربی که در آن 

در حالتی که افراد به وصــلت ، در جوامع اســالمی و عربی، کندمی را ایفا

ـــند  وجود ندارد. در نتیجه آمیزش چنین محدودیتی یکدیگر در آمده باش

اما در  جنسی به لحاظ قانونی و فرهنگی در جوامع اسالمی پذیرفته شده،

  جوامع غربی غیر قانونی و غیر اخالقی تعریف شده است(همان).

  

  

  

  

  

  

ازدواج کودکان غیر قانونی بوده  ،1395تیر ماه  16از امروز ،”

که به  شــوهران بزرگســال و در گامبیا ممنوع اعالم می شــود.

ـــال حبس و والدین آن  20ازدواج کودکان در آمده اند به  س

ـــد و تمامی  21کودکان به  ـــال حبس محکوم خواهند ش س

شته اما در مقابلش هیچ  سانی که از ازدواج کودکان خبر دا ک

  “سال حبس خواهند شد.  10اقدامی نکرده اند نیز 
 رئیس جمهور گامبیا-یحیی جماه
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  حداقل سن ازدواجقانونی  ۀزمین

عودي از مثال یمن دنباله روي کند. در محتمل اســت که عربســتان ســ

عودي، ازدواج زود هنگام کودکان یمن، واقع در مرز جنوبی عربســتان ســ

براي آن تعیین نشــده اســت. اي یک اتفاق رایج بوده و هیچ حداقل ســنی

هاي جالو جنها اجبار آمیز به بحثهاي موارد ازدواج کودکان و ازدواج

که این  به نحوي  ـــت،  ـــده اس باره ختم ش مطبوعاتی و عمومی در این 

مذاکرات در یمن باعث شـد که حکومت این کشـور حداقل سـن قانونی 

ســـال اعالم کند(ابودایش،  18ازدواج را هم براي دختران و هم پســـران 

1393.(  

ـــگامان  تالش و توجهات جهانی به ازدواج زود هنگام  المللیبینپیش

ــنین  ــئوالن در قوانین مربوط به س ــت برخی مس ــده اس کودکان باعث ش

ید نظر جد یب کیفرهایی ازدواج ت ـــو با تص ند و  مل آور به ع و ها را 

شـدید، تنبیهات سـختی را براي ناقضـان این قوانین تعریف هاي مجازات

ـــالهاي اخیر، عمل ا بیانات کودکان نجواي  زدواج زود هنگامکنند. در س

ن ـــیاري از نواحی جهان بر انگیخته اي هانتقاد آمیز و محکومگرا را در بس

مجلس گواتماال باال بردن ســن قانونی  1395اســت. براي مثال، در ســال 

سال 1394سال را تصویب کرد(ویلر،  18ازدواج به  ماالوي  1391).  در 

). 1394ل رساند(پِرِز، سا 18این سن را هم براي دختران و هم پسران به 
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مسئولین بنگالدشی اعالم کردند که هر شخصی که با یک  1393در سال 

 ســال زندان محکوم 2ســال ازدواج کند به  18دختر خردســال زیر ســن 

سال 1394شود(گیالن، می شورهاي گامبیا  1395). در تیر ماه  هر دوي ک

ت حبس کســانی که و تانزانیا پایان ازدواج زود هنگام کودکان را با مجازا

  دهند،اعالم کردند.می چنین اقدامی را ادامه

ستان به عنوان خطرناك شور که در آنترین افغان توان زن به دنیا می ک

ست(باوکُت، شده ا شناخته  شور 1390آمد  صد  80الی  60). در این ک در

سنین پایینهاي شامل ازدواجها ازدواج شد. دادگاهی در می اجباري و  با

ستان غور ستان یک مرد  ا سال حبس به خاطر  7ساله را به  42در افغان

با دختري  گل محکوم کرد (خبرگزاري  6ازدواج  نام غریب  به  له  ـــا س

ـــه،  ـــم 1395فرانس به جرم خود اعتراف کرده و گفت مراس ). این مرد 

ازدواجش را در حضور افراد زیادي انجام داده است. تحقیقات اولیه نشان 

سا له در ازاي یک بز و مقداري مواد غذایی به مرد داد که این دختر شش 

دختر وي  ةساله داده شده است. این مرد عنوان کرده است که خانواد 42

پیشکش مذهبی به مرد بخشیده اند. قاضی پدر این دختر  را به عنوان یک.

ستان مجازات ازدواج با کودکان  4را به  سال حبس محکوم کرد. در افغان

ین کشــور حبس اســت. این تغییرات نشــانگر مطابق ســیســتم قضــایی ا

ستفاده از نظام قانونی قضائی به هاي روند روشنگرانه و بیداري جامعه و ا

  عنوان ابزاري جهت بازداري از این عمل است.

با وجود چنین قوانین جدیداً تصــویب شــده و جریانات دلگرم کننده 

ند یاي زن قا کار و ي هاي، هنوز ب لت ازان کان ازدواج زود ه غف گام کود ن

که صــادر کرد ، مجلس قانون اســاســی این حکم را ترکیهوجود دارد. در 
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ــی در ارتباط با کودکان زیر  ــال، تجاوز یا 15تمامی اعمال جنس ــو  س س

و  13 ،12د. بر اساس این مصوبه، کودکان در سنین استفاده جنسی نیستن

ست  14 داده سال به عنوان یک جامعه اقلیت دیگر حمایت قانون را از د

اند زیرا بر اساس قانون رضایت آنها نسبت به فعالیت جنسی مورد غفلت 

  گیرد.می قرار

  

  قدرت دین

بســیاري از ادیان در تعیین ســن ازدواج دخیل هســتند. دین با قدرت 

شکل دادن به فرهنگ یک عامل اثر گذار و  مسلطش به کنترل هنجارها و 

سرلوح ست که آن را  شمگیر براي مردمی ا صمی ۀچ شان ت سی  سا مات ا

ـــیدن هاي بنیادین مردم و راههاي دهند. در برخی جوامع، نیازمی قرار رس

دینی تعیین شـــده اســـت. این هاي به این نیازها از طریق قوانین و آموزه

ستقالل شخص را نادیدههاي اصول و آموزه  دینی اغلب حقوق فردي و ا

لدینی افراد نمی به نحوي در نقش وا قدرت دین  به گیرند.  که  فوذ کرده 

  مالکیت فرزندان توسط والدینشان منجر شده است. 

شده  سی خارج از ازدواج ممنوع اعالم  سیحی روابط جن در جوامع م

ــیار اندکی از مفهوم کودکی وجود  ــت. تا اواخر قرن هجدهم درك بس اس

شدند. در واقع می داشت و کودکان تنها بزرگساالن کوچک در نظر گرفته

شت. به اعتقاد قبل از قرن دواز دهم، هیچ مفهومی به نام کودکی وجود ندا

سیحیت، فرزندان در میان ستین به دنیا ۀم آیند و بدین جهت می گناهان را

ندکی بوده و جز کان داراي حقوق ا ند. کود  ووارث ذات غیر اخالقی ا

از اواخر قرن هجدهم و به خصوص  شده اند.می پدر محسوبهاي دارایی
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ـــط قرن نوزدهم ها رشدر قرن نوزدهم، نگ چار تغییر شـــد. در اواس د

(بوکسال گشتجنسی از کودکان مبذول  ةتوجهات بیشتري به سو استفاد

  ).1393و همکاران، 

سیاست جنجال برانگیز کلیساي کاتولیک روم و بعد سایر کلیساهاي 

ستان، تأیید ازدواج ضایت والدین هاي مخفیانه یا ازدواجهاي پروت بدون ر

شـانزدهم هر دوي پادشـاهی فرانسـوي و کلیسـاي لوتران با  بود. در قرن

موفقیت اندکی ســـعی در متوقف ســـاختن ازدواج کودکان داشـــتند. در 

سیار پایین نادر  سنین ب شمال غرب اروپا، ازدواج در  سیاري از جوامع  ب

سال  21بود. کلیسا حکم داده بود که هر دوي عروس و داماد باید حداقل 

  توانند بدون رضایت والدینشان ازدواج کنند.سن داشته باشند تا ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عبادت در حرم اما رضا، مشهد/ عکس: کامیل احمدي
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  دین اسالم

در دین اسالم حتی زمانی که شرایط جغرافیایی و زمانی در نظر گرفته 

شوند، قوانین زندگی براي تمامی مسلمانان سراسر دنیا چه مرد و چه زن 

آنها تبعیت نمایند که این قوانین شامل سن بلوغ و سن گذاشته شده تا از 

  گردد. می ازدواج نیز

ست(ایزاك،  شده ا سیدن به بلوغ  سالی و ر صحبت از بزرگ در قرآن 

نوجوان در ادبیات اسالمی وجود خارجی ندارد و  ة). واژ99-118: 1391

ـــالمی نیز عبارت ـــالی"در قوانین اس محلی از اعراب  "جوانی و خردس

شته ا سم، ندا شد، از این منظر 1391ست(هرمان ). همانطور که قبالً گفته 

ــان ــروع بلوغ، نش ــت. با این حال این رویکرد  ۀاتمام مرحل ۀش کودکی س

محور توسط کسانی که خواهان یک دیدگاه توالی زمانی براي تعیین -بدن

  گذار از کودکی به بزرگسالی هستند مورد نقد قرار گرفته است.

مام  پیچ  یتهاي یدگیبا وجود ت عال ـــن و انواع بلوغ، ف هاي س

خاص را ـــروع  ـــن ش یک س ماعی  ند. در جوامع می مختلف اجت طلب

شــمول شــده اند و اجتماعی گســترده و جهان هاي امروزي که فعالیت

ــارکت روزافزون افراد را براي  خاص مالك وطلبند، یک معیار می مش

  رسد.می تعریف کودکی و بزرگسالی الزم به نظر

سن یا رویدادهاي خاصی هستند که تعیین گر بزرگسالی در عوض 

شروع برخی فعالیت 18شوند. گرچه می تلقی از جمله  هاسالگی سن 

ازدواج، افتتاح حســـاب بانکی، دخانیات، و رأي دادن در انتخابات در 

تواند بسته به قوانین متغیر باشد. در می شود، اما این سنمی نظر گرفته



  91  یو عوامل جامعه شناخت نیقانون، د

 

در مقابل اعمال اي وضــع بی طرفانه و خنثیجوامع ســکوالر دولت م

یتمی دینی عه هاي گیرد، هو یک مجمو ـــی از  یاس ـــ ماعی و س اجت

سطمی ساختارهاي متفاوت هنجاري تغذیه یابند. قوانین می شوند و ب

ـــلحت کل جامعه در نظر گرفته ـــود تعیین و می بر مبناي آنچه مص ش

  شوند. می تصویب

سترده در  سالمی با وجود اختالف نظرات گ سیر قوانین ا فهم و تف

سالمی به طور  شریعت ا سلمان امروزي ،آنچه تحت لواي  در جوامع م

ضور یک مالزم  ست که زن و مرد بدون ح شده این ا سیعی پذیرفته  و

شند. این ترس وجود دارد که تعامل و  شته با نباید با یکدیگر دیدار دا

روع روابط و شگیري زنان و مردان منجر به شکل ۀرویارویی بی واسط

ـــود ـــی میان آنها ش در خارج از قالب خانواده ممنوع که چیزي -جنس

  ).1395است.(الحکم و مک اللین، 

ـــنهاد   ـــریعت مکتب حنبلی، والد حق دارد که پیش ـــاس ش بر اس

ـــتگاري دخترش را از جانب یک مرد بپذیرد حتی اگر دخترش  خواس

شد. با این حال دختر تا زمان  سیده با سن بلوغ نر سیدن به هنوز به  ر

ــن بلوغ به همراه والدینش زندگی کند و در زمان بلوغ حق دارد می س

پذیرد  ند. اگر دختر ازدواج را ن یا آن را رد ک پذیرد و  که ازدواج را ب

به می طالق مل چنین امري  که در ع بدانیم  ید  با حال  با این  ند.  گیر

ست که خانوادهمی ندرت اتفاق ضهاي افتد. بدیهی ا یه درگیر در این ق

مامی  لدین در ت یت از وا ماعی براي قبول ازدواج و تبع و فشـــار اجت

ــوار  ــیار دش ــرپیچی را بس ــرایطی س امور، براي یک دختر در چنین ش

  خواهد کرد. 
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وقتی که ســن قابلیت ازدواج براي یک فرد بر اســاس قوانین دینی 

ــد، قانون دولتی  ــرزمین باش ــن قانونی ازدواج در یک س پایین تر از س

سال  ةحزب در کنگر  123رد.حاکمیت دا صوص  1335تکمیلی  در خ

الغاي برده داري با تعیین و تصـــویب یک حداقل ســـنی براي ازدواج 

حال برخی انجمن با این  ند.  قت کرد قانون هاي مواف مذهبی تفوق 

فاع و  به د ند و این خود منجر  ندار نه قبول  دولتی را در این زمی

  شود.می اجباريهواداري از ازدواج کودکان یا ازدواج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در مسأله ي ازدواج باید عجله کرد و دختر و پسر باید ازدواج ”

شجویی مخالفم، کنند، بلکه ازدواج باید  البته من با ازدواج دان

سن  شد زیرا دختران در  ستانی با شوهر می  13دبیر سالگی 

خواهند و آن کسی که او را خلق کرده است بهتر می داند که 

در برخی از جاها باید عجله کرد  زي بهتر است.او براي چه چی

ـــت. زمانی که موقع  و یکی از آن جاها ازدواج فرزندانمان اس

ـــت، باید براي آن عجله کرد نه اینکه  ازدواج دخترانمان اس

گونه  براي پســر هم همین بگوییم درســش تمام شــود و بعد.

ست، را زی بنابراین براي ازدواج و امورات خیر باید عجله کرد، ا

 “ شیطان وسوسه می کند.

 
 حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی 

 1395مرداد  26  
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  اجتماعیهاي متغیر

ـــاس ها نگاه ـــبت به کودکی در طول تاریخ بر اس و نقطه نظرات نس

شـــگرفی میان هاي جوامع مختلف تغییر کرده اســـت. تفاوتهاي نگرش

ــر و  ــین وجود دارند. جوامع کودکی در زمان معاص کودکی در تاریخ پیش

ف مختلفی را در این باره که کودك بودن به چه معناســت یمفاهیم و تعار

اقتصادي و فرهنگی متنوعی را شکل -بسط داده اند که واقعیات اجتماعی

داده است. تنها از قرن هفدهم به بعد بود که مفهوم کودکی در کشورهاي 

  غربی زاده شد.
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  روستاي کرد نشین در جوار مرز عراق، استان آذربایجان غربی

  عکس: کامیل احمدي

  

غیر غربی، یک معناي چند گانه هاي در جوامع ما قبل مدرنیته و فرهنگ

از کودکی وجود دارد. با وجودي که تمامی جوامع بین کودکان و بزرگساالن 

شود، زیرا درجات این نمی تفاوت قائلند، اما کودکی در همه جا یکسان تعبیر

که در اي هشـــود، حول محور جامعمی تفاوت و انتظاراتی که بر افراد محول

ــیاري از جوامع 1392یابد (مونتگومري، می کنند تغییرمی آن زندگی ). در بس

که  رایج است، خود ایستایی و استقاللکه در آنها ازدواج زود هنگام کودکان 

سالی در فرد به وجودطبیعتاً با گذار از کودکی به بز صوص می رگ آید، در خ

شود زیرا همواره از می دختران جوان به عنوان یک خصلت ناخوشایند دیده

رود که مطیع و تســـلیم باشـــند. ازدواج زود هنگام کودکان به می آنها انتظار

هاي شـــکند و جرقهمی نوجوانی طبیعی فرد را در هم-راحتی دوران کودکی

ـــد مفهوم اســـتقالل فردي را خام کند می را در آنها خفه "5خود"وش و رش

  ). 1385(یونیسف، 

                                                                 

5. self 
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ــت  مقبولیت و پذیرش فرهنگی و اجتماعی ازدواج زود هنگام ممکن اس

در این میان نقشی کلیدي ایفا کرده باشد. براي مثال کودکانی که زود ازدواج 

 کرده اند ممکن است فکر کنند که تجربه شان صرفاً یک تکرار اجتماعی بی

سل تجربه ها چون و چرا از چیزي بوده که مادران و خواهرانشـان نیز براي ن

  شود. می کرده اند و بنابراین فرهنگ نهادي شده و درونی شده اعمال

همچنان که قبالً ذکر شــد، فقر علت اصــلی و همچنین پیامد ازدواج زود 

هنگام کودکان در کشــورهاي ســنتی و فقیر نشــین اســت. دوران کودکی بر 

ــواهد فراوانی می مبناي این فقر و محرومیت از قلم افتاده و حذف ــود. ش ش

وجود دارد مبنی بر اینکه فقر یک عامل اجتماعی و اقتصـــادي اســـت که بر 

گذارد. از می زنان و مردان بسته به تفاوت در سطوح نابرابري، اثرات مختلفی

ــورهایی که در آن دخترانمی چنین برها واقعیت ــی  آید که در کش ــترس دس

شغلی داشته باشند، هاي به تحصیالت، تقویت استعداد و فرصتاي همنصفان

). ســویتمن در کتابش 1382ازدواج زود هنگام بســیار نادر اســت(ســویتمن، 

درصــد از دختران زیر ســن  4کند که در ایاالت متحده آمریکا تنها می مطرح

صد 1کنند. در کانادا این آمار به می سال ازدواج 19 سد و در بریتانیا می در ر

  درصد(همان). 2به 

در برخی نواحی فرار نوجوانان و کودکان از خانه هایشــان رایج اســت،  

شین آذربایجان غربی(موکریان) این امر در مناطقی  براي مثال در مناطق کرد ن

ــافمی اتفاق ــله مراتب قدرت در آن به اض ــلس  ۀافتد که قدرت خانواده و س

براي خود گیري اســت و زوجین قادر به تصــمیم تبعیت مطلق وجود داشــته

اي هنبوده اند. عمل فرار از خانه(به زبان محلی کردي:ره دو که وتن) و شـــیو

 ۀآیند، از یک منطقه به منطقمی با این عمل غیر قابل قبول کنارها که خانواده
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دیگر کردســتان و ســایر اســتانها متفاوت اســت. در برخی مناطق (بیشــتر در 

ستان آ شرقی) پدر دختر را در ازاي اخذ مبلغی از طرفا داماد و یا  ذربایجان 

صرف می دوباره به کانون خانواده خانواده اش، پذیرد و این هزینه در نهایت 

گردد. در برخی مناطق مانند می خرید جهیزیه و یا اســباب زندگی براي زوج

جین را زو نه تنهاها خانواده ال غرب اسـتان خراسـان رضـوي، هر دويشـم

شان را نیز فراهم می دوباره قبول سباب مورد نیاز زندگی  کنند بلکه خانه و ا

ــیوع این امر در بابل  آورده تا بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. رواج و ش

ستان آذربایجان غربی) اکنون به عنوان یک  شهر خوي واقع در ا آباد(نزدیک 

ازدواج زود هنگام کودکان را  کند که تداوممی رســم و هنجار اجتماعی عمل

  شود.می منجر

  

  8تبادل زنان و 7، ازدواج اجباري6ازدواج ترتیب داده شده

خرید هاي از دیر باز در زمان کوچ نشینی تبادل زنان به عنوان ابزار

سنتی بوده است(بونتینگ هاي و فروش یک عمل رایج در میان خانواده

معاصر مفهوم ازدواج اجباري یا ازدواج  ۀ). در جامع1395و همکاران، 

بیشتر ازدواج کودکان در درون خانواده  داده شده شیوع یافته وترتیب 

 بســیاري ازهدف ). 14-6: 1388شــکل گرفته اند(ارولکار و ماثنگی، 

 ري از ازدواج زود هنگام افرادي است کهو راهکارهاي پیشگیها برنامه

ـــبت به کودکان و نوها در خانواده ـــب قدرت قرار نس جوانان در منص

                                                                 

6. Arranged marriage 

7. Forced marriage 

8. Exchanging women 
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ـــوص والدین، ها دارند، به این ترتیب این برنامه و راهکارها به خص

  دهند. می و اعضاي جامعه محلی شان را مورد توجه قرارها قیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تبادل زنان

ــتانتباد ــاً در پاکس ــوص ــکال رایج ازدواج خص  ل زنان یکی دیگر از اش

زینب  اي و فامیلی هســت.ها عشــیرهتو کارون اکثر ازدواج”

ـــر عموي عقب  ـــد خیلی زود ازدواج کنه تا به پس مجبور ش

شیم چون توي  ندنش. افتادش شته با سم قدیم رو دا ما باید ر

شه. شوهر دخترم، خون و رگمونه و باید با  خواهر منه. مادر 

درسته دخترم بچه ست ولی باید دو سه تا بچه داشته باشه تا 

 “ بگو وظیفمه! نگو مجبورم، زندگی رو بفهمه.
 ساله 42مادر زینب،

 کارون،استان خوزستان
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شد.می سم اجتماعی دو دختر در بین دو خانواده به عنوان بخشی  با در این ر

تبادل ســـنتی زنان یک اســـتراتژي و  شـــوند.می از یک توافق تجاري مبادله

شمکش صل ک صلحها راهکار حل و ف ست. توافق  زنان بین  ۀبا مبادل 9بوده ا

ـــایت خود زن و مرد انجام ۀدو قوم و قبیل  متخاصـــم و معموالً بدون رض

شرا، می سیار اندکی وجود دارد که در آن 1383گیرد(گاردنر و البو ).  موارد ب

طرفین درگیر در ازدواج توانســته باشــند از آن امتناع کنند. در واقعیت، تحت 

باشند، معموًال می صلح و آشتیدخترانی که ابزار برقراري هایی چنین ازدواج

نماید، می خردسال و جوان بوده و امتناع از ازدواج براي ایشان بسیار دشوار

شان مقاومت ةمگر اینکه از خانه فرار کنند یا در درون خانواد علیه هایی خود

  ).1383این ازدواج وجود داشته باشد(موسه احمد، 

  

  شده   ترتیب دادههاي ازدواج-اجباريهاي ازدواج

ها هدر سراسر تاریخ خصوصاً قبل از قرن هجدهم ازدواج در درون خانواد

سته به فرهنگ مناطق متغیر بوده ست. خود این عمل ب شده ا اما  ترتیب داده 

ست. آزاد شوهرش ا ستگی زنان از پدرش به  شامل انتقال واب ي به طور کلی 

شمگیر در قان ستم موجبات تغییر چ ون خصـوصـًا زنان در قرن نوزدهم و بی

  قوانین مربوط به حقوق مالکیت و وضعیت اقتصادي آنها شد.

برابري زوجین را در  اصلاز اواسط قرن بیستم بسیاري از جوامع غربی، 

گیرد که می قانون خانواده شان وضع کردند. یک ازدواج اجباري زمانی شکل

سبت به ستند و حداقل ن صلت نی ضی به و  یکی از زوجین یا هردوي آنها را

                                                                 

9. peace agreement 
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شود. این یک عمل منزجر کننده و دفاع می یکی از آنها تحکم و اجبار اعمال

باشــد که در بریتانیا به عنوان شــکلی از خشــونت علیه زنان، ســوء می ناپذیر

استفاده و خشونت علیه کودکان و تجاوز از حقوق بشر تعریف و تلقی شده 

  است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

انتخاب کرد. تو خونواده شـــوهرم تو  شـــوهرم من رو به زور”

گان مراغه رسمشون بود که دختر بدزدن. اما خونواده ما تو گو

ـــم نداریم. از ترس آبرو و ای نکه این کار رو بد می دونن و رس

 “ نکنه منو بدزده مجبور شدم بله رو بگم و تموم بشه.
 ساله 30پاسخگوي زن، 

 گوگان، استان آذربایجان شرقی
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ـــاس مشـــاهدات آددکان  ةکودکان معموالً به دو شـــیوازدواج  10بر اس

ترتیب دادن ازدواج دختر جوان با یک  شـــود. یک،می متمایز ترتیب داده

مرد بزرگسال معموالً بسیار مسن تر از وي در ساختار زور و اجبار توسط 

خانواده، و دو،  قدرت در  ـــخص داراي نفوذ و  یک ش یا  لدین دختر  وا

یب داد ندترت کاران،  ةن ازدواج آی کان و هم کان(آدد یدن 1391کود ). د

شوهر فرستاده شده اند تا  ۀبه خانسال که  14تا  7دخترانی به خردسالی 

او زندگی کنند اصالً غیر معمول نیست. شوهران آینده بر مبناي  ةبا خانواد

شوند در حالی که سن یک می فاکتورهاي اجتماعی، دینی و مالی انتخاب

  آید.نمی هم در این میان حسابعامل م

به ازدواج ـــار و اجبار وارده بر دختران جهت تن دادن  ند می فش توا

جســمی و خطرات جنســی)یا احســاســی و هاي جســمی(از جمله تهدید

 روان شناختی(القاي این حس به دختر که او موجبات سرافکندگی و شرم

چ و ندادن هیمالی(گرفتن حقوق  ةخانواده خواهد شد) باشد. سوء استفاد

ــت پولی به دختر) نیز ــیب هاس ممکن اســت حق ها . ایناز دیگر این آس

ــکوت و باج ــم، به هاي الس ــند، زیرا در روز مراس عاطفی براي دختر باش

سی بتواند نه بگوید وقتی تمامی  ست که ک سخت و غیر ممکن ا شدت 

 امور تدارك دیده شده و سازمان یافته است.

 

  

  

                                                                 

10. Adedokun 

شد سالگی به اجبار 13در ” سردایی ام  م و خانواده ام نامزد پ

ـــیل ادامه بدم. بعد از ازدواجم ـــتم به تحص  دیگه اجازه نداش

صحبت کردند. تجربه ام از شناس ها با من  شاورها و روان   م

سترس بود. از طرز نگاه کردن  ضطراب و ا شون ترس و ا دیدن

شتباه اومدي و با سیدم. به من گفت راه رو ا شاورم می تر ید م

  “گی ازدواج نمی کرديسال 18تا 
 ساله 14فاطمه، 

 روستاي علی آباد قشالق، ملکان، استان آذربایجان شرقی
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شان به  سط خانواده های سیا برخی دختران تو در نواحی جنوب آ

شبه قاره برده العی از شوند در حالی که هیچ اطمی سفري به مناطق 

شان ندارند. گذرنامهبراي به ازدواج د برنامه و هدف خانواده هاي ادن

شــود تا امکان برگشــت به خانه را نداشــته می این دختران مصــادره

گیري شــوند و یا ترس از قرارمی باشــند. کســانی که وادار به ازدواج

شده و عالئم بیمار سرده  هاي در موقعیت ازدواج اجباري را دارند، اف

این دختران که  دهند، و برخی ازمی روانی و جسمی را از خود نشان



  طنین سکوت 102

 

ــلت ــد فرار از این وص ــت به هاي قص ــته اند دس ــته را داش ناخواس

  خودکشی زده اند.

شکلی از ازدواج اجباري  از نظر برخی افراد، شده  ازدواج ترتیب داده 

ـــت. در ازدواج اجباري یکی از طرفین یا هردوي آنها تحت ارعاب،  اس

ولی در ازدواج  شــود.می ترس و فشــار وادار به ازدواج برخالف تمایلش

خود تن به  ۀترتیب داده شــده هر دوي طرفین با رضــایت کامل و آگاهان

ـــده به معناي ازدواج اجباري می ازدواج دهند. یک ازدواج ترتیب داده ش

شنهاد ازدواج را دارند ولی  ست زیرا در اولی زوجین امکان نپذیرفتن پی نی

ـــده که ترتهاي اجباري با ازدواجهاي در دومی خیر. ازدواج یب داده ش

شوند اما خود زوجین نیز به آن می توسط فامیل و اقوام یا دوستان برقرار

  رضایت دارند متمایز است.

با این حال تمایز دقیق بین ازدواج ترتیب داده شده و ازدواج اجباري  

توان چنین تفکیکی را میان آنها قائل شد نمی بسیار سخت است و گاهی

سیار به هم نزدیکند. زیرا در واقعیت این دو ضایت نمی امر ب توان گفت ر

دختر در ازدواج ترتیب داده شده یک رضایت قطعی و کامل و با انتخاب 

خودش بوده اســت. زیرا این ازدواج معموالً از طریق فشــار اجتماعی و 

ست. اگر یک  شده ا سی از طرف والدین و برادرها به وي تحمیل  سا اح

ــعی کند در  مقابل یک ازدواج اجباري یا ترتیب داده زن یا دختر جوان س

در برخی  شــود کهمی شــدیدي مواجههاي شــده بایســتد اغلب با واکنش

گردد. مشــابهاً زنانی که از ماندن می ناموســی منجرهاي مناطق دنیا به قتل

گردند، با انواع می زنند و خواهان طالقمی در یک وصلت اجباري سرباز

سخت و مطرود  سام موانع  ضیحی می گردند مواجهها سازيو اق . این تو
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ــوم اجتماعی فرآیند طالق را به  ــت براي اینکه چرا قوانین دینی و رس س

 سازند.می خصوص براي زنان، چنین پیچیده و دشوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

خونه ي شوهر که بودم بعد  سالم بود. 8وقتی ازدواجم دادن ”

ــدم. ــیدم و  از دو ماه پریود ش ــب زفاف می ترس چیزي بلد ش

شیدم تا  شد عقب می ک شوهرم بهم نزدیک می  نبودم وقتی 

شد و رفت به مادرش گفت این نمی  سته  صبانی و خ اینکه ع

جفت پاشــو  مادرش اومد و دهنمو بســت، ذاره،چیکار کنم؟

گذاشـت الي پام و پاهامو باز کرد و به پسـرش گفت تو کارتو 

م کردن اون شب وضعیتی پیش اومد که بعد کاري که با بکن.

از همون شب اونارو به خاطر کاري که  راهی بیمارستان شدم.

تا االن آرزوي مرگ می  بام کردن نفرین کردم. از اون موقع 

ـــین بیاد و منو با خودش ببره،  کنم و آرزو می کنم امام حس

 .“همونطور که اومد تو خوابم و گفت من باهاتم

 
 کارون، استان خوزستان -ساله 40-اعتصام
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کمتر و سطح پایین تري از  مساوات طلبیِازدواج زود هنگام منجر به 

ـــوییروابط کیفیت  ناش گام زنان حق هاي گردد. در ازدواجمی ز زود هن

را نداشته و هیچ اراده و کنترلی بر منابع گیري مشارکت در فرآیند تصمیم

ـــورت وجود خطر  ـــلت حتی در ص به ترك وص ندارند، همچنین قادر 

  مواجهه با خشونت در ازدواج نیستند. 

با این وصـــف حتی اگر یک دختر به ازدواج رضـــایت دهد، ســـاده 

اندیشانه است که فکر کنیم این رضایت به وصلتِ ترتیب داده شده نه به 
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ـــاره  خود فرد ۀاي خانوادگی و فرهنگی بلکه تنها تمایل آزادانخاطر فش

ـــنتی  و  باورهاي خانوادگی، قومی و  ـــوم س ـــت. تبعیت از رس بوده اس

شیر تواند افراد را وادار به تطابق کند. از این لحاظ تمایز بین این میاي هع

دو شــکل ازدواج هرگز آســان نبوده اســت، زیرا دومین نوع آن به عنوان 

ـــ ـــکلی از خش تواند دامن گیر هر دوي کودکان و می ونت خانگی کهش

  ).1388شود(گانگولی و چنتلر، می بزرگساالن باشد دیده

ــنتی غربی،  ــه با جوامع س در جوامع عرب و خاورمیانه اي، در مقایس

ست. هر چند این امر در  سیار رایج تر ا ازدواج در درون فامیل و طایفه ب

حقیقت، ابتدا توسط بعضی اعضاي  رسد اما درمی غرب ناشناخته به نظر

ــت(مثالً ملکه ویکتوریا و هاي خانواده اشــرافی در تاریخ انجام گرفته اس

شوهرش پرنسس آلبرت عمو زادگان هم بودند). اکنون ازدواج با اعضاي 

  خانواده بیش از پیش نادر و اندك شده است.

  

  سالمت روانی

دهد که می همین اطالعات اندك در خصــوص ازدواج کودکان نشــان

 ی، بســیار اندوهگین و منزوي هســتند،اکثر دختران در یک ازدواج تحمیل

کســی را براي هم صــحبتی  هم ســاالنشــان را از دســت داده اند، پیوند با

سیار بزرگتر  ستند، از آنها ب شان ه ندارند زیرا تمامی افرادي که دور و بر

. مشــکالت بوده و خود از تأیید کنندگان و عامالن وضــعیت آنها هســتند

ماند و آنها را تبدیل می آنها توسط جامعه شان ناشناخته و انکار شده باقی

ـــب و عدم امکان ادامه می نامرئی یبه قربانیان کند. جامعه پذیري نامناس

هاي روحی و جسـمی ویرانگر به خاطر زایمانهاي تحصـیالت و آسـیب
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شکالت ر ست. م سیار تکان دهنده ا شان ب اغلب با  وحی آنهاپیاپی در ای

شــود(برهانه می بخش اجتناب ناپذیري از زندگی شــان تلقی ســنگدلی

  ).1372سالسی، 

سري  شناختی کودك هم مطالعات اندکی وجود دارند که اثرات روان 

مربوط به اقدام به خودکشی هاي ). آمار1392(گِیج، باشندرا بررسی کرده 

شنهاد ازدواج رو به ر سالی که با پی و بودند، دو برابر در میان دختران خرد

ست. رواج نرخ شرایطی غیر از این بوده ا تفکر  ۀسه ماههاي دختران در 

گزارش شده در  ۀدوازده ماههاي در مورد خودکشی و اقدام به آن با نرخ

شهري  سیا (به ترتیب  24الی  15میان نوجوانان  صد و  8,4ساله در آ در

ــد 2,5 ــت اما این درص ــه اس ــد) قابل مقایس ــبتها درص هاي به نرخ نس

(بالم و همکاران، می باشــدخودکشــی در جنوب غرب نیجریه پایین تر 

این هاي ). یافته530-524: 1390و امیگبدون و همکاران،  37-44: 1391

سو و همخوان  ۀمطالعه با نتایج مطالع دیگري در ایاالت متحده آمریکا هم

سالی که در کودکی ازدواج کرده  ست که بنابر آن، زنان بزرگ   1,41بودند،ا

سابق شتر احتمال  سبت به  ۀبرابر بی شان را ن اختالالت روانی در طول عمر

شتند. از آنجا که تحقیقات و  زنانی که در بزرگسالی ازدواج کرده بودند دا

ســالمت روانی کودك هاي اندکی در خصــوص پیچیدگیهاي بررســی

شتري در ای ست، مطالعات تجربی و کاربردي بی شده ا سران انجام  ن هم

  است. مورد نیاززمینه 

  

  تحصیالت

ــیالت یک دختر و به تعویق اندازي  ــالهاي تحص ــتگی تعداد س همبس
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شناسی و باروري به دست آمده  سیاري از مطالعات جمعیت  ازدواج در ب

ط کان و کم درونی معنی ۀاســــت. راب گام کود داري بین ازدواج زود هن

ت و عزت نفس براي سالماي هسوادي و تحصیالت پایین، یک علت زمین

 ۀپایین و انزواي فردي است. بی شک ازدواج زود هنگام کودکان یک نقط

پایان براي تحصــیالت دختران اســت، به خصــوص در کشــورهاي فقیر 

ـــینی  کان رواج داردنش ها ازدواج کود ). ازدواج ICRW ،1384(که در آن

شــکل نابرابري بر مبناي ســن، قدرت و ترین کودکان به عنوان چشــمگیر

گیرد. دختران به محض ازدواج از ماندن می را از زنانگیري تصــمیم ةاراد

 شــوند و در عوض تنها و منزوي در خانهمی در مدرســه دلســرد و ناامید

 ةمانند تا کودکان دیگري را به دنیا آورده و پرورش دهند و ادامه دهندمی

ه ازدواج توانایی ادام .زود هنگام باشــندهاي درون نســلی ازدواج ۀچرخ

گیرد زیرا بســیاري از آنها به محض ازدواج می تحصــیل را از این دختران

ـــیل ). چون اینک عمده 1391کنند(لی رایف و همکاران، می ترك تحص

  یابد.می توجه شان بر وظایف خانگی تحمیلی و بچه داري اختصاص

عاهد یل و آموزش در هاي ، نرخ11حقوق کودکان ةمطابق م ترك تحصـــ

کمیســـیون حقوق  ةتوافقنامه ذکر شـــده اســـت. معاهد 78و  77هاي بخش

پیشــرفت در زمینه تحصــیالت هاي کودکان خصــوصــاً در جاهایی که زمینه

وجود دارد، یعنی در مناطقی با شـــمار باالي ثبت نام در مقاطع ابتدایی و 

در این مناطق آمارهاي باالي ترك  اهنمایی، خواهان جوالن بیشــتر اســت.ر

صیل دختران عرب در  سن بلوغ تح سیدن به  ستایی به محض ر مدارس رو

                                                                 

11. Convention on the Rights of the Child 
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وجود دارد. زیرا مطابق قوانین دادگاه اگر شوهر تحصیالت زن را در منافات 

  تواند مانع آن شود.می با مصلحت و منافع خانواده یا آبروي زن ببیند

ــد که   ــامن این باش ــت که حزب دولت ض ــول این کمیته این اس از اص

به تحصیالت اولیه و ثانویه بدون هیچ مانعی  دختران از جمله دختران متأهل،

شته باشند، و آگاهی  در  عموماز جانب شوهر، والدین و جامعه دسترسی دا

  خصوص اهمیت تحصیالت خصوصاً در جوامع بومی عرب باال رود. 

سیاري از توافقنامه صوبات ها ب تأثیر بازدارندگی ازدواج  المللیبینو م

ترین را انعکاس داده اند. برخی از عمده زود هنگام کودکان بر تحصیالت

  این معاهدات عبارتند از: 

توســط مجمع عمومی ســازمان اي ه، مصــوب1390در دي ماه ســال -

لل( با res/a/170/66م ـــادف  یازدهم اکتبر مص به عنوان روز  20)  مهر را 

  نامگذاري کرد.ها جهانی دختر بچه

ـــال  20در - برگزار ها دختر بچه، اولین روز جهانی 1391مهر ماه س

  شد و محتواي آن پایان دادن به ازدواج زود هنگام کودکان بود.

سال -  صوب1392در  سازمان ملل  المللیبین ۀ، اولین م شري  حقوق ب

ـــد که به موجب آن  علیه ازدواج زود هنگام و اجباري کودکان اتخاذ ش

ــده و مبارزه با آن در  ازدواج کودکان تخلف از حقوق بشــر شــناخته ش

قرار گرفت(دختران نه  1394دســـتور کار اهداف توســـعه جهانی ســـال 

  ).1394عروسان، 

سال - ضعیت زنان به  1393در  صوص و سازمان ملل در خ معاهده 

تصــویب ســندي انجامید که بر اســاس آن در میان تمامی امور، مبارزه با 

  ازدواج کودکان مورد توافق قرار گرفت.
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تحصــیلی در میان هاي رصــتســازمان جهانی بهداشــت، افزایش ف -

دختران، افزایش ســاختارهاي اجرایی در خصــوص قوانین حداقل ســنی 

ازدواج و اطالع رســـانی به والدین در خصـــوص خطرات مربوطه، را به 

مقابله با ازدواج کودکان بر شمرده است(چندرا مولی  ۀاولیهاي عنوان قدم

  ).522-517: 1392و همکاران، 

بسیاري  ةمی ایران از شرکت کنندگان عمددر حالی که جمهوري اسال

ست، اما برخی نظامنامه المللیبیناز این معاهدات  ملی و قوانین آن هاي ا

بخشد و در تضاد آشکار با این معاهدات می ازدواج کودکان را مشروعیت

  و توافقنامه هاست.

، استزمانی که ازدواج زود هنگام پایانی براي تحصیالت رسمی فرد 

ـــتند که به طرز بی رحماناین دختر گیرند، می مورد هدف قراراي هان هس

زیرا آنها در زمان مراحل تدارکات ازدواج و یا اندکی پس از آن از مدرسه 

دهند. دســترســی دختران جوان به آموزش و تحصــیالت به می انصــراف

گردد زیرا کارهاي خانگی، بچه داري و فشار هنجارهاي می شدت محدود

قابل جمعاجتماعی، ازدو با هم  ندن را  ند(میثور و نمی اج و درس خوا بی

ــتند که بهاي ازدواج زود هنگام را1392همکاران،   ). این تنها دختران نیس

پردازند. در نهایت، جامعه تبعات کم ســـوادي زنان محروم را در ابعاد می

ســالمت هاي خانواده، هزینه ةانفجار جمعیتی، کمبود ســهم اثر گذار آیند

  توسعه انسانی متحمل خواهد شد. ۀاز دست رفتهاي و فرصت اجتماعی

  

  تحصیالت و زیر بناي اجتماعی فرهنگی 

ســازي بخش جدایی ناپذیر هر جامعه اند. کوتاهها مناســک و ســنت 
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تحصیالت ریشه در زیر بناهاي اجتماعی و فرهنگی داشته که عمیقًا  ةدور

شان ساختار یافته و تغییر دادن شد. عمل می قالب و  شوار با سیار د تواند ب

ازدواج زود هنگام کودکان به عنوان یک ســنت اجتماعاً و فرهنگاً پذیرفته 

ــده در مجموعه ارزش ــنتی جوامع به حیات خود ادامههاي ش دهد. می س

با محوریت -یک مجموعه رویکردهاي فرهنگی و اجتماعی ـــادي  اقتص

قشار و طبقات جامعه د که در وراي ازدواج زود هنگام کودکان وجود دارا

شود. کودك همسري بر این باور می چیرگی پیدا کرده و وجودش تقویت

شتباه سن می ا سر در  شد که یک پ سن  15با  9سالگی و یک دختر در 

سالگی بالغ است. دختران که از بدو تولد به عنوان یک بار و مسئولیت به 

زدواج دادنشان جامعه بر مبناي اهاي آیند، به طور سنتی نگرشمی حساب

شتاب زده ازدواج داده  است. این باعث شده است دختراندر اسرع وقت 

ضایتی به ازدواجی زود هنگام تن در دهند.  شده و گاهاً با بی میلی و نار

سد که می به نظر صیالت سازي کوتاهر شی از یک الگوي توقعات تح بخ

د. یک دختر شونمی سنتی اجتماعی در مورد دخترانی باشد که شوهر داده

کند. می به محض داشتن شرایط ازدواج مناسب، از مدرسه ترك تحصیل

فرهنگی بســـیاري از این -الزم اســـت اشـــاره کنیم که از منظر اجتماعی

ـــده اند تا زود ازدواج کنند و تمام طول  دختران نوجوان پرورش داده ش

).  تحصیالت در 1376زندگی شان را صرف کارهاي خانگی کنند(جونز، 

  دگی آنها یک عامل و گزینه نیست.زن

در جوامع سنتی بر این باورند که سرمایه گذاري ها بسیاري از خانواده

ـــت زیرا او در نهایت ازدواج  ـــیالت یک دختر اتالف هزینه اس بر تحص

دیگر به کارش ادامه خواهد داد. عالوه بر این  ۀخواهد کرد و در یک خان
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ـــیالت آنها محرك و انگ ۀهزین ـــیل از اي هیزباالي تحص براي ترك تحص

). با این حال باید دانسـت که 1380جانب این دختران اسـت (بونیسـف، 

بسیاري از زنان جوانی که در خردسالی ازدواج کرده اند هرگز به مدرسه 

ـــوم زنان که هیچ گونه  ثال در ماالوي قریب به دو س ند. براي م ته ا نرف

سمی صد  5و در مقابل ندیده بودند، کودك عروس بوده اي آموزش ر در

ــیده بودند. در  ــی رس ــطوح باالتر آموزش ــه رفته یا به س از زنان به مدرس

هرگز  ین بســیار پایین ازدواج کرده بودند،اتیوپی اکثر دخترانی که در ســن

ــده بودند ــتاده نش ــه فرس ). این به معناي کمبود 1392(ارولکار،  به مدرس

ت و نه مسائل مربوط و نبود سرمایه گذاري بر روي دختران اسها فرصت

ها. دختران در  مایتی براي آن حافظتی و ح یا محیط م مدارس  یت  به کیف

اي هکشـــورهاي در حال توســـعه باید با موانع اجتماعی و فرهنگی عدید

  تحصیلی دست و پنجه نرم کنند.هاي جهت دستیابی به فرصت

صمیمات وزارت آموزش و پرورش ایران، دختران از یک  ساس ت بر ا

ــیلطرف  ــده و از طرف دیگر وادار به ترك تحص ــویق به ازدواج ش  تش

ـــالحمی به معناي می گردند. وقتی یک دختر ابروهایش را اص کند، این 

  پایان امکان تحصیلش بوده و توسط مدیر مدرسه اخراج خواهد شد. 

ازدواج زود هنگام کودکان تأکید بیش از اندازه بر  ةیکی از علل عمد

نیاز جامعه به کنترل میل جنســـی آنهاســـت. میل  باکرگی و عفت زنان و

ـــی کودکان مونث نه تنها به اعتبار و افتخار خانواده، بلکه به آبروي  جنس

کند. رسم ازدواج زود می طایفه، طبقه و نژاد و گروه قومی نیز ارتباط پیدا

هنگام کودکان که متضــمن کنترل بر میل جنســی دختران اســت، در طول 

دیگر رســیده  ةمرد ســاالر به خانواد ةو از یک خانواد تداوم یافتهها نســل



  طنین سکوت 112

 

ست (بیتنکس،  سران جوان را در 1392ا صیالت دختران و پ ). طبیعتاً تح

با هم قرار باط  هد؛می ارت که در این جوامع براي جلوگیري از  د امري 

شرت دختران قطع سري می تعامل و معا گردد. در جوامعی که کودك هم

ند،اي هرواج دارد، دختران وجه  از نمایش کنترل خود و احترام به مردان

مامی طول عمر له در ز-که در ت ـــوییاز جم ناش ها -ندگی ز ظاراز آن  انت

ــکل رودمی ــاالرانعمل کنند به این ش مدافع کودك  ه و. در جوامع مرد س

ســنتی خاصــی به زنان اختصــاص یافته که از طریق هاي همســري، نقش

 جنسیتیِ هاي تسهیل شده و نقشها ازدواج زود هنگام، اکتساب این نقش

شده تقویت ضاي می تجویز  شتري به اع شار بی گردند. بنابراین، جامعه ف

ـــري آورده و محدودیت ـــوخ نکردن کودك همس هاي خود جهت منس

  .می کند بیشتري براي توقف تحصیالت دختر فراهم

ــیا مانند تایوان، کر  ــرقی آس ند جنوبی و تایل ةبر عکس، در جوامع ش

تحصــیلی و هاي چون رشــد اقتصــادي، ایجاد مشــاغل، فرصــت عواملی

به کاهش در میزان ازدواج زودهاي کاهش در نرخ ید و مرگ و میر   موال

  ).1389هنگام کودکان انجامیده اند(لطفی، 

  

  12طالق و کودك بیوگی 

ـــیالت،  ةازدواج کودکان یک پدید  ـــت. فقر،کمبود تحص پیچیده اس

ــأاعمال فرهنگی و نا امنی  به تداوم این پدیده کمک کرده  وآن بوده  منش

شه سیتی زمانی هاي عمیقش در نابرابريهاي اند. ازدواج کودکان با ری جن

                                                                 

12. Child widowhood 
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که ســن زوج دو برابر ســن زوجه اســت، بر دختران تأثیر بیشــتري دارد. 

مرتبط اســت(بروس و همکاران،  13کودك همســري معموالً با ترك همســر

1374 .(  

 تارن دختران جوان را به فقر بیشتري گرفطالق یا ترك همسر اغلب ای

شان رامی سئولیت فرزندان به عهده  سازد، زیرا او معموالً باید به تنهایی م

سف،  س1384بگیرد (یونی سنین ب یار ). از آنجا که اکثریت این دختران در 

ــیالت بوده اند ازدواج کرد هاي مهارتاند، هپایین و در حالیکه فاقد تحص

سب در آمد آنها  سیار پایین(اگر نه هیچ)بوده و در نتیجه به فقرک شتر  ب بی

ــن دختران معموالً می آنها دامن ــري س ه بزند. از آنجا که در کودك همس

سنین پایین تري ست، آنها در  شان ا شوهران شمگیري پایین تر از   طرز چ

 که در ســن باالتري ازدواج کســانیشــوند، بنابراین نســبت به می مطلقه

د عمیق اجتماعی و اقتصادي را در بعهاي ست که چالشممکن ااند، هکرد

ـــترده تري تجربه کنند(گافنی ریس،  ). جوامعی که در آن 1390تر و گس

ستعد طالق شتر م ست بی  زود هنگام و کودکانهاي ازدواج کودکان رایج ا

  مطلقه هستند.

طالق به شدت مسأله ساز است. باالترین آمار فراوانی طالق در میان 

 ســـاله اســـت. این امر ما را به این اســـتدالل 19الی  10زنان دختران و 

ساند که طالق در میان ازدواجمی ست. ملک هاي ر شایع تر ا زود هنگام 

درصــد  70شــاهی رئیس کمیســیون قضــایی مجلس ایران اعالم کرد که 

سیاري ها طالق ست. ب توافقی و مربوط به موارد ازدواج زود هنگام بوده ا
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ـــکوهاز این افراد به د ـــیار زود ازدواج می ادگاه مراجعه و ش کنند که بس

ـــته اند و اکنون اند، هکرد در حالی که هیچ ذهنیتی در مورد ازدواج نداش

  خواهان طالق هستند.

سنی باالي میان  شکاف  ست.  سیار باال سترس ب شار و ا این حجم ف

باطات حداقل زوجه، نبود  به خاطر ارت ندك  زوجین حمایت اجتماعی ا

سوادي، نرختعامالت م ساالن، فقدان یا کم  سب با هم مرگ و میر هاي نا

پیش از بلوغ و انزواي اجتماعی، از خصـــوصـــیات انحصـــاري دختران 

نوجوان متأهل اســت. از اخیرترین مثالهاي این پدیده اســف بار تصــمیم 

گرچه نرخ طالق در ایران  باشــد،می طالقهاي جدید منتشــر نکردن آمار

  درصد افزایش یافته است.  74اخیر تا  ۀدر طول ده

ــال  ــفند ماه س علی اکبر محزون مدیر کل دفتر اطالعات  1394در اس

ــازمان دیگر به  ــازمان ثبت احوال اعالم کرد که این س آمار و مهاجرت س

طور ماهانه اطالعات آماري مربوط به طالق را اعالم نخواهد کرد و این 

ــد. او مط ــتر هدفمندانه اعالم خواهند ش رح کرد که چهار آمار آمارها بیش

ـــه آمار حیاتی  حیاتی(تولد، مرگ، ازدواج و طالق)، از این به بعد به س

  . به طالق از این میان حذف می شودیابد و آمارهاي مربوط می تغییر

شگام  پژوهشی ۀتجرب شان  ۀدر خصوص ختنایران پی زنان در ایران، ن

شکار ۀداد که نه تنها در زمین بدیهی بلکه در به  واقعیاتسازي معرفی و آ

عمل واداشتن دولت نیز تالشهاي بسیاري باید صورت گیرد. مالحضات 

ــت گذاري ــیاس عمومی محل اعراب بوده اند. هاي فرهنگی همواره در س

در حال  بغرنج اجتماعی و همگانی ةازدواج زود هنگام به عنوان یک پدید

آزادانه مورد باید نزد عموم شناخته و تعریف و با مسئولین به طور  حاضر
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ــیاســت پردازان رده باالي زمانی بحث قرار گیرد.  که تصــمیم گیران و س

شور جهت تعریف و بازنمایی عوامل نظا سري  ۀمند و نهفتم ک کودك هم

ـــر  ـــالمت باروري و حقوق بش ـــد تعییندر مقابل س این محیط اند، هش

رسد. صاحب منصبان می ضروري تر و حیاتی تر به نظر سازي آزادآشکار

باال بردن آگاهی الزم جهت  و نه و  به تحقیق در این زمی محققان دولتی 

اهتمام محققان و سیاست اند، هکودك همسري تشویق شدسازي منسوخ

ــت اول ــد و وپردازان بایس ــی به مقابله با ازدواج زود هنگام باش یت بخش

ــناختن وجود خود پدید ــمیت ش ازدواج  ةاولین قدم در این زمینه، به رس

  .است زود هنگام

از منظر قانونی، دینی و عرفی، ازدواج تنها شـــکل قابل قبول زندگی  

ست و در برنامه ریزي شناختی هاي اجتماعی به عنوان خانواده ا جمعیت 

ـــیاســـت گذاري دولتی بوده هاي خانواده همواره یک عامل کلیدي در س

هر هاي و هنجارها است. مفهوم خانواده تماماً به ساختار اجتماعی، ارزش

شی،  سی با ست(کاگیت سته ا شت و فهم 1386جامعه ب ) و معموالً یک پندا

). 1379مشـترك در خصـوص این عبارت وجود دارد(والش و همکاران، 

سنتی شکیل یک اي در جوامع  شکل قابل قبول ت مانند ایران ازدواج تنها 

ــت که ازدواج زود هنگام کودکان به  ــیده اس ــت. زمان آن رس خانواده اس

  یک خانواده دیده شود.نادرست و غیر قابل قبولِ تشکیل نوان شکل ع

در بررســی ازدواج زود هنگام کودکان و مســائل اجتماعی مالزم آن 

و آمارهاي باالي افسردگی در  دوران تحصیلسازي کوتاه ،همچون طالق

ـــت  یاس ـــ ید در جهت س با قات  یان کودك بیوه ها، اطالعات و تحقی م

سط دولت ایراهاي گذاري سب تو شوند. اما آنچه در منا ن در نظر گرفته 
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یا انکار ســازي افتد، عادي ســازي، چشــم پوشــی، قانونیمی عمل اتفاق

ــطرار خاموش به ویرانگري در زندگی  ــت. در این میان این اض پدیده اس

  دهد.می دختران خرد سال و بی گناه ادامه

  

  ازدواج کودکان در ایران

ــتنباطی علی وهاي پیچیدگی ۀازدواج کودکان با هم تواند از اش میاس

ساسی، باورهاهاي چندین منظر متنوع و مکمل دیده شود. جنبه ي قانون ا

دینی، ابعاد جنســـی و همچنین هنجارها و مناســـک اجتماعی نقش قابل 

ـــ ل توجهی در ازدواج زود هنگام در جامعه ایران دارند. از این رو، فص

ضر به متغیر شاخصها حا ست که دهایی و  ر مدل تحلیلی این پرداخته ا

  مطالعه تعین کننده بوده اند.

  

  14ازدواج زود هنگام به عنوان نوعی خشونت بر مبناي جنسیت

ستند که  شونت علیه زنان عباراتی ه سیت و خ شونت بر مبناي جن خ

 ۀنبجشــوند. با این حال مهم اســت که می معموالً به جاي هم به کار برده

سیت محورانگی این خشونت را حفظ کرد ست که  جن شانگر این ا زیرا ن

یه زنان نوعی ابراز نابرابري قدرت میان زنان و مردان در ـــونت عل  خش

  دي از این خشونت است.معه است. ازدواج کودکان خود بازتولیجا

ازدواج زود هنگام کودکان به عنوان خشــونت جنســی شــناخته شــده 

است زیرا زنان و دختران را در معرض خطرات خشونت روانی، جسمی 

                                                                 

14. Gender Based Violence 



  117  یو عوامل جامعه شناخت نیقانون، د

 

دهد. گرچه پســـران نیز از قربانیان ازدواج زود هنگام می و جنســـی قرار

 هســـتند، اما دختران خردســـال لطمه و آســـیب بیشـــتري دیده و قربانی

ست  ةشوند. این یک زنجیرمی ست ناپذیر از انقیاد و فرمان گذاري ا شک

شـــوند و این امر در می مرد ســـاالر ایران با آن مواجه ۀکه زنان در جامع

شانجهیچ  دهد. کودك نمی اي دیگر به پررنگی ازدواج کودکان خود را ن

شارکت اجتماعی زنان اثر سري بر توانایی م سوادي و می هم گذارد. کم 

سطح مهارت سته و هاي پایین بودن  اجتماعی قدرت آنها را در جامعه کا

کند. مقیاس و سطح ازدواج زود می شبکه روابط اجتماعی شان را محدود

آســـیب گیري ان به این معناســـت که انهدام آن بدون در نظرهنگام کودک

  پذیري دختران در مقابل انواع مختلف خشونت امکان پذیر نیست.

کنند در معرض خشونت از جانب می دخترانی که در کودکی ازدواج 

شـوهرشـان قرار دارند. دختران خردسـال احتمال  ةوالدین خود یا خانواد

یا توسط شوهرانشان تهدید شوند، هرچه  رود که کتک خوردهمی بیشتري

شد، احتمال تجرب شتر با سنی میان دختر و شوهرش بی خشونت  ۀشکاف 

شار عاطفی از جانب  سان اغلب از ف ست. کودك عرو سی نیز باالتر ا جن

شوهرانشـان و خانواد شان،  شان رنج برده و قدرت  ةخانواده های شوهر

ســلب شــده  نهاآدر خصــوص زندگی و بدن خودشــان از گیري تصــمیم

شان به عنوان یک  سی  سان از اولین تجربه جن ست. معموالً کودك عرو ا

  ).1394کنند (دختران نه عروسان، می آمیزش اجباري یاد

آورند. در ســـال می جان فرســـایی را به بارهاي فشـــار عاطفی پیامد

نشین کامیاران در استان کرمانشاه ، یک دختر یازده ساله از شهر کرد1395

 25ادر بزرگش وادار به تن دادن به ازدواج زود هنگام با یک مرد توسط م
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شــود. این دختر یازده ســاله قرار بود که زندگی می ســاله و پس هوش

با چادر بعد شــروع کند، تا اینکه خود را  ۀمشــترکش را در عرض دو هفت

یاري بر نگشـــت و در مادر بزرگش حلق آویز کرد. او  ـــ به هش هرگز 

  سنندج در گذشت.بیمارستان بعثت 

شد کرد و  سرعت ر ستم به  جمعیت ایران در طول نیمه دوم قرن بی

ـــال  19از  ـــال  75به حدود  1335میلیون نفر در س میلیون نفر در س

 "فرزند کمتر، زندگی بهتر"رســید. متعاقباً شــعار جمعیتی رایج  1388

ــمیمات باروري خانواده ــت بنیادي در تص ــیاس ــد. با ها تبدیل به س ش

کنترل جمعیتی در  ةو حمایت ســازمان ملل، تبلیغات گســتردهمکاري 

ــور ــور، بر روي جزوه ها، بروش ــه و کنار کش و کتابها، در ها هر گوش

ـــخنرانی به هاي تلویزیون، رادیو و س ـــورت گرفت و  محلی و ... ص

ــال ــعار جمعیتی بیش از پیش رواج پیدا کرد. س هاي موجب آن این ش

ـــروع برنامه ریزي 70اولیه دهه  موثر و جامع خانواده در ایران اي هش

سالهاي  ساله با  1365تا  1335بود. اگر چه جمعیت ایران در بین  هر 

هفتاد بعد  ۀدرصــد افزایش یافت، این نرخ رشــد در ده 3نرخ بیش از 

شروع به طرح ریزي و اجراي برنامه کنترل جمعیتی در  از آنکه دولت 

  ایران کرد، رو به کاهش نهاد.

سو  شابه و هم شار دولت در این دهه جهت کاهش نرخ موالید، م با ف

ازدواج را شـــاهدیم. شـــمار زنان بزرگســـالی که در هاي کاهش در نرخ

رســاند که می ســالهاي انقالب در ســنین ازدواج بودند ما را به این نتیجه

شعار فرزند کمتر زندگی بهتر در واقع تأثیر شگرفی بر جمعیت و باروري 

  گذاشت. ها در خانواده



  119  یو عوامل جامعه شناخت نیقانون، د

 

ــمگیر جمعیت در میان گروههاي در دهه ــنی هاي اخیر کاهش چش س

سنی، که در واقع قاعد ستوان ةپایین در هرم  ساخت، اي ههرم را ا شکل 

شد که  ستباعث  شد ها سیا شین خود(کنترل جمعیت) به ر ضع پی از مو

سیاسی جهت افزایش جمعیت شکل هاي . خط مشییابندجمعیت تغییر 

سن ازدواج گرفت و ازدواج به تنها  شد.  شتن فرزند تبدیل  راه قانونی دا

  نیز با این سیاست جدید تطابق پیدا کرد. 

سیاست جدیدي را براي تشویق به رشد دولت ایران در سالهاي گذشته 

شته هاي خانواده در دهههاي جمعیت آغازید که بر مبناي آن برنامه ریزي گذ

ــد  ــالمی خوانده ش ــیتد، یک ایدئولوژي غربی و غیر اس ــوش (خبرگزاري اس

تشویقی براي باال بردن شمار موالید صورت گرفت  ة). تبلیغات گسترد1389

همراه با حقوق براي مادران و چندین هفته  ۀاز جمله مرخصـــی شـــش ماه

مربوط به فرزندآوري و یارانه. در هاي مرخصـــی با حقوق براي پدران، وام

ات مالی در نظر گرفته پیشــین براي تولد هر فرزند جدید تشــویقهاي دولت

سالگی در  18شد. پول به حساب نوزاد تازه متولد شده واریز شده و در سن 

. به طور خالصــه این خط مشــی تالش براي ترقی می گرفت اختیار او قرار

ــد جمعیت تلقی ــادي را با کاهش دادن آنچه که زمانی راه گریز از رش  اقتص

  شد، سالها به عقب بازگرداند.می
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ــران متعاقباً کاهش پیدا کرد. می ــن ازدواج براي دختران و پس انگین س

 13قانون مدنی بر مبناي شــریعت اســالمی ســن ازدواج براي دختران را 

  .قرار داد گیسال 15و براي پسران سالگی 

 

  سن رضایت/ ازدواج در ایران

 قانونی به ندرت دیدههاي اصــطالح ســن رضــایت در متون و نظام نامه

کند که می ).  در عوض قانون، سن خاصی را مصوّب1384شود(ویتس، می

شود. می به موجب آن درگیري در فعالیت جنسی براي فرد غیر قانونی اعالم

این امر گاهاً با معانی دیگري هم مورد اســتفاده قرار گرفته اســت، براي مثال 

ـــایت به ازدواج آنالین شـــود(لغتنامه می ســـنی که در آن فرد قادر به رض

 14جنسی را بین  ۀقضایی سن رضایت به رابطهاي اکسفورد). بیشتر سیستم

ستفادهمی سال قرار 18الی  سوا هاي دهند. براي حفاظت از کودکان در برابر 

جنسی بسیاري از کشورها یک سن حداقلی را براي رضایت به رابطه جنسی 

ند، هتعیین کرد نا حال زمی نداز ۀبا این  هاي  درهایی هچنین ا درون فرهنگ

غیر از ازدواج همواره غیر قانونی هاي رابطه ۀشود. زیرا کلینمی اسالمی دیده

  ).352: 1379بوده اند(دهامی و شیخ، 

ماده  بل از انقالب بر اســـاس  خانواده(ســـال  23ق یت  قانون حما

سن 1353 سیدن به  سال تمام و ازدواج مردان  18)ازدواج زنان قبل از ر

سن بعد از انقالب در س 20قبل از اتمام  شان ممنوع بود. تغییر این  الگی 

ــکل گرفت و این ماده  ۀایران رخ داد. تغییرات اولی آن در دولت موقت ش

ـــاس ماد 1041با ماده  ـــد. بر اس از قانون  1041 ةقانون مدنی تعویض ش
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سران  13مدنی ایران سن ازدواج براي دختران  سالگی اعالم  15و براي پ

ـــد. با این حال هم دهد که ازدواج در زیر می ین قانون به دختر اجازهش

سالگی به شرط رضایت والد یا  15سالگی و پسران در زیر سن  13سن 

ـــورت پذیرددادگاه  ةاجاز م کودك(پدر بزرگ یا عالوه بر این اگر قیّ. 15ص

شته باشد و دادگاه به این نتیجه برسد  ستی را دا مادر بزرگ) چنین درخوا

ست که بتواند ازدواج کند، کودكکه او به قدر کافی  شده ا تواند می بالغ 

  حتی در سنین پایین تر نیز ازدواج کند. 

ــاس ماد ــالحی  ةبر اس ــال 1041اص پیوند  ،1369و  1360هاي در س

ــیدن به بزرگســالی ممنوع اســت. ماد قانون  1041 ةزناشــویی قبل از رس

سال  ساس قانومی اعالم 1313مدنی در  سی و کرد که در ایران بر ا سا ن ا

شروعیت قانونی، هیچ ازدواجی بین دختر زیر  سر زیر  15م  18سال و پ

شود نمی سال صی در نظر گرفته  شرایط خا شکل گیرد، مگر اینکه  تواند 

که در آن اعتبار ازدواج توسط یک دادخواه عمومی اعالم شود. این استثنا 

د ســال بو 18ســال و پســر زیر ســن  15ســن  براي مواردي که دختر زیر

توانســـتند به هیچ وجهی ازدواج نمی وجود نداشـــت. به این معنا که آنها

سال   ۀوضع شد که به موجب آن سن اولی 1361کنند. قانون جدیدي در 

سن بلوغ براي دختران  سران  9ازدواج یا  سال در نظر  15سال و براي پ

سن ساس هرگونه اقدام به ازدواج در زیر این  شد که بر این ا هاي گرفته 

هاییاو قانونی بود. ن یه غیر  ـــال ترین ل قانون مدنی در س  1381تغییر در 

                                                                 

ـــران قبل از  13گوید: ازدواج دختران قبل از قانون مدنی می 1041. ماده 15 ـــالگی و پس  15س

سط دادگاه،  صلحت کودك تو صالح و م شتن  شروط بر اجازه ي قیّم و با در نظر دا سالگی م

  جایز است. 
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تصویب شد که بر مبناي آن مشروعیت ازدواج بین دختران و پسران زیر 

شده ضایت 15و 13(بلوغ سن تعریف  صالح به عنوان ) با ر ضی  یک قا

  ید شد.یک شرط تأی

ـــن قانونی ازدواج براي دختران در ایران  ـــت، اما  13س ـــالگی س س

دادگاه ازدواج کنند.  ةتوانند با اجازمی سالگی نیز 9ترانی  به خردسالی دخ

خود را غیر قانونی و  ةقوه مقننه ازدواج قیم با دختر خواند 1392در سال 

شد صالح  سخ اعالم کرد. محتواي ا شروعیت چنین  ةف قانون مربوطه، م

به  ازدواجی را مشروط بر این دانست که یک دادگاه داراي صالحیت آنرا

  نفع و صالح کودك تشخیص دهد.

رســمی شــان هاي طالق و ازدواج زود هنگام در ایران بر اســاس آمار

شمار کلی ازدواجمی دیده زود هنگام کودکان به طرز اعجاب هاي شوند. 

در روستاهاي ها آوري در واقعیت باالتر است زیرا بسیاري از این ازدواج

شــوند. نمی ثبت و ضــبط کوچک و مناطق روســتا نشــین به طور رســمی

ــنین  48,580حداقل  ــال  14الی  10دختر در بین س ــالگی در س  1390س

ســـالگی  15نفر از آنها  قبل از رســـیدن به ســـن  48,567ازدواج کردند.

ـــته اند. ازدواج  ـــال بین  15دختر زیر  40,635حداقل یک فرزند داش س

سال  سفند  سفند  1391ا ست که در این میان  1392تا ا شده ا  8000ثبت 

ــامل ازدواج با مردانی حداقل  ــال بزرگتر از کودك عروس 10مورد ش  س

ســال  10مورد ازدواج دختران زیر  1,537باشــد. عالوه بر این حداقل می

مورد ازدواج بین اســفند  716ثبت شــد که در مقایســه با  1391در ســال 

  رسد.می ، یک صعود و افزایش چشمگیر به نظر1390تا اسفند  1389

ســال نیز متقابالً از  15ثبت شــده براي دختران زیر هاي طالقشــمار 
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ـــال  ـــت. ماد 1389س قانون مدنی بر این  1034 ةرو به افزایش نهاده اس

 اسـت وصـلتهاي اسـاس اسـت که هر دختري  که عاري از محدودیت

 ةتواند جهت ازدواج خاستگاري شود. سومین فصل قانون مدنی از مادمی

ـــرایط  1061تا  1045 ها میهایی و محدودیتبه ش که تحت آن پردازد 

یان این نمی ازدواج ما کودك بودن در م باشـــد، ا قانونی  ند معتبر و  توا

ــرایط به عنوان عاملی براي باطل ــازي ش ــت. بر س ــده اس ازدواج ذکر نش

ــاس ماد ــت  1062 ةاس ــد به که قانون مدنی، ازدواج زمانی معتبر اس قص

ــ ازدواج ــفاف ذکر ش کند که می ذکر 1063ماده  ود.در عبارات و الفاظ ش

صی می توافق و قبول ازدواج شخ سط  سط خود مرد و زن، یا تو تواند تو

  دیگر به جاي کودك اعالم شود(قانون مدنی).

ـــن قانونی ازدواج دلیل افزایش ازدواج زود هنگام در ایران   گرچه س

ـــد، امانمی نبوده و ر تواند به عنوان یک عامل تأثیر گذار دمی تواند باش

. با این حال، داشته باشدتشویق و واداشتن تصمیم گیران به این امر نقش 

تواند می سال نیز 15سال و  13ازدواج حتی براي کودکان خردسال تر از 

سالمی طرق دیگري وجود دارد که در آن  صورت گیرد، زیرا در قوانین ا

ـــنین با اذن ولی قادر به ازدواج خواهند ب ود. به کودکان جوانتر از این س

طور خالصــه دختران جوان زیر این ســنین هنوز در معرض خطر ازدواج 

  یک قیم قانونی و موافقت دادگاه هستند. ةزود هنگام با اراد

شهریور ماه سال  ستناد از شوراي نگهبان، مجلس ایران 1392در  ، به ا

ـــت و یا  27ماده  ـــرپرس را مبنی بر حمایت از کودکان و نوجوانان بی س

ص ست ا سرپر صویب کرد. به این معنا که مجلس ایران ازدواج بد الح و ت

شان را قانونی اعالم کرد. مجلس ماده  را در  27بین والدان و فرندخوانده 
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تصویب کرد. با این وصف پذیرش فرزند خوانده  1392مهر ماه سال  17

ست فراهم ضانت وي را به عهده گرفته ا  امکان ازدواج او با پدري که ح

ممی با می ادهآورد. این  هد  خانواده بخوا ــــت  ـــرپرس ید: اگر س گو

ازدواج کند، باید جزئیات حال دختر جوان را براي تأیید اش فرزندخوانده

به دادگاه بفرستد. اگر این ازدواج هم اینک صورت گرفته است، سازمان 

گیري بهزیستی بایست گزارش آن را به دادگاه داده که بر مبناي آن تصمیم

ــا ــازي فعلی یا متوقف ةنت توســط خانواددرخصــوص تداوم حض آن س

  گیرد.می صورت

ـــال و مردي که تا کنون پدر  ناك اینکه ازدواج بین دختر خردس هول

ساختار شده،  ست، باعث بی ثباتی  شته ا اجتماعی خانواده را از  خود پندا

 پدفیلیا دارد. عالوه بر این، به پدر اجازه ةپدیدرواج برد و نشان از می بین

سیِ موجود  ۀکه کودك را یک گزیندهد می ، و این خود در نظر بگیردجن

گردد مادر، کودك خوانده را یک تهدید علیه زندگی خود ببیند. می باعث

این وضعیت اسفبار تبعات شدیدتري را به همراه دارد. مشخصاً تغییر این 

پندارد را می قانون و ایجاد وضعیتی که ازدواج بین کودك و کسی که پدر

اســت که  المللیهاي بینکند، در تعارض با بســیاري از توافقنامهمی یدتأی

  باشد.می ایران یکی از امضاکنندگان آن

  

ـــت که هنجارهاي  باور قوي به ازدواج زودهنگام در ایران گواه این اس

اجتماعی قدرتمندتر از قوانین هســـتند و همین امر به تداوم و بقاي کودك 

سن زمی همسري و رواج آن دامن سالگی  13ند. قانون علیه ازدواج در زیر 

ســنی هاي و کیفر قانونی براي والدینی که فرزندانشــان را در زیر این حداقل
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راه براي ترین دهند، جلودار کودك همسري نبوده و نیست. آسانمی ازدواج

اجتناب از مجازات قانونی، به تعویق انداختن ثبت رسمی ازدواج بوده است. 

شارها مردم را واقعیت این  ست که زمانی که هنجارهاي اجتماعی و ف وادار ا

ــالی ــان در خردس کند، تعهدات اجتماعی و غیر می به ازدواج دادن فرزندانش

  کند.می رسمی، دور زدن و نادیده گرفتن قانون را آسان تر

ــیل بحث آن ــوم به تفص ــل س رود، واکنش غالب می همچنان که در فص

شان ازدواج کند، این  سال سن قانونی والدینی که مایلند فرزند خرد ست که  ا

کنند. این  ازدواج او را با پرداخت پول در ازاي ســـالهاي الزم، جعل و تقلب

در برخی مناطق استان خوزستان دیده شده  "خرید سن"پدیده تحت عنوان 

ضمین ثبت ازدواج دختر خر ست. والدین جهت ت سالهایی که تا ا شان،  سال د

کنند. مقدار پولی که در این میان می سن قانونی ازدواج کم دارد را خریداري

  باشد.  می شود بین صد الی پانصد هزار تومانمی هزینه

  

سمی ازدواج قرار  سن ر شد، اگر دختر در زیر  همانطور که قبالً گفته 

ي تأیید ســـالمت اخذ اجازه از طرف دادگاه برا ۀداشـــته باشـــد، یک نام

ـــت. در برخی دادگاه ـــمی و روانی و بلوغ وي الزم اس محلی هاي جس

ــتان ازدواج یک دختر زیر  ــتان و بلوچس ــیس ــال با اجاز 13س پدرش  ةس

قانونی بوده و فرایند تعیین و برآورد ســـالمت دختر تنها به چند ســـوال 

شـــود. قاضـــی دادگاه جهت ارزیابی هوش و بلوغ دختر می محدود ختم

ــش را با وي مطرحچند پ ــواره در مقابل می رس کند، گاهاً دو جفت گوش

ــتهمی وي قرار داده ــود و از دختر خواس ــخیص دهد می ش ــود که تش ش

کدامیک طال(اصـل) و کدامیک بدل اسـت و یا از او در خصـوص قیمت 
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  شود. می روز طال سوال پرسیده

  

ــد می طالگراي ایران، طبق تعریف جامعه، به نظر ۀدر جامع که خرید رس

شد. زنان جایگاه مهمی در دین ترین طال یکی از مهم بُعدهاي زندگی زنان با

 اسالمی نسبت به زن این بوده که آنهاهاي اسالم داشته اند. دیدگاه شخصیت

که از این اي ه). نتیج1380توانند طال به خود بیاویزند (شـــیخ المونجید، می

ـــت که معیار مقبولمی ســـوالها بر براي تخمین بلوغ روانی زن  آید این اس

شـــوند. این فرایند می قیمت طال یا اجناســـی اســـت که زنانه در نظر گرفته

 ةکشد، بیشتر به یک بازي سادمی برآورد بلوغ عقلی، که تنها چند دقیقه طول

  ماند، تا یک ارزیابی واقعی روان شناختی.می و شخصیاي هسلیق

  پسران خردسال

ــتون ازدواج زودهنگام ۀدر زمین ــران، یکی از س ــی در هاي پس ــاس اس

به خدمت ســربازي ســت. در ایران  ناآنها، ورودشــتعریف بلوغ و رشــد 

ـــت و یک ماه خدمت اجباري را در پادگان  نظامیهاي تمامی مردان بیس

ــوند. براي مثال می ــهروند بهره مند ش گذرانند تا بتوانند از مزایاي یک ش

حکومتی، حق داشتن یک شغل داشتن گواهی رانندگی، پاسپورت، شغل 

سربازي آن سیاري از مزایاي دیگر اجتماعی تماماً به خدمت  ها با بیمه و ب

وابسته است. خدمت سربازي یک وجهه و خصلت فرهنگی را شکل داده 

و روستایی بر اساس این  است که در آن مردان در هر دوي مناطق شهري

یک ها گان نظامی از آنزندگی در پادهاي شوند. سختیمی ارزیابیتجربه 

سابسازد. قبل از گذراندن این دورهمی مرد سران جوانتر از آنی به ح  ، پ

  آیند که بتوانند ازدواج کنند. می
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ــی ــیاس ــی س نظامی تغییراتی را در فرهنگ ازدواج به -این خط مش

وجود آورده اســـت. آنچه در حین کار میدانی این مطالعه دیده شـــد، 

دهنگام باوجود خدمت اجباري سربازي بود. وقوع دوچندان ازدواج زو

سربازيها خانواده سنین پایین به  شان را در  سران ستند تا آنمی پ ها فر

ــــان آمــاده کننــد. در برخی موارد ازدواج  را براي ازدواج متعــاقبش

زودهنگام درســت قبل از پیوســتن پســر به خدمت ســربازي صــورت 

ـــازي گرفت. این کار امکان کوتاه به خاطر متأهل  خدمت اجباريس

کرد. عالوه بر این امکان دارد که پسر را به پادگانهاي می بودن را فراهم

ـــتان بومی ـــی و دیدن زن و اش اس بدهند تا مقدور به گرفتن مرخص

  باشد. اش بچه

  نقش دین در تقویت کودك همسري

تحت قانون اساسی ایران که بر مبناي قضاوت امامیه است، سنین بین 

ات 1369شــود(عبادي، می بزرگســالی، نوجوانی خواندهکودکی و  ). قضــّ

امامیه بر این باورند که ازدواج براي یک دختر الزامی ست(عالمه  نخستینِ

با اینحال نمی و) 856: 1414حلّی،  ـــکل داد.  توان قبل از بلوغ آن را ش

ـــّات دوره بالغ هاي برخی از قض نا بعد معتقدند اگر عالیق و میل دختر 

  ).186شود، این زناشویی باطل است(همدانی:  چشم پوشی
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ر دمذاکره مولف با موالنا عبدالحمید اسماعیل زهی جهت تعلیم و کسب حمایت 

  رو به افزایش کودکانهاي خصوص ازدواج

  دالمحیعکس: دفتر موالنا عبد

  

ستان سنحال دُبا ای وز از عودي، یمن و ایران هنول اندکی از جمله عرب

ه کنند که بر مبناي آن، به محض اینکه کســی بمی ن شــریعت پیرويقوانی

هاي آید. فتواهاي انجمنمی رســد، بالغ و عاقل به حســابمی ســن بلوغ

قل بل توجهی در ن قا گذاري   مذهبی و رهبران دینی معموالً نفوذ و اثر

ـــتان ۀرهبران محلّی و در میان جامعهاي قول ـــلّط عربی در اس هاي مس

د. براي مثال اســـتان خوزســـتان ســـومین جایگاه رواج نارجنوبی ایران د

  ازدواج زودهنگام کودکان را به خود اختصاص داده است.

سیل اثرپذیري را از  ستان و بلوچستان مردم محلّی باالترین پتان سی در 

رهبران دینی محلی دارند، به خصــوص از بزرگترین شــخصــیت مذهبی 

ـــماعیل زهی ـــتهکه نه تن 1موالنا عبدالحمید اس امام و رهبر ترین ها برجس

                                                                 

. موالنا عبدالحمید اســماعیل زهی یا شــیخ االســالم عبدالحمید اســماعیل زهی یک روحانی و 1
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رئیس رهبران دینی اقلیت سنی مذهب  به نوعیدینی در استان است بلکه 

  ایران در جنوب شرق و غرب ایران شناخته شده است.

مداخله  ةتوان دســت کم گرفت. پروژنمی اثرگذاري رهبران مذهبی را

جلساتی با حاضر در حین کار میدانی، تیم پژوهشی را به برگزاري  ۀگران

ـــ ـــاس جلس ـــت. بر این اس اي هاین افراد مرجع مذهبی در منطقه واداش

با موالناعبدالحمید اسماعیل زهی در  1395موفقیت آمیز در هفدهم مرداد 

شتر  صل بعدي بی صورت گرفت. همانطور که در ف ستان و بلوچستان  سی

از  اخیر آمار باالییهاي شود، سیستان و بلوچستان در دههمی توضیح داده

ست موفقیت  ش ست. دو روز بعد از این ن شاهد بوده ا ازدواج کودکان را 

که در آن هزارها نفر از اش آمیز مولوي عبدالحمید در خطبه نماز جمعه

شهرهاي استان در زاهدان گرد هم آمده بودند، در خصوص اینکه ازدواج 

سن قانونی  صورت پذیرد بحث کرد.  18باید در حول و حوش  سالگی 

ـــت اجازه بدهند که جوانان  عالوه ـــافه نمود که والدین بایس بر این اض

ند و آن خاب کن ـــان را انت ندگی ش ـــریک ز ـــان ش ند ها میخودش توان

ـــغل و درجات باالتر هاي انتخاب ـــیلی، یافتن ش بهتري در زمینه تحص

شته باشند. در طی این دیدار، کارگاه یک هاي سالمت روانی و جسمی دا

ــتان برگزار رده ز وي، در با اخذ اجازه ااي ههفت باالترین مدارس دینی اس

                                                                 

نی جامعه ي روحانیون ســنی مذهب ایران اســت. به نقل از بیوگرافی منتشــر شــده در رهبر دی

در روستاي گلوگاه در حومه ي زاهدان بوده و در مدرسه  1326وبسایت ایشان، وي متولد سال 

ي اسالمی حمدیه بدردالعلوم در پنجاب پاکستان تحصیل کرده است. امروزه مدارس مکّی قوي 

سنی مذهب د سنی مذهبان ایران ترین مدارس  سی و اجتماعی ژرفی بر  سیا ر ایرانند که تأثیر 

یان در ایران معروف بوده و برخی  ـــن فاعش از حقوق س خاطر د به  ید  بدالحم ند. موالنا ع دار

  هاي ایرانی وي را صداي میانه رو میدانند. رسانه



  طنین سکوت 130

 

تدریس در چنین مکتب هایی،  ـــئول  ندان و روحانیونِ مس کارم ـــد.  ش

در خصــوص مضــرّات روانی، پزشــکی و اجتماعی ازدواج هایی آموزش

به هزاران دانش آموز دختر و  تا این اطالعات  ند،  فت کرد یا کان در کود

  منتقل شود.ها پسر آن

  

  ن ایرانینگرش دولتمردا

ـــیاري از حکومت در جوامعی که ازدواج کودکان در آن رواج ها بس

ـــت گذاريگیري دارد، در هنگام بکار ـــیاس بر فهم ها قوانین جدید و س

سري بر روي توده شانهاي تنگناهاي کودك هم دهند نمی مردم توجهی ن

سنت به طور خودکار در این جوامع پیاده صمیم می زیرا  سیاري ت شود. ب

سیار اندك  گرفته اند که ازدواج زودهنگام کودکان را رد و انکار کنند، یا ب

هاي به آن اقرار نمایند. در بســـیاري از این جوامع که فقر مفرط، درگیري

حاد داخلی و فشــارهاي محیطی شــدید بخش جدایی ناپذیري از زندگی 

ست نیازهایی  ست در اولویت لی ست، ازدواج کودکان ممکن ا هر روزه ا

کنند. پایان ازدواج می که براي جلب توجه دولتمندان با هم رقابتنباشــد 

ــتن چرخ ــکس ــلیِ فقر کمک ۀکودکان به ش کند و به زنان و می درون نس

  خویش فعال تر باشند. ۀدهد در بطن جامعمی دختران اجازه

مان عداد معدودي از ســـاز ها ت یا هاي تن مدنی  فاعی، حقوق  غیر انت

ورزند. در واقع بر اساس می وجود دارند که بر این پدیده تأکید المللیبین

آن کشورهایی  ۀجمعیت، ایران از جمل المللیبینگزارش سازمان صندوق 

است که قانونِ شریعت اسالمی در خصوص سن ازدواج بر تعهد ایران به 

ـــخ به تالش ـــن قانونی ازدواج غلبه دارد. در پاس که نمایندگان هایی س
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مدنی و جوامع  ۀجامعهاي ایران صورت دادند، یا سایر تالش یونیسف در

سالمی نظر مثبت و مایل  سئولین جمهوري ا شري، تنی چند از م حقوق ب

  باشند.می به تغییر قوانین موجود را دارا

  

  گیرينتیجه

مختلف و معاهدات جهانی، ازدواج زودهنگام هاي علی رغم توافقنامه

یات خود  به ح کان هنوز  مهکود یاري از می ادا ـــ چه براي بس هد. گر د

به نظرها خانواده تدا جذاب  پدیده در اب نهمی این  ما هزی ید، ا ـــ هاي رس

ست دراولویت برنامه  سري بای شت. انهدام کودك هم فراوانی به همراه دا

  کار جهانیان قرار گیرد تا از تبعات ویرانگر آن جلوگیري شود. 



 

  

  

  

  

  

  

  :فصل سوم

  

  تحقیقهاي نتایج و یافته
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  



 



 

  

  

  

  

  

   

   پیش زمینه تحقیق:

زود هنگام در هاي مطالعه تحقیقاتی اخیر در خصـــوص رواج ازدواج

دامنه ، زمانی که مولف این کتاب اولین پیمایش کالن 1392ایران در سال 

ــوص ناقص ــازي در خص ــلس ــتگاه تناس را به انجام  1در ایران ی زناندس

ــتر نواحی ازدواج کودکان با ختن ــد. در بیش ــروع ش ــاند، ش به زنان  ۀرس

همسو و همزمان وجود داشت (براي بحث دقیق تر در خصوص صورت 

ـــل  باط میان این دو پدیده به فص ید). جرقه تحقیق در  1ارت مراجعه کن

ـــوص ازدواج ک ودکان در طول فرایند کار بر روي مطالعه ختنه زنان خص

زنان  ۀختن ۀاز وجود مســال المللیبینزده شــد. در آن زمان نه تنها جامعه 

سازي بی اطالع بود، بلکه حتی در داخل کشور نیز ایرانیان از رواج ناقص

ـــلی زنان ناآگاه بودند (احمدي، ناس ندام ت با این حال در حین 1395ا  .(

روي ختنه زنان، روشن شد که مطالعه دیگري نیز در خصوص مطالعه بر 

  افزایش آگاهی در مورد ازدواج کودکان بایست شکل گیرد.

  

                                                                 

1. http://kameelahmady.com/fa/fgm-in-iran/ 
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  کار میدانی در مناطق روستایی هفت استان کشور

  عکس: کامیل احمدي

  

ئ عه، ارا طال مده از  ۀهدف این م به دســــت آ هد تجربی  ـــوا ش

وسیله میزان رواج کودك همسري خانگی است تا بدین هاي پرسشنامه

حدود عه و  ةو درك م طال کان در ایران م به ازدواج کود مل مؤثر  عوا

  ارزیابی شود.

مطرح شــده توســط هاي بحثترین ازدواج کودکان یکی از معمول

شر ستگی ناپذیر در می محققان و فعاالن حقوق ب شد که به طرزي خ با

ــازمان ــطح س ــ غیر دولتیهاي س فعالیت  این پدیدهاي هبر عوامل ریش

ــأن و  ــر و ش کرده اند تا توجهات جهانی را به پایمال کردن حقوق بش

جایگاه آسیب پذیر کودکان و نوجوانان جلب سازند. کودك همسري، 

احتمالی، علل سوق دهنده هاي و نرخها رواج و محبوبیت آن، فراوانی

نســـلی و درون نســـلی آن، موضـــوع مورد توجه میان هاي و بازتاب
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هاي ران جهانی شده است تا براي انهدام و جلوگیري از آن حمایترهب

  مالی، زمانی و انرژي خود را سرمایه گذاري کنند.

در ایران منابع اطالعاتی اندکی در خصـــوص این موضـــوع وجود 

سیار قلیلی مطالعاتی را جهت تعیین عمق و شدت مشکل  دارد. افراد ب

ـــندهاي ترتیب داده اند. داده . ایران با نرخ پاالیش در این دولتی ناقص

ــی  ــناس ــی هرگز محل ایفاي هیچ گونه روش ش هنجار اجتماعی جنس

ست. گرچه برخی آمارهاي  صوص نبوده ا تحقیق ژرفانگري در این خ

ـــویر کلی از ازدواج زود هنگام ارائه ـــیفی یک تص دهند، اما می توص

ازدواج زود هنگــام و هــاي تحلیلی جــامع بر روي اثرات و داللــت

اطالعات اندکی نیز که مطرح کنند. خودِ این نمی خطرات آن را مطرح

ست، محدود به پایان نامه شگاهی، گزارشهاي شده ا قربانیان، هاي دان

ــات با ماهیت غیر  ــطحی و برخی گزارش ــته جات س ــانه ها، نوش رس

ــوص آمارهاي ازدواج ــدههاي تحلیلی و در خص ــد. در می ثبت ش باش

ـــري در ایران از حدود تحلیل کوچک  اکثر موارد مطالعه کودك همس

شد می محلّی فراتر نرفته است. آنچه در اینجا کمبود آن احساس ۀدامن

سأله محور در خصوص ماهیت کودك همسري در ایران  ۀیک مطالع م

  بود.

چ تاریخ یک رویکرد  ۀدرطول  قدان  ـــري در ایران، ف کودك همس

زودهنگام در  ازدواج ةپدیدســازي ژرفانگر و عمیق به منظور شــفاف

یاز ایران ملموس بوده و  چه این ن حال از هر آن جام تاب نه ان در این زمی

ــده فراتر ــتانمی ش ــال که در آس زنانگی قرار  ۀرود. این دختران خردس

امید به این است که  دهند.می دارند، بخش بحرانی نسل آینده را شکل
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ر حکومتی ما، در اختیار وزراي مختلف حکومتی و فعاالن غیهاي یافته

ـــود. این عامالن و مجریان تغییر در  قرار گرفته تا به تغییري منجر ش

طرح ریزي شـــده جهت هاي دولتی و برنامههاي ســـیاســـت ةبردارند

هاي مدنظر سازمان ۀتوسعهاي تقویت برابري جنسی و همچنین برنامه

سیع تري از یافتهمی 2غیر دولتی شد. جهت تحقق این مهم حجم و ها با

ست  شده و حقایق و دادهبای شف  آماري باید در هاي جمع آوري و ک

 اختیار عموم قرار گیرد.

ــتیابی به داده ج تحقیق در زمینه میزان و حد و حدود ازدواهاي دس

به ثبت ها نمود، زیرا برخی از این ازدواجمی زود هنگام از ابتدا دشوار

کردند. می رسیدند و برخی والدین سن دخترانشان را جعلنمی رسمی

فقدان ثبت رســـمی ازدواج در مناطق روســـتایی به علت عدم ثبت یا 

ست. به این معنا که ازدواج ز شده ا سهیل  ود ثبت نادرست آمار تولد ت

قانونی یک دادگاه خاص نبوده در  ـــکافی  گام کودکان تحت موش هن

ـــده جهت حمایت از حقوق  نتیجه مزایاي یک مقیاس اندازه گرفته ش

ــود می آنها انکار ــف، ش  ). عالوه بر این ثبت نکردن یک1393(یونیس

اش ازدواج منجر به عدم وجود حمایت قانونی از زن و فرزندان آینده

  خواهد شد.

ساله  شماري جمعیتی هر  سر ساس  سازمان ثبت احوال ایران بر ا

ــناختی فراهمهایی هداد ــوص چهار رویداد جمعیت ش کند: می در خص

طالعات همیشــه در دســترس عموم تولد، مرگ، ازدواج و طالق. این ا

                                                                 

2. NGOs 
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ـــت این اند، هبود اما آنچه که در این میان ناگفته مانده آمار پنهانی پش

  رود.می عمومی فراترهاي داده هاست که از اطالعات و داده

همان طور که قبالً گفته شــد مطالعات آماري توصــیفی بر گرفته از 

ــگاهی در تعیین راهکارهاي ممکن هاي پایان نامه ناکام مانده اند. دانش

تایج تالش ـــگاهی و آکادمیک اکثراً مورد رد و انکار واقع هاي ن دانش

شــده و بر خالف شــیوع و گســتردگی این پدیده در جذب توجه و 

اخیر به افزایش رشـــد جمعیت هاي که در ســـال -دولت مردان ۀعالق

جوانان را جهت تسریع در ازدواج و فرزند آوري  ةتأکید داشته و انگیز

موفق نبوده اند. عالوه بر این توجهات فردي در این  -دادندمی ایشافز

سازمان غیر دولتی جهت انجام مطالعات هاي زمینه در حمایت مالی از 

  و تحقیقات بیشتر نیز راه به جایی نبرده است.

ع طال بار ۀدر حین م طه غیر  ةقبلی در  نان در ایران، راب نه ز خت

ختنه زنان کشف شد. دختران جوانی تصادفی میان ازدواج زودهنگام و 

ـــنین نوجوانی ازدواج کردند، و از می که به ختنه تن داده بودند، در س

طرف دیگر ســن ازدواج براي ســایر دختران باالتر به دســت آمد. این 

تمامی مناطق مورد بررســی  ۀده ســال ۀواقعیتی بود که در ابتداي مطالع

ه، وقایع توامانِ تصادفی جهت نمونه برداري مشاهده شد. این دو پدید

سأل ستند. این دو م سی ذاتاٌ در اولین مرحل ۀنی نمونه  ۀسرکوبگرانه جن

ـــده بودند.  برداري و غربالگري مطالعه ازدواج کوکان در هم تنیده ش

همان طور که در فصل دوم به تفصیل بحث آن رفت، این امر خصوصاٌ 

بر آن واقع شده  جایی که تمرکز کار میدانی-در نواحی روستایی ایران 

  افتاد.می اتفاق -بود
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  رویکرد تحقیق

آید، یک مطالعه می همان طور که از قوانین و اخالقیات تحقیق بر

ـــت رویکردي عینی را در تمامی مراحل کار اقتباس  ـــی بایس پژوهش

کان در ایران،  ـــوع ازدواج کود خاب موض له انت ید. در اولین مرح ما ن

ــ ــامین خش ــنده در مض ــین نویس ــیت، عالیق پیش ونت بر مبناي جنس

ـــازي توانمند زنان و تجربه جمع آوري اطالعات مربوطه در مطالعه س

یه پیش  عدي، کل حل ب مامی مرا ند. در ت گذار بود نان اثر  نه ز خت

شده و یک رویکرد عینی و هاي فرض شته  ست کنار گذا ضاوتی بای ق

شد که با چهارچوب می کیفی جهت فهم ماهیت کودك همسري اتخاذ

ـــتایی ایران همخوان بود. این امر قانونی،  فرهنگی و دینی نواحی روس

صبانه از  یدر اقتباس فهم سريبی طرفانه و غیر متع حیاتی  کودك هم

ـــتیابی به عمق معناي ازدواج کودکان با تمامی  بود. در اینجا هدف دس

  باشد.اش میذاتیهاي پیچیدگی

ــد، وجود تبعیت و دنباله روي خا ص از آنچه در ایران مشــاهده ش

رسوم در انعکاس کودك همسري به معناي ابزار حفظ بقا بود. ازدواج 

شــدیداٌ روز افزون بوده و بیشــتر در  ۀزود هنگام کودکان یک مســأل

 شود. برخی این پدیده را یک مکانیزم دفاعیمی نواحی روستایی دیده

ندانشــــان فراهممی یا امن تر را براي فرز ندگی بهتر  یک ز که  ند   بین

ــارهاي اجتماعی جهت ازدواج دادن کند، می برخی آن را تبعیت از فش

پاکی جوانی یت و  ـــوم مان معص بارتی ازدواج در ز به ع نان و   جوا

دانند. برخی آن را بخشــی از وظیفه مذهبی خود دانســته و بنابراین می

ــورت ــت خود ص دهند. عالوه بر می ازدواج زودهنگام را بنا به خواس
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تابوهایی  ماعی و  بل از این داغ اجت ـــی ق ند روابط عاطفی و جنس مان

ـــکل دهند دیگر عقالنیت ازدواج زود هنگامند و هاي جنبه ةازدواج ش

شویق قرار سري هنوز پابرجا بوده و حتی مورد ت  اینکه چرا کودك هم

ـــازي گیرد. با محققمی هاي تحقیقاتی که تمامی تفاوت ۀیک مطالعس

ــش ــی در نواحی تحت می فرهنگی را پوش ــخص ــور ش دهد و با حض

شود. می تضمیندر تحقیق برنامه، سطح باالیی از عینیت و واقع گرایی 

هدف اصلی وراي تمامی اهداف دیگر مطالعه، اکتساب دانشی نوین و 

صوص ازدواج زودهنگام کودکان صفانه در خ سایر می من شد که بر  با

  گذارد.می گفته شده اثرهاي شاخه

توصـــیفی و واقعیات مســـتقالٌ اثبات هاي یفی، تبیینیک رویکرد ک

ستانداردهاي اخالقی  گزینش  مانع ازشده مورد بحث قرار گرفته اند. ا

ــبان ــمیمات  ۀمتعص . در رویکرد ما، در روند برنامه هاي تحقیق بودتص

شرانه بلکه یک رویکرد  سائل نه یک رویکرد حقوق ب شیوه ارزیابی م

  مسأله محور و تجربی بود.

 ۀ، مطالعها این حال با وجود مالحظات مربوط به جمع آوري دادهبا 

ـــت. در مطالعات کیفی عینیت هاي ما محدودیت خاص خود را داراس

ـــورت اجتناب  بات به ص ـــّ ـــأله بوده و گاهاٌ برخی تعص همواره یک مس

زمانی و مالی نیز هاي گردد. محدودیتمی ناپذیري از جانب محقق اعمال

ــت که  ــد، یعنی یافته حجمبه این معناس ــت کوچک باش هاي نمونه بایس

مایانگر جمعیت  ـــت ن ناپذیري بوده و ممکن اس تحقیق در خطرِ تعمیم 

ـــند. با این حال تمامی تالش بر این بوده که تا حد ها بزرگتر ایران نباش

ـــخت گیرانه و  ـــود. روش س ـــبات جلوگیري ش ممکن از دخالت تعص
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شارکتی سیلاي م سؤاالت تحقیق به و شد غنی و آگاهی آن ط ۀکه  راحی 

ـــرکت کنندگان، محرمانه بودن اطالعاتی که ارائهمی بخش ـــند. به ش  باش

دهند تضمین شد و مکانی امن و دوستانه براي ایشان فراهم شد که در می

آن به سهیم شدن تجربیات شخصی و خصوصی و دیدگاه هایشان با ما 

ود بپردازند. در خصــوص فردیت شــخصــی پاســخگویان نویســنده که خ

سخگو را فهم و به  سخنان و اظهارات پا سخنگوي بومی آن منطقه بوده، 

  دقت هر چه بیشتر ترجمه کرده است.

سر مطالعه، یافته سرا ساس گفتهها در  شرکت هاي صرفاٌ بر ا دقیق 

شده هایی نقل قول وه دکنندگان بو سر گزارش ذکر  سرا شان در  از ای

ی کودك عروسان مورد است. این بیانات جهت واجوییِ واقعیات زندگ

سازند.  صالت تحقیق را برآورده  صل ا ستفاده قرار گرفته تا اعتبار و ا ا

ـــامین را در براي هدامنها این نقل قول از جمله فهم  ؛گیرندمی از مض

ــتیابی آنها به اطالعات و  دختران از علل و نتایج ازدواج کودکان و دس

یاتی غنی را شکل داده عالوه بر این اطالعات، رواها خدمات. نقل قول

و بصیرتی خاص به درون زندگی مردم، فهم ایشان، رفتار مذاکره پذیر 

ضمنی را فراهم سازند. آنها از دیدگاه این تحقیق، می و روابط قدرت 

ساس  ضوعات ح سی مو صر به فرد براي بحث و برر صت منح یک فر

ب انتخااي ههســـتند. روایات روشـــنگرانه براي انتقال ماهیت هر زمین

از مباحث کلی هایی حاضــر به عنوان مثال ۀشــده و در ســراســر نســخ

شده اند.  سان در گنجانده  سی فهم کودك عرو این مطالعه در کنار برر

یات  ـــراثرات از عمل ازدواج کودکان، جزئ زندگی  ي برکودك همس

  نیز ارائه شده است.دختران  ةروزمر
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ـــت،  ـــایان توجهی اس ـــوع ش زیرا ازدواج زود هنگام کودکان موض

باشد. می اطالعات بسیار ناچیزي در خصوص رواج و اثرات آن در دست

ازدواج کودکان محدود و ناچیز باقی مانده و متعاقباٌ اولین پیش هاي داده

ـــري نیاز به تحقیق و درك عمیق تر  ـــی پدیده کودك همس نیاز در بررس

ـــرفت قابل توجهی در درك خطرات مالزم با کودك  ـــت. براي پیش اس

ازدواج کودکان اطالعات جامع موجود در این  ۀپویاییِ مســأل همســري و

ضروري به نظر سد. پیمایشمی مطالعه  پیش رو حجم اطالعات در هاي ر

تجربی هاي دسترس را به طرز چشمگیري افزایش داده و نیاز مبرم به داده

  نماید.می در خصوص ازدواج کودکان را برطرف

  

  

  



  143  قیتحق يهاافتهیو  جینتا

 

  

  

  

  

  

  

  

  مردمان محلی در استان آذربایجان شرقیپرسش و پاسخ و بحث با 

  عکس: کامیل احمدي

اي بازدید میدانی و بحث با مردمان بومی نواحی مختلف، عوامل چندگانه

توانســتند در نگهداشــت و حمایت از رســم کودك را بر مال ســاخت که می

هاي اجتماعی همســري جداي از موانع قانونی دخیل باشــند. اول اینکه گروه

ــوم  ــب دورهاز رس ــؤال بردن ارتباط و تناس ــین خود بدون زیر س هاي پیش

شان پیروي می صر دهد که از کنند. ازدواج زودهنگام به والدین اجازه میمعا

  مسئولیتِ سر و سامان دادن به فرزندانشان معاف شوند.
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  خانواده ي لر در استان خوزستان با نظري موافق به ازدواج زودهنگام

  احمدي عکس: کامیل

  

ضعیف به اعمال ازدواج هاي دوماٌ، خانواده صادي  سترده و به لحاظ اقت گ

شویق شدن یک فرزند دختر کمکمی زودهنگام ت  ،کندمی شوند زیرا به کم 

 پسران یک نیروي کاري اضافی براي کمک به زدواج زودهنگامِدر حالی که ا

  کند.می فهاقتصادي اضاهاي افراد خانواده در کارهاي خانه و فعالیت

ـــت، معموٌال اي هســـوماٌ، افراد جامع که در آن ازدواج کودکان رایج اس

تحصیالت رسمی اندك و ناچیزي دارند. باور و اعتقاد به متون مذهبی و این 

ــوم که این متون تجویزگر ازدواج زود هنگامند، منجر ــود که می باورِ مرس ش

  را برآورده سازند. "يتعهد" چنینها خانواده

تمام و کمال از قدرت و  ةاٌ، ازدواج زودهنگام متضـــمن اســـتفادچهارم

قاتی وجود و در  هایت، پیوندهاي قوي طب ـــت و در ن باروري اس نایی  توا

  سازد.می دسترس بودن شریک زندگی مناسب را محدود

سکوِت  ست که به خفقان و  ستین ا این مطالعه در عمل یک رویکرد نخ

بخشـــد. چنین چهارچوبی می بازماندگانش صـــداپیرامون ازدواج کودکان و 

و دردهایی بود که هرگز به رســـمیت ها یک فرصـــت نادر جهت بیان رنج

با هایی با سؤالاي هشناخته نشده یا شنیده نشده بودند. بدین منظور پرسشنام

سخگویان براي بیان هرآنچه که مهم شدند تا پا شتند می پایانِ باز فراهم  انگا

   شند.آزاد و راحت با

نمود، پیمایشگران می از آنجا که اعتماد و محرمانگی حتمی و ضروري
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به نحوي آموزش دیدند که این امر را در فضایی راحت و دوستانه محقق 

صاحبهاي هکیفی از طریق مجموعهاي سازند. داده هاي از افراد مطلع و م

سؤل ها،  سخگویان در جواب دادن به  ست آمد. پا ساختار یافته به د نیمه 

ـــاحبه آزاد بودند. برخی از  ـــاختن مص ـــان یا متوقف س در ادامه دادنش

پاســـخگویان ترجیح دادند اســـمشـــان را ذکر نکنند و برخی تنها اســـم 

شان را  شان دقیقاً به آنها. با احترام به انتخاب گفتندکوچک ، عقاید و بیانات

شده، به این معنا هما شت  شان مطرح کرده بودند یاددا شکلی که خود ن 

ـــامی افراد را ذکر کرده ها که در برخی موارد اس ایم و در برخی دیگر تن

شد. نقل  شان اجازه داده بودند در گزارش بازتاب داده  اطالعاتی که خود

ــده از رئیس هایی قول ــر ش که از بیانات و یا نظرات عمومی و قبالٌ منتش

هاي محلی، حاکمان دینی و سایر چهرههاي جمهور ها، رهبران، شخصیت

ذکر نامشـــان انحراف و  کار گنجانده شـــده که در اینجا، حکومتی نیز در

  شود.نمی تخطی از اخالقیات تحقیق محسوب

  

  روش شناسی تحقیق

شناختی رویکرد شده کار به روش   روش یک تحقیق این در گرفته 

 در دراین باره پیش ازاین ازآنجا که تحقیقی د.بو کالن مقیاس در کیفی

در اي هشــناخته شــد ةشــیو یا کرد رجوع آن به بتوان که نبود دســترس

 روش شناسی بود، نشده گرفته کار به تطبیقی تحلیل یک به عنوان ایران

 به نیاز امر این که نداشــت موردنظر وجود ةپدید با همخوان و مطابق

ع یک طال ناطقِ از تطبیقی ۀم  ازدواج رواج بااليهاي نرخ داراي م

 و ها شـــباهت فهم در تا کردمی ضـــروري را ایران در داخل کودکان
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جامع اضافی دیگري جهت تالش هاي تحلیل .کند کمک ما بهها تفاوت

براي فهم کامل تر علل و خطرات  ازدواج زود هنگام کودکان ضروري 

  است.

ــتن اینکه تقری کودك  دیگري این ابعاد باٌ هیچ تحقیقبا در نظر داش

ــی خود ــري در ایران را هدف بررس ــت، وظیفه و  همس قرار نداده اس

روش  به طرز چالش بر انگیزي باال بوده ومســـئولیت تحقیق حاضـــر 

شناختی  صمیمات روش  ست. ت سی مربوط به آن پویا و دینامیک ا شنا

شــد در می که تحقیق در هر منطقه با آن مواجههایی با موانع و تفاوت

 تعداد گیري،نمونه روش نمونه، جامعه، حجم حجمانعطاف کامل بود. 

صاحبه شدههاي م صاص  زمان حتی ناحیه و بخش هر براي تعیین  اخت

شده ستان هر به داده   کودکان زودهنگام ازدواج رواج از بازتابی خاص ا

قه آن در فاوت .اســــت بوده منط مامی ت به ت جه  عات، ها با تو و تنو

سی تحقیق روش ه مورد نیاز و نیّتِ مطالعه آنچسازي جهت محققشنا

ــایان ذکر اســت که تصــمیمات بوده ، اتخاذ و اقتباس شــده اســت. ش

سیتی روش ساس جن ست تحقیقات ح شناختی خاص و مختصِ این د

ـــر به فرد هر ناحیهاي بوده و مطابق با ویژگی مورد پژوهش  ۀمنحص

اســت در این تصــمیمات ممکن  درنتیجه کار گرفته شــده اســت.به

  دیگر، به این شکل کارا نباشند.هاي زمینه

مطالعه به این در راســتاي بررســی پدیده ازدواج کودکان در ایران، 

سیل شد که به و صی محدود  شده و خا سی مناطقِ گزینش  تحلیل  ۀبرر

ســازمان ثبت احوال به دســت آمده بودند. هفت اســتان با  داده هاي

  کودکان انتخاب شدند. ةباالترین نرخ ازدواجِ ثبت شد
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ستان سی موجودهاي داده تحلیل باها ا شنا صوص در جمعیت   خ

ست شدند. اخیر انتخاب ۀده یک در ازدواج آمارهاي  که شایان ذکر ا

ـــتان این قرار گرفتن ترتیب ـــت درها اس با  تحقیق این موردنظر لیس

ست سط کههایی فهر ست، دولت تو شده ا شر سان منت ست یک  زیرا نی

شده بکار فهرست ستان انتخاب با در این مطالعه گرفته   صورت هایی ا

ده  طول این در و داشــته اند را همســري کودك آمار که باالترین گرفته

 اســتان هفت مبنا بر این شــده اند. تکرارها اســتان بقیه از بیشــتر ســال

 :از عبارتند مذکور

 و . سیستان4. خوزستان 3شرقی  . آذربایجان2رضوي  . خراسان1

 . اصفهان.7و  . هرمزگان6غربی  آذربایجان .5بلوچستان 

کان  گام کود مل مرتبط و تعیین گر در ازدواج زودهن نه و عوا زمی

سال گذشته در سه گروه سنی انتخاب و طبقه بندي و  کودکان طی ده 

 19الی  15و   14الی  10سال،  10ترسیم شدند که عبارتند از کمتر از 

  سال.

  
  شهرهاي کشور به میزان نرخ ازدواج، بر مبناي جنس و سن . رتبه بندي1-3جدول 

  
 10کمتر از 

 سال

الی  10

  سال14

 19الی  15

  سال
    

 14الی  10

  سال

 19الی  15

  سال
    

 4الی  10

  سال

 19الی  15

  سال

1 

سیستان و 

بلوچستان 

33  

خراسان 

  رضوي

7629 

خراسان 

  رضوي

24362 

  1 
 خوزستان

65 

خراسان 

 رضوي

4797 

  1  

آذربایجان 

 غربی

4257  

خراسان 

  رضوي

31994  

2 
 خوزستان

31 

آذربایجان 

  شرقی

4244 

 خوزستان

15354 
  2 

سیستان 

 بلوچستان

36 

 خوزستان

2956 
  2  

 خوزستان

2352  

 خوزستان

18310  

3 
 زنجان

11 

 خوزستان

2256 

آذربایجان 

 شرقی

12566 

  3 

آذربایجان 

 غربی

31 

سیستان و 

 بلوچستان

2991 

  3  
 هرمزگان

1901  

آذربایجان 

 شرقی

14516  
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4 

کهکیلویه و 

بویراحمد  

10 

 همدان

1893 

 فارس

11475 
  4 

 زنجان

28 

آذربایجان 

  غربی

2031 

  4  
 فارس

1857  

آذربایجان 

 غربی

13308  

5 
 کرمانشاه

9 

سیستان و 

 بلوچستان

1841 

آذربایجان 

 غربی

11277 

  5 

خراسان 

 رضوي

21 

آذربایجان 

 غربی

1950 

  5  

آذربایجان 

 غربی

1640  

سیستان و 

 بلوچستان

13287  

6 
 فارس

8 

 فارس

1829 

سیستان و 

  بلوچستان

10296 

  6 
  فارس

20  

 گلستان

1443 
  6  

 اردبیل

1601  

 فارس

12717  

7  
-------- 

آذربایجان 

 غربی

1604 

 اصفهان

10147 
  7 

 گلستان

19  

 فارس

1242 
  7  

 زنجان

1420  

 اصفهان

10905  

8  
-------- 

 اردبیل

1596 

 مازندران

7814  
  8 ---------- 

 کرمان

1211 
  8  

 مازندران

1359  

 گلستان

8420  

  

وســعت نواحی تحت پوشــش این مطالعه، مالحظات زمانی و مالی و 

را اي هخوشــگیري بودجه اي، به کارگیري نمونههاي همچنین محدودیت

. با استفاده از این شیوه، چندین شهر واقع در شمال، 3ساختمی کارکردي

براي پوشش اولین خوشه انتخاب شدند. جنوب، شرق و غرب هر استان 

م انتخاب ومطابقاً چندین روستا از هر شهر جهت قرار گرفتن در خوشه د

  شدند.

صاحبه ستان بر مبناي رتبههاي تعداد م طبقه  ۀسال 10در جدولِ اش هر ا

ــتان ــد. بدین جهت تمامی منها بندي اس ــمار اتعیین ش ــی ش طق مورد بررس

به کار گرفته  ۀداشــتند. اگرچه پرســشــناممی زومرا ملها متفاوتی از مصــاحبه

سشنامه شده و بومی از پر سخه محلّی  پیمایش هاي شده در هر منطقه یک ن

                                                                 

مختلف درون یک هاي هاســت که در آن گروگیري یک روش از نمونهاي هخوشــگیري نمونه .3

 .شوندمی جمعیت آماري به عنوان نمونه انتخاب
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سالمت 4جمعیتی و 
شتر بخش  هاي ساخته بود. داده_آن محققهاي بود، اما بی

براي ارزیابی ســطوح  DHSخانگی  ۀپیمایشــی به دســت آمده از پرســشــنام

سط یافته تري  ستفاده قرار گرفتند تا همچنین تحلیل ب ازدواج کودکان مورد ا

ـــاخص تعیین گر خود هاي از اینکه چگونه ازدواج زود هنگام کودکان با ش

خانگیِ معرف هاي پیمایش DHSدهد. می کند به دســتمی همبســتگی پیدا

ستند که جهت اندازه ضعیگیري ملّی ه زنان و کودکان  ۀت تغذیسالمت و و

 . 5در کشورهاي در حال توسعه طراحی شده اند

شنامه س سازمان یافتهاي به عنوان مجموعه DHSهاي پر  ۀبی نقص و 

شده اند.  ستاندارد و روایی تعریف  ا این بسؤاالت، داراي حداکثر اعتبار ا

خاص فرهنگی و تنوعاتی که در هر ناحیه هاي حال با عطف به تفاوت

ــؤالموجود  ــیِ هابود، اِعمال تغییرات و تنظیم س  ما در مناطق مورد بررس

ستاندارد می الزامی سؤاالت ا ستفاده از  قیق، در این تح DHSنمود. براي ا

شنامه به زبان محلّ هاي انجام تعدیل س ی سازگار فرهنگی براي ترجمه پر

  ضروري بود. 

شنامه در یافته ساختارهاي گویه س ضوعات با پر شدند:  آورده زیر مو

ــخگو، ۀپیش زمین ــمیم گیري پاس  زنان، باروري ازدواج،هاي ازدواج، تص

ـــیتی،هاي نگرش مردان، باروري هه جنس یام با مواج ن پیشهاي پ  ۀگیرا

 پرسشنامه .مردان خانگی خشونت زنان، جنسی خشونت کودکان، ازدواج

شت.  تمرکز مورد مطالعه مناطق در کودکان علل ازدواج و رواج میزان بر دا

                                                                 

4. DHS 

  به آدرس زیر مراجعه کنید:DHSبراي اطالعات بیشتر در خصوص پیمایش هاي  .5
www.measuredhs.com 
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 گرفت. قرار محلی مورد استفاده افراد با مصاحبه در مذکور، تنها ۀپرسشنام

 دینی حکومتی،هاي مسئولین، شخصیت با مصاحبه شامل همچنین مطالعه

شده سؤاالت بود. هم محلی رهبران و صاحبه  اینکه تناسب به مطرح  فرد م

صیهاي حوزه بر بود، مطّلع و تأثیرگذاراي هزمین چه در شونده  متمرکز خا

صاحبه روند و شدمی در حین اولین بود.  متفاوت ساختاري لحاظ بهها م

ـــه ـــاحبمرحله نقش با افراد هایی هبرداري و غربالگري تمامی نواحی، مص

شبک شن و عمومی  ۀمطلع محلّی و  شد تا درك رو همکاران ترتیب داده 

ستانِ مورد بررسی باال برند. هاي در بخش تیم پژوهشی را در خصوص ا

مورد بحث اي هدیگر گزارش این امر به عنوان مراحل غربالگري مشـــاهد

زیر اطالعات مربوط به هر استان به هاي در سراسر قسمت اند.هقرار گرفت

  بخش مختلف تقسیم شده اند: چند

حدود یایی ةم عات عمومی در مورد نواحی را  : این بخشجغراف اطال

فرهنگی، جمعیت شناختی و وضعیت سیاسی، هاي کند و بحثمی فراهم

جه به و در قه و همچنین رت ماعی هر منط در میزان رواج کودك اش اجت

  کشد. می همسري را به پیش

سومِ هر تحلیل زمینه اي:  صوص هنجارهاي اجتماعی و ر دانش در خ

ــکافی  ۀنقط ــت. با موش جغرافیایی خاص در این بخش پرداخته شــده اس

و آخرین بخش به نتایج تحلیلی و  حاصله از پرسشنامه، سومینهاي داده

ــاص یافته که در ادامه  ــتنباطی کار میدانی اختص ــیفی و اس آمارهاي توص

  رفته است:ها جزئیات بیشتر شرح آن
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  تحقیق استانی

  استان خراسان رضوي

  

  جغرافیایی تحقیق ةمحدود

اســتان خراســان رضــوي اولین 

سی این مطالعه بود.  ستانهدف برر  ا

سان  شرق شمال در واقع رضوي خرا

یران عیــت ا م ج فر 6262000 داراي   ن

 زبان و فارس آن قومیت جمعیت اکثریت )1393باشد (سالنامه آماري، می

 و است ایران در مذهبی جاذبه یک قطب رضوي خراسان است. فارسی آنها

 دلیل به منطقه این در بودن محور شــیعه باشــد.می تشــیع معنوي پایتخت

ضا  امام وجود حرم شهد در (ع)ر ستان  م ست با این حال مناطق مرزي ا ا

ستند. ضا مجموع سنی مذهب ه شامل مقبراي همرقد امام ر ست  امام  ةا

سجد دنیا  شیعیان دوازده امامی). این مکان، بزرگترین م شتم  ضا (امام ه ر

ــت. این  ــجد بزرگ دنیا از لحاظ گنجایش اس از لحاظ ابعاد و دومین مس

سان داده اي همرقد و زیارتگاه مذهبی وجه ستان خرا سی به ا سیا دینی و 

است. افرادِ ادیان و طبقات مختلف از ازدواج زود هنگام حمایت کرده که 

ــیاري از جوامع مذهبی اِعمال ــود. در این مورد، مشــهد می در میان بس ش

 در ازدواج را رتبه اولین استان ایننمایانگر شدیدترین شکل سناریوست. 

سران میان در زودهنگام سال و  19الی  15سال و  14الی  10سنین  در پ

مجموعِ پنج  سال دارد. 19الی  15اول را در ازدواج دخترن  ۀهمچنین رتب

شگیري شهر در روش نمونه شامل اي هخو شه  شدند. اولین خو انتخاب 
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شهرهاي خاف، مشهد، سبزوار، تایباد، تربت حیدریه و تربت جام بودند. 

صاحبه با مردم  45بیش از  شد. م محلّی در حین کار میدانی تحقیق انجام 

ـــکل از هاي با عنایت به تفاوت زبانی و فرهنگی یک تیم چهار نفره متش

پیمایش گرانِ قبالً آموزش دیده، یک مطلّع محلّی، یک ناظر و یک راننده 

به مدت یک هفته به مناطق مورد نظر فرستاده شدند. دومین خوشه نمونه 

ستا از هر صالح می شهر شامل چندین رو شد؛ از جمله خیر آباد، ریزه، 

سم آباد، فیض آباد،  سلطان آباد، قا شاب، رباط جز،  آّباد، حاجی آباد، خو

  نشتیفان و مشکان.

شکیل شیعه ت سلمانان  ضوي را اکثریتِ م سان ر ستان خرا دهند. می ا

ـــتان ـــی از تنوع فرهنگی در این اس  افراد بومی، مهاجران و زائران بخش

ر خالف قطبیت اسالم شیعی در بیشتر نواحی استان، در مناطق باشند. بمی

شــمال شــرقی ســاکنان ســنّی مذهب اقامت دارند که در نزدیکی مرز در 

سوم و می شهرهاي تایباد و خاف زندگی شاهد بودیم که چگونه ر کنند. 

فاوت بازنمود ت یانگر و  ما عه ن طال باٌ هر بخش م جارها در تقری بود. ها هن

این استان و قدرت سیاسی شان به روي سنّی مذهبان،  تسلط شیعیان در

ـــازگاري ـــت. با وجود این اي هو اختالفات منطقها محرك برخی ناس اس

ـــتان در میان هر اتاختالف ، رواج ازدواج زود هنگام کودکان در درون اس

دوي مذاهب شیعه و سنّی وجود داشت و به خصوص در مناطقی که در 

یشــتري گرفته بود، اکثراً در نواحی مرزي فقر و محرومیت  شــدت بها آن

شتري دیده ساکن بودند پررنگ تر و در ابعاد بی سنّی  مذهبان در آن   که 

ــتان می ــتان و ترکمنس ــتاهاي نزدیک به مرز افغانس ــهرها و روس ــد. ش ش

شهرهاي آن طرف مرز دارند. براي هاي شباهت اعجاب آوري با فرهنگ 
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منســتان و هم چنین افغانســتان مثال، تســلط مردمان ســنّی حنفی در ترک

حنفی در شــهرهاي مرزي هاي همخوان و هم ســو با اکثریت بودن ســنّی

ـــد. این عاملی مهم در فهم علل هنجارها و می مانند خاف و تایباد باش

قوانین ازدواج است. با این حال، همان طور که از مشاهدات تیم پژوهشی 

ج با کســانی خارج از صــحبت از آن رفت، ازدواها برآمد و در مصــاحبه

  شود.می قومیت افراد غیر معمول بوده و غالباً نکوهیده تلقی

سیاري را به این  شیعه مذهب ب تأکید به ازدواج دادن فرزندان به افراد 

باور رسانده که ازدواج زود هنگام در درون خانواده و طایفه براي دختران 

از نظام عقیدتی و به صــالح تر اســت تا ازدواج دیرهنگام با فردي خارج 

ـــوص این موردِ رایج، ازدواج کودکان  فرهنگی یا ملّیت خانواده. در خص

ــتاندارد به آیند ــود. می مهم دختران تلقی ةپاســخی عقالنی و عملی اس ش

ن ریشــه دوانده، ازدواج زود هنگام کودکان که در فرهنگ و ســنت ایشــا

و ریش سفیدان مرد ساالرانه و راه حل منطقی والدین  یک رویکرد شدیداً

  باشند.می دخترانشان ةآن جامعه است که نگران آیند

پدر ساالري دیده  ۀکودك همسري در درون زمین ةمهم است که پدید

ــلط و انقیاد زنان را تحت  ــاالري تس ــتی مرد س ــود. اثر انباش و فهمیده ش

کند و ایشـــان را در ســـراســـر می عنوان مراقبت، حمایت و رفاه تقویت

شان  سته به مردانزندگی  ساالرانه، ازدواج می واب سازد. در یک نهاد مرد 

نیزود هنگام کودکان براي دختران، ارشــدیت  شــوهران و پدر مکانِی  ســِ

  ازدواج از عمده خصوصیات منتج هستند.

ـــاالرانه رخ دهد، جایی می ازدواج کودکان اغلب در این جوامع مردس

ر انتخاب شــوهران که والدین و ریش ســفیدان طایفه نقش چشــمگیري د
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ـــان  به عنوان نیروي کمکی در کار  ـــان دارند و نوعروس براي فرزندانش

عمده و مهم گیري قدرت تصمیم شوند.می خانگی به خانه هایشان آورده

صوص تدارکات اکثر این افراد از زندگی  شده و هیچ چیزي در خ سلب 

شان شده اندنمی و ترتیبات ازدواج سته و وادار به ازدواج  زیرا عمدتًا  ،دان

ماتی را ـــمی که چنین تص ند  ـــت خانواده هس یا افراد بزرگتر  لدین   این وا

گیرند. این بدان معناست که به محض این که شخصی قابل ازدواج و می

شد می شد و یا غالباً توسط بستگان انتخابمی مناسب وارد زندگی شان

رس راه حل جهت خالص شــدن از تترین مراســم ازدواج به عنوان عالی

شد. بی شک ازدواج زود هنگام کودکان می در خصوص دخترانشان تلقی

. ما ها بودابزاري براي برقراري  توازن در روابط قدرت در میان خانواده

سیاري از والدین بر این باور بودند که ازدواج آینده یک دختر  دیدیم که ب

ست که زود ازدواج  صالح خود او ضمین کرده و این به نفع و  کند. را ت

ستفاده از مواد مخدر و  ستاهاي مرزي ا شهرها و رو شتر  سفانه در بی متأ

قاچاق دخانیات یک مشکل همه گیر و قابل توجه بود. مردان یا خودشان 

معتاد بوده یا درگیر کارهاي قاچاق مواد مخدر از مرز افغانســتان بودند. با 

ال را در در نظر داشــتن اینکه ازدواج زود هنگام کودکان، دختران خردســ

ـــوص رابط  ۀخطرات باالیی از جمله ناتوانی در بحث و مذاکره در خص

سیب پذیري در برابر بیماري سالم، آ سی  سیهاي جن از جمله ایدز،  جن

ازدواج احتمالی با  دهد،می زایمان زود رس و ســوء اســتفاده خانگی قرار

  افزاید.می این عمل قبیح معتاد به مواد مخدر ترس دیگري بر یک فرد

 درون که اســت خانوادگی عمل یک معموال کودکان زودهنگام ازدواج

فه ـــورت خانواده و طای مایل پذیرد. مردممی ص هاي ازدواج که دارند ت
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این  بر شـناسـند.می را همدیگر والدین آن در که دهند ترتیب را خانوادگی

در جوامعی که زنان به  باشــد. کمتر تواندمی مهریه مانند رســوم برخی مبنا

اغلب دختران ها آیند خانوادهنمی عنوان نیروي کاريِ نان آور به حســاب

شانه صادي بر روي  ست که می خودهاي را یک بار اقت شایان ذکر ا بینند. 

ـــرایط مالی  ـــاختار ش ازدواج زود هنگام کودکان هم چنین در درون س

صاديِ ضعیف و داراییهاي محدود یا وضعیت قلیل رواج دارد و  هاياقت

  اند.دالیل اقتصادي منجر به پذیرش، قبول و تداوم این عمل شده

ـــتند که با اهداف ازدواجی ایجاد هایی هجهیزیه و مهریه هزین هس

ــط مرد (داماد یا  ــت که توس ــده اند. مهریه مقدار پول یا دارایی اس ش

با آن مرد خانواده زن (عروس) در ازاي ازدواج زن  به   خانواده اش) 

ـــود و منظور از جهیزیه آن مقدار از پول یا داراییمی پرداخت هایی ش

خانواده اش) یا  ـــط عروس ( که توس به منزل ســــت  عد از ازدواج  ب

  شود.می آورده همسرش

ــوع مهریه ــت. کودکی کودکان ازدواج زمانبندي در مهمی موض  و اس

ـــودمی تعیین عاملی به عنوان بودن جوان  باالتر را عروس ارزش که ش

 براي آوري فرزند و کردن وقف براي بیشتري زمان جوان دختر یک برد.می

ــود که حجم زیادي می دارد. این مبادالت مالی باعث جدیدش خانواده ش

هاي صلتبه دست شود. اغلب این دختران در واز پول در این میان دست 

ــویی به اغنیا فروخته ــرنوشــت وهم آوري از تجاوز می زناش ــوند و س ش

میزان . )CARE ،1394(کنندمی ی، خشــونت و ســرکوب را تجربهزناشــوی

مهریه ممکن اســت در شــرایط مختلف متغیر باشــد. براي مثال در برخی 

داماد دارد. اگر داماد فردي  ةمناطق مهریه بســتگی به شــناخت از خانواد
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ست که وي یکی از  شد، مهریه باالتر از زمانی ا غریبه و خارج از طایفه با

اســت. به طور کلی، صــرف نظر از میزان مهریه، این هزینه به ها عموزاده

شود. در برخی طوایف می شکل پول یا طال به ندرت به عروس پرداخت

شــود و بخش می دختر پرداخت ةبخشــی از پول قبل از ازدواج به خانواد

شخص عروس صل متعلق به  شد، تقریباً هرگز به می دیگر آن، که در ا با

طابق قوانین اســالمی این مهریه بایســت عندالمطالبه شــود. منمی وي داده

ـــوهر، به وي پرداخت  ـــت زن از ش اما  گردد،بوده و به محض درخواس

ست که وي سهم حقوقی و شرعی خود یعنی مهریه  را واقعیت تلخ این ا

ضاي طالق کرده و قانون مرد را ملزم به می تنها زمانی دریافت کند که تقا

  کند.آن پرداخت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شه، 14فاطمه مدختر”  .کرد ازدواج که بود سالش 13 سال

 مواد خاطر به زندانه ســـاله ده پدرش .خوبیه دختر خیلی

سره چون .دادم مفت رو فاطمه .مخدر  ام ساده کاگر گفت پ

شه گفتم ست .ببر با شتم دو شه باال قیمتش دا  هر اینجا .با

شه تر جوون دختر چی شم با شتره پول  میلیون یک نهایتاً .بی

ضیا .میدن ست تومن، صد هم بع  من اما .میدن تومن دوی

 “دادمش مفت

 
 تایباد -زن پاسخگوي

 استان خراسان رضوي
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ــهر دیگر   ــهري به ش ــته به ناحیه جغرافیایی و از ش میزان جهیزیه نیز بس

متفاوت اســت. براي مثال، در روســتاهایی ماند خیرآباد، فیض آباد، تربت 

جام، کرات (تایباد)، نشتیفان، صالح آباد و ریزه، اکثراً جهیزیه توسط داماد 

سم آباد کمی تهیهاش و خانواده ه خانواده شود، برخالف مناطقی چون قا

ــباب و اثاثیه منزل زوج تازه بخت را  ــئولیت فراهم آوردن اس عروس مس

  دارند.

از آنجا که ایجاد پیوندهاي خانوادگی از طریق ازدواج زود هنگام کودکان 

براي تحکیم روابط قدرتمند میان خانواده هاست(صندوق جمعیت اي هوسیل

شود. می مهم تلقیها اده)، تدوام روابط اجتماعی میان خانو1391سازمان ملل،

انجامد. می باالتر در مقایسه با سایر نواحی دوروبراي هاین بدون شک به مهری

شته شود، و یا پولی که می این هزینه بر روي عروس به عنوان قیمت او گذا

ید بپردازد. در طول  ةخانواد با به وي  ماد در ازاي عروســـی کردنِ او  دا

و صـــحبت با مطّلعینِ محلی، چندین نفر بازدیدهاي محلی و کار میدانی 

متفاوت ماجراي مردي را براي ما تعریف کردند که دختر جوانی را به قیمت 

سم مهریه و پرداخت هزینه در  صد میلیون تومان خریداري کرده بود. این ر

سیاري از خانوادهمی سایر مناطق عجیب به نظر سد. ب چنین رقمی را در  ها ر

ــ ــاکنین نمی اازاي دخترانشــان تقاض ــتناد به گفتگوهایی که با س کنند. با اس

کند، به نحوي که می صورت گرفت، میزان مهریه به نسبت سن عروس تغییر

  هرچه وي جوان تر باشد، قیمتش نیز باالتر است.
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بحرانی است، زیرا این دختران فقدان قدرت این کودك عروسان شدید و 

بســـیار اندکی در مقابل خانواده  ۀســـالِ متأهل، قدرت چانه زنی و مقابلخرد

شــوهرشــان دارند. دختران نه در ازدواجشــان و نه در تعیین ســن یا پذیرش 

ستگاري حرف آخر را شوهر و نمی خا سان به خدمت  زنند. این کودك عرو

شان در ةخانواد صمیم گیريمی شوهر خود هاي آیند و هیچ حقی در انجام ت

شم  ةهیچ جایی به انداز ندارند. قباحت و زننده بودن این امر در  طالق به چ

خورد. حق طالق گرفتن و یا حتی صحبت از طالق عموماً از زنان سلب نمی

سم آباد ست. مثال این مورد را در قا توان دید که در آن دختران در می شده ا

سالگی ازدواج کرده و حق طالق ندارند، همچنان که مطّلعین محلی  12سن 

ن به  ند، این امر  باالي ذکر کرد یده و فراوانی  جام ندگی ان ارضـــایتی از ز

سم آباد هاي خیانت سلطان آباد نیز مانند قا ست. در  شده ا شویی را منجر  زنا

به  کنند و بالفاصــله پس از آنمی ســالگی ازدواج 16پســران اکثراً در ســن 

  شوند.می خدمت سربازي فرستاده

ــادي تلقی ــومی چون ازدواج گزینه مهمی براي بقاي اقتص د، در نتیجه ش

جایگزین  هد بود. هیچ راه  یت آمیز نخوا خاب عملی و موفق یک انت طالق 

دیگري جداي از ازدواج در مقابل دختر قرار داده نشـــده اســـت. از عنفوان 

شند ازدواج می کودکی، دختران به نحوي جامعه پذیر شته با شوند که باور دا

عالیق خانواده شان پیرو ها عالیق شخصی آنباید تنها هدف زندگی است و 

شونت خانواگی به طور رایج و همه گیر اِعمال شد. در نتیجه، خ شود. می با

خانگی، سوء استفاده و ترك هاي دختران جوان به شدت در مقابل خشونت

سیب پذیر شند. منظور از خشونت، خشونتمی آ هاي جسمی، جنسی یا  با

ستفاد ست (هیس و همکاران،  ةسوء ا شناختی ا ). دخترانی که که 1373روان 
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کننــد، در معرض خطرات خشـــونــت از جــانــب می در کودکی ازدواج

در مقایسه با دخترانی که ها شوهرانشان یا خانواده شوهرشان قرار دارند. آن

گیرند. در می کنند، مداوماً در معرض کتک و تهدید قرارمی بعدها ازدواج

شتر شوهرش بی سنی میان دختر و  شکاف  شد، احتمال  این میان هر چه  با

ــویی نیز باال ۀتجرب ــی و زناش ــونت جنس ــان، می خش رود(دختران نه عروس

سن1393 شکاف  ستگی میان تفاوت  ی و پیامدهایش ). مطالعات دیگري همب

شان داده اند؛  شکاف و می هرچه دختر در زمان ازدواجش جوان تررا ن بود، 

شوهرش  سنی میان او و  ). این 1393یا، عمیق تر بود (طرح بریتاننیز تفاوت 

صل شویی  ۀفا سنی معموالً دختران را در مقابل خشونت خانگی و تجاوزِ زنا

پذیر یب  کان طالق گرفتن از شـــوهرمی آســـ که ام ند. حتی دخترانی   ک

زیرا قدرت کســب  متجاوزشــان را دارند نیز شــکننده و آســیب پذیر هســتند

بشـــري حقوق هاي درآمد، تحصـــیالت و حمایت مالی اندکی دارند. گروه

مواردي را گزارش داده اند که دختران پس از تالش براي فرار از وصـــلت 

مورد سوء استفاده قرار گرفته اند. عروسان نیز اگر در چنین سنین پایینی بیوه 

یابند که بدین وسیله قادر به می شوند، خود را بی دفاع و بدون هیچ حمایتی

  بزرگ کردن کودکانشان نخواهند بود.

ـــتیفان) به طرز قابل توجهی  در عوض، نرخ طالق در تربت جام (نش

ست و از عمده صیالت خود نمی دالیل این که دخترانترین باال توانند تح

را ادامه دهند. نرخ باالي ازدواج زود هنگام کودکان با تحصـــیالت اندك 

به تحصــیل ندارند زیرا اي هدختران داراي همبســتگی ســت. پســران عالق

شاغل رده پایین اکثراً درگیر کارهاي ستی و م سیله می د شند و بدین و با

باید احتیاجات مالی خانواده جدید خود را برطرف نمایند. گرچه دختران 
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ــنین پایین  ةاجاز ــیل را دارند، اما هنوز مجبور به ازدواج در س ادامه تحص

همخوان و هم جهت با ها هســتند. در نتیجه رشــد ذهنی و تحصــیلی آن

  گردد.می نشان نبوده و منجر به طالقموقعیت ایستاي شوهرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــتان  ـــت. در اس ـــته و کلیدي، مالکیت آب اس از دیگر عوامل برجس

 کشاورزي را با مشکل مواجه ۀرضوي اقلیم گرم و خشک توسعخراسان 

که داراي  هایی کند و دســـترســـی به منابع آب از طریق مالکیت زمینمی

ـــت. در  18اینجا باالي ” ـــال به عقیده ي مردم پیردختر اس س

مشــکان، اگر پســري واقعاً دختري را بخواهد می تواند حتی علی 

سالگی به اجبار و با  15رغم مخالفت دختر او را با خود ببرد. من 

ــالً از رفتار  ــوهرم و زندگیم انتخاب خانواده م ازدواج کردم. اص ش

راضی نیستم. به هر کسی رسیدید، خواهش می کنم بهش بگید 

 “زود ازدواج نکنه. حتی اگه سرشو بخوان ِبُبرن زود ازدواج نکنه

 
 ساله 16پاسخگوي زن، 

 مشکان، سبزوار

 استان خراسان رضوي



  161  قیتحق يهاافتهیو  جینتا

 

قنات آبی هســتند، یک امتیاز بزرگ اســت. این عامل محیطی نقش مهمی 

و چند و چون هنجارهاي اجتماعی داشته است. براي مثال گیري در شکل

ــتند، ازدواج زود  در خیرآباد، جایی که ــاکنین داراي قنات آب هس اکثر س

سله  سل سیله  هنگام در میان افراد درون طایفه رواج باالیی دارد تا بدین و

  مراتبِ از پیش موجود حفظ شود.

شود، اما پاسخ می عالوه بر این، فرار از خانه نیز در برخی قبایل دیده

ــیاري ــت. در بس ــخت و کوبنده اس از مناطق این  اجتماعی به این امر، س

ـــود که موجب می افتخار و عزت خانواده تلقی عمل، قبیح و ویرانگرِ ش

ها گردد، اما در ســـایر مکانمی تنبیهات ســـخت یا طرد از طرف خانواده

مانند تربت جام (جایی که نرخ طالق همچنین باالســت)، فرار از خانه به 

به جامعه، شود. زوج پس از بازگشت نمی این اندازه سفت و سخت دیده

به همراه اســباب و اثاثیه و مواد خوراکی به اي هپذیرفته شــده و گاهاً خان

شود تا به کمک ایشان زندگی خود را شروع کرده و تشویق می دادهها آن

  به ماندن با یکدیگر شوند.

ست. مثالی  سم تبادل زنان در میان اقوام خاص برخی جوامع رایج ا ر

هســتند. زمانی که دو زن در میان دو خانواده علی شــو  ۀاز این اقوام طایف

شود. به این معنا می مبادله شابه یکدیگر  ست م شان بای شوند، زندگی های

که اگر یکی از آن زوجین دعوایشان شده و زن از خانه بیرون رانده شده 

است، زوج دیگر نیز علی رغم نبود هیچ مشکلی با یکدیگر بایست دچار 

ست  شده و مرد بای سرش را از خانه بیرون کند. اگر یکی از اختالف  هم

ـــد، زوج دیگر نیز باید اعمال  زوجین منزل یا اثاث جدیدي خریده باش

  مشابهی انجام دهد تا سبک زندگی یکسانی را حفظ کند.
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صوص خود را دارند. در طایف سوم ازدواج مخ شناخته  ۀسایر قبایل ر

داده شــده و ســالگی ازدواج  9رجب علی زاده، دختران در ســنین  ةشــد

شود  خانواده سط خانواده داماد باید خریداري  از ابتدا مقدار طالیی که تو

سن  کنند.می را تعیین سید و ازدواج  15بعد، زمانی که وي به  سالگی ر

  شود.می کرد یک خانه به همراه وسایل و مواد غذایی به وي داده

ــت یکدیگر داده تا یک دختر را د ــت به دس ــیاري از عوامل دس ر بس

ــیِ اجتماعی.  خطر ازدواج زود هنگام قرار دهد، از جمله هنجارهاي جنس

کان گام کود جاع داده می ازدواج زود هن ند تفکر جمعی ار به فرای ند  توا

کنند زیرا می هنگام کودکان را دنبال و پیرويدشود، مردم عمل ازدواج زو

ـــورت  ـــان چنین اموري ص ـــت که در خانواده ش این تنها راهی بوده اس

ست«رفته و در نتیجه پذی سم براي می تلقی» در شوند. از آن جا که این ر

اســت، فشــار اجتماعی شــدیدي از طرف جامعه مورد پیروي بوده ها قرن

شود. می براي ازدواج دادن کودکان خصوصاً دختران در سنین پایین وارد

است که والدین را وادار اي هفشار اجتماعی از درون جامعه از دالیل عمد

کند. ازدواج کودکان یک عمل سنتی است می ازدواج دادن فرزندانشان به

متمادي انجام هاي که در بســیاري از مناطق تنها به این خاطر که در نســل

ـــت تدوام ـــش قرارمی پذیرفته اس ـــنتی اغلب مورد پرس  یابد. اعمال س

یت آن بوده نمی عه و هو جام ندگی  ـــی از ز ند زیرا همواره بخش گیر

  ).1381عروسان،  اند(دختران نه

شدیداً تبعیض آمیزي  ساختارهاي اجتماعیِ  این دختران جوان اغلب 

ـــکل ها کنند که تواناییمی را تجربه ـــان را عمیقاً با مش و رفاه عمومی ش

ـــار از جانب جامعه و اي هکند. بر روي این دختران درجمی مواجه از فش
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به ازدواج زود هنگام را وادار به تن دادن ها خانواده شان وجود دارد تا آن

ست که توقعات  شند. جاي تعجب نی سایرین با کند تنها براي اینکه مانند 

سبدر فرد در مورد هنجارها و رفتارِ درون خانواده و خارج از آن،  تاً زود ن

ـــد کند. از این رو حتی درون یک خانواده نیز دخترها و می آغاز به رش

ناي ارزش ها بر مب ـــر فاوها پس هاي مت جار بارو هن ند و بزرگمی تی   آی

هنجارهاي محلّی در خصــوص این که  ۀشــوند. این توقعات به وســیلمی

شــوند که می یک دختر/پســر/مرد/زنِ خوب چیســت، هدایتهاي ویژگی

ـــترك ـــاس مش  هرچند به مرور زمان در حال تغییرند اما هنوز بر این اس

شند که می شان در بیرون از خانه محدو"با دند و دختران خوب در حرکات

ـــتند و با مردانی خارج از خانوده تعامل ندارند . جداي از این "مطیع هس

شــوند، رســوم می این هنجارهاان در ســنین بســیار پایینی درگیر که دختر

حتی زمانی که دختر با فردي خارج از بســتگان خود ازدواج کرده اســت 

ر شود؛ همسر ایده آل عموماً در مفاهیم سخت کوشی و کامی نیز تقویت

ـــوهر و خانواده اش ۀزیاد در خان ـــوهر، مطیع ش ، عدم تعامل با بودن ش

مردان دیگر، کم تحرکی، خوش رفتاري با همســـایگان و لباس مناســـب 

ــنتی و محلّی) تعریف ــیدن ( لباس س ــاموئلز، می پوش ــود (گیمیره و س ش

1393.(  

ماعی درون نســـلی، مطیع  هاي اجت جار تداوم هن ندي و  پایب عالوه بر 

شار اجتماعی بودن و پرهیز از داغ اجتماعی، ترس و هنجارهاي ن شته و ف انو

ـــاز و محرك ازدواج زود هنگام کودکان  نبود امنیت از دیگر موارد زمینه س

تبعیت از هنجارها و دنباله روي از ســـنت، عمیقاً ریشـــه در  ةهســـتند. فاید

تغییر در دارد. یعنی آن نوع از تأثیر اجتماعی که دربردارنده  "فرهنگ تطابق"
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باور یا رفتار باشــد تا به این وســیله فرد در یک گروه جاي داده شــود (مک 

ــنین ازدواج در  ة). این توجیه کنند1386لیود،  ــت که چرا س این واقعیت اس

نزدیک به هم قرار دارند و هیچ انحراف اســـتاندارد  ةیک مکان در محدود

سنین دیده ه ازدواج کودکان به شود. در جایی کنمی معنی داري در میان این 

صورتی اتوماتیک آن را ادامه داده و می هنجاري مقبول تبدیل شود، مردم به 

با وادار کردن غیر مســتقیم یکدیگر به ازدواج دادن فرزندانشــان در ســنین 

شویق سري را ت سن می پایین، کودك هم نمایند. در رباط جز وقتی فردي به 

و دیگر هرگز قادر به ازدواج رســد، به این معناســت که امی بیســت ســالگی

سال  سانی را که هجده  سبزوار)، مردم ک شکان ( نخواهد بود. براي مثال در م

خوانند. این فشــار اجتماعی براي می "ترشــیده"ســن دارند و هنوز مجردند 

ــدید کرده و رواج  ــد را تش ــایر نتایجی که در پیش گفته ش ازدواج کردن، س

  برد.می کودك همسري را باال

  

  پیمایش نتایج

ــکل ــال ده در زودهنگام ازدواج رواج یک ش ــتان در اخیر س  اس

سان ضوي خرا شان را ر شخص همانطور .دهدمی ن ست که م  ازدواج ا

 به رو ازدواجی چنین به تمایل ولی رایج هنوز منطقه آن در کودکان

 پسران به نسبت دختران میان در کودکان ازدواج میانگین .است کاهش

   باشد.می زیادتر
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  سال در دهه گذشته دراستان خراسان رضوي 18ازدواج زیر سن  1-3نمودار

  

ندك کاهش برخالف گام ازدواج در ا  نرخ افزایش با کودکان، زودهن

  .هستیم مواجه گذشته یک دهه با مقایسه در استان این در طالق

  

  

  

  

  
  دهه گذشته در استان خراسان رضوي سال در 18طالق زیر سن  2-3نمودار 

  

ــت که ازدواج هاي تحلیل دقیق هر دوي نمودار ــانگر این اس فوق نش

ـــران.  تا پس تأثیر ژرف تري بر روي دختران دارد  کان  گام کود زود هن

باوجود اینکه پســـران نیز در معرض ازدواج زود هنگام قرار دارند، بدون 

کودك همســري بوده و بیشــترین قربانیاِن  ةهیچ تناســبی تحت تأثیر پدید

دکان هستند. چنین اثراتی براي دختران وراي بلوغ و بزرگسالی ازدواج کو

زندگی شان توسط مردانِ مسن هاي ). بسیاري از جنبه1393است(بیگم، 

که  ها تري  ـــیآن خانگی و جنس کاران  خدمت ها  ند، کنترلمی را تن ندار  پ

ــد، احتمال بی قدرتی دختران و می ــنی باالتر باش ــود. هرچه تفاوت س ش
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سو شونت،  ستثمار آنخطرات خ ستفاده یا ا شتر خواهد بود. گاهًا ها ء ا بی

ــود که با بچهمی مشــکالت دختران زمانی آغاز اي ههایشــان وارد خانش

شــوند (مرکز می شــوند که در آن مدام توســط شــوهرانشــان تركمی

  ). 10: 1386تحقیق برروي زنان،  المللیبین

ــاالرانه و میل بترین از غالب ه انقیاد زنان جهت نیروها، مفاهیم مرد س

ازدواج کودکان ریشــه در  ةپیچید ۀهاســت. مســئلکنترل امیال جنســی آن

نابرابري جنســی و باور به مادون بودن زنان و دختران نســبت به مردان و 

ــیالت، اعمال فرهنگی و ناامنی، وجود  ــت. فقر، کمبود تحص ــران اس پس

پسران  ةندازنماید زیرا دختران به امی کودك همسري را تشدید و تقویت

 ارزشــمند محســوب نشــده و به عنوان باري بر دوش خانواده شــان دیده

ـــنی پایینمی ـــوند. ازدواج با یک دختر جوان در س تواند به عنوان می ش

شقّت شانهاي راهی براي تخفیف م صادي، با حواله کردن این بار به   ۀاقت

  ).1382شود (تامسون،  دیگر تلقیاي هخانواد

شابهاً، نرخ سران به هاي م سه با پ طالق نیز در میان دختران جوان در مقای

 که بر شـــمار مشـــکالت اجتماعی دختراناي هخاطر همان عوامل چندگان

در سنین خردسالی به ها اند. شمار زیادي از ازدواجافزاید، رشد پیدا کردهمی

شده اند. دخترانی که جوان ازدواج شیده  سالی ک سن خرد کنند می طالق در 

باشند. کودك عروسان همواره فاقد می شتر محتمل به طالق در سنین پایینبی

طالق رو به افزایش هاي قدرت و وابسته به شوهرانشان هستند. ساالنه نرخ

شتر اجتماعی شکالت بی ست؛ نهاده اند و این امر دختران را با م مواجه کرده ا

ت و پنجه ه دسکه به عنوان یک کودك بیوه یا کودك مطلقه قادر ب مشکالتی

که دختر بچه در تبدیل شـــدن به هایی . مســـئولیتنرم کردن با آن نیســـتند
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سپس "همسر" سپس  "مادر"،  ست. می به دوش "بیوه"و  کشد فاجعه بار ا

در صورتی که شوهرانشان ترکشان کند، بمیرد یا طالقشان دهد،  این دختران

ران در ازدواج زود آسیب پذیرترند. با این وصف که دختنسبت به فقر پایدار 

شان کوچکترند، زودتر هم بیوه شده و  هنگام به طرز قابل توجهی از شوهران

شان رو به رو هاي با چالش صادي و اجتماعی به مدت مدیدي از زندگی  اقت

خواهند شد. ابعاد این مسئله با افزایش جمعیت جوان در کشورهاي در حال 

عالوه بر این چون ازدواج ). 1392شــود (یونیســف، می توســعه دامن گیرتر

–شود، شکستن آن می محسوباي هکودکان یک قرارداد اتحاد درون خانواد

و براي دختر داشـــته ها براي خانوادهاي تواند عواقب جديمی -یعنی طالق

ــتفاده گر یا  ــوءاس ــوهر س ــد. حتی دخترانی که امکان طالق گرفتن از ش باش

صیالت و  بدرفتار خود را دارند نیز در خطرند زیرا سب درآمد، تح قدرت ک

  حمایت مالی اندکی دارند.

  

  

  

  

  

 
  نرخ ازدواج کودکان در خراسان رضوي در بازه ي ده ساله 3-3نمودار

اخیر حاکی از این است  ۀبررسی نسبت ازدواج زودهنگام کودکان در ده

هر ســـاله، همواره بیش از هاي که ســـهم ازدواج کودکان در مجموع ازدواج

اي دهد. این حقیقت، بازتابی از هنجارهاي فرهنگیمی نشـــاندرصـــد را 35
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ستم اجتماعی زاده سی ست که در درون یک  شوند تا به موازات کودك می ا

ــانهاي همســري پیش روند. با این حال، همچنان که یافته ــوم نش  جدول س

  دهد، این عمل در سراشیبیِ کاهش قرار گرفته است.می

  

  پیش زمینه

سخگویان  صلاکثریت پا شتند.  30الی  25سنی  ۀدر فا ساله قرار دا

ــد را زنان و 82ســنی  ةدر این باز ــکیل18درص ــد را مردان تش  درص

ـــیومی با ش تصـــادفی انتخاب شـــده بودند. گیري نمونه ةدادند که 

درصــد مجرد و 42,5درصــد از ایشــان هم اکنون ازدواج کرده و 52,5

درصد از افراد همراه زن یا شوهرشان 42 مطلقه بودند.ها درصد از آن5

ندگیها درصــــد از آن40و  ـــرشــــان ز خانواده همس ند. می با  کرد

سخگویان دامنه متنوعی از ملّیت شکیلها پا دادند؛ یعنی فارس می را ت

درصــد). 5درصــد) و افغان (5درصــد)، کرد (35درصــد) ، ترك (55(

شروع وظایف دینی در میان  سن  صد از پ65,5میانگین  سخگویان در ا

  سالگی بود.9سن 

ع به مجمو کان  هاي منفی براي دختران اي هازدواج کود مد یا از پ

ــت و این امر در هیچ جاي دیگري به  ــده اس ــال ارتباط داده ش خردس

دهد. ازدواج کودکان دستیابی نمی تحصیالت خود را نشان ۀمقول ةانداز

ــلبها دختر بچه ــیالت و آموزش س ت به کند، این بیانامی را به تحص

ستند بوده و قابل اثبات شند. کودك همسري مغایر با به می شدت  م با

رشــد  ۀمدرســه رفتن دختران و حقِ تحصــیل آن هاســت که خود الزم

   باشد.می جامعه ةدر بهبود و سامان آیندها فردي و سهم اثرگذار آن
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شیده می سه بیرون ک شد و  دختران معموالً زود از مدر شوند و ر

ــع ــی  ۀتوس ــیالت در میان می به پایانها آنآموزش ــد. کمبود تحص رس

نماید. ترك تحصیل به خاطر می را ضعیف و آسیب پذیرها دختران آن

متکی و -وي را براي تبدیل شــدن به فردي خودهاي ازدواج، فرصــت

ــتقل ــالی در که کاهد. دخترانیمی مس ــتر کنند،می ازدواج خردس  بیش

شان تحقیق .شوند داده طالق زنی پایین سنین که در  رودمی احتمال  ن

 حال در هنوز زودهنگام ازدواج قربانیان از درصــد 27 که اســت داده

صیل ستند تح سه  ترك عمده ازدواج دلیل و ه صد از  45براي مدر در

افراد بود تا بتوانند کارهاي خانه داري و وظایف بچه داري را به انجام 

سانن سخگویان . اکثریتدبر صیالت تنها پا شتند ابتدایی تح  10 تنها و دا

صد شان که بودند یافته را شانس این آنها از در صیالت  کالس تا را تح

درصد از موارد زن قبل  57,1دبیرستان) ادامه دهند. در  دوازدهم (پایان

ــه درصــد موارد به وي  74,1رفته اســت، و در می از ازدواج به مدرس

 واقعیت اما این امر درتحصیل پس از ازدواج داده شده بود  ۀقول ادام

  .نکرد پیدا تحقق
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  دلیل ترك مدرسه در استان خراسان رضوي 4-3نمودار 

ـــیل  ـــه تأثیر نتایج منفی مالزمِ ازدواج کودکان و ترك تحص از مدرس

ها براي خودِ کودك عروس بلکه بر فرزندانش و تخریبیِ دومینواي  نه تن

با نرخدر کل، بر تمامی جامعه در بر دارد.  ـــري  هاي رواج کودك همس

شتر بیماري شیوع بی شتر، و  شدگی بی شد جمعیت، یتیم  ارتباط ها باالي ر

ــتقیم دارد (فیلد و امبروس  ــوادي عالوه بر 930-881: 1387مس ). کم س

ورانه و استفاده از وسایل پیشگیري و نیز سالمت نوزادان راین بر رفتار با

که زود می اثر نانی  ندهازدواج کردگذارد. حتی اگر ز ـــرّات ازدواج  ا مض

ــتند که جلوي  کودکان را بتوانند تشــخیص دهند، باز هم در موقعیتی نیس

  این اتفاق را براي کودکان خودشان بگیرند.

  

  باروري زنان

سی سالمت کودکان ازدواج ۀدرنتیج سال ان دختر باروري و جن  خرد

 از لحاظها دختربچه جســـم می گرفت. قرار تأثیر تحت چیزي هر از بیش

 نبوده و بالغ کافی به قدر دختر و ندارد زایمان براي مناســبی شــرایط فیزیکی

 کودکان ازدواج افتد.می خطر به فرزند سالمت هم و مادر سالمت هم درنتیجه

شان مطالعه اندازد.می خطر به را بعد نسل بلکه سالمت رماد سالمت نه تنها  ن

 خودشان خانواده بودند، توسط کرده زایمان یک بار که زنان از درصد 97 که داد

 از قابل توجهی شــمار داشــتند. را زایمان از بعدهاي مراقبت مادرانشــان و
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درصــد) هیچ مشــکلی را در حین زایمان گزارش ندادند و  45پاســخگویان (

شتند.اگر  شدیدهاي و خونریزي دردناك زایمان درصد اعالم کردند که 27 دا

 72,7مادران از وســایل پیشــگیري اســتفاده کرده بودند، درصــد از  69,7چه 

شتند. ستفاده از کاندوم ندا شان تمایلی به ا صد از ای صوص در دانش در  خ

 است. بوده زنان پایین میان در زنان سالمت مسائل و زایمان عمومی مشکالت

 این خصـــوص در اطالعی درصـــد) هیچگونه 36(  پاســـخگویان اکثریت

   نداشتند. مشکالت

  

  
  سن زنان در اولین زایمان در استان خراسان رضوي 4-3نمودار 

صره و مجاري  سالی قرار دارد، لگن خا سنین خرد زمانی که دختر در 

بارداري در نوجوانی،  ند.  ـــت ته هس یاف ـــد ن زایمانش هنوز کوچک و رش

سن  صاً در زیر  صو  را افزایش 6سالگی خطر ابتالء به زخم یا پارگی 15خ

ـــان آندهد زیرا لگن کوچمی ـــتره قرارها کش  را در معرض زایمان آبس

 زایمان ســالگی 15 از قبل که دخترانی ).1649-1644: 1385دهد (نور،می

صد 88 حدود تا بودند کرده سک در 7پارگی زایمان زخم به شدن دچار ری
  

شتند را  عفونتی و کرد. دردمی آسیب پذیرها عفونت در مقابل را آنها که دا

 زخم خصــوص در دانش .بود خواهد آنها همراه زندگی طولی تمام در که

ستفاده با وقتی حتی بود. پایین زنان میان در زایمان پارگی صطالحات از ا  ا

 حتی زنان اکثریت گرفت قرار آنها اختیار در بیشــتري محلّی، توضــیحات

                                                                 

6. Obstetric Fistula 

 شود منجر را بخیه شش از بیش و دهد رخ زایمان حین در که واژنی زخم هر .7
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سانی شتند، حین زایمان در را بخیه 15 از بیش که ک ستندنمی دا  در که دان

  .کرده اند تجربه را زایمان پارگی زخم واقعیت

  

  باروري مردان

شان مطالعه صد 42که  داد ن سخگویان  از در  اولین تولد هنگام مرد پا

شان شتند و سن سال  17 فرزند  فرزند دو صاحب آنها زمان مطالعه در دا

ســال  16درصــد از مردان زمانی که اولین بار پدر شــدند 14ســایر بودند. 

هیچ دانش و اطالعاتی در خصوص ها درصد از آن57سن داشتند. تقریباً 

درصــد) 42,9زایمان یا خطرات بارداري نداشـتند و بیشـتر پاسـخگویان (

  دیدند.می مشکلترین ضعف را به عنوان خطرناك

  

  ازدواج و تصمیم گیري

تصـــمیمات  والدین بود، رایج کودکان زودهنگام ازدواج که مناطقی در

تحقیق پیمایشی در استان خراسان  گرفتند. می راداف بجاي را ازدواج به مربوط

درصد پاسخگویانِ متأهل اظهار کردند که ازدواجشان 30رضوي نشان داد که 

سخگویان وجود  صی از پا شمار خا ست.  شده ا صله پس از عقد ثبت  بالفا

دخالت یا معرفی یک شــخص میانجی که ازدواجشــان را  ۀداشــتند که تجرب

 افراد ازدرصــد  76,2درصــد). تقریباً 67,5کردند (می ترتیب داده بود را نقل

 23 ولی بودند باخبر خودشــان ازدواجگیري شــکل از ازدواج، زمان در متأهل

 52,4کنند نداشتند. می ازدواج کسی چه با اینکه از اطالعی هیچ افراد از درصد

 از غیر به خانواده اعضاي سایر یا والدین توسط ازدواجهاي درصد از تصمیم

 42,9بود  داده شده ترتیب ازدواج مراسم که زمانی در بود. گرفته شده فرد خود
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  .نداشتند ازدواج به درصد از افراد تمایل

  

  

  

  

  

  

 
 انواع ازدواج و میزان رواج آن در استان خراسان رضوي 5-3شکل 

سال بود، در  10سنی میان زوجین بیش از  ۀدرصد موارد فاصل24در 

صد موارد  21,2 صله کمتر از در صد از  57,1سال بود، مثالً  10این فا در

شتند که بیش از  شان جوان تر بود 10مردان زنانی دا . این ندسال از خود

کردند بیشتر می مرد زندگی ةشکاف سنی متداول زمانی که زوج با خانواد

جنسیتی هاي برابرينا خورد. بدیهی است که این امر منجر بهمی به چشم

درصد از افراد متأهل  10شود. تنها می شخصیگیري تصمیم و ناتوانی در

ندان خود نیز گام را براي فرز ند. می ازدواج زود هن ـــت  با وجودخواس

گیري شــکل حال در وصــلت که زمانی ازدواج، خصــوص در فرد مخالفت

ـــد 15 تنها بود، ـــتندنمی که از افرادي درص  این در کنند، ازدواج خواس

ــوص ــان با خص ــحبت خانواده ش  که مطمئن بودند بودند. مابقی کرده ص

  .گیردمی سر و نخورده هم به آنها میل طبق ازدواج

 شـــامل مهریه وجهیزیهها درصـــد از ازدواج57,5پیمایش نشـــان داد که  

 عروس بود که جهیزیه را فراهم ةدرصــد موارد این خانواد 37,5شــدند. در می
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سخگویانِ زن (می شتر پا مهریه خود را دریافت نکرده درصد) هرگز 35کرد. بی

  سال سن داشتند. 17درصد) در زمان نامزدي شان 12بودند و اکثریت افراد (

  

  

  

  

  

 
  میزان رضایت از ازدواج در استان خراسان رضوي 6-3شکل 

  پیشگیرانه از ازدواج کودکانهاي مواجهه با آموزش جنسی و پیام

سی سالمت باره در دقیق اطالعات  و حمایت همچنین و باروري و جن

ــوص در اعتماد به نفس و راحت بودن براي الزمهاي مهارت  و بدن خص

سی افراد میل شت مدارس در جنسی آموزش بود. ناچیز جن  یا و وجود ندا

ــیار ــد.می ارائه کیفیت حداقل با و ناچیز بس ــخگویان ش گفتند که می پاس

ساالن خانواده  سایر بزرگ سی را اکثراً از طریق  مانند مادران یا آموزش جن

شان ( ساالن (20خواهران ستان و هم صد)، دو شاورین 20در صد) و م در

درصــد) 77درصــد) دریافت کرده بودند. اکثر پاســخگویان (7,5خانواده (

صد از آنان تا به 30دیدند و نمی را در ازدواج زود هنگاماي ههیچ فاید در

همسري نشنیده در مواجهه و مقابله با کودك اي هحال هیچ پیام پیشگیران

ـــتند که ازدواج 60بودند. به طور کلی،  ـــخگویان باور داش ـــد پاس درص

درصــد معتقد 32,5زودهنگام کودکان بایســت متوقف و منســوخ شــود و 

بودند که این امر بستگی به خصوصیات فردي و اندازه بدن و رفتار دختر 
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 امزودهنگ که ازدواج داشتند عقیده پاسخگویان درصد 60 به طورکلی دارد.

صد 32,5شود و  متوقف باید کودکان شتند عقیده در ستگی امر این که دا  ب

سخگویان از هیچکدام دارد. شخص عقیده بدنی و ویژگی به  از اطالعی پا

 آنها این ســـؤاالت به پاســـخگویی زمان نداشـــتند. ازدواج قانونی ســـن

 معتقدند افراد است. اکثریت باال به سال 18 ازدواج قانونی سن پنداشتندمی

سران ازدواج براي سالگی 20 و دختران ازدواج سالگی براي 15 سن  زود پ

ست شان ازدواج براي ایدئال سن بودند باور این بر و ا  سالگی 20 فرزندان

درصــد از زنان گزارش دادند که برخالف میلشــان مورد لمس یک  6 .اســت

ـــد تجاوز اجباري را تجربه کرده بودند.  9مرد قرار گرفته اند و   21,2درص

 بودند شوهرانشان با جنسی رابطه به مجبور که کردند بیان متأهل زناندرصد از 

شتند را این توانایی از آنها کمی تعداد و  عالقه عدم مورد در شوهرشان با که دا

سی رابطه به شتندمی زیرا کنند مذاکره و بحث جن سی آمیزش پندا  طوربه  جن

ــی اجتناب ناپذیري ــویی وظایف از بخش ــت. زناش واکنش ترین رایج آنهاس

درصد) و  28,6درصد)، نفرت ( 42,9ناراحتی ( اجباري آمیزش این به اساسی

  درصد) بود. 28,6خشم (

  

  جنسیتیهاي نگرش
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  خراسان رضويجنسیتی در استان هاي میزان موافقت با نگرش 6-3نمودار 

  

صد توافق به جمالت حاکی از نگرش شش، در سیتی هاي نمودار  جن

مثبت که در این میان دیده  ۀدهد. یک جنبمی را در خراسان رضوي نشان

سران در زمین صیل بود  ۀشد، اعتقاد مبتنی بر برابري دختران و پ امکان تح

صد را در بر 82,5که مجموع کلی این توافق  صد گیرد. باالترمی در ین در

سی زنان با عطف به  ۀموافقت مربوط به گوی الزام کنترل بر روي امیال جن

عات در جوامع  ـــو که خود از اهم موض باکرگی پیش از ازدواج بود 

  مردساالرانه است.

  

  

  

  

  
  چگونگی گرفتن تصمیمات خانگی در استان خراسان رضوي 7-3نمودار 

  

صمیمهاي نمودار هفتم ظرفیت سطح گیري ت سنجد می خانگیرا در 

ــویر ــویر متعادل را به تص ــد. در می که به طور تعجب آوري یک تص کش

صمیم شوهر باید با یکدیگر ت شتر موارد باور بر این بود که زن و  گیري بی

صمیم کنند، در حالی که در سلط در ت داخل هاي موارد دیگر زن قدرت م

صمیم سئول ت شتر م دیدار از  خرج پول در خانه، ةنحوهاي خانه و مرد بی

  بستگان و ... بود.

37.5
25

12.5
20

510

40
27.5

35

15

50

20

47.5
40

80

0

20

40

60

80

100

گ تصمیمات بزر

خانگی

تصمیمات 

کوچک خانگی

اندیدار با بستگ خرج کردن 

حقوق زن

زمان فرزندآوري 

و تعداد بچه ها

شوھر

ھمسر

ھر دو



  طنین سکوت 178

 

  

  

  

  

 

  میزان خشونت خانگی مردان 8-3نمودار 

شتم به برخی نگرش ست و نرخ هاي نمودار ه سیتی نظر افکنده ا جن

 دهد. باالترین درصد ثبت شده مربوط مردان را نشان می خشونت خانگی

ــر زن (می ــود به داد زدن بر س ــد) و تهدید کردن یا کتک زدن 71ش درص

شان را  درصد)57( و شمار اندکی از پاسخگویان که بدرفتاري با همسران

  گزارش کردند.

  

  . استان آذربایجان شرقی2

  محدوده جغرافیایی تحقیق

استان آذربایجان شرقی واقع در شمال 

ستان و  غرب ایران، همجوار مرزهاي ارمن

جان بای باشـــد. آخرین می جمهوري آذر

سال  شماري در  ستان نفر 3807000جمعیت  1393سر ي را براي این ا

عنوان به -تبریز–). مرکز این استان 1393ثبت کرده است (سالنامه آماري، 

سالمی و هنري در ایران در طولِ قرن شده هاي پایتخت ا شناخته  متمادي 

شامل  شین 12و  شکل از می شهر ترك ن شتر مت ستان بی شد. جمعیت ا با

ست. اگرچه این  سلط زبان آذري ا ستان محل زندگی ساکنان ترك با ت ا

چشمگیر ها قومیتی نیز هست اما شمار و بُعد جمعیت آنهاي سایر اقلیت

28.6
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سر  سرا شین دیده آننبوده در نتیجه  ستان اکثراً ترك ن شود. در می یک ا

ستان مردمان ارمنی اقلیت قوهاي برخی بخش شکیلما  ی از مهاجران را ت

ان آمدند. اکثریت به این است 1297دهند که پس از جنگ تاریخی سال می

سومین رتبه را در  شرقی  شیع اند. آذربایجان  ستان داراي مذهب ت این ا

الی  15ســال و پنجمین رتبه در ازدواج پســران  19تا  15ازدواج دختران 

سران  19 سال را  14الی  10سال، اولین رتبه در ازدواج کلی دختران و پ

  داراست.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سالگی ازدواج داده  10کودکان در سن روستاهاي شهر سراب، در برخی 

  وند. شمی

  عکس: کامیل احمدي

  

مطالعاتی کار پیمایشی انتخاب شد.  ۀمجموع ده شهر براي اولین خوش

یک تیم چهار نفره شــامل یک پیمایش گر آموزش دیده شــده، یک مطلع 

محلی، یک ناظر و راهنما و یک راننده جهت انجام مأموریت میدانی به 
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رســتاده شــد. شــهرهایی از اســتان از جمله اهر، بســتان آباد، این اســتان ف

ـــوفیان و ورزقان مورد  ـــراب، ص هریس، جلفا، خامنه، ملکان، مراغه، س

ــاحبه و مطالعه قرار گرفته و بالغ بر  ــاحبه با مردمان محلی در  48مص مص

ـــی، آغمیون، اله حق،  ـــتایی انجام گرفت؛ از جمله قله قاض نواحی روس

د قشــالق، کلب کندي، مراغه، گلی شــهر، ممقوتاي، گیلک آباد، علی آبا

سفید و  سردارکندي، الخلج، کمر  صومعه دل،  سجان، آذقان، دوریق،  روا

  قره بالغ.

  

  8مروري بر مشاهدات

ستان به طرز همه ستایی ا سر نواحی رو سرا گیري ازدواج کودکان در 

ندکیهاي و فراوانیها باال و رایج بود، و در نرخ فاوت ا ها ت  یدهد آن تن

شد و می شد. ازدواج زود هنگام کودکان توسط جامعه کارکردي دیدهمی

نفعتی فایده و م که به باور افرادخصوصاً در نواحی روستایی و فقیر نشین 

  کردند.می ، هنوز آن را اِعمالنمی رسد دختران به خانواده از وجود

صادي و  شقت اقت سف بار میان م ستگی ا ست که یک همب شن ا رو

ـــتان وجود دارد. در این زمینمقبول  ۀیت ازدواج زود هنگام کودکان در اس

ـــادي ازدواج کودك به عنوان راهی براي بهتر کردن آینده  دیدهاش اقتص

سانیوکتا و همکاران، می سال با یک 1382شود ( ). ازدواج یک دختر خرد

محروم یک اولویت  ةمردِ میانسالِ به لحاظ اقتصادي مرفه، در یک خانواد

شود و در صورتی که چنین فرصتی براي ایشان می جحیت محسوبو ار

                                                                 

8. Observational Scanning 
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فراهم گردد، بدون در نظر گرفتن ســـن مرد یا تمایل شـــخصـــی دختر، 

ـــت ها خانواده دهند. ازدواج در این موقعیت، نمی این موقعیت را از دس

ــود، نتیجمی دختر تعریف ةابزاري براي تضــمین آیند که با در نظر اي هش

ــتگی اق ــادي او و ننگ اجتماعیِ مجرد ماندنش براي وي گرفتن وابس تص

  گردد.می حیاتی تلقی

ـــروري و  با توجه به این که ازدواج براي هر دوي زنان و مردان، ض

شــود، جاي تعجبی ندارد که طرفین در ســنین می پســندیده در نظر گرفته

مبتنی بر این عامل اجتماعیِ رایج ها پایین مایل به وصلت باشند. مصاحبه

ـــترده بود: عدم امنیت و ترس از آیندهو گ ـــتن در خانواده  .س دختر داش

ساس ترجمان  سب فوراً ازدواج اح سن منا ست که اگر او را در  خطري 

ماند. عموماً براي هر دوي مردان و زنان می ندهند وي احتماالً مجرد باقی

به لحاظ اجتماعی قابل قبول نیســت که تا ســنین باالي بزرگســالی مجرد 

م بدتر از مردانباقی ب به مراتب  ند، گرچه تبعات این تجرد براي زنان   ان

  باشد.می

  

  

  

  

  

  

  

  

وقتی دو ســالم بود نامزد شــدم. این جا رســمه و همه دخترا تا ”

سر سالگی ازدواج می 4، 3، 2سن  سه تا دختر و یه پ کنن. من 

 ماهه بود که نامزد شد و االن زندگی خوبی دارند. 6دارم. دخترم 

خوب نیست ولی اگه توي این سن ازدواجشون ندیم این یه رسم 

 “مردم پشت سرمون حرف در میارن.

 
 پاسخگوي زن

 آذربایجان شرقی -گیلک آباد، سراب
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ـــه در معرض ق ـــت، همیش رار گرفتن در روابط دختري که مجرد اس

ند میعاطفی بوده و  با درگیري در روابط توا خانواده را  آبرو و احترام 

ــران در بندِ یک کنترل  ز ازدواجپیش ا از بین ببرد. در نتیجه دختران و پس

سعی ستند که  سال ها کند آنمی اجتماعی قدرتمند ه را در حالی که خرد

شروع  ساد یا رفتار نام سامان دهد تا از چیزي که عرفاً ف سر و  و جوانند 

ـــود جلوگیري کنمی خوانده ـــار اجتماعی نقش عمدنش را در اي هد. فش

توان گرفت که هرچه می کند. تنها این نتیجه رامی ج زود هنگام ایفاازدوا

ست. زیرا کنترل  ستنی تر ا شد، خوا سان تر بوده،  ويعروس جوان تر با آ

  تربیت پذیرتر. مطیع تر است و در احترام به شوهرش

 15جوانی به معناي زیبایی، باکرگی و باروري اســت. براي یک دختر 

ابراز نگرانی و شک همسایگان و جامعه محّلی ساله مجرد ماندن موجب 

ـــالمت وي ـــتان می به عفت و پاکدامنی و س ـــود. همچنان که در اس ش
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ــد، اکثراً ازدواج ــرقی دیده ش ــط خانواده و در درون ها آذربایجان ش توس

سیستم خویشاوندي ترتیب داده شده و تمایل خود کودك به هیچ عنوان 

شده در روستاي گیلک آباد براي  شود. مشاهدات انجامنمی در نظرگرفته

سالگی نامزد سنین یک یا دو  شان داد که دختران در  شدند و می مثال، ن

شت. شدت  سال در روستا وجود ندا هیچ کودك مجردي باالي سن پنج 

ـــاحبه بر ها محلّی که در آنهاي رواج ازدواج زود هنگام کودکان در مص

شده بود، سوم تأکید  شان اهمیت هنجارهاي محلی و ر دهد. می خود را ن

صاحبه شابهاً م شده بود. م شش ماهه نامزد  هاي در گیلک آباد، یک نوزاد 

ـــتا، مبنی بر این واقعیت بود که آن ـــخگوي مرد این روس ها دیگر با پاس

  کردند.می جنینِ دختر را در شکم مادرش و قبل از به دنیا آمدن نامزد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نیست. اونا همگی سال در روستا  13ي مجردي باالي هیچ بچه”

کنن. عروس ما یک سالش بود وقتی سال ازدواج می 12زیر سن 

ســالم بود. نصــفه شــب بود و  12با برادرم ازدواج کرد. من خودم 

 “ من خواب بودم وقتی همسایه مون در زد و بهم یه حلقه دادن.

 
 ساله 23لیال، 

 آذربایجان شرقی -سراب-گیلک آباد
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  نتایج پیمایش

ستان آذربایجان شرقی  18مطابق شکل زیر ازدواج زیر سن  سال در ا

ــته، ازدواج  ــته اســت. در طول دهه گذش روند متغیر و تحول پذیري داش

ـــال هاي کودکان به لحاظ نرخ و فراوانی آمار باالیی را دارا بوده که در س

 اخیر روند نزولی به خود گرفته است.

  

  

  

  

  

  

  سال در استان آذربایجان شرقی 18ن نمودار ازدواج زیر س -9-3شکل 

 

بر عکس، آمار طالق در حال افزایش اســت. ســاالنه شــمار بیشــتري از 

 زندگی مشـــترکشـــان را غیر عملی ۀکودك عروســـان و کودك دامادان ادام

سنین پایین طالقمی شکل زیر می دانند و در همان  گیرند. همان طور که در 

جوان در حال افزایش است. جدول هاي شود، شاخص فراوانی بیوهمی دیده

ساله در کنار  سی ده  بعدي نرخ ازدواج کودکان و نرخ کلیِ ازدواج را در مقیا

ــته ســهم کودك همســري می یکدیگر قرار دهد. مطابق نمودار در دهه گذش

  درصد ازدواج کلی در تمامی سنین نبوده است. 30هیچ گاه کمتر از 
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  سال در استان آدربایجان شرقی 18سنین زیر فراوانی طالق در  10-3نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  نسبت ازدواج زودهنگام کودکان در استان آذربایجان شرقی 10-3نمودار 

  پیش زمینه

صادفی به  شرقی به طور ت ستان آذربایجان  صد  64,6حجم نمونه در ا در

سخگویان عموماً  35,4زن و  سنی پا شد. محدوده  سیم  صد مرد تق تا  22در

ــال  28 ــان 10,4(س ــرش ــوهر/همس ــخگویان معموالً با ش ــد) بود. پاس درص

ـــد) و یا با خانواد52,1( ـــد). تمامی 39,6کردند (می او زندگی ةدرص درص

صحبت سخگویان ترك بوده و به زبان آذري  کردند. توانایی خواندن و می پا

 14,6نوشـــتن در میان والدینِ پاســـخگویان براي مادران و پدران به ترتیب 
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درصد پاسخگویان باسواد بوده و تحصیالت  97,9درصد بود.  43,8درصد و 

درصــد از 10,4درصــد) ادامه داده بودند. 31,3خود را تا مقطع پنجم ابتدایی (

  افراد در زمان مصاحبه در حال تحصیل بودند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  دلیل ترك مدرسه در استان آذربایجان شرقی 11-3نمودار 

  

  

دلیل ترك مدرســـه ازدواج کردن بود. غالب ترین در اکثر موارد عمده

ـــته به مردان  ـــدن احتیاجات مالی خود وابس زنان و دختران در تأمین ش
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ستگی  شان. این واب شوهران سپس به  شان و  سته به پدران بودند؛ اول واب

مت  ــِ ریشــه در تقســیم جنســیتیِ کار داشــت. بر این اســاس زنان در س

ـــئولیت کارهاي خانگی، فرزندآوري و بچه د ـــده و امس ري قرار داده ش

ـــئول ـــب درآمد. از آن جا که پس از ازدواج اجاز مردان مس ادامه  ةکس

سلب صیل از افراد  سخگویان می تح شغلی و کاريِ پا شود، تنها مهارت 

درصــد) 14,6درصــد) و کشــاورزي (52,1کار خانگی و تربیت فرزندان (

اعمال دینی ها درصد از آن 77بود. پاسخگویان تماماً شیعه مذهب بوده و 

ــن می خود را انجام ــروع کرده  9دادند و این تکالیف را از س ــالگی ش س

  درصد).43,9بودند (

  

  باروري زنان

پس هاي درصد از زنان مصاحبه شده داراي فرزند بودند. مراقبت67,7

شان ( سط خانواده خود شان اکثراً تو شده 9,4از زایمانِ ای صد) فراهم  در

هیچ مشکل خاصی را در حین زایمان خود  درصد)29بود. اکثر این زنان (

ـــی زنان و جلوگیري از  گزارش نکردند. داغ اجتماعی پیرامون میل جنس

هاي  با وجود کمبود خارج از ازدواج،  بل از ازدواج و  ـــی ق طه جنس راب

صًا  سی خصو شتیِ باروري و دسترسی به منابع خدماتی جن خدمات بهدا

سف ست داده  براي دخترانِ جوانِ مجرد وضعیت بدتر و أ بارتري را به د

  است.
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سن زنان در   12-3نمودار 

  زمان اولین زایمان

  

میل به اســتفاده از وســایل پیشــگیري از بارداري به طرز چشــمگیري 

ـــوص تولد 3,2پایین بود (تنها ـــد). دانش و معلومات کلی در خص درص

شکالت زایمان در میان زنان  صورتکودکان و م شمار دیده  به  شت  انگ

  شد.

دیده شــد  بررســیروندي که به طور عمومی در تمامی مناطق مورد 

صوص ترین این بود که دختران داراي کمترین و پایین سطح دانش در خ

ـــان بودند.  ـــم خودش ـــد از آن 77,4جس هیچ گونه اطالعی از ها درص

زنانه و راه رفع این مشــکالت هاي مشــکالت ســالمتی جنســی و بیماري

شکل  48شتند. ندا صد از این زنان هرگز م را  "پارگی یا زخم زایمان"در

در واقع آن را تجربه کرده ها درصد از آن 19,4نشنیده بودند در حالی که 

  بودند.
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  باروري مردان

سخگویان مرد ( شتر پا شرقی، بی صد) در زمان تولد 294در آذربایجان  در

ــان  ــتند و اکثراً دار 16اولین فرزندش ــن داش ــال س ــش فرزند بودند س اي ش

ــان تقریباً 29,4( ــد). در زمان تولد فرزندش ــد از افراد  مایل به  67درص درص

دوســت داشــتند بعدًا ها درصــد از آن 11,8داشــتن فرزند بودند در حالی که 

درصــد از مردان گزارش دادند که هیچ دانش و 76,5شــوند. اکثریت دار بچه

  ندارند.ها چگونگی رفع آنزنانه و هاي اطالعی از مشکالت و بیماري

  

  ازدواج و تصمیم گیري

 بودند ازدواج کرده پژوهش، انجام زمان در پاسخگویان از درصد 70,8

سم 20 از کمتر و صد آنها در مرا ضور خود ازدواج در شتند.  ح  75 در ندا

صد سط نامزدي یک موارد از در سمی تو شان تدارك ر دیده  خانواده های

از پاســـخگویان مجرد بوده و در میان  درصـــد 18,6مجموع  بود. شـــده

صد از ازدواج 70,8متأهالن  سایی  مدارك در ازدواج به محضها در شنا

  .بود ثبت شده افراد
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  رواج انواع ازدواج در استان آذربایجان شرقی 13-3نمودار 

ــد و  18,8 ــخگویان به ترتیب در  41,7درص ــد از پاس  15و  18درص

ــالگی نامزد شــده بودند. مت ــد از آن 35,4عاقباً س در زمان برنامه ها درص

دانستند دارند با چه کسی نمی ریزي خانواده شان جهت تدارکات ازدواج

متفاوتی در این خصوص گزارش شد: احساس هاي کنند. پاسخمی ازدواج

درصد) غصه 31,3درصد)، بی تفاوتی (37,5خوشحالی نسبت به ازدواج (

ناراحتی ( بانیت29,2و  ـــ ـــد) و عص ـــد)2,1( درص در اکثر موارد  .درص

درصد) شریک زندگی فرد توسط خانواده او انتخاب شده بود و در 66,7(

 18,8درصــد موارد خود فرد راضــی به وصــلت نبوده اســت. حدوداً  35

ــان دربار ــاي خانواده ش ــتان یا اعض ــد از افراد با دوس به هم زدن  ةدرص

  ازدواج صحبت کردند اما این امر محقق نشد.

شــد، خانواده دختر مســئول می که شــامل جهیزیههایی ازدواج در تمامی

سباب و اثاثیه منزل بودند (  72,9درصد). در 95,8خریداري و فراهم آوردن ا

 22,6درصد و  61,3صحبتی از تعیین شیربها نشده بود. در ها درصد ازدواج

ده ســال بزرگتر از خودشــان و ده  از موارد زنان به ترتیب، شــوهري درصــد

کوچکتر از خود داشتند. مردان نیز به وصلت زنانی درآمده بودند که در  سال

  درصد موارد حدود ده سال از خودشان کوچکتر بودند. 52,9

شیو 14نمودار  شویی،  ازدواج و رضایت  ةنرخ رضایت از زندگی زنا

دهد. شکل حاکی از این است که در استان آذربایجان می جنسی را نشان

درصــد از زندگی زناشــویی خود 70,8ا نرخ باالي شــرقی، پاســخگویان ب

سی باال در زندگی  ضایت جن صدِ باال ر ضایت باالیی دارند. دومین در ر

شخص شیو 50سازد. کمتر از می شان را م صد افراد از  زندگی خود  ةدر
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  ناراضی بودند.

  

  

  

  

  

  

  
  رضایت از زندگی زناشویی در استان آذربایجان شرقی 14-3نمودار 

  

ــی و پیامهاي آموزش مواجهه با ــگیرانه از ازدواج هاي جنس پیش

  کودکان

سایر  50 صحبت با  سی خود را از طریق  صد از موارد آموزش جن در

درصــد افراد با  18,8اعضــاي بزرگســال خانواده شــان دریافت داشــته و 

درصــد افرد  79,2را دیده بودند. ها کمک مشــاورین خانواده این آموزش

هنگام کودکان هیچ فایده و منفعتی در بر ندارد و گفتند که ازدواج زود 

ــتار اتمام و متوقف 72,9 ــان خواس ــد ایش ــازي درص ــم بودند. س این رس

ـــخگویان هیچ گاه در معرض هیچ گونه  62,5اکثریت  پاس ـــد از  درص

درصــد  95,8آموزشــی علیه ازدواج کودکان قرار نگرفته بودند و همچنین

ــن قانونی ازدواج براي دختران  ــران راافراد س ــتند. نمی و پس  20,8دانس

سال را براي  20سال را براي ازدواج دختران و سن  18درصد افراد سن 

ها آوردند. ســن مناســب ازدواج از نظر آنمی پســران ایده آل به حســاب
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  درصد).29سالگی بود( 20براي ازدواج فرزندان خودشان 

  جنسیتیهاي نگرش

شمق سیتِی هاي نگرش عاعبولیت ازدواج زود هنگام کودکان تحت  جن

ـــدیداً محافظه کاران ـــت؛ ايهش هاي از یک طرف فعالیت قرار گرفته اس

سی خارج از ازدواج را منع کند و از طرف دیگر زنان و دختران را می جن

سئول هر گونه انحراف و تغییر در این هنجار شان م  به همراه خانواده های

شرایطی یک دختر مجرد تهدیدداندمی مداوم براي اعتبار  ي. تحت چنین 

آید، یا به این خاطر که در یک رابطه می به حســاباش و آبروي خانواده

رســد که قبل از ازدواج در می عاطفی قرار گرفته اســت و یا چنین به نظر

که در هر دوي این حاالت به  عرض خشــونت و آزار جنســی قرار گیردم

ــوند که می دین مجبوربیند. والمی لطمهاش یک اندازه اعتبار و نیکنامی ش

دخترانشــان را به محض رســیدن به ســن بلوغ ازدواج دهند زیرا صــرِف 

سی فعال ولی مجرد وجود یک زن یا دخ خطري براي یک تر به لحاظ جن

جامعه مرد ســاالرانه اســت که بر تســلّط مطلق مرد و کنترل کامل بر میل 

  جنسی زنانه اصرار دارد.

ــخگویان همواره اعالم ــتمی پاس ند که دختري که دیگر یک باکره داش

ست ارزش خود را در  ست و قیمتش به  "بازار"نی ست داده ا ازدواج از د

سقوط سی نگرشمی سرعت  ستان تمایل هاي کند. برر سیتی در این ا جن

  درصد).100وافر به کنترل باکرگی زنان را نشان داد (

ن کردند که خود حق تعییمی شــمار باالیی از موارد، پســران احســاس

شان را دارند ( صد). تفاوت79,2زمان ازدواج کردن سیتی خود هاي در جن

شان سیتی کار ن سیم جن دهد که به دو قسم کارهاي تولیدي و می را در تق
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ـــده بود. وظیف ـــیم ش مراقبت از  ۀکارهاي باز تولیدي (فرزند آوري) تقس

افراد از  درصد). شمار بسیار اندکی77,1ود (زنان ب ةکودکان کامالً بر عهد

صورتی که زن مداخله و جرو بحث  کند  شتند که کتک زدن در  اعتقاد دا

ـــت، زیرا این رفتار زن انحراف و تخطی از   "حقوق"مقبول و معقول اس

  شود.می شوهرش قلمداد
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  جنسیتی در استان آذربایجان شرقیهاي میزان توافق با نگرش 15-3نمودار 

  

  

  

  

  

  

 
  خانگی در استان آذربایجان شرقیهاي تصمیم گیري 16-3نمودار 

  خشونت خانگی مردان

ـــونت خانگی یک نگرانی عمومی و  ـــتن این که خش با در نظر داش

درصد از زنان در سراسر دنیا با آن  30جهانی در سالمت است که تقریبا 

شت جهانی،  سازمان بهدا ستند ( ) ، یکی از پیامدهاي جدي 1392مواجه ه

ود هنگام کودکان سوء استفاده جنسی در شکل خشونت خانگی ازدواج ز

ــنین پایین ازدواج ــت. زنان جوانی که در س ــتريمی س  کنند، احتمال بیش

رود که توســط شــوهرانشــان مورد ســوء اســتفاده و آزار قرار گیرند و می

خشونت خانگی  ۀکنند، به تجربمی نسبت به همساالنشان که بعداً ازدواج
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). دختران با قدرت چانه زنی پایین در خانه 1384یسف، محتمل ترند (یون

رود که خشونت را از جانب افراد نزدیک خود تجربه می احتمال بیشتري

سی می کنند. ازدواج زود هنگام شونت جن تواند قربانیان را به یک عمر خ

دچار کند. این آســـیب فراگیر و گســـترده اســـت. با وجود به بار آوردن 

ـــالمتی ـــادي براي بازماندگان آن، اثرات جدي  عواقب وخیم س و اقتص

شونت  شت. خطر خ صادي را نیز براي کل جامعه به همراه خواهد دا اقت

  خانگی خصوصاً در مورد ازدواج کودکان برجسته است.

خانگی را در آذربایجان شــرقی هاي نوع و میزان خشــونت 17شــکل 

درصد است.  5,9دهد. مشابهاً نسبت دعوا و مرافعه با همسران می نشان

ست  سته از افرادي ا شونت خانگی مربوط به آن د باالترین نرخ اِعمال خ

پدرانشـــان با  که خود در زمان کودکی شـــاهد آزار جســـمی و دعواهاي

  .مادرانشان بوده اند
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  خشونت خانگی مردان در استان آذربایجان شرقی 17-3نمودار 

  

  . استان خوزستان3

  تحقیقجغرافیایی  ةمحدود

 در هدف استان سومین خوزستان استان

 غربی جنوب در اســتان این بود. مطالعه این

ـــده ایران ـــال و واقع ش  داراي 1393 در س

سالنامه آماري،  بوده نفر  4724000 با برابر جمعیتی ست ( هاي . قومیت)1393ا

ندگی یاري و می مختلفی در این بخش ز تا لر، بخت ته  ند، از عرب گرف کن

و خصـــوصـــیات ها تحقیق را با پیش زمینهها هرکدام از این قومیت فارس.

شیعه  سخگویان داراي مذهب  ست. اکثریت پا فرهنگی مختلفی مجهز کرده ا

 در تنوع علیرغم ند.ردکمی بوده و به زبان فارســـی، عربی یا لري صـــحبت

هاي شباهت ازاي همجموع شد، مشاهده که ناحیه چیزي این در زبان و قومیت

ستان دومین رتبه در بود.  روستایی مناطق در رایج و ثابت فرهنگی ستان خوز ا

سال را دارد. همچنین دومین  19الی  15ازدواج دختران پایین تر از ده سال و 

ســـال و رتبه دوم در  14الی  10رتبه را در ازدواج پســـران در گروه ســـنی 

سنی  سران در گروه  ل را دارد. در سا 19الی  15ازدواج مجموع دختران و پ

ستان در خوشه  41جهت انجام بیش از  مصاحبه مجموع شش شهر از این ا

اول انتخاب شد: آبادان، اهواز، دزفول، هفتکل، شوش و شوشتر. که در میان 

خوشــه دوم روســتایی انتخاب شــدند: کوي آل صــافی، الباجی، کوي ها این

هرك بهرام، حاج حسین، عبود، علوان، بنادر، کنارپیر، اسالم آباد، کوله جز، ش

رمیله، شطیط، سوابر، تاربخاخ، شحله، چمن الله، دیمه درب، نمره دو، جارو 

 و گزین 
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   و نفت سفید.

اســـتان خوزســـتان همجوار مرز عراق از طرف غرب بوده و یک ناحیه 

انقالب اســالمی بود.  ۀجنگ عراق در اولین دههاي اصــلی در زمان درگیري

ساله  شت  سر جنگ ه سرا سکونت در  شغال و عدم  سائل ا این ناحیه در م

شد که براي دهه شت. توازن اي تأثیر منفیها غرق  ستان برجاي گذا بر این ا

تغییر پیدا کرد که ها جمعیت و تنوع آن به طرز چشمگیري در طول این سال

ـــت گذاريها بر اولویت جرتی این ناحیه اثر جمعیتی و مهاهاي و ســـیاس

شت. بنابر شباهتگذا سیاري راهاي این  ساکنان این منطقه می ب توان در میان 

  مشاهده کرد. و اعراب ساکن آن سوي مرز

  

  

  

  

  

  

  مشاهداتمروري بر 

ست که زمان تواناییِ یک کودك براي  از آن جا که بلوغ نقطه عطفی ا

کند، اهمیتِ تعیین کنندگی بلوغ می ازدواج و پدر و مادر شـــدن را تعیین

ـــمی را در این میان به نهایت خود ـــاند. آنچه که یک پدیدمی جس  ةرس

ـــناختی و جهانی ـــمندان می جامعه ش ـــت. دانش نماید، بلوغ زودرس اس

ـــمار ـــیوع بلوغ ش ـــیحات را براي باال رفتن و ش ي از توجیهات و توض

هاي زودرس در سراسر جهان تحت تأثیر موضوعات مختلفی از وضعیت

ــاله مونو به پســر عموم دادیم که اون موقع  13ما خواهر ”  19س

  “ میلیون تومان پول گرفتیم. 4سالش بود. اون ازدواج کرد و ما 

 
 کعبه عبود -پاسخگوي مرد

 خوزستان -اهواز
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  اقتصادي گرفته تا ژنتیکی مطرح کرده اند.

 است. اقلیمی الگوهاي دراین باره خاص توجه شایان استدالل عقالنی

شانه  زمان در زیاد تنوع بااي هجامع در نور اقلیم و به مربوط محیطیهاي ن

ــت. جالب توجه  بلوغ  تأثیر تحت را تاریکی جغرافیا-نور آهنگ و دما اس

 این بر را باروري تقارن و شــاخص اســت ممکنها فصــل و دهدمی قرار

ــاس ــتانیهاي با این حال در نواحی قطبی ماه .کنند تنظیم اس  تاریک زمس

گناد و پایین آمدن میزان  -تواند همراه با کاهش کارکرد غده هیپوفیزمی

ـــکی و همکاران،  ـــد (روژانس ). در نتیجه 1371تخم گذاري همراه باش

ست. اثرات  شخص ا سانی نام تأثیرات نور و دما بر روي محور باروري ان

نگ نور کاجی، می تاریکی -توازن و آه غدد  ند از طریق هورمون  توان

در طول شب هنگام با تمرکز بیشتري در جریان است تعدیل مالتونین که 

). مشخصاً مطالعه بیشتر بر روي 1395و تنظیم شوند (پارنت و همکاران، 

ـــان ممکن و یک عالمت از تعامل متقابل  ظهور بلوغ به عنوان یک نش

ـــتعداد ژنتیکی ـــرایط محیطی و اس تواند بر فرآیند فیزیولوژیکی و می ش

  باشد.آسیب شناختی دخیل 

 و دختران بین در زودهنگام بلوغ دلیل ناحیه این در گرمســـیري اقلیم

 است ممکن بیولوژیکیشان سن کودکان علیرغم که معنا این به ؛است پسران

 دل در .است آماده ازدواج براي که شوند گرفته نظر در بزرگسالی به عنوان

شه کودکان ازدواج امر این  و زنان که دارد باور این و جنسی نابرابري در ری

جبرگرایی جغرافیایی مردانند.  و از پســـران پســـت تر و پایین تر دختران

اج کودکان عامل بســیاري از رســوم و هنجارهاي اجتماعی مربوط به ازدو

شرایط نا ست. به خاطر  ساعد آب و هوایی و دماي باال در طول روز، ا م
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ــاورزي و باغداري تقریبا غیر ممکن هایی فعالیت ــت. از هم چون کش اس

باشد، یعنی می این رو ساعت کاري خانواده محدود به صبح زود و عصر

ز مبرم آید. این به معناي نیامی که دماي هوا مقداري پایین ترهایی زمان

شتر کارهاي ی ست که نیاز به کودك به کارگران بی دي در درون خانواده ا

  نماید.می همسري و ازدواج کودك را تحریک و تشویق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ازدواج کودکان در اســاس خود ریشــه در نابرابري جنســیتی این 

باور دارد که دختران و زنان به نوعی مادون و پســت تر از پســران و 

ها شــود و آننمی هســتند. ارزش چندانی براي دختران گذارده مردان

سنین پایین یاد شند، با می از  گیرند که چگونه رفتار کنند، چگونه بپو

شند و نهایتاً این که با  ةچه کسانی اجاز شته با شست و برخاست دا ن

ـــی ازدواج کنند. دختران در جامعه موقعیت و جایگاه پایین  چه کس

و ها نند زیرا رســوم فرهنگی و اجتماعی، نگرشکمی تري را اشــغال

ست. همه دخترایی که در این سق” سیار رایج ا ط جنین این جا ب

ستند. عروس ما سن ازدواج می شکل رو به رو ه کنند با همین م

ــته. تا االن  13 ــقط جنین داش ــه و تا حاال دو بار س ــالش بار  4س

سن  سالگی برسه. این جا بعد از  13زایمان کرده قبل این که به 

ارند چون مردم مجبورشــون ماه بچه بی 9ازدواج همه باید بعد از 

 “کنند. براي همینه که این مشکل سقط جنین رو زیاد داریم.می

 
 ساله 37پاسخگوي زن 

 استان خوزستان -علوان، شوش
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ــتایی را در آنها باورها حقوق آن ــتقالل و خود ایس ها را ملغی و اس

  کند.می خفه

آن چه در زمان مصــاحبه با این عروســانِ جوان دیده شــد، ترس 

شان اغلب  از بیان آزادها آن صدای شان بود. حاالت بدن و تن  عقاید

انواده به محل مصــاحبه جهت کنترل در زمان ورود ســایر اعضــاي خ

ــخ ــرفاً نظارت بر هاي پاس ــاحبهاو یا ص کرد. در می ، تغییرروند مص

ـــخت  ـــتر موارد نه تنها یک نظارت قوي خانوادگی و کنترل س بیش

صرار  ضر در خانه ا ساالنِ حا سایر بزرگ شت، بلکه  گیرانه وجود دا

تا زیادي صــورت گرفت هاي داشــتند به جاي او پاســخ دهند. تالش

شود،  شته  سخگویان بردا سکوت اجباري از روي پا این کم حرفی و 

ــرایطی فراهم ــد و بتواند می براي مثال ش ــخگو تنها باش ــد که پاس ش

سخ سخ دهد. پا در جداول پایانی پرسشنامه در خصوص ها آزادانه پا

خشونت جنسی زنان و خشونت خانگی مردان عموماً توسط اعضاي 

کار شــــد، در نتمی خانواده تنقیح مازادي در  جه  یاط و تو جه احت ی

میدانی و تعلیم نیروها صرف شد تا اعتبار روش مصاحبه و استاندارد 

  بودن آن تأمین شود.

عمیقی دارد هاي ریشــهاي هزایمان زودهنگام در جوامع خاورمیان

هایی در زندگی یک زن دیده به عنوان هدف ن ـــود. در کنار می و  ش

یت و جنبش و عال یده،  کمبود آزاديِ ف یان و ابراز عق نبود آزادي ب

ستقیم کودك  شعاع م ستان تحت  ستان خوز ضوع دیگري که در ا مو

سقط جنین در میان  سیار باالي  شیوع ب همسري قرار دارد، فراوانی و 

له بُســــاك و زلّقی  مادران اســــت. در برخی طوایف از جم کودك 
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سالی  رود یم انتظارها سال ازدواج کرده و از آن 11دخترانی به خرد

ــیار معمول بوده و در  ــقط جنین بس ــرعت فرزندآوري کنند. س به س

  با سنِ پایین مادران قرار دارد.اي همبستگی قوي

 عربهاي در خانواده مراسم و مناسک لحاظ از فامیلیهاي ازدواج

ست. متفاوت زیاد شده،ها قومیت سایر در برخالف آنچه نی  در دیده 

سئول کامل به طور داماد عرب ةخانواد ست. خرید م  جهیزیه جهیزیه ا

ـــت. مهریه و از اعتبار کاملی نمادهایی فرهنگ چنین در  نیز آبروس

ــاوند بودن تأثیر تحت ــت داماد خویش ــرعمو، داماد اگر یعنی اس  پس

ستگان سایر پسرخاله یا  زمانی است از پایین تر مهریه باشد، عروس ب

ــد غریبه یک داماد که ــی از این پول به  .باش عروس در  ةخانوادبخش

صطالح محلّی، مقدم و می زمان قبل از ازدواج پرداخت شود که به ا

ـــان پرداخت ـــود، مؤخّر نامیدهمی پولی که پس از ازدواج به ایش  ش

   شود.می

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  طنین سکوت 202

 

  

  

  
رهبر قبیله اي و محلّی در حاشیه شهر اهواز در خانه ي خودش، جایی که 

  جلسات قومی را در آن برگزار می کنند

  عکس: کامیل احمدي

نه ـــکلهاي هزی قدم و مؤخّر در مجموع مهریه را ش دهند و می م

ــت. در برخی  ــمیم قبایل و طوایف متفاوت اس ــته به تص میزان آن بس

شود، در  سازگاري باال گرفته و به طالق ختم  طوایف اگر اختالف و نا

ـــد، خود او باید مهریه را به  ـــورتی که زن خواهان طالق بوده باش ص

ـــوهر بپردازد و بر عکس اگر مرد بخواهد طالق بگیرد باید  خانواده ش

ه عروس یا خانواده عروس پرداخت کند. در ســـایر طوایف مهریه را ب

داماد بوده و اگر عروس بخواهد طالق بگیرد باید  ۀمهریه همیشه وظیف

  بگذرد و آن را به شوهرش ببخشد.اش از حق مهریه

 رایج عمل یک آبادان اطراف نواحی در محلی مطلع افراد از نقل به

از آن جا که نامند. می "سن خریدن"را  آن محلی مردمان که دارد وجود

سط داماد به والدین عروس  شده تو سی از هزینه پرداخت  مهریه انعکا

را به ازدواج کردن دخترانشــان ها اســت، تا بدین وســیله رضــایت آن

به موازات  مت او نیز  باشــــد قی چه عروس جوان تر  ند، هر لب ک ج

 ). تقاضـــا براي چنین1385پیش رفته و باالتر اســـت(بري،اش جوانی

دختران جوانی به وجود آورنده یک محرك اقتصادي است که با وجود 

 آن، والدین دختران خردسالشان را به باالترین قیمت پیشنهادي ازدواج

ند.می طابق ده به م ها ادعاي و تجر  دختري داراي کههایی هخانواد آن
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 شود، ثبت تواندنمی پایین سن خاطر به ازدواجش که هستند خردسالی

 قانونی ازدواجش ثبت براي الزم سن و کرده مراجعه خانواده دادگاه به

ـــال به بســـتگی مورد هر خرند. قیمتمی را  تا که داردهایی تعداد س

ــال 13 به رســیدن  این مطلعین محلّی،هاي آورده اند.طبق گفته کم س

  است. متغیر تومان هزار 500 تا 100 از پول مقدار

  

  پیمایشهاي یافته

ـــلتهمان طور که در  ند وص  18زیر هاي نمودار ازدواج که فرآی

صویر سال اخیر به ت شدمی سال را در عرض ده  بینیم، تحلیل و می ک

ــال چندین حقیقت را  ــن و س ــران کم س ــی جامع دختران و پس بررس

شکار سیار باالتر  18نماید. ازدواج براي دختران جوان زیر می آ سال ب

اما همان طورکه در نمودار از میزان ازدواج پسران در همین سن است، 

  رود.می مشخص است، در یک دورنماي ده ساله روند نزولی آن انتظار
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  سال در استان خوزستان 18فراوانی ازدواج زیر  18 -3نمودار 

  

ـــت،  برخالف ازدواج زودهنگام که در طوالنی مدت رو به کاهش اس

هد. هرساله شمار دمی سنین طالق هر سال کودکان بیشتري را هدف قرار

ــتري از کودکان در گروه ــنی زیر هاي بیش ــال طالق 18س گیرند و می س

ــاب ــأله زنان را این آیند. در این جا نیز، دوباره می کودك بیوه به حس مس

شتر از مردان قربانی سیب پذیر و مطلقمی بی سال  18زیر  ۀکند. دختران آ

  شوند.می مطلقه دیده بیشتر از پسران خردسالِ

  

  

  

  

 
  سال در استان خوزستان 18زیر هاي فراوانی طالق 19-3نمودار 

  

اي هآهست ۀازدواج زودهنگام کودکان در استان خوزستان کاهش ساالن

درصد 40تا  30دهد. درصد کلی رواج ازدواج کودکان همواره می را نشان

  استان را به خود اختصاص داده است.هاي از مجموع ازدواج
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  سهم ازدواج زودهنگام کودکان در ازدواج کل در استان خوزستان 20-3نمودار 

  

  پیش زمینه

صادفی  ستان به طور ت ستان خوز درصد زنان و  87,8حجم نمونه در ا

شامل 12,2 صد مردان را   16به طور کلی ها سنی آن ةشد. محدودمی در

 درصد) با شوهر یا29,3درصد). بیشتر پاسخگویان (9,8سال بود ( 25الی 

شوهر  ةدرصد) با خانواد14,6(ها کردند و سایر آنمی همسرشان زندگی

شوهر). اکثریتِ  سخگویان عرب و  71(اکثراً پدر  صد پا صد  14,6در در

به زبان عربی ها درصد آن 58,5فارس و بختیاري هستند. به همین ترتیب 

کنند. توانایی والدین به خواندن و می درصـــد بختیاري صـــحبت 17,1و 

شتن صد و  43,9براي مادران و پدران به ترتیب  نو صد بود.  48,8در در

ـــواد بودند و تنها  ـــخگویان با س ـــد از افراد در زمان 49تمامی پاس درص

ـــیل بودند. اکثراً آن ـــاحبه در حال تحص ـــتان به ها مص تا مقطع دبیرس

  درصد).19,5تحصیالت خود ادامه داده اند (
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  ر استان خوزستاندلیل ترك مدرسه د 21-3نمودار 

  

ــایع ــیل ترین یکی از ش تبعات ازدواج زود هنگام کودکان، ترك تحص

دخترها از آموزش رســـمی اســـت. شـــوهران این دختران جوان معموًال 

سنّت ها، ماندن در  شان انتظار تبعیت از  ستند که از زنان سن ه مردهایی م

 ةخانواد وظایف خانه داري و فرزند آوري را دارند.گیري خانه و به عهده

هایشان صرف تحصیل عروس ۀشوهر معموالً منابع اندك خود را در ادام

سه به خاطر ازدواج کردن نمی و خرج صیل دخترها از مدر کنند. ترك تح

به  نده  ـــل آی به طورکلی و براي نس باري براي جامعه محلّی  تأثیر زیان 

  همراه دارد.
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  زمان اولین بارداري شان در استان خوزستانمحدوده ي سنی زنان در  22-3نمودار 

  

سه ازدواج کردن بود (ترین مهم صد). 43,9دلیل براي ترك مدر در

کنند، تحصیالت می شواهد براین مبناست که دخترانی که زود ازدواج

شته و باردار شان را کنار گذا شوند. کار اغلب پاسخگویان، می رسمی 

درصــد) و مابقی 68,3بود ( کارهاي خانگی و فرزندآوري و بچه داري

درصــد) شــغل آزاد داشــتند. تمامی پاســخگویان از مذهب 14,6(ها آن

سالگی  9تکالیف دینی شان را از سن ها درصد آن 82,9شیعه بوده و 

  درصد).36,6دادند (می انجام

  

  باروري زنان

شده حداقل یک بار زایمان  86,1مجموع  صاحبه  صد از زنان م در

 19درصــد) اولین فرزندشــان را در ســن 11,1(ها نکرده بودند. اکثر آ

پس از زایمان هاي سالگی به دنیا آورده بودند. در بیشتر مواقع مراقبت

ــوهر (ها آن ــط خانواده ش ــد) فراهم آمده بود. اکثر این 38,9توس درص

ـــکالت زایمان طوالنی ( ـــدید 27,8زنان مش ـــد) و خونریزي ش درص

صد) را تجربه کرده بودند. میزا222( شگیري در سایل پی ستفاده از و ن ا

ـــد و  44,4از بارداري و کاندوم به گزارش زنان به ترتیب   33,3درص

زنانه و جنسی هاي درصد بود. دانش عمومی زنان در خصوص بیماري

ـــان  ـــت آمد. با این حال تعداد اندکی از ایش ـــدت پایین به دس به ش

ـــکلِ محتمل 27,8( ـــدید را به عنوان یک مش ـــد) خونریزي ش درص



  طنین سکوت 208

 

ســایی کردند. تقریباً نیمی از زنان مصــاحبه شــده با مفهوم پارگی شــنا

خود این پارگی را حین زایمان ها درصد از آن 25زایمانی آشنا بوده و 

   تجربه کرده بودند.

  

  باروري مردان

شتند و  لدرصد از مردان حداق75مجموع  درصد از 25دو فرزند دا

سن ها آن شده 16براي اولین بار در  صد از  75بودند.  سالگی پدر  در

 25مردان در زمان زایمان همسرانشان، مایل به بچه داشتن بودند، ولی 

خواســتند. تمامی مردان ادعا نمی درصــد از ایشــان به هیچ عنوان بچه

 50کردند که از مســـائل و مشـــکالت حین زایمان آگاهی دارند و در 

  را یک مشکل حاد حین بارداري ذکر کردند. "ضعف"درصد موارد 

  

  گیريازدواج و تصمیم

شامل  صادفی  صد افراد متأهل و  95,1افراد نمونه به طور ت  4,9در

صد مجرد بود. مجموع  صد از ازدواج 98در شده ها در در جایی ثبت ن

 از بزرگتر بســیار مردان همســري به دختران موارد، از بســیاري دربود. 

 ابانتخ خصــوص در خود از اختیاري هیچ و بودند خودشــان درآمده

شتند. همسر شاهدات ندا  زنان از نیمی از بیش که است این بر گواه ما م

براساس گزارشات  .بزرگتر داشتند خودشان از سال 10 حداقل شوهرانی

درصــد موارد خود فرد جســماً در مراســم  95پاســخگویان متأهل در 

ــته در حالی که  ــور داش ــلت ها،  51,2ازدواج خود حض ــد وص درص

ــده بود.  ــط یک فرد خارجی ترتیب داده ش ــد  48,4ازدواج توس درص
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ــط  ــده توس ــده و تدارك دیده ش ــم نامزدي برنامه ریزي ش افراد مراس

  ند.خانواده شان را نداشت

  

  

  

  

  

  
  رواج انواع ازدواج در استان خوزستان  23-3نمودار 

  

سالگی بود.  18درصد) سن افراد در زمان نامزدي 26,8در اکثر موارد (

صلت  24,4 ضی به این و شان را سخگویان در زمان ازدواج صد از پا در

شحال،  61نبوده اند. با این حال  شان خو سرانجام ازدواج صد افراد از  در

درصد موارد  34,1درصد ناراحت بودند. در  12,2تفاوت و درصد بی 22

پاســـخگویان مدعی بودند که در زمان ازدواج خبر نداشـــته اند که با چه 

ستند، در حالی که مابقی  سی در حال ازدواج ه صد افراد خود  41,5ک در

درصد شریک زندگی شان را انتخاب  36,6شریکشان را برگزیده بودند. 

هاي تند. همان طور که قبالً بحث آن رفت، گروهدانســـمی خانواده شـــان

کنند و هرگز ارتباط می پیشـــین تبعیتهاي دورههاي اجتماعی از ســـنّت

  برند. نمی را با زمان معاصر زیر پرسشها آن

گذارد که افراد ازدواج زودهنگام را می مشاهدات ما به این یافته صحه

کردند، زیرا این تنها راه و رســمی بوده که همواره در خانواده و می اِعمال
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شان دیده اند. رقم بزرگی از والدین ( صد) مایل بودند که 63,4جامعه  در

شان ازدواج کرده اند را ادامه  سیاقی که خود سبک و  شان همان  فرزندان

  دهند.

  

  

  

  

  

  

  

 
  سطح رضایت از ازدواج در استان خوزستان 24-3نمودار 

شامل مهریه ها درصد آن 63,4شامل جهیزیه و ها درصد ازدواج 75,6

درصد موارد این مهریه هرگز به عروس پرداخت نشده بود.  95,9بود در 

درصد از مردان پیش از ازدواج به همسرانشان قول ادامه تحصیل داده  50

  بودند اما در واقعیت این امر تحقق نیافته بود.

  

ــی هاي مواجهه با آموزش ــگیرانه از ازدواج هاي یا پیامجنس پیش

  کودکان

 ۀجوان معموالً کمبود دانش و اطالعـات در زمینـهـاي عروس 

شکلی که با خفقان و  شان و باروري دارند،  سی، بدن خود روابط جن

گیري ســکوت پیرامون این موضــوعات بدتر نیز شــده اســت. جهت
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شویی دارد.  ساختار زندگی زنا شکل دادن به  سی نقش مهمی در  جن

ــیار پایین و  ــخگویان بس ــی در میان تمامی پاس ــطح آموزش جنس س

تان  ـــ مد. پیمایش در این اس به دســـت آ درصـــد از  51,2محدود 

شاورین خانواده  سی را از م شان داد که آموزش جن سخگویانی را ن پا

افراد با صــحبت با ســایر  درصــد 26,8قبل از ازدواج گرفته بودند و 

ــت یافته بودند.  ــال خانواده به این اطالعات دس ــاي بزرگس  29اعض

صد سخگویان در  زودهنگام ازدواج دراي ههیچ فاید که کردند ذکر پا

از  جلوگیري که بودند اعتقاد این بر درصــد 22 ندارد و وجود کودکان

ط ـــی ۀراب بل جنس یده یک ازدواج از ق ط و فا  ازدواج در قوت ۀنق

ست.  کودکان زودهنگام صد  26,8دیر هنگام از منظر هاي ازدواجا در

ب یداي هافراد جن فا به همراهاي همنفی داشــــت و هیچ   براي زوجین 

درصــد پاســخگویان ذکر کردند که هیچگاه پیامی در  43,9آورد. نمی

شنید سري در هیچ کجا ن صوص مقابله با کودك هم در حالی اند، هخ

ــد افراد گ 34,1که  ــگیرانه را در تلویزیون هاي فتند که پیامدرص پیش

درصـــد افراد بر این باور بودند که ازدواج زودهنگام  36,6دیده اند. 

شود و  ست متوقف  صد  46,3کودکان بای شتند که  دیگردر اعتقاد دا

ستگی به عواملی چند از جمله انداز شرایط خاص  ةاین امر ب بدن و 

قانونی  سن خصوص در دانشی پاسخگویان از بسیاري شخصیتی دارد.

شتند ازدواج  کودکان ازدواج قانون و مورد در آگاهی کمبود این و ندا

  شود.می ظاهر کودکان عمل ازدواج پایان براي مانعی نقش در

سخ سب ازدواج بازتاب این باور در آنهاي پا سن منا ها افراد به 

دادند. می بود که ازدواج دختران و پســران را در ســن قانونی ترجیح



  طنین سکوت 212

 

افتاد این بود که پسران و خصوصاً می اما چیزي که در واقعیت اتفاق

سالی وادار به ازدواج سنین خرد سب زن می دختران در  شدند و برچ

شوهر بر روي آن شتهها یا  سنین می گذا سیاري از افراد  و  18شد. ب

سن قانونی ازدواج 25 ستند. می سالگی را به عنوان  صد  37,1دان در

ــالگی براي دختران و  15ان اظهار داشــتند که ســن پاســخگوی  20س

سن ایده  ست.  سیار پایینی براي ازدواج ا سنین ب سران  سالگی براي پ

، که دوست داشتند فرزندان خودشان در این آنهاآل و مناسب از نظر 

  درصد).26,8سالگی بود ( 25بازه سنی متأهل شوند 

  

  جنسیتیهاي نگرش

جنسیتی و تعصّبات هاي ه همراه نگرشباورها و اعتقادات سنّتی ب

عث به جز می با هارتی را  نه م چه هیچ گو یک دختر ب که  ند  ـــو ش

هارت یلهایی م به وي تحم یت بیولوژیکی  ند می که ظرف ند، نتوا ک

ـــت، زیرا ارزش  ـــول انقیاد زنان اس بیاموزد. ازدواج زودهنگام محص

ستام، آید (می را ساقط کرده و تبعیضی علیه آنان به حسابها آن تری

ـــوص  "تبعیض"). 1395 ـــف در خص یانات یونیس ازدواج "مطابق ب

قانون گام کودکان خود  "کودکان و  ، معموالً از طریق ازدواج زودهن

ـــان ـــري و  ةدهد. این مقدمه، دلیل عمدمی را نش تداوم کودك همس

ــاالرانه زنان را چگونه  ــت که جوامع مرد س ــؤال اس ــخ به این س پاس

ند. نقشمی موجوداتی یهاي بین ـــ حاش ماعیِ  به دختران اي هاجت که 

گرفته و مانع دستیابی شان به ها شود، کودکی را از آنمی متأهل داده

). هم دوران 1392شــود (اکپات، می قدرت بزرگســاالن جامعه شــان
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سیدن به قدرت و  ست داده و هم از ر ضیات آن را از د کودکی و مقت

سالی بازمانده اند. تحقیق در ا ستقالل بزرگ ستان بر این ا ستان خوز

 گذارد.می واقعیت صحه

یک دختر و  یت  ند. هو یاتی ا باکرگی امري ح ـــی و  یل جنس م

گیرد با انتظاراتی که در خصـــوص اش میتصـــمیماتی که در زندگی

ـــی و رفتاريهاي نقش ـــود. در می رود تعیینمی از وياش جنس ش

ست خاص، ازدواج با یک دختر جوان به این هاي برخی فرهنگ معنا

که میل جنســی (در نتیجه افتخار خانوادگی وي) با تضــمین باکرگی 

شــود. باکرگی یک دختر می "حفظ و حمایت"دخترِ در حال ازدواج 

  شود.می به عنوان یک نشان افتخار براي شوهرش دیده

شم والدین و  سی زنانه افتخار و عزت خانوادگی را در چ میل جن

شکل  تر مجرد و ازدواج نکرده،یک دخدهد: باکرگی براي می جامعه 

سی  ست. تعدیل میل جن به مانند قدرت فرزندآوري براي زن متأهل ا

دختر بخشی از نگهداشت این عزت و احترام است زیرا باکرگی یک 

شود(پاریخ، می رد و بدلها دختر و قدرت باروري وي در بین خانواده

ـــانه1391 نهایی به یک دختر به تهاي ). تحمیل عزت خانواده بر ش

معناي گرفتن شــأن و احترام وي اســت و در واقع آبروي خانواده را 

درصد از  80,5دهد. باکرگی قبل از ازدواج براي می تحت شعاع قرار

  افراد از اهم موارد بود.

جنسی و باروري نشان هاي شغلی و ارتباطش با نقشهاي فرصت

ـــخگویان باور  ـــمار معدودي از پاس ند که از آن دارد که ش ـــت داش

برابر بایســت به هر دو جنس داده شــود تا بتواند شــغل هاي فرصــت
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سبی را بیابند.  سران  78منا شتند که پ سخگویان باور دا صد از پا در

ـــان را انتخاب نمایند، درحالیکه  ـــریک زندگی ش حق دارند خود ش

ـــته  76,5 ـــد معتقد بودند که دختران نیز باید حق انتخاب داش درص

  باشند. 

ــوص ق ــمیم گیري، تحلیل جالب توجهی مطرح در خص درت تص

سخ ساس پا ست. بر ا ست آمد، هایی ا ستان به د که از مردمان خوز

صمیم 58,5 صاري ت شوهران حق انح صد از  صوص گیري در در خ

شتند و تنها  سائل بزرگ خانه و خانواده را دا صد از زنان  14,5م در

، در . با این حالمی نمودنددر بخشـــی از تصـــمیمات خانه دخالت 

تمامی تصمیمات کوچک و محدود خانگی زنان نقش بیشتري نسبت 

شتند که به ترتیب  شان دا شوهران صد و  36,6به  صد به  31,7در در

  دست آمد. 
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  جنسیتی در استان خوزستانهاي میزان توافق با نگرش 25-3نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 خوزستانخانگی در استان هاي تصمیم گیري 26-3نمودار 

 

  خشونت جنسی زنان

با  از آنجـا کـه دخترانِ متـأهـلِ جوان قـدرت کمی در رابطـه 

جنســی بســیار  ةشــوهرانشــان دارند، در نتیجه در مقابل ســوءاســتفاد

آسیب پذیرند و در معرض ریسک باالي تعرضات جنسی قرار دارند. 

ـــی ـــیاري از این دختران جوان به دام روابط جنس افتند که میاي بس

دارد. دخترانی که قبل از می را از حقوق اولیه انســانی شــان بازها آن
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رود که اولین می ســالگی ازدواج کرده اند احتمال بیشــتري 18ســن 

ـــان را اجبار آمیز گزارش دهند . همانطور که یک  تجربه جنســـی ش

سر شدن به برهمی دختر هم زندگی  ۀشود خیلی زود مجبور به وارد 

گردد. در چنین رویکردي یک کودك عروس می جنســی بزرگســاالنه

معموالً دسترسی اندکی به تحصیالت دارد و از لحاظ جسمی، روانی 

الزم برخوردار نیست، مجهز به دانش خاص هاي و عاطفی از آمادگی

یت ما ـــتجوي ح قدرتی براي جس بدن خود نبوده و  هاي در مورد 

  دارد.اجتماعی و خدمات بهداشتی و سالمتی (اگر موجود باشد) ن

با جنس  ماعی شـــدن  که در آن اجت در موقعیت پیش از ازدواج 

ــی به لحاظ اجتماعی تنقیح و  ــدن در روابط جنس مخالف و درگیر ش

ست یک دختر متأهل به واقعیت دیگري شده ا سد می حتی محکوم  ر

ست که از وي انتظار سر هاي رود نقشمی و آن این ا سی یک هم جن

ر توافقی و اجباري دختر را وامی جنســـی غیهاي را ایفا کند. آمیزش

  ).1394دارد که ناخواسته تن به این روابط بدهد (اکپات، 

ـــخگویان تجرب 2,7تنها  ـــد از پاس ـــدن بر خالف  ۀدرص لمس ش

شته اند.  سط مرد دیگري را دا شان تو سخگویان  40,8میل صد از پا در

زن وادار به رابطه جنسی با شوهرانشان شده اند و احساسشان به این 

درصد ) و ناراحتی  21,6اح اجباري در بیشتر موارد احساس تنفر (نک

ست.  18,9( صد) بوده ا سخگویان زن گفته اند  64,9در صد از پا در

شان بدرفتاري نکرده اند و  شوهران صد از آن 67,6که هرگز با  ها در

  اند.اظهار داشتند که هرگز ایشان را تهدید و با وي دعوا نکرده

  



  217  قیتحق يهاافتهیو  جینتا

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  احساس زنان نسبت به آمیزش اجباري در استان خوزستان 27-3نمودار 

  خشونت خانگی مردان

 خشونت خانگی مردان در استان خوزستان ةنشان دهند 28شکل 

سر زن (می شد که باالترین درصد آن داد زدن بر  ست  75با درصد) ا

  باشد. می درصد) 25درصد مربوط به ترك خانه (ترین و پایین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خشونت خانگی مردان در استان خوزستان 28-3نمودار 
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  . سیستان و بلوچستان4

  محدوده جغرافیایی 

ستان در جنوب  ستان و بلوچ سی ستان  ا

شرقی ایران، هم مرز با پاکستان و افغانستان 

ست.  شده ا ستان اینواقع   و بیابانی اقلیم با ا

 محرومترین و فقیرترین از یکی خشـــکش

 این جمعیت که داد نشان 1393 سال سرشماري در است. آخرین ایران نواحی

ستان سالنامه آماري، می  نفر 2724000 با برابر ا شد ( ستم اعتقادي ). 1393با سی

سمت سلمان نیز در ق شیعیان م ست اما گروهی اقلیت از  سنن ا هاي غالب ت

ستان زندگی ستان رتبه اول را در ازدواج می شمالی ا ستان و بلوچ سی کنند. 

سال، و رتبهدختران زیر  شم را به ترتیت در مورد ازدواج هاي ده  ش پنجم و 

دارد. این رتبه در مورد ازدواج  19تا  15و  15تا  10دختران گروه ســنی بین 

سال، سوم است.  19تا  18دوم و گروه سنی  14تا  10پسران در گروه سنی 

ستان انجام شده حاکی از این است که اهاي در مجموع آمار مربوط به ازدواج

سنی  ستان در گروه  ستان و بلوچ سال در رتبه پنجم قرار دارد.  19تا  15سی

شده اند که  شهر در هر یک از نواحی جغرافیایی انتخاب  شش  در مجموع 

سراوان، زهک، هیرمند و بغار. روستاهاي مختلفی  عبارتند از خاش، زاهدان، 

بودند از، مصــاحبه انتخاب شــدند عبارت  49که در خوشــه دوم براي انجام 

ــتوك، مولوي،  دوربن، بالل آباد، محمودآباد، عباس آباد، کاهکی، ناهوك، دش

  قلعه کنگ، رسول غالم، دوست محمد و رضا جور.
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  مروري بر مشاهدات

تاریخ این استان بوده گیري جنگ و درگیري در منطقه عامل اصلی شکل

هاي حمایتاست. این استان به واسطه نبود سیستم تحصیلی مناسب و دیگر 

 اجتماعی و امکانات زیرســاختی، مشــابهات یکدســت و یکنواختی را نشــان

ستایی دیدهمی شهري و رو شی بین مناطق   دهد، به این معنی که تفاوت فاح

لنمی ندگی در این ســـیســـتم فئودالی و قبی بر اي هشـــود. روش رایج ز

سوم و  سبک زندگی جمع گرایی آداب و ر شاوندي تمرکز دارد و این  خوی

  دهد.می ازدواج و سن قابل قبول ازدواج را شکلهاي ایده آل

هاي ویژگی ري و روستایی، سطح مشابهی از فقر،در هردوي مناطق شه

عقاید مذهبی، هنجارهاي پذیرفته شــده و عمومیت ازدواج کودکان ، فرهنگی

 مســکونی نواحی در هر دوي کودکان زودهنگام ازدواج رواجموجود اســت. 

 .است ناچیز بسیار مناطق این میان درها تفاوت و باالست يشهر و روستایی

 و استانی مراکز شهرهاي بیشتر در که دیرهنگام ازدواج تناقض و پارادوکس

ستان ۀمنطق در دارد، وجود شهري مناطق ستان و سی شمگیر بلوچ  نظر به چ

 آنچه که در روند تحقیق مشـــاهده شـــد این بود که اگرچه بنظرنمیرســـد. 

هاي شمالی استان مانند سیستان که اکثریت  ازدواج در قسمت رسد سنمی

جنوبی هاي ، در دیگر قسمتباشدجمعیت آن مسلمانان شیعه هستند باالتر 

، سن ازدواج در شهرهاي سرباز، سراوان و است استان که هم مرز با پاکستان

  ایرانشهر به مراتب پایین تر دیده شده است.
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محلّی هنوز در چادر زندگی می کنند، چند همسري و کودك همسري برخی قبایل 

  در میان این قبایل به شدت رایج است.

  عکس: کامیل احمدي

ستان این جمعیت ستم یک در ا  کنندمی زندگیاي هو طایفاي هقبیل سی

 فرهنگ تأثیر تحت فقط کودکان ازدواج خصــوص در رضــایت آن در که

ــت.  ــ ینا ینروازنیس  نه تنها بر یاثر بزرگ زودهنگام کودکان ازدواج ةیوش

ـــ يرو فاه ف یلتحص که بر ر ها ن یزیولوژیکیدختران بل کمبود  دارد. یزآن

اي اســاســی علل از دختران روي بر جنســی ةگســترد تبعیض فقر، آگاهی،

ستند شان و دختران ازدواج دادن به وادار را والدین که ه سران  سن از قبل پ

 مدرسه یا مخارج پس از توانندنمی والدین این بر کند. عالوهمی سالگی 18

  کنند.می ازدواج به وادار را آنها درنتیجه برآیند. فرزندانشان دانشگاه

ـــ ازدواج کودکان یگرعلت مهم د ـــتمس  یرثبت تولد ناکارآمد و غ یس

ــت. ــخگو اس  يبند یتدختران هرگز اولو یژهثبت تولد کودکان، به و پاس

سن کودك در زمان  ییرتغ يبرا یبه طور بالقوه فرصت خود شده است، کهن
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ستقل و قو یأته یچعالوه، هه ب کند.می فراهم را ازدواج حقوق  برايي م

ــان من جمله ازدواج آنهاوجود ندارد که بتواند نقض حقوق  انکودک را ش

در زنان  یرمرگ و م یعلت اصــل یمانو زا يعوارض باردارد. کن یبررســ

ــاله  19تا  15جوان  ــت. ازدواج کودکان باعثس ــود دختران به می اس ش

ـــت  زودرس یمانو زا يمرتبط با باردا یمراتب در معرض خطرات بهداش

 یمانکه در معرض عوارض مرتبط با زا یشاندرست مانند بچه ها -باشند 

  زودرس هستند.

گزارش داده است که در  1389صندوق جمعیت سازمان ملل در سال 

ــتان ــت، به این نرخ مرگ و ها برخی اس میر مادران باالتر از نرخ تولد اس

مانند ســیســتان و بلوچســتان مادران بیشــتر در اثر هایی معنا که در اســتان

باشد، اما می درصد 5,64میرند. گرچه نرخ موالید در این استان می زایمان

شکیل 12 شور را ت صد از مرگ و میر مادران در کل ک دهد. از این می در

میر مادران در استان سیستان و بلوچستان بسیار باالتر از رو میزان مرگ و 

ستانها سایر سایر نواحی ست. ستان، غربی، آذربایجان مانند ا  کرمان، خوز

ــتان ــفهان و لرس کرده اند  گزارش را مادر مرگ از کمتري درصــدهاي اص

)UNFPA ،1389(. زایمان نمیزا باالترین بلوچستان و سیستان 1394 سال در 

ســوابق ازدواج مورد).  462داشــت ( ســال 15 ســن زیر مادران نمیا در را

شان داده  ست دختران ن سال  یکسال  14سوم دختران کمتر از  یککه ا

ـــوندمی پس از ازدواج باردار ـــی،  ش ـــ)182: 1393(رئیس ـــتان. س و  یس

زاد و ولد و  یزاندرصد از م 7کشور،  یتدرصد از کل جمع 3بلوچستان 

  ).183(همان:  دهدمی یلمادران در کشور را تشک یردرصد از مرگ و م7
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  کار میدانی در نواحی روستایی بلوچستان. عکس: کامیل احمدي

 فرزندان دادن ازدواج بر اجتماعی فشار قدرت نواحی سایر با مقایسه در

 این در کودکان ازدواج خصـــوص دراي قوي ۀمدافعان حرکت بود. پایین

کامل  به قدري رایج شده بود که به طور امر این زیرا ،نداشت وجود استان

 یريجلوگ يکه براهایی هبرنامشد. می تلقی نرمال وضعیت و شده پذیرفته

ـــري را یی کهاز آنجا وجود دارند،ها نوع ازدواج این از به  کودك همس

با شکست مواجه شده  گذاشته، یناگفته باق یاديو تاحد ز یدهچالش نکش

ــده یمخالفت یچبا ه یدهپد ینا که . از آنجاندا عکس گونه  یچ، هروبرو نش

ــت.  ازدواج کودکاناز  یتدر حما یالعمل اجتماع ــکل نگرفته اس این  ش

ــه بوده و هنوز هم وجود دارد. چون ازدواج زودهنگام  ــاله قبالً همیش مس

کان مک یرياز ازدواج جلوگ یشاز روابط پ کود کاهش فســـاد ک به   و 

ــده و باور یدهمثبت داي هیلقب یدگکند، در چارچوب زنمی ــت. در  ش اس

فن  یايو کمبود مزا یفضعهاي یرساختبا ز یمناطق یامناطق فقر زده و 
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ـــبکههاي مانند تلفن یابزار مدرن و به روز ارتباط ي،آور هاي همراه و ش

ستمس ینا يبرا یديتهد یاجتماع هاي و روش یسنت یو فئودالاي هیلقب ی

نتیجه کودك  در. گرددمی تلقیزنان  يبرا یژهارتباط، به و يبرقرار یســنت

  شود.می یدهعمل عاقالنه د یک نبه عنوا همسري

ــ ــد، ش ــکل  يکه در آن اجزااي هیوهمانطور که قبال ذکر ش جامعه ش

ــامل زندگ ــبک زندگها یلهدر قب یگرفته ش ــاونديخو یو متعلقات س  یش

و  یبر منابع خانوادگ یهکبا تشان را  ییزناشو یکه زندگهایی زوج است.

و  یشاونديخو یسلسله مراتب یستمکنند سمی آغاز یو مال یعاطف یتحما

خانواده  یندرکنار والد یرا با زندگ يپدرساالر  يچون و چرا یب یرشپذ

ـــم در برخ یکبعنوان  دهند.می ادامه داماد که  یها، تا زمان یلهاز قب یرس

ــرِ ــر  جوان پس ــد، پس ــتتر نامزد نکرده باش  بزرگتر که ازدواج کرده اس

لدنمی ند از وا ها زندگ ینتوا با آن ـــود و   ینا خواهد کرد. یخود جدا ش

ــهکه ر ی،انطباق اجتماع ــنت در یش ــ ی،مذهبهاي س  ی،اجتماعهاي یوهش

صاد ستگ و يعوامل اقت صبات دارد، منجر به واب وجود مداوم و عدم  یتع

شوهرها شتربها ازدواج کهیی از آنجا شود.می جوان يقدرت در زن و   ی

ـــود، عروس می یزيدر خانواده برنامه ر ـــیارش که با خانواده  یجوان بس

  .یستنگیري یمتصم ینداز فرا یبخش ماًکند مسلّمی یشوهرش زندگ

 ناف ازدواج رسم که کردند ذکر مطالعه این در پاسخگویان تمامی تقریبا

 شــناختند،می که کســانی از یکی یا خودشــان، بســتگانشــان براي یا بري

ــورت ــت گرفته ص ــم این .اس ــت این به فراگیر رس  نوزاد با دو که معناس

ضایت شان ر ست این بر قرار و درمی آیند هم نامزدي به والدین  که زمانی ا

 کنند. ازدواج باهم شدند بزرگ
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شمگیري طرز به پدیده این رواج ستاهاي ۀهم در چ سی رو  مورد برر

اگرچه  .ندبود یبندســنت پا ینپاســخ دهندگان به ا تمامی یباًتقربود.  باال

شود، با وجود می انتخاب افراد يکه طفل هستند برا یازدواج زمان یکشر

توانند ازدواج با می شــوندمی دختر و پســر جوان همانطور که بزرگتر ینا

عمل حفاظت از  ینمنطق ا را رد کنند. شــان شــده یینتع یشاز پ یکشــر

 افراد مطّلع توسط که طوري همان. ازدواج آنهاست ینو تضمها بچه یندهآ

 لغواش بزرگسالی در را نانوشته وصلت این تواندمی فرد شد، گفته محلی

 کههایی پاسخ اساس بر کند. ازدواج دیگري با کس که بگیرد تصمیم و کند

سخگویان خود از  اتفاق معموالً ست که چیزي ازدواج کردن رد شنیدیم پا

 به طور ولی داده شده فرد به جامعه توسط پیمان این شکستن حق افتد.می

 خانوادگیهاي پیمان چنین نگهداشتن زیرا است، شده تقبیح امري عمومی

سیاراي هقبیل و که ازدواج در داخل  یدر واقع هنگامشود. می تلقی مهم ب

 ثبت آن وجود ندارد. يبرا یضــرورت یچشــود، همی یزيخانواده برنامه ر

ـــوح نها خانواده ـــرار برا یازيبه وض ـــاس یازدواج قانون يبه اص  احس

  کنند.نمی
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  پیمایشهاي یافته

ست که  یدههمواره د سد ازدواج زودهنگام کودکانشده ا ستانر  و  ی

در ده سال  همسريکودك  یشنمودار افزا است. یافته یشبلوچستان افزا

ش شته با چرخ سال  یینرو به پا یگذ سال 1389در  شانرا  1390، تا   ن

ــران  13براي دختران  سن ازدواج” ــال به باال  15و براي پس س

ســالگی و  13خوب اســت. من خواهر و دو خواهر زاده ام در ســن 

سن باال  ستند. ازدواج  ضی ه سیار هم را کمتر ازدواج کرده اند و ب

شود. دختر  شیده  ست به طالق ک ساله بعد از آنکه  13محتمل ا

دختر بزرگ صالح دانسته شد ازدواج کند مشکلی نیست اگر جثه 

 “ بود بهتر و ازدواج جایز است. ولی حتماً باید دیندار باشد.

 
 مولوي عبدالصمد جزینکی

 استان سیستان و بلوچستان
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این افزایش تدریجی و کاهش ناگهانی براي هر دو جنس از سال  دهد.می

   .به بعد صادق است 1390

 

 

 

 

 

 

  سال در استان سیستان و بلوچستان 18میزان ازدواج در سن زیر  29 -3نمودار 

  

استان  یربا سا یسهو بلوچستان در مقا یستانن سنرخ طالق در استا

و  یمذهبهاي ینهزم را نشان داده است. يتر یینتکرار پافراوانی و ها، 

سبک زندگ یتمحروم ستان همراه با  سطح پااي هیلقب یا  یینمنجر به 

اخیر هاي این نرخ در ســـال منطقه شـــده اســـت. ینرواج طالق در ا

  افزایش یافته است.
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  سال در استان سیستان و بلوچستان 18میزان طالق در سن زیر  30 -3نمودار

کان در مجموع نرخ تان و هاي نرخ ازدواج کود ـــ ـــیس طالق در س

ستان هرگز پایین تر از  ست. ازدواج زیر  40بلوچ صد نبوده ا سال  18در

ظ بل مالح قا مار ازدواج اي هبخش  هه را از مجموع آ در نمودار این د

  دهد.می تشکیل

  

  

  

  

  

  

  
  نسبت ازدواج کودکان به ازدواج کل در استان سیستان و بلوچستان 31-3نمودار 

  

 یدر رده سن بیشتر مرد، درصد 32,7درصد زن و  67,3 گویان،پاسخ 

با همســرانشــان  بودند. اکثریت افراد یادرصــد)  16,3و  12,2( 32تا  26

ستگان همسرشان( یا) و درصد 55,1د(ردنکمی یزندگ  ).درصد 18,4با ب

سخ دهندگان بلوچ ( صد) و فارس( 77,6اکثریت پا صد) بودند.  8,2در در

 درصد 38,8درصد و  30,6 یبدر خواندن و نوشتن به ترت ینوالد ییتوانا

سواد بودند و 91,8 مادران و پدران بود. براي سخ دهندگان با صد از پا  در

درصــد). هیچ یک از  20,4(دندســال تحصــیل کرده بو 8میانگین  به طور

پاسخ دهندگان در زمان مصاحبه مشغول تحصیل نبود، و دلیل اصلی این 
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  ترك تحصیل ازداوج کردن بود.

  

   دلیل ترك مدرسه در استان سیستان و بلوچستان 32-3نمودار

  

شتر پاسخ دهندگان  40,8مشغول کار منزل و نگهداري از فرزندان ( بی

درصـد). اکثریت پاسـخ دهندگان  40,8بودند( یدرصـد) و یا خوداشـتغال

دردصــد) بودند. تمام  7) و بقیه مســلمانان شــیعه(85,7مســلمانان ســنی (

شتند که به اعمال مذهبی پایبند بوده و آنها را از  سخ دهندگان اذعان دا پا

  درصد). 59,2دادند(می سالگی انجام 9سن 

  

  باروري زنان

دند، حداقل دوبار زایمان درصــد از زنانی که مصــاحبه شــده بو 93,9

درصد). مراقبت پس از زایمان آنها بیشتر از سوي خانواده  48,5داشته اند(

شان ( 72,7شان ( سر صد) یا خانواده هم ست.  18,2در صد) بوده ا درد
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درصدآنها ذکر کرده بودند که هیچ مشکل وضع حمل نداشته اند و  21,2

ـــد درد ممتد را گزارش دادند.  18,2 ـــد 54,5درص هاي از قرص درص

ستفاده  کرده و  سایل  60,6ضدبارداري ا سخ دهندگان از و صد از پا در

ستفاده نکرده اند.  دانش زنان در مورد پیشگیري از بارداري مانند کاندوم ا

زنانه به هاي یماريو ب یبهداشــت و موضــوعات مامائ یمشــکالت عموم

طرز قـابـل 

ــا ــنپ ــی اي همالحظـ ی

وجــــود  ؛ بـــا بـــود

ســخ از پا این اکثریتی 

درصد) مدعی شدند که همه چیز را درباره این موضوعات  33,3دهندگان(

درصــد از پاســخ گویان گفتند که هرگز  54,5دانند. می حل آنهاي و راه

ـــنید اما زمانی که به اند، هچیزي درباره بیماري پارگی یا زخم زایمان نش

شد که  شخص  شد، م ضیح داده  صد از  27,3طور کامل براي آنها تو در

ــکل را تجربه کرده بودند. ها آن زنان زمانی که باردار  %75,8خود این مش

درصد دیگر خواستار تأخیر در زایمان  21,2خواستند، و می بودند بچه را

  بودند.
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میانگین سنی زنان در زمان اولین زایمان در استان سیستان و  33-3نمودار 

  بلوچستان

 

  باروري مردان

سخ دهنده  شتند( 6اکثریت مردان پا صد) و زمانی که اولین  25بچه دا در

درصــد از این 75ســاله بودند که  21درصــد)  18,8بچه آنها بدنیا آمده بود (

درصد آنها درباره خطرات زمان  25خواستند. می مردان بچه را در همان زمان

ــته و  ــد ای75زایمان اطالع داش ــدرص ن باره در ایان کوچکترین اطالعاتی ش

  نداشتند.

  

  ازدواج و تصمیم گیري

ـــخ دهندگان اخیراً پاس مامی  ها در  ت ازدواج کرده بودند و ازدواج آن

شتر موارد ( . اکثریت آنها بوددرصد) مستقیماً به نامشان ثبت شده 63,3بی

صد) زمانی که اولین بار نامزد کرده بودند 20,4( شتند.  15در سن دا سال 



  231  قیتحق يهاافتهیو  جینتا

 

دیده  تدارك میانجی فرد یک توســط یانپاســخگو ازدرصــد  77,6ازدواج 

خانواده  طرف از رسمی نامزدي یک که گفتند افراد از درصد 51,1بود.  شده

شان شان های صد 51,5بود.  شده برگزار برای  از کمتر شوهرانی از زنان، در

 از کمتر زنانی با مردان از درصد 37,5و  داشتند خودشان از بزرگتر سال 10

  بودند. ازدواج کرده خودشان از سال کوچکتر 10

  

  

  

  

  

 
  میزان رواج انواع ازدواج در استان سیستان و بلوچستان 34-3نمودار 

سخ دهندگان در زمان ازدواج 81,6  صد از پا ستند که با چه می در دان

درصد)،  42,9کنند. برخی از آنها اظهار بی تفاوتی (می کسی دارند ازدواج

شحالی( صد) و غم( 40,8خو شتند.  16,3در صد) دا صد آنها  44,9در در

شوهران یا زنان خویش را تا زمان ازدواج شناختند. نمی مدعی بودند که 

ــد 63,3به اتفاق موارد ( یبدر اکثر قر ــم مبناي برها ازدواج) درص  یمتص

درصد  49تقریباً  بوده است تا خواست پاسخ دهندگان.ها خانواده یجمع

نشــان نیز به همان شــیوه که خود خواســتند که فرزندامی از پاســخگویان

  وصلت کرده بودند ازدواج کنند.
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  میزان رضایت از ازدواج در استان سیستان و بلوچستان 35-3نمودار 

  

ــامل مهریه و ها درصــد از ازدواج 65,9درصــد و  36,7  به ترتیب ش

سه  37,5شد. می شیربها درصد پاسخ دهندگان مؤنث قبل از ازدواج مدر

ـــد آن75بودند، و به رفته  ـــده بود که پس از ازدواج ها درص قول داده ش

  تحصیالتشان را ادامه دهند.

  

ــی یا پیامهاي مواجهه با آموزش ــگیرانه از ازدواج هاي جنس پیش

  کودکان

ــان را با  ــی ش ــخ دهندگان معلومات جنس ــیاري از حاالت پاس در بس

ینترنت درصـــد) یا از طریق ا32,7صـــحبت با اعضـــاي بزرگتر خانواده (

درصد از موارد عقیده داشتند که  26,5درصد) بدست آورده بودند. 12,2(

ید فا یاز و  کان هیچ امت درصــــد دیگر  24,5ندارد، و اي هازدواج کود

جلوگیري از رابطه جنســـی قبل از ازدواج را مدنظر قرار دادند و اطمینان 

 63,3کودك همسري است. هاي حاصل کردند که بکارت از جمله مزیت

رصد از افراد ارتباط بین ازدواج بعدي، تحصیالت باالتر و درك بهتر از د

  دیدند.می زوج را
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یان ( ـــخگو پاس یت  یام معرض در هرگزدرصــــد)  42,9اکثر هاي پ

 قرار جنسی آموزش در معرض یا و کودکان زودهنگام ازدواج از پیشگیرانه

ـــد از آنها گفتند که  36,7با این وجود، بودند.  نگرفته چیزهایی در درص

ـــتی کاس باره  ند. بطور کلی هاي تلویزیون در یده ا کان د  51ازدواج کود

باید ریشه کن   درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد داشتند که کودك همسري

ـــود، در حالی که  ـــتار ادامه آن بودند.  36,7ش ـــد آنها خواس  ۀهمدرص

ــخگویان( ــد آنها) 100پاس ــن از درص . بودند بی اطالع ازدواج قانونی س

ســالگی را براي ازدواج دختران  15درصــدي از افراد ســن  26,5اکثریت 

درصد پاسخ گویان  26,8 ۀدانستند، و براي پسران، به گفتمی بسیار پایین

  بود. 20تا  17این سن بین 

  

  جنسیتیهاي نگرش
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در پیدا کردن شغل دارند

د چ�ھ مردان باید تصمیم بگیرن�
زم��انی ب��ا ھمسرانش��ان رابط��ھ 

جنسی داشتھ باشند
زنان باید کتک بخورند

ب����������اکرگی قب����������ل از ازدواج 
ضروری ست
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  بلوچستانجنسیتی در استان سیستان و هاي میزان توافق با نگرش 36-3نمودار 

  

  

  

 

 

 

 

 

 
  خانگی در استان سیستان و بلوچستانهاي تصمیم گیري 37-3نمودار 

 

  خشونت جنسی زنان

شارکدام از  یچه سخ دهندگان ا ساي هپا تعرض و تماس  ی،به تجاوز جن

شتند شانیلبر خالف م درصد از زنان متأهل رابطه جنسی اجباري  54,4. ندا
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شتند یا  سی که در این رابطه دا سا شان را تجربه کرده بودند و اح سران با هم

درصــد موارد  69,7درصــد). در 15,2درصــد) و یا خشــم(36,4ناراحتی بود(

شیاء به وي اتفاق افتاده بود، در حالیکه  شوهر، تهدید یا پرتاب ا بدرفتاري با 

  ازین موارد همراه با احساس خوشایندي بوده است.درصد  30,3

  

  

  

  

  

  

 
  احساس در مرد آمیزش اجباري در استان سیستان و بلوچستان 38-3نمودار 

  خشونت خانگی مردان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خشونت خانگی مردان در استان سیستان و بلوچستان 39-3نمودار 
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 . استان آذربایجان غربی5

  محدوده جغرافیایی

ـتان  ــمال اسـ آذربایجان غربی واقع در ش

غرب ایران یک ناحیه کوهســـتانی در جوار 

 مرزهاي ترکیه، عراق و جمهوري آذربایجان

باشــد. برخالف نام این اســتان که تســلّط می

نمایاند، جمعیت این ناحیه را می راها آذري

بان تشـــکیلهاي اکثریت اکراد واقع در شـــهر دهد. طبق آخرین می کرد ز

ــماري در  ــرش ــال س ــتان برابر با  1393س نفر بوده  3201000جمعیت این اس

کرد اکثراً سنی مذهب بوده در هاي ). مردم در شهر1393است(سالنامه آماري، 

ترك نشــین دین تشــیع اکثریت دارد. اســتان آذربایجان هاي حالی که در شــهر

سنی غربی هفتمین رتبه در ازدواج دختران در گر سال و پنجمین  14تا  10وه 

سال را داراست. در ازدواج زودهنگام پسران در  19الی  15ه در گروه سنی تبر

سنی  سومین و چهارمین رتبه در گروه  ستان،  الی  15سال و  14الی  10این ا

ســـال را دارد. این اســـتان رتبه پنجم و چهارم را در ازدواج کل دختران و  19

را داراســت.  ســال 19الی  15ســال و  14الی  10ســنی هاي پســران در گروه

شدند، شامل؛  تعییناین استان گیري مجموعه هفت شهر دو خوشه اول نمونه

 48ارومیه، بوکان، خوي، مهاباد، میاندوآب، ســـردشـــت و ســـلماس. بیش از 

مصــاحبه در روســتاهاي منتخب از این هفت شــهر انتخاب شــدند من جمله؛ 

قاســـملو، قرین دره، زنگالن، ع کان، ترکان، پیرعلی، دره  یبلو، دزه، زیوه، تول

ســـورکان، کیتکه، ربط، بناویله کوچک، لیالن، زمزیران، کله گاوي، پســـک ، 
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  .بیلوار، باال آباد، مظفرآباد و چیچک

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  کار میدانی در استان آذربایجان غربی. عکس: کامیل احمدي

  مروري بر مشاهدات

ــی جامع در حین اولین مرحله در مطالع ــان  ۀبررس این منطقه نش

تان  ـــ ها در نواحی مختلف این اس جار ـــوم ازدواج و هن که رس داد 

فاوت ـــوري از ت با منش یب، تیم پژوهش  به این ترت ند و  فاوت و ها مت

فاوت در هر منطق یات مت ـــمار فرهنگی و جزئ مورد  ۀتنوعات بی ش

و ترین بررسی آشنا شد. در برخی مناطق مانند بابل آباد (خوي) رایج

ـــکل ازدواج فراترین مقبول نه بود. این امر چنان عادي و ش ر از خا

رایج بود که به  شکل یک هنجار مقبول اجتماعی در آمده بود. سطح 

ــه ابتدایی  ــت آمده کالس پنجم در مدرس ــیالت به دس میانگین تحص

بود. تقریباً در تمامی موارد دختران با شــریکشــان از خانه فرار کرده 

  بودند. 
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شهرها و روستاها نی سایر  سنت در  ز رایج بود، با این وصف این 

شــد. در برخی از مناطق می دیدهها اندکی در جزئیات آنهاي تفاوت

با توجه به اهمیت باورهاي مذهبی مشـــابه (شـــیعه و ســـنی بودن)، 

همانطور که در منطقه روستایی زنگالن (ارومیه) دیده شد، ازدواج با 

عرف اکثر  نمود. برخالف اینمی افراد خارج از این دو فرقه نامرسوم

روســتاها، مانند روســتاي ترکان (ارومیه)، داشــتن باور دینی یکســان 

ـــکل ـــوع مهم در ش ازدواج نبود. در ترکان آنچه به گیري یک موض

ــوم تبادل زنان و فرار از می فراوانی یافت ــد، رواج قابل توجه رس ش

ـــت محلّی و رهبران دینی و  ۀخانه بود. در این موارد، معتمدین برجس

یانیون ناآرامی روح خاموش کردن  طه گر را براي  ـــ و ها نقش واس

ـــمکش فاها کش عه محلی ای با می در جام ـــی موارد  ند و در بعض کن

 شد.می ناموسی بالقوه جلوگیريهاي از قتلها آن ۀمداخل

ـــابهی پایین بود که از  ـــن ازدواج در تمامی نواحی به طرز مش س

شد. می متغیر دیدهکودکی گرفته تا دوران نوجوانی هاي نخستین سال

 9در روســـتاي مظفرآباد (میاندوآب) میانگین ســـن در زمان ازدواج 

سال  ساله  7مواردي از ازدواج یک دختر  1394سالگی بود. اما در 

براي مثال، کودکان  نیز ثبت شــده اســت. در روســتاي بیلوار (خوي)

با عجله و اغلب در پاســخ به منابع تکنولوژیکی جامعه  بســیار جوان

تلفن هاي شــدند. والدین اغلب اســتفاده از گوشــیمی واج دادهازد

شبکه شانهاي همراه و  کردند تا می محدود اجتماعی را براي فرزندان

ـــیوه ـــین هاي از تأثیرات این ابزارها بر ش ـــان زندگی پیش فرزندانش

ـــار اجتماعی براي ازدواج زودهنگام عمده ترین جلوگیري کنند. فش
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که ــــت نمی دلیلی بود  ندان گذاش که فرز ند  جازه ده لدین ا وا

خردســـالشـــان مجرد بمانند. همانطور که مداوماً دیده شـــد، ازدواج 

زودهنگام کودکان در بعضــی اجتماعات ایران یک ســنت پابرجا و با 

سیلمی قدمت باقی صت ۀماند که به و صیالت، فر هاي فقر، کمبود تح

را  که حقوق زنان و دختراناي اقتصـــادي همچنین رســـوم اجتماعی

ـــمیممی محدود ـــتقالل تص ـــان را از آنگیري کنند و اس ها فردي ش

ــاختار می ــد. ازدواج زودهنگام کودکان در درون س گیرد تقویت میش

مادون بودگی دختران در جامعه شــکوفا شــده اســت و در اســتان 

جان غربی، نگرانی بای ماعی و فشـــارهاي آذر محلی  ۀجامعهاي اجت

  همسري بوده اند. عامالن محرك و تقویت گر کودك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بیلوار (خوي) داراي نرخ باالي ازدواج زودهنگام کودکان در استان آذربایجان 

  غربی است. عکس: کامیل احمدي
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هاي کاري کشاورزي، فرش بافی و کورههاي بیگاري کودکان در زمینه

گام کودکان، زندگی دختران  ـــت. در ازدواج زودهن  –آجرپزي رایج اس

قل ســــال یهاي حدا خانگی و  -ازدواجشــــان ۀاول هاي  کار جام  با ان

شود. می شوهرشان تعریف و تبیین ةنیاز شوهران و خانوادسازي برآورده

 روشن است که ازدواج به معناي پایانی براي تحصیالت رسمی یک دختر

  باشد.می

و تدارك گیري دختران معموالً در زمانی که ازدواجشان در حال شکل

شــدن اســت و یا اندك زمانی پس از ازدواجشــان از مدرســه ترك  دیده

شود نمی کنند. تحصیالت صرفاً براي دختران مفید و کارا دیدهمی تحصیل

 ةی بر دوش خانوادیزیرا مدارس یا در دسترس نیستند و یا هزینه مالی باال

این امر اســت که والدین  ةگذارند. در واقع دلیل برجســته و عمدمی فقیر

شان راارز چیزي نیست که بینند زیرا تحصیالت نمی ش تحصیلی دختران

با وجود  ـــد.  به نظر برس کارکردي  ید و  ـــان مف با زندگی ش باط  در ارت

ـــترس، والدین اغلب ازدواج را بهترین گزینه براي هایی جایگزین در دس

گذارد: تصمیم والدین می بر جاياي هبینند. این تأثیر دوگانمی دخترانشان

تواند خود کارکردي از پتانســیل می دختر براي زود ازدواج دادن ويیک 

تحصــیلی کمی دارد، هاي آموزشــی یک دختر باشــد، دختري که موفقیت

به اش احتمالی کوچکتري را هم در کســب و کار احتمالیِ آیندههاي زیان

ـــیل وي در  ۀپایین تري براي ادام ةخواهد آورد، درنتیجه انگیز بار تحص

سه ب صیلی قوي تري دارند دیدهمقای ضعیت تح شود. می ا دخترانی که و

لدینِ ـــت که وا گام وي  محتمل اس به ازدواج دادن زودهن چنین افرادي 
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  راغب تر باشند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شوهر پیدا کرد و اولین فرزندم را در  13پدرم در ” سالگی برایم 

سـالگی به دنیا آوردم. اطالعی از چند و چون مهریه ام ندارم.  14

ــتاده بود. با وجودي که  ــه نفرس  13پدرم مرا هیچ وقت به مدرس

ســالگی ازدواج کردم و دوره هاي اول ازدواجم جز بیماري چیزي 

نبود، ازدواج زودهنگام را مناسب نمی دانم اما دوست دارم دخترم 

سی  15در  شود و ک سالگی ازدواج کند تا درگیر روابط عاطفی ن

 “ را نداشته باشد.قصد رابطه و سوء استفاده از او 

 
 ساله 27شهین، 

 ارومیه -روستاي پیرعلی
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پس از ازدواج، دسترسی دختر جوان به تحصیالت رسمی و حتی غیر 

ــته ــتري محدود و کاس ــدت بیش ــمی با ش ــود، زیرا بار کارهاي می رس ش

ـــیالت را  ماعی ، ازدواج و تحص هاي اجت جار ندداري و هن خانگی، فرز

ند (میثور و همکاران، می ناهمخوان هارت هاي1382دان نه دارِي  ). م خا

  دهد.می قرار عاوخته شده تحصیالت رسمی را تحت شعآم

ــتر موارد دلیلی ارائه ــط مردان جامعه قبول و می در بیش ــد که توس ش

ـــده بود و زنان آن جامعه نیز بدان عمل کردند. معموالً این می الحاق ش

انواده است که تصمیمات تحصیلی را به پدر، برادر یا سایر اعضاي مرد خ

ّت دختر یدي براي عف هد جه ت ماعی و درنتی یک انحراف اجت  عنوان 

  بینند.می
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  استان داراي ترکیبی از جمعیت کرد زبان و ترك زبان است.

  کامیل احمديعکس: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من در این مصاحبه به کتاب ها و آموزه هاي دینی مراجعه نمی ”

سالم جوا ست که دین ا ضح ا شویق به ازدواج در کنم. وا نان را ت

ســـنین جوانی کرده و تأکید دارد که خانواده ها شـــرایط ازدواج 

ست که با  صی من این ا شخ سهیل کنند. اعتقاد  شان را ت فرزندان

با درنظر گرفتن  گام و  ناك ازدواج زودهن قب خطر به عوا جه  تو

ند، ازدواج  ندگی می ک عه امروزي در آن ز جام که  ـــرایطی  ش

اي جسمی، جنسی و روانی به کودك وارد می زودهنگام آسیب ه

سب ازدواج  سن منا صاً بر این باورم که  شخ آورد. از این رو بنده 

ــن کم تنها در  18باالي  ــت. با این حال ازدواج در س ــالگی س س

ست. من  شد، اجتناب ناپذیر ا ضروري و تنها راه حل با زمانی که 

سرانم ( دختر ندارم) گفته ام بروید و عا شه به پ شوید. همی شق 

شید که از رابطه تان  ست. اما مواظب با سانی  ست، ان شق زیبا ع

ســوءاســتفاده نکنید و از حد و مرزها نگذرید زیرا عواقب زیان بار 

 “فرهنگی و اجتماعی براي دختر در پی خواهد داشت. 

 
 امام جماعت مسجد عشره و بشره -مال حاج سید حسن واژي

 پیرانشهر، آذربایجان غربی
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ند ما باز که خودشــــان  مادران جوانی  که  لب این از ازدواج اي هجا

زودهنگام کودکان بودند، این میراث را به دختران خودشان با اجازه ندادن 

سایر انتخاب کردند. یک می منتقلاش زندگیهاي وي به ادامه تحصیل و 

ست که زنان از  ةدلیل عمد صمیمرایج این ا شدگیري روند ت اند، هحذف 

که این بر زندگی خودشــان، ســالمت جنســی و رفاهشــان تأثیر گذاشــته 

ـــت. آن عها اس گاه زن را در درون می زندگیاي هدر جام که جای ند  کن

نه تعریف یاري از این زنان می چهارچوب دیوارهاي یک خا ـــ کند. بس

ند ـــت کان هس خاب دیگري براي آن ،موافق ازدواج کود وجود ها زیرا انت

دانند. کودك عروســان در می ندارد. کودك همســري تنها چیزي ســت که

شته و  شی ندا سی ازدواج کنند هیچ نق انتخاب اینکه چه زمانی و با چه ک

ــتند که این به  ــان هس ــوهرش ــوهر و خانواده ش داراي کمترین تأثیر بر ش

ــع ــد و توس ــت براي رش ــت. آگاه ۀمعناي نبود فرص ــان اس ی از حقوقش

ــند. نمی درنتیجه ــتار هیچ انتظاري باش توانند مدعی هیچ حقوقی و خواس

ازدواج دادن فرزندانشـــان در کودکی یک هنجار اجتماعیِ آرمانی شـــده 

  است.

ـــتی، همچنین هاي و حمایتها نقش زیربناي قدرتمند، برنامه بهداش

شتی که با ازدواج زودهن سالمت و بهدا سی به خدمات  ستر گام کودکان د

توانند اثر مثبتی بر رساندن اطالعات اولیه در خصوص می کنند،می مقابله

سائل زنانه، زخمهاي بیماري سی، عفونت ها، م سائل هاي جن زایمانی و م

ـــت.  ۀزنان مربوطه را در اختیار مردم قرار بدهد. این از اهم اولویت هاس
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سوبرخی ر ستر سانی به هیچ ستاها از جمله درین قلعه در ارومیه، د ی آ

ساکنین این  ست که  شده ا شتی ندارند و این باعث  کلینیک یا مرکز بهدا

منطقه مجبور باشند در صورت اضطرار به شهرهاي اطراف مراجعه کنند. 

ـــملو باز هم در ارومیه، وجود مراکز  ـــتاها مانند دره قاس در برخی روس

ساکنین شتی منجر به باال رفتن موجی از آگاهی در میان  ست.  بهدا شده ا

براي مثال با فراهم کردن وســایل پیشــگیري از بارداري از جمله قرص و 

 آموزشی، زنان در این روستا داراي سطوح باالتري ازهاي کاندوم و جزوه

شی باالتري  دانش در مورد سهیالت آموز سائل زنانه بودند. در نتیجه ت م

تحصـــیل نیز به ادامه ها هم براي کودکانشـــان وجود داشـــت و خود آن

شمار  کودکان و نرخ ستا کاهش هاي عالقمندتر بودند.  موالید در این رو

سالهاي اخیر تقویت کرد. می یافته بود که ادعاي پیشرفت و توسعه را در 

سانی در اختیار می این خدمات سب بوده و به آ ست ارزان قیمت و منا بای

  ساکنان روستایی قرار گیرند. 

  

  پیمایشهاي یافته

سال در استان آذربایجان غربی، با تفاوت عمیقش  18زیر سن ازدواج 

ده ســاله رو به کاهش نهاده اســت. شــمار  ةمیان دختران و پســران در باز

کنند به شــدت باالتر از شــمار می ســال ازدواج 18دخترانی که زیر ســن 

دهد که در هر دو جنس، استان روند کند می پسران است. شکل زیر نشان

  اخیر پیش گرفته است.  ۀنزولی را در ده
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  سال در استان آذربایجان غربی 18میزان ازدواج زیر سن  40-3نمودار 

 حال در استان این درها جنسیت هردوي در طالق آمار زیر شکل مطابق

 در ســال 18 زیر دختران میان در این افزایش ســطح اما اســت بوده افزایش

 از شمار بیشتري هرساله که معناست بدان این است. باالتر پسران با مقایسه

 بسیار مردي با خردسال دختري که زمانی خصوصاً شوند.می بیوه کودکان

ـــت، خودش ازدواج کرده از بزرگ تر ـــود امر این اس یده می ش  داغ .د

 که و موقعیتی آوردمی همراه به فرد براي طالق که ننگی ۀلک و اجتماعی

ــیاري دارند، جامعه در زنان  و کردن تنها زندگی به وادار را دختران از بس

  کند.می حمایتی بدون فرزندانشان کردن بزرگ

  

  

  

  

  

  
  

  سال در استان آذربایجان غربی 18میزان طالق در ریز سن  41-3نمودار 
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شده در  شی  شم پو سیِ چ شري و جن سائل حقوق ب بیوگی یکی از م

واحی درون ســاختار ازدواج زودهنگام اســت. این امر خصــوصــاً در ن

روستایی، جایی که سنن و رسوم و تفاسیر تبعیض گرانه از قوانین مذهبی 

شود، شدت می حاکم است و فقدان سن قانونی نوین ازدواج در آن دیده

صادي، سازي دارد. تبعات بیوگی از جمله مطرود ستگی اقت اجتماعی، واب

سی و انحرافات  سیا شقات  شدگی و تبعیض قانونی، م شیه واقع  در حا

شريحقو شد. تمامی این پیامدها زمانی که فکر کنیم یک کودك می ق ب با

شــوند(گودارد، ب.ت). می شــود ســخت تر و شــدیدترمی مواجهها با آن

  کودك بیوگی میراث کودك همسري ست. 

شود، نسبت نرخ ازدواج زودهنگام می همانطور که در شکل زیر دیده

سبت کل ازدواج 18زیر  ساله هاي سالگی به ن ستان در یک مقیاس ده  ا

  درصد بوده است.  40الی  30همواره مابین 

  

  

  

  

  

 
  نسبت ازدواج زودهنگام به ازدواج کل در استان آذربایجان غربی 42-3نمودار 

  

  پیش زمینه

سخگویان معموالً در محدود سال قرار دارند که در  25الی  19سنی  ةپا
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ــد زن و  70ها میان آن ــد مرد  30درص ــد از آن 70,8بودند. درص با ها درص

همسرشان.  ةا خانواددرصد ب 22,9ان زندگی کرده و سایر همسر یا شوهرش

درصد از پاسخگویان کرد و  51,2تصادفیِ بکار گرفته شده، گیري طبق نمونه

 56,3ترك بودند. زبان متداول در این اســـتان کردي ( ها درصـــد آن 47,9

پاسخگویان هر  باشد. تحصیالت والدینِمی درصد ) 43,8درصد) و ترکی (

ـــد از مادران و  27,1دو پایین بود (تنها  ـــد از پدارنِ افراد  35,4درص درص

درصد از پاسخگویان مشغول  62,5پاسخگو قادر به خواندن و نوشتن بودند).

صد از آن 10,4به کار خانگی و فرزند داري بوده و  شتند. ها در شغل آزاد دا

ی پاســـخگو کدام از  ند و هیچ  یل نبود حال تحصـــ مان تحقیق در  ان در ز

ستا بود. ترین عمده سه، نبود مدارس در نزدیکی رو شان براي ترك مدر دلیل

درصــد) کالس دوم و کالس  12,5باالترین ســطح ســواد در اکثریت افراد ( 

درصد  62,5درصد) در مدرسه ابتدایی بود. درمیان پاسخگویان،  12,5پنجم (

شان این تکالیف را از  77,1دادند و می جامتکالیف دینی خود را ان صد ای در

  سالگی آغاز کرده بودند. 11حدود سن 
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  دلیل ترك مدرسه در استان آذربایجان غربی 43-3نمودار 

  

  باروري زنان

ها درصد از زنان حداقل یک بار زایمان کرده بودند و اکثریت آن 61,8

اده شـــوهرشـــان گرفته بودند. پس از زایمانشـــان را از خانوهاي مراقبت

ــنی این مادران  ــال ( 17میانگین س ــد) بود. زایمان طوالنی  20,6س درص

در ها داشــتند. دانش آن فرزندآوريمشــکلی بود که زنان در ترین بحرانی

زنانه از جمله زخم زایمانی در ســطح هاي خصــوص ســالمت و بیماري

  متوسط و در برخی روستاها باالتر از متوسط دیده شد.

  

  

  

  

  

  

  

  
  سن زنان در زمان اولین زایمان در استان آذربایجان غربی 44-3نمودار 

  

  باروري مردان

سخگویان مرد ( صد) داراي حداقل دو فرزند بودند و  74,4اکثر پا در

ــیاري از آن ــن ها بس ــده بودند ( 17در س ــالگی پدر ش ــد).  35,7س درص

شوند دار زمان بچهخواستند که در همان می درصد از مردان 71,4اکثریت 
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ما  هد. می درصــــد ترجیح 28,6ا نده رخ د فاق در آی که این ات دادن 

 28,6خطر در میان زنان باردار نداشته و هاي پاسخگویان اطالعی از نشانه

باور داشــتند که باالترین تهدید در ســالمت مادر خونریزي ها درصــد آن

رداشــتند که درصــد مردان اظها 57,1شــدید در حین زایمان اســت. دیگر 

  بیماري زخم زایمانی را تابحال نشنیده اند. 

  ازدواج و تصمیم گیري

سخگویان گزارش دادند که در زمان ازدواجشان در  37,5 درصد از پا

مراسم خود حضور نداشته اند و شخص دیگري به جاي ایشان مراسم را 

 62,5هرگز ثبت نشــدند. در ها درصــد ازدواج 12,5برگزار کرده اســت. 

د موارد یک فرد واســط و میانجی ازدواج را تدارك دیده اســت و درصــ

شده توسط خانواده  79,2 سمیِ تدارك دیده  شان یک نامزدي ر درصد ای

  شان را داشته اند.

  

  

  

  

  
  فراوانی انواع ازدواج در استان آذربایجان غربی 45-3نمودار 

  

دانســتند که می درصــد موارد، پاســخگویان 75مشــخص شــد که در 

درصد از  25جشان در حال تدارك دیده شدن است، درحالیکه سایر ازدوا

ست ازدواج کنند. نمی افراد ستند که با چه کسی قرار ا درصد از  41,7دان
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شته،  ضایت دا سخگویان از نتیجه ازدواج خود ر صد افراد بی  52,1پا در

ـــد ناراحت و  4,2تفاوت،  ـــد به خاطر عدم توانایی ادامه  2,1درص درص

خواســـتند که می درصـــد از افراد 35,4ی بودند. تنها تحصـــیل عصـــبان

  فرزندانشان نیز به همان شیوه که خود وصلت کرده بودند ازدواج کنند.

ــخ ازدواجِ 18,8 ــخگویان خواهان به هم زدن و فس ــد از پاس بر  درص

ــدند. مجموع  مبناي ــان بودند اما موفق به این کار نش ــمیم خانواده ش تص

ها درصــد ازدواج 8,3جهیزیه شــده و در شــامل ها درصــد ازدواج 87,5

سنی در زمان نامزدي  شده بود. براي زنان، میانگین   15شیربها پرداخت 

درصد) بود. اکثر  12,5سالگی ( هر دو  14و  13درصد) و  27,1سالگی (

ـــان  10به ازدواج مردانی درآمده بودند که حداقل ها آن ـــال از خودش س

رفته و بدین نمی از ازدواج به مدرســـه بزرگتر بود. هیچ کدام از زنان قبل

  ترتیب به هیچ کدام نیز قول تحصیل پس از ازدواج داده نشده بود. 

 

  

  

  

  

  
  میزان رضایت از ازدواج در استان آذربایجان غربی 46-3نمودار 

  

شگیرانه از ازدواج زودهنگام  سی و پیام پی مواجهه با آموزش جن
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  کودکان

طریق ســایر بزرگســاالن خانواده در بیشــتر موارد آموزش جنســی از 

ــد) و از طریق کانال 62,5( ــد) دریافت  16,7(اي هماهوارهاي درص درص

ـــده بود ـــخگویان بر این باور بودند که هیچ فایدش در اي ه. اکثریت پاس

ستان دیده ها ازدواج زودهنگام کودکان نیست. همانطور که قبالً در سایر ا

می در خصوص مقابله با ازدواج درصد از پاسخگویان هرگز پیا 31,3شد، 

ازدواج ســازي درصــد افراد خواهان متوقف 64,6کودکان نشــنیده بودند. 

ما  قد  22,9کودکان بودند ا به تداوم آن دادند و معت ـــد موارد رأي  درص

بدن و فرهنگ  ۀبودند که ازدواج زودهنگام بستگی به عواملی از جمله جث

ــد افراد 91,7خانوادگی دارد.  ــن قانونی ازدواج داننمی درص ــتند که س س

درصد افراد بر این باور بودند که  16,7براي دختران و پسران چند است. 

سیار  20سالگی براي ازدواج دختران و  15 سران ب سالگی براي ازدواج پ

یدئال براي ازدواج  ـــن ا ند که س ـــت ـــت و اکثر افراد اظهار داش زود اس

  درصد). 25سالگی ست ( 20فرزندانشان 

  

  جنسیتی هاينگرش

شان در هاي تجزیه و تحلیل نگرش ش سیتی با عطف به زنان و نق جن

چشـــمگیري بود. آســـیب هاي حاکی از وجود تفاوتها تصـــمیم گیري

ـــان دارد. موفقیت ـــه در زمان نوجوانی ش اندك هاي پذیري زنان ریش

امکان اشتغال با ازدواج زودهنگام  ۀتحصیلی با تبعات بلند مدتش در زمین

با ازدواج دادن زودهنگام دختران می ادغام ـــود. حفظ آبروي خانواده  ش

ما نیز نشان هاي باکره در محوریت سنّت کودك همسري قرار دارد و یافته
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داد که در این اســـتان باکرگی در ازدواج از اهم موضـــوعات مورد توجه 

درصد از افراد به  85,4توان این نگرش را در شکل زیر دید که می است.

سیار اندکی با باکرگی پی سخگویان موافقت ب شتند. پا ش از ازدواج باور دا

شریک زندگی شان دادند (تنها اش حق دختر در انتخاب  صد) در  7ن در

سبت 75حالیکه  سران ن شان این حق را به پ صد ای هاي دادند. نقشمی در

نمود. از آنجا که ازدواج زودهنگام می جنسی محول شده بدیهی و آشکار

گاه زن را نه تعریف جای خا ـــمیممی در  قدرت تص ند و  وي را گیري ک

نماید، زنان مســـئول به دوش کشـــیدن بار کارهاي خانگی در می محدود

ـــوند. می نظر گرفته ـــد افراد بر این باور بودند که کارهاي  81,3ش درص

  باشد. می زن ۀخانگی و مراقبت از فرزندان تنها و تنها وظیف

شان شابهاً، نمودار زیر ن صمیم نهایی را در نمی د که زناندهمی م توانند ت

خصوص اینکه چه زمانی و چه تعداد فرزند داشته باشند بر عهده گیرند. این 

ــمیماي امر تأثیر منفی ــت. این به معناي ها آنگیري بر توانایی تص ــته اس داش

قابلیت تصمیم مشترك زوجین و یا تصمیم مرد به تنهایی است. تصمیمات 

  درصد). 47,9شود (می  توسط زنان گرفتهکوچک خانگی اکثراً

 

 

  

  

  

  

  

7

75
72.9

89.6

83.3

81.3

58.3

35.4

31.3

85.4

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
دخت��ران م��ی توانن��د خ��ود ش��ریک 

زندگی شان را انتخاب کنند

 پسران م�ی توانن�د خ�ود ھمسرش�ان
را انتخاب کنند

دخت���ران م���ی توانن���د خ���ود تص���میم 
بگیرند کی ازدواج کنند

پس���ران م���ی توانن���د خ���ود تص���میم 
بگیرند کی ازدواج کنند

ھ���ر دو ج���نس حق���وق براب���ری در 
ادامھ تحصیل دارند

ندتنھا زنان باید فرزند داری کن

 ھر دو جنس دارای شانس برابری
در یافتن شغل ھستند

ی ب��ا م��ردان بای��د تص��میم بگیرن��د ک��
ھمسرانش��ان رابط��ھ جنس��ی داش��تھ 

باشند

زنان باید کتک بخورند

 ب��اکرگی قب��ل از ازدواج ض��روری
است



  طنین سکوت 254

 

  

  

  

  

  
 جنسیتی در استان آذربایجان غربیهاي توافق با نگرش 47-3نمودار 

 

  

  

  

  

  
  خانگی در استان آذربایجان غربیهاي تصمیم گیري 48-3نمودار 

  

  خشونت جنسی زنان

تمامی پاســـخگویان زن اظهار داشـــتند که هرگز برخالف میل خود مورد 

شان بدون میل خود وادار به  5,9لمس مرد دیگري قرار نگرفته اند و  صد ای در

درصد زنان مجبور به آمیزش جنسی اجباري با  52,9لمس مردي شده بودند. 

ساس خو شده بودند بدون اینکه قدرت چانه زنی یا ابراز اح شان  د را شوهران

سته عبارت بود از  شان در خصوص این آمیزش ناخوا سات شند. احسا شته با دا

 2,9درصد) و لذت ( 5,9درصد)، خشم ( 20,6درصد)، تنفر ( 26,5ناراحتی (

درصــد) بود. درصــد زنانی که با شــوهرانشــان بدرفتاري کرده یا وي را تهدید 

  درصد بود.  44,1درصد و  64,7کرده بودند به ترتیب 
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  احساسات در مورد آمیزش اجباري در استان آذربایجان غربی 49-3مودار ن

  خشونت خانگی مردان

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  خشونت خانگی مردان در استان آذربایجان غربی 50-3نمودار 

  

احساسات در مورد آمیزش اجباری
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  . استان هرمزگان6

  جغرافیایی ةمحدود

ستان  مرز هم ایران جنوب در هرمزگان ا

 امارات و عمان کرمان، فارس،هاي اســتان با

 سرشماري آخرین طبق.  است عربی متحده

 با برابر اســتان این جمعیت ،1393 ســال در

 بلوچ و عرب فارس،هاي قومیت.  )1393باشد (سالنامه آماري، می 1676000

و  عمان دبی، قطر، با استان این مجاورت.  دهندمی شکل را استان جمعیت این

صادي و فرهنگی اثري یمن ستان این در اقت شته ا ست دا  جنوبیهاي بخش.  ا

 اهل را آن شمالیهاي بخش و مذهب، سنی مسلمانان عمدتاً آن جزایر و استان

 10 سنی گروه در ازدواج در سوم رتبه هرمزگان استان.  دهندمی تشکیل تشیع

 باالي آمار با ایرانهاي اســتانترین محروم از یکی و داراســت را ســال 14 الی

  .باشدمی مادران میر و مرگ

  

  مروري بر مشاهدات 

ستان در رایج اعتقاد یک شابه هرمزگان ا ستوایی، مناطق سایر م  این ا

ست که شد دما و گرما ا سریع را افراد بلوغ و ر  همین بر دختران کند.می ت

ساس شد سریع تر ا سماً به قدر و کنندمی ر  در که شوندمی بالغ کافی ج

عامل تعیین  فرد ســن که زمانی در حتی امر این کنند. ازدواج پایین ســنین

ــت ازدواج ةکنند ــدق نیس  زودهنگام ازدواج اســالمی کند. توجیهمی ص

ست این کودکان  ازدواج شرایطی چنین تحت زودتر چه باید هر فرد که ا

ـــتان ـــایر اس در درون چهارچوب قوانین ها کند. برخالف آنچه که در س
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دي به باال اســالمی دیده شــد، بیشــتر افراد در اســتان هرمزگان اهمیت زیا

   دهند.نمی بودن مهریه

  

  

  

  

  

  

  

استان هرمزگان، باالترین استان در رواج ختنه زنان و پنجمین استان در رواج 

  ازدواج کودکان. عکس: کامیل احمدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مدرس علوم قرآنی ” حانی و  یک رو حانیِ زن و دختر  من رو

ست. از  شده ا صیه  ستم. طبق قوانین قرآن ازدواج زودهنگام تو ه

ـــران مانند  منظر عرفی و فرهنگی من معتقدم که دختران و پس

شع شوند.  شته  ستند که باید از هم دور نگه دا له آتش و پنبه ه

 “ هرچه زودتر خاموش کنید. هاي این آتش گناه را با ازدواجِ

 
 مولوي آمنه رستگار

 روحانی شهر جاسک، استان هرمزگان
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ی یهاهزینه روي اهمیت بر این مهریه، روي بر تأکید بودن کم برخالف

که  (اتاقی حجله اتاق کردن فراهم و مراسم ازدواج صرف که داده شده قرار

شان شب اولین زوج  زیادي مقدار شود.می گذرانند)می آن در را ازدواج

ستن متجمالن و طراحی صرف پول  عروس پدري منزل در حجله اتاق ۀآرا

ساس بر شود.می سوم ا  چهل تا اتاق این زوج در اجتماعی هنجارهاي و ر

قامت روز تاق حجله پیش از می ا تان ترك ا ـــ ند. در برخی نواحی اس کن

ست و به لحاظ اجتماعی بی  شده ا شده امري تنقیح  سرآمدن زمان معین 

ساب آید. مایحتاج زوج من جمله خوراك می ادبی و غیر قابل قبول به ح

تا ایشان بتوانند این مدت زمان چهل شود می فراهمها و پوشاك براي آن

  روزه را در اتاق بمانند. 

ـــب توافقات خانواده ـــوم فراهم آوري جهیزیه بر حس ها آداب و رس

ــود. اما عمدتاً داماد و خانوادهمی انجام نماید و می جهیزیه را فراهماش ش

  کنند. می در خرید اسباب و لوازم خانههایی عروس نیز کمک ةخانواد
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  قشم، استان هرمزگان.  ةاتاق حجله در جزیر

  عکس: م.معارف وند

  

  پیمایشهاي یافته

 اســـتان ها، اســـتان دیگر از آمده دســـت بههاي داده با همخوان

گان ند داراي نیز هرمز گام ازدواج نرخ مجموع در نزولی رو  زودهن

شدمی کودکان سیهاي تفاوت .با سیار هنوز جن ست، ب  همانطور باال

ــته ۀده تغییرات نمودار که  دهد،می نشــان ازدواجهاي نرخ در گذش

 کاهش با تدریج به و آغاز هرمزگان اســتان در همســري کودك رواج

ــده روبرو ــت ش ــدهاي مقابل، در. اس ــتان در طالق درص  افزایش اس

 روند این و شده تبدیل مطلقه زنان به سال 18 زیر دختران.  یابدمی

  .است نهاده رشد به رو هرساله
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  سال در استان هرمزگان 18فراوانی ازدواج زیر  51-3نمودار 

  

 

  

  

  

  

  

  
  سال در استان هرمزگان 18فراوانی طالق در زیر سن  52-3نمودار 

  

سبت زیر نمودار ستان در کل ازدواج به را کودکان ازدواج ن  طول در ا

ــته ۀده ــان گذش ــده ارائههاي داده که همانطور .دهدمی نش  نمودار در ش

ند، گویاي ـــد 30 از کمتر هرگز کودکان ازدواج آن  کلهاي ازدواج درص

  .است نبوده استان
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  نسبت نرخ ازدواج کودکان بر ازدواج کل دراستان هرمزگان 53-3نمودار 

  

  پیش زمینه

 ترتیب به(  سال 29 تا 26 بین سنی ةمحدود در عمدتاً دهندگان پاسخ

 و زن آنان درصد 82,4 میان این در که داشتند قرار) درصد 11,8 و 21,6

صد 17,6 شان ازدواج از پس افراد ةخانودا ترکیب. بودند مرد در  که داد ن

 از درصد 27,5 و خود همسر یا شوهر با دهندگان پاسخ از درصد 35,3

ضاي باها آن ستفاده با. کردندمی زندگی شان زندگی شریک ةخانواد اع  ا

 51( بندريهاي قومیت میان از پاسخگویان تصادفی،گیري نمونه روش از

 96,1 براي رایج زبان. آمدند دســـت به) درصـــد 49( فارس و) درصـــد

 . بود فارسی زبان پاسخگویان درصد

 35,3 و مادر، براي درصد 54,9 پاسخگویان میان در تحصیالت سطح

صد سخگویان تمامی. شد گزارش پدران براي در  تنها و بوده سواد با پا

 افراد اکثر.  بودند تحصیل درحال تحقیق انجام زمان در آنها از درصد 5,9

صد 41,2( صیالت)  در ستان( دوازدهم کالس تا را خود تح  ادامه)  دبیر

سه ترك دلیلترین عمده).  درصد 19,6( راهنمایی تا یا و بودند داده  مدر

 ). درصد 31,4( بود کردن ازدواج پاسخگویان ازنظر
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  دلیل ترك مدرسه در استان هرمزگان 54-3نمودار 

  

 فرزندان از مراقبت و خانگی کارهاي مشـــغول پاســـخگویان اکثریت

 افراد تمامی). درصــد 19,6( داشــتند آزاد شــغل یا و بوده) درصــد 54,1(

سلمان شان میان از و بوده شیعه و م  خود دینی تکالیف به درصد 80,4 ای

  .کردندمی عمل سالگی 9 سن شروع از

  

  باروري زنان

ــد) و  26,2درصــد زنان حداقل یک بار زایمان کرده بودند ( 81 درص

ـــان هاي در اکثریت موارد مراقبت ـــط خانواده خودش پس از زایمان توس

شان ( 45,2( شوهر صد) و یا خانواده  شده بود.  26,2در صد) انجام  در

سن این مادران  شدید 16,7سال بود ( 20میانگین  صد) .خونریزي  از  در

ـــد. دانش این زنان در  ـــکالت بحرانی زمان زایمان گزارش ش جمله مش

ـــالمت و بیماري ـــوص س زایمانی و هاي مله زخمخود از جهاي خص

  همچنین وسایل پیشگري از بارداري و کاندوم در حد معمولی دیده شد. 
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  سن زنان در زمان اولین زایمان در استان هرمزگان 55-3نمودار 

  

  مردانباروري 

سخگو ( شتر مردان پا صد) حداقل داراي  77,8بی فرزند بودند و  2در

سن  شده بودند (س 16به طور میانگین براي اولین بار در   33,3الگی پدر 

 درصــد) در زمان به دنیا آمدن فرزندشــان 55,6اکثریت مردان ( درصــد).

 خواستندمی درصد ایشان 22,2شوند، دار زمان بچه در همانخواستند می

صالً 11در آینده این اتفاق بیفتد و اقلیت  صدي مردان ا ستند نمی در خوا

سخگویان مرد دار بچه شتر پا شتند که عالئم  88,9شوند. بی درصد ادعا دا

ــتند که باالترین  22,9دانند و می خطر در زنان باردار را ــد باور داش درص

  باشد.می ریسک سالمتی ضعف شدید در زمان وضع حمل
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  صمیم گیريازدواج و ت

شتند  90,2 ضور دا شان ح سم ازدواج سخگویان خود در مرا صد پا در

درصد پاسخگویان در مراسم ازدواج خود نبوده و  13,7ها اما در میان آن

درصد موارد  39,2شخص دیگري به جاي ایشان حضور داشته است. در 

صمیم سط خانوادگیري ت شده بود و نه  ةبراي ازدواج تو سخگو گرفته  پا

درصــد موارد شــخصــی واســط و میانجی  70,6روس با داماد. در خود ع

سمی 42,1ازدواج را ترتیب داده بود و  صد از افراد نامزدي ر را از اي در

  طرف خانواده شان داشتند.

  

  

  

  

  

  
  رواج میزان ازدواج در استان هرمزگان 56-3نمودار 

  

 70,6به دست آوردیم. ها مشابه نتایجی بود که در سایر استانها یافته

شتند و   29,4درصد پاسخگویان از تدارك دیده شدن ازدواجشان خبر دا

 درصد  51 کنند. می ازدواج کسی چه با که نداشتند اطالعیها آن ازدرصد 

ــحال زمان ازدواج در که گفتند ــد بی تفاوت و  19,6بوده اند.  خوش درص

ــه نار 19,6 ــد دیگر به خاطر اجبار به ترك مدرس  56,9احت بودند. درص

 که شیوهاي همان به نیز فرزندانشان که خواستندمی پاسخگویان درصد از

49
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  وصلت نمایند. بودند، ازدواج کرده خودشان

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  میزان رضایت از ازدواج در استان هرمزگان 57 -5نمودار 

  

خواستند که مانع سرگرفتن ازدواجشان شوند و می درصد از افراد 5,9

با اعضاي خانواده خود صحبت کرده اند اما در به هم زدن آن  در این باره

شدند. مجموع  درصد  90,2شامل جهیزیه و ها درصد ازدواج 6,7موفق ن

شد اما جاي تعجبی ندارد که در تمامی موارد، هیچ کدام می شامل مهریه

سن افراد  شده بود. به طور میانگین  از این دو هزینه به عروس پرداخت ن

صد) و  21,6سال ( 18ولین نامزدي در زمان ا صد)  19,6سال ( 19در در

ـــان ازدواج کرده  به مراتب بزرگتر از خودش با مردان  بود. اکثریت زنان 

ــد) و اکثر مردان ( 42,9بودند ( ــد) با زنانی ازدواج کرده  55,6درص درص

شتند.  ةبودند که تقریباً در یک رد شان قرار دا صد  22,2سنی با خود در

قول داده ها درصـــد آن 44رفتند و به می ازدواج به مدرســـهزنان قبل از 
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  شده بود که پس از ازدواج نیز بتوانند به تحصیالت خود ادامه دهند.

  

  پیشگیرانه از ازدواج کودکانهاي مواجهه با آموزش جنسی و پیام

ضاي بزرگ تر خانوده به  سی از طریق اع شتر موارد آموزش جن در بی

 درصد) معتقد 37,3پاسخگویان ( اکثریتدرصد).  45,1افراد رسیده بود (

 درحالی که .ندارد وجود پایین سنین در ازدواج دراي هفاید هیچ که بودند

ـــد 19.6 ـــخگویان درص  ةکنند تقویت عامل یک به عنوان را امر این پاس

ــتند.می پیوندهاي خانوادگی و ارتباطات ــد 39.2 در مجموع دانس  از درص

ــطوح به منجر دیرهنگام ازدواج که گفتند افراد  بین فهم و باالترآموزش س

ــد 11.8 و گرددمی زوجین به  را نوجوانیهاي بارداري کاهش آنها از درص

ید عنوان گام ازدواج ةفا ند ذکر دیرهن یام 51 .کرد هاي درصــــد افراد پ

پیشگیرانه از ازدواج کودکان را از طریق تلویزیون شنیده بودند. در حالیکه 

این پیام را از طریق دوستان و همسایگان خود دریافت ها درصد آن 27,5

شته بودند.   صد افراد خواهان متوقف 27,5دا ازدواج زودهنگام سازي در

سته 51کودکان بودند، اما  سخگویان آن را به عوامل دیگري واب صد پا  در

درصد از پاسخگویان  84,3کودك.  ۀدانستند از جمله اندازه بدن و جثمی

شتند. اکثریِت اطالعی از  سران ندا سنین قانونی ازدواج براي دختران و پ

صدي افراد فکر 23,5 سن می در سالگی براي ازدواج دختر و  16کردند 

سیاري 20 ست و ب سر زود ا سن می سالگی براي ازدواج پ شتند که  پندا

  سالگی ست.  20قانونی ازدواج 
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  جنسیتیهاي نگرش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جنسیتی در استان هرمزگانهاي توافق با نگرش 58-3نمودار 

  

ــتند که  80بالغ بر  ــتان هرمزگان باور داش درصــد پاســخگویان در اس
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درصـــد اظهار  16باکرگی پیش از ازدواج براي دختران الزام آور اســـت. 

شان داد که  ست. پیمایش ن ضروري  شتند که کتک زدن زن نیز الزم و  دا

سران قائل بودند، با این  70,6 سر را براي پ صد افراد حق انتخاب هم در

مان از حال  ندگی و ز یک ز ـــر ند خود ش که دختران نیز بتوان یده  این ا

  درصد). 62,7ازدواجشان را انتخاب کنند حمایت کردند (

 

 

 

 

 

 

 

 
 خانگی در استان هرمزگانهاي تصمیم گیري 59-3نمودار 

  

خانگی و چند و چون خرج حقوق زن  مات  ـــمی در نموار فوق تص

صمیمات کوچک خانگی یا بر عهده  شد و حاکی از آن بود که ت سی  برر

ــتزن و یا هر دوي زوجین  ــمیمات بزرگ تر، در اس ــوص تص . در خص

  زدند. می ادرصد موارد شوهران بودند که حرف آخر ر 52,9

  

  خشونت جنسی زنان

فاق زنان ( به ات که هرگز  97,2اکثریت قریب  ند  ـــد) ادعا کرد درص
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درصــد  30,6برخالف میل خود مورد لمس مرد دیگري قرار نگرفته اند. 

زنان مجبور به رابطه جنسی با شوهرانشان شده و قدرت بیان احساسات 

شته اند. احساسات در مورد این آمیزش اج باري عبارت بودند خود را ندا

درصد). درصد بدرفتاري با زن،  8,3درصد) و خشم ( 16,7از ناراحتی (

  بود . 61,1تهدید وي یا پرتاب اجسام به او، 

 

 

 

 

 

 

 
  احساسات زنان در مورد آمیزش اجباري در استان هرمزگان 60-3نمودار 

  

  خشونت خانگی مردان
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  خشونت خانگی مردان دراستان  61-3نمودار 

  هرمزگان

  

  

  

  

  . استان اصفهان7

   محدوده جفرافیاي مطالعه

استان اصفهان در قسمت مرکزي ایران 

واقع شده است و همه مسیرهاي اصلی را 

باطی قطع می کند. این در چهار جهت ارت

ستان ستان، با ا ستان و قم سمنان، یزد، فارس، کهکیلویه و بویر احمد، هاي ا لر

تحت تاثیر خصــوصــیات اجتماعی و ها احاطه شــده که هرکدام از این اســتان

گیرند. طبق ویژه در شــهرهاي هم مرز قرار میفرهنگی اســتان همجوار خود به

ــال  ــماري در س ــرش ــهر  1393آخرین س نفر بوده  5007000جمعیت این ش

سالنامه آماري،  سی و 1393( با لهجه (گویش) ) که ملیت و زبان غالب آنها فار

اند و این اصــفهانی اســت. اکثریت مردم باورهاي ســنتی خود را حفظ کرده

ـتر زمینه ــتان دیده میپایبندي در بیشـ ــود. تنوع اقلیتهاي اجتماعی اس هایی ش

ــکل ــقایی، لر بختیاري و فارس به ش ــتهمانند ترك قش اي از گیري تنوع برجس

   است.ها و هنجارها در این استان کمک کرده فرهنگ
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  کار میدانی مصاحبه با زنان بختیاري در استان اصفهان. عکس: کامیل احمدي

ـــاهد ورود هزاران  ـــفهان ش ـــتان اص در طی جنگ عراق با ایران، اس

مهاجري بود که از استان خوزستان و نواحی مرزي دیگر آمده بودند. این 

شامل مردم عرب، فارس، یهودي و ارمنی ستقبال متنوع  که نقش  شدمی ا

شکل شممهمی در  ستان مکانی دهی چ شتند. این ا ستان دا انداز جمعیتی ا

نه خا کار قه جنگی بود. وجود تمرکز  ـــنعتی امن و دور از منط هاي ص

  خانمان بود.براي مهاجرت افراد فاقد شغل و بیاي هجاذب

  

  پیمایشهاي یافته

باشد. می رنمودار زیر نشانگر رواج ازدواج زودهنگام کودکان در دهه اخی

ست همانطور که دیده می سیت، بدین معنی ا شود، نرخ تفاوت بر مبناي جن

که کودك همسري در میان دختران بیشتر از پسران رواج و برجستگی دارد. 

دهد. در می ده ســاله نشــان ةکاهش نرخ ازدواج کودکان را در بازها بررســی

ده است. بدیهی است انداز دهه اخیر ترسیم شمقابل، نرخ طالق نیز در چشم

ـــان نمیکه نرخ طالق افزایش یا کاهش چشـــم دهد. این نرخ گیري را نش

  کند اما نه در یک روند ثابت.هرسال تغییر می
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 .  

  

 

  سال در استان اصفهان 18فراوانی ازدواج زیر  62-3نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  نسبت ازدواج کودکان به ازدواج کل در استان اصفهان 64-3نمودار 

  

ـــد از نرخ  40تا  20نرخ ازدواج کودکان همواره بین محدوده  درص

  ازدواج کل بوده است. 
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  سال در استان اصفهان 18فراوانی طالق زیر سن  63-3نمودار 

  

  پیش زمینه

سنی  شتر در محدوده  سخ گویان بی سال بوده که در این  26تا  25پا

دادند و با می تشکیلدرصد را مردان  9/15درصد را زنان و   1/84میان  

ــدند. مجموع  روش نمونه ــادفی انتخاب ش درصــد آنها  7/97گیري تص

ها به نمایندگی از درصدشان مجرد بودند. پاسخ دهنده 3/2متأهل و تنها  

درصد) انتخاب شدند. براي  1/9درصد) و عرب ( 9/90دو ملیت فارس (

ها ود. یافتهسالگی شروع شده ب 9درصد افراد اعمال مذهبی از سن  38,6

ـــان داد که در زمان تحقیق تنها   ـــخگویان در حال  3/2نش ـــد پاس درص

ها ازدواج زودهنگام بود. تحصیل بودند و دلیل ترك مدرسه در اکثر نمونه

 5/54داري و مراقبت از کودکان (اکثریت پاســـخگویان مشـــغول به خانه

یالت ها تحصدرصد) بودند. بیشتر پاسخ دهنده 25درصد) و شغل آزاد (

ستان ادامه داده و تنها   صت را پیدا  6/13خود را تا دب صد آنها این فر در

 کردند که تا کالس هشتم به مدرسه بروند.
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  دلیل ترك مدرسه در استان اصفهان 65-3نمودار 

  

  باروري زنان

شتند 4/51 صد زنانی حداقل یکبار زایمان دا صد از آنها 91,9. در  در

ــان عمدتاً مادرانشــان گرفته زایمان را از خانوادهپس از هاي مراقبت هایش

ند. بوده ته 8/37ا ـــ بار زایمان داش ـــد زنان دو  ند. درص ـــد  2/16ا درص

ســال ســن داشــتند.  18پاســخگویان زن در زمان تولد اولین فرزندشــان  

درصد دیگر  9/18درصد آنها بچه را در همان زمان میخواستند اما   8/56

درصد زنان تمایل داشتند که فرزندداري  2/16وده و مایل به فرزندآوري نب

ـــد آن 27را به تعویق بیندازند.  ـــکل عمدهها درص اي را در زایمان مش

ند . ندازه  4/32گزارش نکرد که بیش از ا ند  مدعی بود درصــــد دیگر 

هاي ضد بارداري درصد مادران از قرص 1/54اند. اگرچه خونریزي داشته

ستفاده کرده بودند اما  ستفاده از کاندوم  1/54ا شان تمایلی به ا صد ای در

نداشتند. دانش عمومی در مورد مشکالت زایمان و مسائل سالمت جنسی 

ها تب باال درصدي پاسخ دهنده 5/13در میان زنان بسیار پایین بود. اکثر  

 درصد دیگر غش کردن را از عمده مشکالت زایمان 5/13ها و  و عفونت

ــتند. می ــد م 2/62دانس ــکالت زخم درص ــناختی از مش وارد آگاهی و ش

   زایمانی نداشتند.
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  میانگین سنی زنان در زمان اولین زایمان در استان اصفهان 66-3نمودار 

  باروري مردان

 درصد 28.6 و داشتند فرزند دو حداقل مرد پاسخگویان ازدرصد  71,4

ستند می درصد مردان 1/57بودند.  شده پدر سالگی 16 سن در آنها از خوا

درصد تمایل داشتند که این اتفاق در  3/14بالفاصله صاحب بچه شوند، 

ــتند.  3/14آینده رخ دهد و  ــتن فرزند نداش ــد تمایلی به داش  3/14درص

ـــد آن بارداري ها درص ـــوص زایمان و خطرات  هیچ اطالعاتی در خص

  نداشتند.

  

  ازدواج و تصمیم گیري

دند که ازدواجشان بالفاصله درصد پاسخ گویان متأهل مدعی بو  6/88

ست. ازدواج  درصد افراد توسط یک واسط و  75پس از عقد ثبت شده ا

شده بود و  سم رسمی نامزدي  8/56میانجی تدارك دیده  درصد افراد مرا

ــتند. ــد 84.1را نداش ــان از متأهل افراد از درص  15 و بودند مطلع ازدواجش

 47.7 کنندمی ازدواج کسی چه با که دانستندنمی عقد زمان در آنها از درصد

 به جاي خانواده اعضاي سایر و والدین توسط ازدواج تصمیمات از درصد



  طنین سکوت 276

 

ــده فرد ــخ  8/31 بود و گرفته ش ــط پاس ــمیمات ازدواج توس ــد تص درص

 4/61ها گرفته شده است. بطور کلی احساس در مورد ازدواج براي دهنده

ســردي و براي  تفاوتی و درصــد بی 7/22درصــد افراد خوشــحالی، براي 

 10.8 در شــوهر و زن بین ســنی تفاوت درصــد آنها افســردگی بود. 9/15

صد صد 29.7 در و بود سال 10 از بیش موارد از در  .سال 10 از پایین تر در

 سال و سن هم تقریبا که داشتند همسرانی مردها از درصد 57.1 این بر عالوه

  بودند. خودشان

شـــدند. بیشـــتر می مهریه ها شـــامل جهیزیه ودرصـــد ازدواج 7/72

ـــخ ـــد) هرگز مهریه 52دهندگان زن (پاس خود را دریافت نکردند.  درص

 6/28ســـال ســـن داشـــتند. در   18اکثریت افراد متاهل در زمان نامزدي 

سه رفته بود، اما در   صد موارد زن قبل از ازدواج به مدر صد  1/57در در

  در عمل محقق نشد.ها ادامه تحصیل به آن ةموارد وعد

  

  

  

  

  

  

  
  رواج انواع ازدواج در استان اصفهان 67-3نمودار 
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 میزان رضایت از ازدواج دراستان اصفهان 68-3نمودار 

  

  

شگیرانه از ازدواج زودهنگام  سی و پیام پی مواجهه با آموزش جن

  کودکان 

سخ سی پا سائل جن صحبت کردن با افراد دهندهآموزش م شتر با  ها بی

درصد) و مشاوران  2/18خوانواده مانند مادران یا خواهران (بزرگ تر در 

سخ 47 /7خانواده ( شتر پا شده بود. بی صل  صد) حا  36 /4ها (دهندهدر

کردند و جالب اینکه در ازدواج زودهنگام پیدا نمیاي هدرصــد) هیچ فاید

صد آن 2/18هنوز   ستند که این امر میها در تواند باعث تقویت معتقد ه

  روابط خانوادگی شود. و تحکیم 

ــخگویان  40,9 ــد پاس ــگیرانههاي پیامدرص  زودهنگام از ازدواج پیش

 و دوستان درصد توسط 29.5 ،  گرفته بودند تلویزیون را از طریق کودکان

نداشــتند. به اي هپیشــگیرانهاي پیام چنین از اطالعی هرگز درصــد 15.9

ـــد 20 طورکلی ـــخگویان درص  زودهنگام ازدواج که بودند معتقد از پاس

 بایدها این ازدواج که داشــتند باور درصــد 29.5 شــود متوقف باید کودکان

 رفتار و بدن ةانداز فردي، ویژگیهاي به را آن تداوم درصــد 50 و یابد ادامه
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 دانستند.می وابسته فرد

سخ سیده دهندهوقتی که از پا سوال پر سن قانونی ازدواج  ها در مورد 

شان داد بیشتر  هاي مختلفیشد، جواب داده شد، و نتایج به دست آمده ن

 سال و یا باالي آن 18کردند که سن قانونی ازدواج می پاسخگویان گمان

 5/20سالگی ( 20درصد) و  3/27سالگی ( 18باشد. اکثریت افراد سن می

درصد) را براي ازدواج  دختران و پسران بسیار زود در نظر گرفتند و سن 

  درصد). 3/27سال بیان کردند ( 25زدواج فرزندان خود آل را براي اایده

  خشونت جنسی زنان

یک دختر در ازدواج زودهنگام غالباً در شناخت آناتومی خودش با مشکل 

سی از او شتن رابطه جن ست و اغلب انتظار دا صد زنان  3رود. می مواجه ا در

درصد  3اند و اند که بر خالف میل خود توسط مردان لمس شدهگزارش کرده

ــته ـتند که  4/39اند. دیگر نیز تجربه تجاوز داش ــد زنان متاهل اذعان داشـ درص

اند و تنها تعداد کمی از آنها مجبور به داشتن رابطه جنسی با همسرانشان شده

توانایی بحث و گفتگو در رابطه با عدم عالقه جنســی شــان داشــته اند. در این 

ـتر و ـیلههنجارهاي اجتماعی گســـترده، دختران  بیشــ اي براي تولید مثل و ســ

شود و می رابطه جنسی اجباري و یک وظیفه تلقی .به حساب می آیندباروري 

  درصد). 30واکنش احساسی به این امر ناراحتی ست (ترین رایج

  

  جنسیتیهاي نگرش
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  جنسیتی در استان اصفهانهاي توافق با نگرش 69-3نمودار 
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  خانگی در استان اصفهانهاي تصمیم گیري 70 -3نمودار 

  

  خشونت خانگی مردان

  

 

 

 

  

 

 
  خشونت خانگی مردان در استان اصفهان 71-3نمودار 

  

ستان  ست، ا سیار رایج ا شونت خانگی مردان در دنیا ب همانطور که خ

فوق نســبت بســیار  باشــد. نموداراصــفهان نیز از این قاعده مســتثنی نمی

سی اج شان می 2/72باري را باالي رابطه جن صد موارد ن سیاري در دهد. ب

از پاســخگویان ذکر کردند که شــاهد خشــونت خانگی در زمان طفولیت 

ندشــــان بوده مه ده ند و خود نیز ادا خ ةا ندگی  ۀچر نت در ز ـــو خش

 اند.شان شدهزناشویی
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  :چهارمفصل 

  

  راهکارها و نتایج
  

  

  

  

  



 



 

  

  

  

  

  

  

  گیرينتیجه

شناخته ةازدواج زودهنگام کودکان یک پدید ست که جهانی و  شده ا

هاي اخیر آگاهی و شناخت از اثرات مخرب آن توجه تعداد بسیار در سال

ـــت. ـــدیت  زیادي از محققان و رهبران دنیا را به خود جلب کرده اس ض

ــوح و جهتبین گیري المللی و محکومیت ازدواج زودهنگام کودکان وض

ستروشن 9جهانی پایدار ۀسعتو ۀبرنام المللیبین . جامعهتري یافته ا
 در را 

 کودکان تأثیرگذار شمرده است. در زودهنگام ازدواج بارزیان اثرات تعویق

سعه اهداف" ساختار صوب 10هزاره تو سازي دگرگونی هدف 1382 سال م

سال :جهانمان سعه براي "1409 سازوکار  سط 1394 سال در پایدار تو  تو

 تا جامع توسعه به رسیدن و فقر سازيکندر ریشه تا شد مطرح ملل سازمان

ـــال ند. کمک 1409 س عه هدف 17 بین در کن ـــ یدار توس  هدف169 و پا

ــیب اعمال تمامی زدودن"  3-5هدف  زیرمجموعه ي آنها،  ازجمله زاآس

ــازي ناقص و کودکان زودهنگام و اجباري ازدواج ــی اندامس  ،"زنان جنس

شاخههدف  سیدن" 5 ايزیر سی برابري به ر سازي و جن  تمامی توانمند

                                                                 

9. Global Sustainable Development 

10. MDGs 
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  ).1394(اکپات،  شودمی شامل را "زنان دختران و زنان

 ها و مناظرات ازدواج کودکان ناگفته مانده،آنچه در میان بحث ،حالبااین

 این رســم در ایران اســت. دروقوع و رواج در مورد  خراشگوشســکوت 

در این زمینه بســـیاري که  هايمشـــیخطرغم اقدامات و ایران علی جامعه

سیاري از آن ،گرفتهصورت  سیارهنوز ب شناخته و ب مسـکوت  دیگر يها نا

سیاري از والدین بهاندمانده سط. در ایران ب سی و اجتماعیِ  ۀوا  هنجارهاي جن

 وچراچونپیروي بیبه انســانی ترغیب  هايبحران، فقر یا شــدهاز پیش تعیین

شده از رسوم به  ضدتمعا کتابهدف از این  .اندازدواج زودهنگام کودکان 

ست. این تحقیق سري در ایران بوده ا سازي کودك هم شکار سعی  درك و آ

ــی از تعهد جهان دارد ــازي متوقف جهت یبخش ازدواج کودکان در تمامی س

ــکال آن  ــد.اش کامًال کودکان ازدواج تحقیقیِ ایران در خصــوص  اتادبی باش

ی با تحلیل مفهومی واقعیات زندگ کتاب. این مانده اســـتاي باقیحاشـــیه

ــان که به ــلتکودك عروس ــدهاجبار وارد وص ــویی ش  اند، مروريهاي زناش

  کند.می را فراهم و اثراتش توصیفی از ازدواج کودکان

  

  

  

  

  

  

  عکس: م.معارف وند -کودکان بلوچ، در نزدیکی مرز پاکستان

ترین و بزرگترین تحقیق جغرافیا محور بر  جامع ۀمطالعهاي این یافته
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ستان  ست که  ةعمدحول محور هفت ا رواج ازدواج کودکان دال بر این ا

سم ست. این ر سري  ستگاه اِعمال کنندگان کودك هم عنوان به ایران خا

تنها در نه شــده اســت کهتعریفاجتماعی و جهانی  ةنهادِ تکریم شــدیک 

شهري و روستایی  شتهمناطق  ، بلکه در حقیقت به اتفاقی روزمره رواج دا

ـــیِ ـــهفته در  نهدر مقابل هنجارهاي جنس ـــی فرهنگ و کلیش هاي جنس

هاي ازدواج زودهنگام دختران فراتر از به دام شـــده اســـت. داللتتبدیل

ــــال در هنجــارهــاي فرهنگِی  ۀرحمــانــافتــادن بی این دختران خردس

سیب ست، زیراآ شمگیر  کودکانزودهنگام ازدواج  زا صادي، اثرات چ اقت

پایدار  ۀنها توســـعتکه نه را در پی دارد یاجتماعی، آموزشـــی و ســـالمت

 خود هاي آینده را نیز تحت تأثیربلکه نســـل اندازدرا به تأخیر می جهانی

  دهد.قرار می

صد کلی ازدواج کودکان در جام اگرچه  سه باه عدر سل در مقای هاي ن

و شــهرهاي  هاشــهرســتانخی از یافته، ســن ازدواج در برکاهش پیشــین

ـــت. این باال ايمالحظهقابل طرزتر ایران به بزرگ تواند تا می امر رفته اس

صیالت تأخیر انداختن ازدواج به اتمام تحبه  حدودي به این دلیل باشد که

شود. دانشگاهی، یافتن شغل یا صرفاً لذت بردن از دوران جوانی ختم می

ـــتن اینکه زندگی مدرن همواره  عامل با در نظر داش یانت دو جنس را  م

و  گر بودهدر ارتباط بیشتري با یکدیدختران و پسران جوان ، گیرددربرمی

  به تعویق بیندازند. که ازدواجشان راگیرند میها تصمیم بسیاري از آن

صل   یک ماهیتِ مسأله  پژوهش است که ذاتتوجه به عمده، اولین ا
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ـــدمی 11محور میزان ارتباطش . جهت و ارزش هر پژوهش اجتماعی به باش

ازدواج زودهنگام کودکان و واقعی بســتگی دارد. با مســائل و مشــکالت 

ــازي ناقص ــلی س ــتر فرهنگی عمیق در اندام تناس زنان هر دو به یک بس

(جایی که ختنه کردن زنان به وجود آمد) و  اندخوردهگرهجامعه ایرانی 

سأله محوري بوده که موضوعات  ابراینبن ستلزم م زمان و تالش صرف م

و  له محورأتحقیقات مســـ اینکه پردازش بهنظر داشـــتن  دربا  .اندزیادي

هاي ما حلکارها و راه، راهاز اهم ضـروریات اسـت علوم اجتماعی متغیر

ازدواج زودهنگام  ةتبع آن نیز بایست انعکاسی از ماهیت مسأله خیز پدید

  کودکان باشد.

تمرکز روي جامعه ایران منحصـــراً بر چنانکه موضـــوع ازدواج کودکان 

شته ستاي این تحقیق رد ، هر قدم کهدا شته را شده و بهشده بردا دقت محلّی 

صیات ویژهماهنگدر  صو ست. ةی با خ ساس  فرهنگ ایرانی قرارگرفته ا بر ا

اینک در اختیار هر بخش از شده و مشخصی همبومیها، اطالعات یافته نتایج

 زندگی حوزه در همسري کودك تحلیل جهتنواحی موردبررسی قرار دارد. 

ــنامه از اجتماعی ــش ــوص در تحلیل ابزار عنوانبه هاییپرس  هايحوزه خص

ــت زیر اجتماعی ــد فادهاس ــعیت و خانواده بعد فردي، ۀزمینپیش :ش  آن، وض

 والدین، دینی وضــعیت کودکان، ازدواج به وابســتگی ســطح دینی، باورهاي

صیلی، سطح سخگویان باروري اطالعات تح  ازدواج، هنجارهاي مرد، و زن پا

سوم آن، ثبت شویی، ر شگیر هايپیام معرض در گرفتن قرار سطح زنا  ي از پی

ــمیم و خانواده جنســیتی هاينگرش ،12همســري کودك  فردي، هايگیريتص

                                                                 

11. Problem-centered 

12. Exposure to preventing messages 
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شونت تجربه سی خ شونت از مردان تجربه و زنان جن  منظر این از .خانگی خ

 اجتماعی شرایط بر کودکان زودهنگام ازدواج اثرات مورد در تحقیق هايیافته

ــورتبه ــویري ص ــیه ۀارائ براي را زمینه که درآمده تص ــجم هايتوص  و منس

  .نمایدمی فراهم اصالحی هايفعالیت

بودیافته در نواحیِ به سازيارزشمند براي برجسته یِاطالعات منابعِ این

 طور که قبالً گفته شـــد، ازدواجها موردنیاز اســـت. همانتمامی اســـتان

ست خودش خاص فرهنگ هايبافت در تنها کودکان زودهنگام  منطق که ا

یت و بدمی عقالن مامی گرفتن نظر در بدون .یا ماعی هايحوزه ت  اجت

 و زمان اتالف منابع، پیشرفت و بهبود سمت به حرکتی هر باال، در ذکرشده

مدیریتی یا هاي گذاريجاي تعجب است که سیاست .بود خواهد سرمایه

ــنا ــه در ی تاکنونختجمعیت ش ــازي ازدواکنریش ج زودهنگام کودکان س

شته سفتوفیق چندانی ندا سته به اند، زیرا همواره غفلتی تأ آور ولی ناخوا

  مسائل خاص محلی وجود داشته است. 

ـــترو هدفازاین ـــاختن اطالعات دس دولت، اول براي ، فراهم س

فعاالن اجتماعی و کســانی دانشــگاهیان، ، محققان، 13هاي غیردولتیســازمان

ـــی ـــازي زنان و کودکان نو توا که مدافع برابري جنس جوامع  درمندس

هاي مشیخط این دانش تصمیمات و ۀوسیلهستند است، تا به مردساالر

مطالعه با پیشــنهاد دادن مجموعه این نوین و راهگشــایی را اتخاذ نمایند. 

نه، در پیِ آغازیدن له گرا قاب مات م قدا باحثات ا با  و فراخان م له  قاب به م

کان می هان شـــدت عالوه بر این، این تحقیق  .باشـــدازدواج کود خوا

                                                                 

13. NGOs 
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اقدامات محرك و تعهدســازي  به جنبش درآوردن ها وبحثبخشــیدن به 

  .تري ستنمایش بزرگ ةدر حوز

وتحلیل کودکان را در ســه فصــل تجزیهزودهنگام ازدواج  هاین مطالع

  کرده است:

ـــل یک حقایقی را در مورد ازدواج زودهنگام کودکان در جهان  فص

است.  دادهموردنقد و بررسی قرار را زمان ایران طور همبه ودهد ائه میرا

و ختنه زنان  کودکانبین ازدواج زودهنگام ما هايشــباهتامر شــامل این 

ــکالیعنوان به ــی اش ــونت جنس ــت از خش در دوران اولیه  هر دو که اس

گام دختران هموار میداده و رخکودکی  ند. راه را براي ازدواج زودهن ک

اســـت.  شـــیوع آن موردبحث قرارگرفته امکانو  اثرات، علل، هاریشـــه

هاي تاریخی آن در جهان هاي جهانی در مورد ازدواج کودکان، ریشهیافته

  اند.و در درون ایران مورد کاوش قرارگرفته

  

  

  

  

  

  

  

  ها هستند.تصمیم گیران اصلِی نواحی روستایی، رهبران قبیله و اعضاي مرد خانواده

  احمديعکس: کامیل 

ـــل دوم روي نقش  وجود در توجیه  کنندهاجتماعی تعیینعوامل فص

هاي ســیاســتبین . ارتباط تمرکز داردگام کودکان در ایران نازدواج زوده
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ماعی، جمعیتی، که دختران  اجت هایی  باور هاي فرهنگی و  جار را هن

خاص  هايگذاريقانونعدم وجود ، موارد برخیدر  نماید، وارزش میکم

در این فصل نقش .تشریح شده استکودك همسري  رواج در خصوص 

شــده اســت که اگرنه مســلط، در تداوم کورك ســرکوبگرانه دین پرداخته

ست. این سري اثرگذار بوده ا ست که هم  ازدواج زودهنگام کودکانگونه ا

شأن خانواده  توسط مردمان محلّی مانند ابزاري شت افتخار و  براي نگهدا

عنوان پاسخی منطقی و هنجاري در ج کودکان بهشود. به ازدواحمایت می

   مواجهه با مفاهیم جنسی و کنترل مردساالرانه در ایران تأکید شده است.

سوم جزئیات در  صل  شتريآماري ف ستان با  بی  عطفدر مورد هر ا

حدودبه  یا ةم ماعی، یجغراف هاي اجت جار ـــومآدابی، هن ازدواج  ورس

ــنامفراهم ــش ــت. هفت جدول از پرس ــده اس ــناختی و  ۀش جمعیت ش

شـده براي بنديبراي هر جنس با سـؤاالت اختصـاصـی طبقه 14سـالمت

توجهی را در خصــوص توزیع و اطالعات اکتشــافی جالب هر اســتان،

شاع ست داد  ۀا ستان به د سري در هر ا جزئیات و نتایجی  .کودك هم

ـــد جواب به چراییِ انجام این پژوهش بودکه  ـــل ش . اطالعات حاص

شده در مور شر ستان بهمنت شده ود هر ا طرز فکر و  ةکنندمنعکس روز 

صوص ازدواج کودکان می ساکنان در خ شدعقاید  . اطالعات عمومی با

ید هاي افزایش کمپینجامع و  با گاهی  طابق و همخوانیآ با  در ت

هاي چندگانه و حل در بســط پاســخباشــند زیرا بخشــی از راهواقعیت 

نگ  ماه کبراي ه گام کود ان در جوامع ایرانی حذف ازدواج زودهن

                                                                 

14. DHS 
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  .است

کان ازدواج  گام کود ماعی حقوق زودهن فت اجت با  کودكنقض 

شناخت  ست.  سري  آوري از ماهیتالزاما به  که دارد دوجوکودك هم

لذت بردن از حقوق و  و ممانعت ازاســـاســـی حقوق بشـــر  تحریف

یادي آزادي مد.میهاي بن جا مهمادامی ان نا هاي عملی جهت رفع که بر

ـــلیومیکی از ازدواج کودکان به جریان درنیایند، این پدیده  و  انع اص

شمار کثیري از عامالن محلّی و  ماند.باقی میحقوق بشر  احقاق ةعمد

بهبین ـــر، جن کان را المللی حقوق بش به هم مرتبط ازدواج کود هاي 

دانند که توســـط والدین و جامعه رویکردهاي موضـــوعی متنوعی می

شخصه توجهی به این پدیده نکرده و خود از بهدولت . شونداتخاذ می

ـــمار می  در کودکان ازدواج غالب آید. جایگاهادامه دهنگان آن به ش

خشــونت  اجتماعی، توقعات تأثیر فقر، تحت جنســیتی نابرابري زنجیره

 اجتماعی فشار جنسی، هايکلیشه ضمنی، هنجارهاي جنسی، و فرهنگی

ــختی و ــعیت این تغییر  .یابدیم تداوم خانوادگی همچنان هايس  وض

 قبول هنجارهایی و راهکارها یافتن و جدید هايگذاريسیاست نیازمند

  .باشند جنسیتی برابري از بازتابی که است

ـــت اجتماعی بیماري یک کودکان زودهنگام ازدواج  تمامی و اس

 ازدواج کرد. درمان و یکسان تسکین روش یک با تواننمی را هابیماري

 .است کودکان علیه خشونت از معلولی هم و علت هم کودکان زودهنگام

ــلّط ــی، امیال که مردانه قدرت مس ــکل و باروري جنس  کودك گیريش

ــري ــونت فقر از  فرار براي ايگزینه  عنوانبه را همس  مبناي بر و خش

ـــیت ـــود. گرفته نظر در باید دهد،می قرار جنس  ةپدید این راهکار ش



  طنین سکوت 292

 

ـــیب ـــد پذیرانعطاف کافی قدرباید به مخرب و زاآس  بتواند که باش

فاوت که و را ظریف هايت نه این یاي قلمرو در چگو قه  هر جغراف منط

شد، جواب  مورد در کیفی و کمّی هايداده .دهد قرار موردتوجه مؤثر با

 جغرافیایی موقعیت جنسیت، مبناي بر و شدهآوريجمع کودکان ازدواج

صادي پایگاه و  شدهتحلیل کلیدي دیگر عوامل سایر و اجتماعی و اقت

ست شه .کند بازنمایی را فرایند این تا ا  زمانی زودهنگام کنی ازدواجری

 و حکومتی هايارگان دسترس در روزبه که اطالعات شد خواهد محقق

سئولینی صمیمات توانندمی که م  از براي جلوگیري خطیري و عاقالنه ت

 لحاظ از آنچه فقدان آن متأســفانهگیرد.  قرار بگیرند، زودهنگام ازدواج

ساس می این در تاریخی شگاهی شود مطالعاتمیان اح  تحقیقاتی و دان

  .گیرد قرار دولتی سیاستمداران اختیار در که است

ذیل توان در مدل تحلیلی میرا ها هاي تحقیقات و نتایج بررســییافته

و محركِ ازدواج کودکان  مستقل متغیرچندین میان  طکه رواب کردخالصه 

، عنوان یک متغیر مســتقل جدیدپیامد ازدواج کودکان به. دهدرا نشــان می

دهد در سمت راست مدل نشان دیگري را شکل می ۀکه متغیرهاي وابست

ــده اســت. جنســیت داده ــتا(حل ســکونت و مش ــهر یا روس عنوان ) بهش

  اند. شدهمتغیرهاي کنترل در نظر گرفته
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ست  واکنش لحاظ جغرافیایی و فرهنگی  بهبه ازدواج کودکان ممکن ا

ستان ست در برخی ا شد. آنچه ممکن ا عملی به طرز مؤثري ها متفاوت با

ــود در یک  آنچه .نمایدتواند این پدیده را درجاهاي دیگر تشــدید می ،ش
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شـــود ممکن اســـت درجاهاي دیگر قبول تلقی میقومیت و فرهنگ قابل

ــد. براي مثال روش ــت به نظر نرس ــگیرانه در هایی که پیامدرس هاي پیش

 نمود.متغیر میشد بر اساس منطقه مورد ازدواج کودکان به مردم منتقل می

فرد هر منحصـربهجانبه و هماهنگ باید خصـوصـیات یک سـیاسـت همه

ـــدرا در فرهنگ  ـــته باش زیرا رویکردي که در تمامی تنوعات  ،نظر داش

ـــد یافت و محقق نمی پذیري و انعطافامر این گردد. فرهنگی کارا باش

ــازگاري را می ــجم عملی براي از بین بردن  ۀطلبد. وقتی یک برنامس منس

ــویب می ــتازدواج کودکان تص ــیاس ــود باید س ــناختِش تنوع و  هاي ش

  گرفته شود. ها در پیشتفاوت

ـــگیرانه در مورد ازدواج  ـــخگویان پیام پیش ـــیاري از پاس اگرچه بس

اند؛ اما دریافت نکردههیچ منبع خدماتی و اجتماعی زودهنگام را از طرف 

از طریق تلویزیون  هاي پیشگیرانهکه پیامبودند درصدهایی از پاسخگویان 

تلویزیون و تلفن  دســتگاه به گوشــشــان رســیده بود.هاي دیگر و رســانه

ند ابزارمیه همرا یه را فربرقراري تکنولوژیکی  توان ماس اول ند، ات هم کن

سینما به شکار تکنولوژي و  شی آ شد تغییرات نگر سئول ر طور گسترده م

رســانه اســت.  در خصــوص اخالقیات جنســیِ نهادي شــدهنســل جدید 

صت  می سیار  اختالطتواند فر سه باال ببرد. بنابراین ب دو جنس را در مدر

 جهتجغرافیایی  ۀناحیقش تلویزیون  و رســانه را در هر مهم اســت که ن

ستان  شگیري ازدواج کودکان در نظر گرفت. براي مثال در ا شار پیام پی انت

ــتان آب ــاعتخوزس ــده که س ــیار گرم باعث ش هاي کاري به وهواي بس

شود. اغلب مردم اوقات روزان هنگامشبها و صبح خود را در  ۀمحدود 

سر می شا  هایی گوشچنین موقعیت برند. درخانه به  دادن به رادیو یا تما
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ــتر  را به آن  زمان خودکردن تلویزیون فعالیت رایجی اســت که مردم بیش

صاص می شگیرانه ازدهند. پیام اخت سانی و تواند بهازدواج کودکان می پی آ

عموم مردم منتقل  هاي تلویزیونی بهبســیار مؤثر از طریق رســانه و برنامه

رادیویی مسـتقلی که متعلق به  ۀل تاکنون تلویزیون یا شـبکحاشـود. بااین

شود مجاز و . آنچه در تلویزیون دیده مینداشته استدولت نباشد وجود 

  مورد تأیید دولت است. 

ــخ ــاس جغرافیایی میاین پاس ــتانتواند در هاي حس همچون  هاییاس

وهواي جغرافیایی آن ســـودآور و آذربایجان شـــرقی دیده شـــود که آب

سب براي فعالیتمن ست. بنابراین ا شاورزي، باغبانی و زنبورداري ا هاي ک

شاهدات بخش میدانیِ تحقیق،  ساکنانش مطابق م ستان که  برخالف خوز

روستاییان آذربایجان شرقی زمان  ،هاي خود تمایل دارندبه ماندن در خانه

ـــتري را در خارج از خانه ـــر میبیش برند. درنتیجه ابزار هاي خود به س

تواند آموزش و آمدتر براي انتشار پیام پیشگیرانه از ازدواج کودکان میکار

ـــازمان ـــازي س هاي غیردولتی یا مددکاران اجتماعی در مراکز توانمندس

شغول ستاها م شد که به کار در رو شتی با ستاناند. بهدا ها نیز باید سایر ا

شوند، زیرا ازدواج  صیات جغرافیایی خود دیده  صو درون چهارچوب خ

ــخیص، تجویز و دهنگام کودکان را نمیزو ــان تش توان با یک روش یکس

  درمان کرد.

یک مثال دیگر که در آن الزم اســت خصــوصــیات هر اســتان در نظر 

شود ستان را در گرفته  ستان و بلوچ سی ستان  ستان توان دیدمی ا . این ا

ــنتی وداراي بافت  ــدیداً س و هنجارهاي اجتماعی ثابت بوده و  مذهبی ش

ـــلط  ـــکلتس گیري و کنترل افکار قدرت تحمیلی دین عامل مهمی در ش
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ست. ب ساکنان آن جامعه ا و هماهنگ  چندگانههاي شی از پاسخخجمعی 

. در دهدرا نشان میبه حضور رهبران مذهبی  مبرمبه ازدواج کودکان نیاز 

رهبران  ،هاي مردمازدواج کودکان به توده ۀهنگام انتشـــار پیام پیشـــگیران

ـــت دارند. با توجه به  باالیی اجتماعیو اطاعت  مذهبی نفوذ را در دس

 ،اینکه دین ازدواج کودکان را در بســـیاري از جوامع توجیه کرده اســـت

ـــتهرهبران و مقامات دینی نقش  در حفظ منزلت زنان در پرتو  ايبرجس

مذهبی براي کودك همسري ایفا  ةادیان مربوطه و به چالش کشیدن انگیز

  کنند. می

صیل ترك و ودهنگامز ازدواج ستند توأمانی وقایع تح  پایانی نقطه که ه

 هايباشــند. یافتهمی خردســال زندگی دختران در پیشــرفت فرصــت براي

نه این در تحقیق که هم .آورندحیرت زمی فاقی  با ازدواج ات زمان و مالزم 

 فقیر، ةدر یک خانواد .دهد ترك تحصیل از مدرسه استکودکان روي می

ــیل دختر ــتقیماً ارزش ادامه تحص ــتغال و با  مس ــت بهبود اش ــمداش چش

صت ست. فر سب درآمد مرتبط ا سطحهاي ک هاي پایین آموزش درنتیجه 

سیب صادي آ ستقالل اقت سواد و محدودیت ا پذیري دختران را افزایش یا 

اي هاي آموزشـــی  و حرفهداده اســـت. آرزوهاي یک دختربچه در حوزه

یک گوید میشده که اي جنسیتی از پیش تعیینهممکن است توسط نقش

گذاري . سرمایهتعیین شودخانه است رهاي داخلی یکزن محدود به دیوا

هاي فقیر در تضـاد اسـت. بر روي تحصـیالت دختران با اقتصـاد خانواده

 جايبه، هاي کمی که براي آینده دختران در دسترس استآنچه از دارایی

سترش آموزش و تح آنکه صرفسرمایه صیالت اوروي گ شود،   گذاري 

  گردد. می اشهاي عروسی و جهیزیههزینه
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شد.  ذکر استان هر وضعیت طبق بر چندگانه دیگري دالیل زمینه این در

ـــهریه پرداخت در توانایی عدم و فقر براي مثال  دلیل ترك ترینعمده ش

صیل ستان در تح ستان آذربایجان هرمزگان ا صل بود. در ا دور  ۀشرقی فا

در جزئیات ترك تحصــیل گزارش شــد.  ةمدارس از روســتاها دلیل عمد

، اگر قرار خصوص دالیل ترك مدرسه تنها یک مثال در این زمینه هستند

موانع در خصــوص باشــد که یک انتخاب منطقی انجام شــود این حقایق 

  مورد نیازاست. زیرساختی

  

  دسترسی به ازدواج زودهنگام کودکان

 ایران سنتی جامعه در کودکان زودهنگام ازدواج چرا اینکه بنیادي دلیل

 کودك که است دلیلی همان این .باشدمردساالرانه می بینیجهان یافتهتداوم

ازدواج زودهنگام بهتره چون هرچی دختر بیشـــتر خونه پدرش ”

ــتره. دختر بزرگ من ــکالتش هم بیش ــت  بمونه مش خیلی دوس

 “ .نذاشت بشداشت درسشو ادامه بده اما صاح

 
 آغمیون  پاسخگوي مرد،

 ذربایجان شرقیآاستان 
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 علیرغم اینکه .گذاشته استباقی  ایران فرهنگ ها درنسل همسري را براي

 باید همســري کودك که بودند درصــد) معتقد 48پاســخگویان ( اکثریت

 در حتی .کردندمی اعمال را آن مصرّانه از مردم بسیاري هنوز شود، متوقف

سانی میان  ازدواج باراثرات زیان هاآن شمردند. ازنظرمی مردود را آن که ک

ـــت کوچکی هزینه کودکان  جامعه هنجارهاي از تبعیت براي باید که اس

  .پرداخت سنتی

ـــت  ةکنندفقر عامل تعیین زمانی که ـــمیمات خانوادگی س گرفتن تص

 حلی عملی جهت کاهش مایحتاجعنوان راهازدواج زودهنگام کودکان به

ـــود. فقر از راه میمالی خانواده قلمداد می ـــد و میش تواند مانند یک رس

کودك را وادار کند تا با ازدواج زودهنگام پناهی  ننیروي قدرتمند والدی

ـــنینها ازدواج در کان خود بیابند. خانوادهدبراي کو پایین را هم براي  س

یدتر می چه بهتر و مف جات دخترخود و هم براي ب یا ند. احت ان دیگر دان

شته  و یک فرصت براي زندگی بهتر را  خانوادهمنابع ناچیز  را خالی نگذا

راه فرار از فقر کند. ازدواج زودهنگام کودکان تبدیل به یکنصیب وي می

شونت سري و خ ست. بنابراین والدین از کودك هم شده ا سیتی  هاي جن

ستفاده میبه سکین فقر ا صل و همچنان ک کنندعنوان ابزاري براي ت ه در ف

ضی فرهنگ شد، در بع شاره  ها دریافت مبلغی پول در قبال ازدواج سوم ا

  دختربچه یک امر عادي و نرمال است.

ــمکش میانه در جامعه که زمانی در کودکان زودهنگام ازدواج  و هاکش

 شــود.می دیده دفاعی مکانیســم یک عنوانبه اســت اجتماعی مخاصــمات

گذارد، دختران می اثر کشـــور یک بر طبیعی فجایع یا هاناآرامی که زمانی

ـــانی اولین ـــتند کس  ۀاخیراً در توافقنامبینند. همچنان که می لطمه که هس
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، محیطیهاي زیســتبحراناین  ،تأکید شــده اســت آنحقوق بشــر بر 

سی سیا صادي و  ست که اقت سیب ا دهد. پذیري کودکان را افزایش میآ

کان با خشــونت و مشــقت مبناســت که رســم ازدواج کود شــواهد بر این

شدید می صادي ت سانی جوامع را شود. هنگامیاقت ضطراري ان شرایط ا که 

ـــاختارهاي اجتماعی محافظ کودکان از بین خواهد  مختل کند، بافت و س

لدین رفت. چه دادن ازدواج به وا ـــانب ـــمی عنوانبه هایش کانیس براي  م

ست سل بالیا این با کردن نرم وپنجهد  و امنیت از درجاتی تا شوندمی متو

 افزایش جنسی خشونت خطر که درزمانی خصوصاً دخترشان براي را رفاه

احساس کمبود امنیت محرك کودك همسري ست. کنند.  تضمین یابد،می

ازدواج زودهنگام محافظ و پاسـخی به احسـاس ناامنی ناشـی از جنگ و 

در شـــود. چنانچه در نتایج تحقیقات دیده شـــد، هاي داخلی میدرگیري

ــی وجود داشــت که درگیري هاییمکان ــمکش هاي داخلی، جنگ یا کش

کان دروازه ندگی امنازدواج کود به ز ته اي  تر براي کودك در نظر گرف

شربندي اجتماعی می شکل می خودشد. ق شد. در به ازدواج کودکان  بخ

ــان ــتاها مالکیت آب یک نش ــربندي اجتماعی  ۀبرخی از روس تمایز و قش

 در ساکنین که روستاهایی در هاي دیگر کشت پسته.است و در برخی جا

شار باالتر صادي اق شتند، قرار اقت  روروبه افزایش با کودکان ازدواج نرخ دا

ــد.می ــادي تمایز این ش ــري به اقتص بندي ابزار طبقه ۀمنزلبه کودك همس

شان دهندمی ترجیح هاخانواده زند.می دامن اجتماعی  در با افرادي فرزندان

 را رفاه و قدرت ، نظم مراتبســلســه تا کنند ازدواج خود اقتصــاديِ ۀطبق

 .کنند حفظ

، ازدواج در مکانیســم قدرتمند انتقال فرهنگی و اجتماعی ةپذیرش گســترد
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شدت دهد. قدرت نیروهاي اجتماعی که بهفرصت تأیید خشونت جنسی را می

 رســـمیِ قوانین  کند تا بردر اعتقادات و رســـوم قدمی جاي دارد تالش می

شــوند. اعمال می ازپیشبیشقوانینی  چنینطور که مشــروع تســلط یابد، همان

سیرهاي و اجتماعی هنجارهاي بین که زمانی ضاد دینی تف شته وجود ت شد، دا  با

ــت دومی این  زودهنگام، ازدواج مورد در دهد.می تطبیق اولی را با خود که اس

 خاطر به شــدن ز مطرودا ترس و جامعه در آبرو دادن دســت از اجتماعی ننگ

  هستند. همسري کودك رواج علل اجتماعی هنجارهاي از نکردن تبعیت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  طلبه در خراسان رضوي 4000هاي علمیه با بیش از حوزه
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ــتورات  اند.اعتقادات مذهبی باور به مقدس بودن ازدواج را آفریده دس

لب  هاي  ترجماندینی اغ جار ماعیهن قانون  اجت ـــومی و  عادي و مرس

تانداردهاي درونی می ـــ ـــود که ثمره اس ـــدش تارها و  ةش قادات، رف اعت

  هاست.نگرش

سوم سب رایج ر سیتی، فرهنگی هنجارهاي و نامنا  در که و اجتماعی  جن

 در کند.می کمک کودك همسري رسم نگهداشت به دارد، وجود ایرانی جوامع

پیرامون  رسوم است، تابو هنوز یک بکارت دادن دست از آن در که سنتی جامعه

در ایران گیرد. می شکل تابوها این تغییر  از جلوگیري براي نامزدي، و ازدواج

شوند. حفاظت دامنی اجتماعی میدختران از طریق هنجارهاي باکرگی و پاك

ــناخته میازآنچه به ــان ش ــودعنوان افتخار دخترانش ــئولیت والدین  ش بر مس

  کند.خانواده و قبیله فشار وارد میعنوان دفاع از شرایط به

به  یتازدواج دختران جوان  عال کاهش ف هاي عنوان ابزاري براي 

. در این شرایط داشتن دختر شودتعریف میها ارشاد آن جنسی غلط یا

انگاشــته شــده،  تابوتهدیدي ســت براي آنچه از قبل  هجوان در خان

این ترس ج شوند. چراکه دختران ممکن است وارد روابط قبل از ازدوا

صیل و حقوق اولیه اینکه  قوي حقوق اولیه دختران چه زمانی براي تح

ند را از آن و ـــی ازدواج کن تهها میبا چه کس هاي مطالعات گیرد. یاف

درصــد) شــریک  65,2مبنی بر این بود که بســیاري از پاســخگویان ( 

شویی صد ا 45,9در شان را خود انتخاب نکرده بودند. زندگی زنا ز در

درصد  15,7موارد تصمیم انتخاب شریک زندگی توسط خانواده و در 

شد. انحراف از هنجارهاي اجتماعی  شنایان گرفته  ستگان یا آ سط ب تو
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ست. به نادر صی سن به دختربچه اینکه محضا سدمی خا  در معموالً ر

 ســـرعتبه باید که شـــودقلمداد می تهدیدي عنوانبه نوجوانی اوایل

فی بالغ است که اندازه کاشود که او بهچنین فرض میکند زیرا  ازدواج

ــکیل دهد ــمیم. بتواند زندگی تش ــتقالنگیري ظرفیت تص  اندختر ۀمس

کســانی  معموالً بازیرا  کم اســت رخالف رضــایت و خواســت خودب

یک نوجوان یا  زمانی کهترند. بســیار بزرگ هاآنکنند که از ازدواج می

سیار کودك  سال با مردي ب قدرت  کندتر از خود ازدواج میبزرگخرد

 تواند بســیار زیاد باشــد. تقریباًعدم تعامل ناشــی از شــکاف ســنی می

کرده تمامی پاســخگویان که دخترانشــان در ســنین خیلی پایین ازدواج

ـــتندبودند ابراز  ـــویق که اند که این نیروهاي اجتماعی داش  ةکنندتش

صمیم سی قبل از ازدواج اولین (اجتناب از روابط جن اندگیريعوامل ت

  شد). برشمردهمزیت ازدواج کودکان بود که توسط پاسخگویان 

کند ظهور میزمانی  بیگاري کودکانپیوند میان رســم کودك همســري و 

ستا سرپر سط والدین یا  ست خانوادنکه دختري تو سپرده  ةش به د دیگري 

ــود. در می ــت که کودك ش ــتی ب خانگی در کارهاياینجاس ه و کارهاي دس

شیده می ستثمار ک ستایی را با ا شود. ازدواج کودکان منابع کار در مناطق رو

ضو جدید به خانواد ضافه کردن یک ع شدن کار فراهم می ةا ضافه  کند. با ا

ــت به  یک ــتدس ــلی پیش میتر بهحاال کارها راحت هادس رود. درآمد اص

استفاده از  و شودبافی، دامداري و غیره فراهم میخانواده از کشاورزي، فرش

و کار آزاد و بدون محدودیت در بعضـــی از جوامع  دختربچه به دلیل ارزانی

راحتی با اقتصاد کشاورزي کند که بهیک الگوي فصلی را دنبال میروستایی، 

  مطابق است.
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تغییرات ســان و ســریع به تن دادن آجامعه ایرانی اســاســاً تمایلی به 

سنت ةعمد ست موردهاي معمول بدون هیچ ابهامی اجتماعی ندارد و   بای

ستم قرار گیرنداطاعت  سی سله  سل صلی پیروي از یک  صیت ا صو . خ

ست. جامع سیم قدرت در خانواده ا شته تق ساالر کنترل بر روي  ۀنانو مرد

ــل جوان ــل در نظر میرا بهتر خود نس این حقیقت  تا گیردعنوان یک اص

خانواده توجیه کند. بعد از ازدواج زوج جوان درون ازدواج کودکان را در 

ـــان در یکبا والدین بزرگ ها زیرا هردوي آن کنند،خانه زندگی میترش

یار جوان ـــ نه هنوز بس گا قل و جدا ـــت ند. فراهم کردن براي زندگی مس ا

 نســل مادرِ ازدواجن، فکر به بعد به ســن یه از دخترا يهمه”

شگاه بچه فکرِ جدید  میگه همش اینجا دیمیِق مادرِ اما .شه دان

 حتی داره تأثیر که مادره طرز فکر این .کرد ازدواج فالنی دختر

ــتش مادر اگه .کنه مخالفت پدر اگه ــیاس ــته س ــه رو داش  باش

 تونه می خونه، به باشه داشته تسلط مادر اگه .کنه می راضیش

“ 
 ساله 32 زهرا،

 علوان، شوش شهر شوراي همسر

 استان خوزستان
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زوج جوان باعث اســـتقالل کمتر در تصـــمیمات  هاي مالی برايحمایت

کاري را دارشــدن، چهکجا کار کردن، کی بچه گردد، ازجملهمی زناشــویی

. این مکانیســم کنترل ..بر عهده گرفتن، چقدر تحصــیالت داشــتن و غیره

 نیز انبلکه به پسر هافقط به دختربچهشده نهسیستماتیک و از پیش تعیین

ــیاريتحمیل می ــود. در بس ــتند که ازدواج  ش از موارد والدین اذعان داش

کودکان پسران را از سرگردانی، بیرون از خانه ماندن در شب و مهاجرت 

تري ازجمله تهران بازداشــته اســت. این شــهرهاي بزرگو به دیگر جاها 

داشـــتن خانواده در یک تر ابزاري براي دورهم نگهکنترل بر نســـل جوان

کان اســـت بهم که  ب،  یک ۀنو یخود  کاربردي کودك  ۀال قاي  به ب دیگر 

  افزاید.همسري می

  

  ازدواج زودهنگام کودکان ةدالیل عمد

ازدواج زودهنگام  ةآنچه در فصل یک بحث از آن رفت، مقبولیت گسترد

به  که ضـــر ماعی و فرهنگی بود  قال اجت کانیســـم قوي انت کان در م کود

و پسران زیر سن  گسترش اجتماعی و حقوق انسانی دختران چشمگیري بر

ها در مورد داشــته اســت. فصــل یک همچنین بر روي پاســخ نگرش قانونی

دهد که اثرات کند. تحقیقات ما نشـــان میزودهنگام کودکان کار می جازدوا

ازدواج زودهنگام کودکان، امنیت، پیشــرفت و ســالمت عاطفی کودکان را به 

اگهانی کودکی داده و  با ازدواج زودهنگام حکم به پایان ن اندازد.مخاطره می

شتن  سمی الزم براي آمادگی ذهن و  کودکانبازدا شد فیزیولوژیکی و ج از ر

شان براي تبدیل سم و فکر سرانی بالغ، والدینی آگاه و در کل ج شدن به هم

ــگر،   ــهروندانی کنش ــالی هل میرا با بی آنهاش دهد. رحمی به دنیاي بزرگس
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سیر طبیعی  سنین کودکی با م شد تناقض دارد. این دختران ازدواج در  این ر

سال. زیراجوان نه کودك سال به نظر می اند و نه بزرگ سند مانند یک بزرگ ر

صمیم ستند. ولی هنوز ازنظر قدرت ت ستقالل درونی دچار کمبود ه گیري و ا

شان را بهازدواج کودکان هویت آن ساخته و ای سال ها را مخدوش  غلط بزرگ

ها دنیاي مردان لنگ خواهد ماند، دنیایی که آنها بدون نامد. زندگی آنمی

  اند و نه یک زن.دختربچه یک دیگر نه

ا ر ها در نقش بزرگســاالن، کودك همســري تغییراتیبا قرار دادن بچه

ـــل ، متعددهاي بارداريد، از نظیر کنتحمیل می هاي حال و آیندهدر نس

. ل جوانمالی از نس هايطلبیمحدودیت دسترسی به تحصیالت و فرصت

ـــه بیوگی زودهنگام و به دام افتادن ترك و گیري اجتماعی، تأکید بر گوش

سوخ بازماندگان در قواعد و نقش ست. شدو قدیمی هاي من تبعیض و ه ا

ــل بعد  مبنايبر  ظلم ــیت به حوزه تفکر گروهی نفوذ کرده و به نس جنس

  شود. منتقل می

. شناخته شود به رسمیتزن باید  ةشدسرکوبنقش  ساختار،در این 

که ممکن اســت وادار به  متأهلیاین اســت که حتی زنان  شــواهد دال بر

ــند براي درونی کردن هنجارهاي اجتماعی و  ازدواج زودهنگام شــده باش

گیرنده به ازدواج زودهنگام دخترشــان تقلید از مرد تصــمیم ها وســنت

شند. این پذیرش و نگرش درنتیج شته با ین حفظ و نگهداري ا ۀتمایل دا

 و تحصــیالت کمبود با زنان ســنت از یک نســل به نســل بعدي اســت.

به  را یکســانی ســرکوبگرانه موقعیت اجتماعی مشــارکت کم هايفرصــت

 طوربه توانســـتندمی که تغییري در غفلت کنند. بامی منتقل خود دختران

شان زندگی در بالقوه سري کودك قربانیان بیاورند، به وجود دختران  که هم
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ستند، آن بازماندگان اکنون سازي همین دقیقاً ه شیوهاي را محدود  باهمان 

ها را زنان سنت .شوندمی مرتکب کودکانشان حق در کردند، تجربه خود که

فرســا به هاي طاقتخشــونت و زیر ســؤال بردنبار توجه بدون حتی یک

سدوش می ست بدانیم که پرو شند. الزم ا سنت ۀک ها عمیق درونی کردن 

ماند زیرا شــده و در تمام طول زندگی با افراد میاز ســنین جوانی شــروع

 مردانه ساکت و راضی هستند ۀهاي جامعبرابر خواسته ها درکه آنمادامی

رفتار و شخصیت  ،پذیري جنسیتی براي مطابقت نگرشفرایندهاي جامعه

ها ها به خاطر ســـالذیرش آنپ یابد.می تداوممردســـاالر  ۀزنان در جامع

خودشــان، شــرایط پایین جامعه و  نشــمردتلقین فکري در مورد پســت 

ست. ازدواج حاال حفاظ  شان ا سران شتن قدرت مذاکره و مباحثه باهم ندا

سلّنازکی از آبرومندي به آن ست. قدرت م هاي تفکر ط مردان راهها داده ا

هاي وراي قالبقادر به تفکر ها که گاهاً آنطوريها را کنترل کرده بهآن

  نیستند. مردساالرانه 

ست که  ضح ا شددرك کلی و پر وا با باید رفتارهاي جنسی  ةتعدیل ن

سی  عطف ست آید. به روابط جن سی اجباري یک عادت به د آمیزش جن

شویی  محتملی  ةو بحث و یا رد کردن آن نظر و عقید ستدر زندگی زنا

. مطالعات ندارندکره در خصوص آن را توانایی مذا افراد ، یعنیه استنبود

شان می سی ازنظر این رام بودنکه دهد ن سخشخص  جن شی  گویانپا بخ

ست، درنتیجه فکر می شان ا ست که آن ۀکردند که وظیفاز ازدواج ها این ا

ست  شان درخوا سران شند ۀرابطهر وقت و هر جا هم شته با سی دا ، جن

که در آن معاشرت با جنس بایست اجابت نمایند. از زمان پیش از ازدواج 

ـــی ازنظر اجتماع منع  ـــدن در رابطه جنس و محکوم مخالف و درگیر ش
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رود انتظار می فردبه واقعیت دیگري که در آن از  را شود، دختر جوانمی

ـــرنقش ـــی یک همس برد. آمیزش فرو می ایفا نمایندرا  مطیع هاي جنس

کند. ناتوانی غیر توافقی دختران را وادار به نزدیکی ناخواســته می جنســیِ

ــات خود در مورد رابط معناي تنبیه به  اجباريجنســی  ۀدر ابراز احســاس

و حتی تأیید خشونت جنسی علیه زنان قلمداد مرد  ناپذیري و مصونیت 

ساالرچیزي که شود. می سوب  واقع در در جامعه مرد خالف آن گناه مح

  شود. می

ــاحب 500در میان بیش از  ــده در طول تحقیقات میدانی، انجام ۀمص ش

فقط یک زن بر قدرت مادر در کنترل سبک زندگی خانواده تأکید کرد. او 

که در مورد راه ها زنی بود  بهتن نان  که در آن ز قدرت هایی  بالقوه  طور 

ـــمیم دارندتغییر محیط اطراف خود را  که تا آن زمان جزو -گیري و تص

  ، صحبت کرد. -بود انههاي مردلیتمسئو

ظرفیت محدودشـان در بیان نیازها و حقوق خود، نقش دختران در 

نه و  زن حتی ازنظر خودش. نمودمیخانواده را محدود  گا یک فرد بی

زنان این واقعیت را  داشــته شــده بود.بحث نگه ۀدر حاشــیو خارجی 

این د ندارد. با وجوبراي ایشــان  دیگري  ۀچون گزینزیرا اند، پذیرفته 

ندگی می هانگرش چارز ند چون  ن دیگري ةکن  ۀدر ذهن مردســــاالرا

ست.  شده ا شیده ن محدودیتی تبدیل -قدرت خودجامعه براي وي اندی

  شده است.  سرکوبگر زنان توسط خودشانبه فرهنگ 

سترگی و رواج باالیی هایی که ازدواج زودهنگام در فرهنگ کودکان گ

گیرد و در در درجــه دوم قرار می فرديدارد، ابراز عقیــده و حقوق 

تصمیمات و  تعیین گرهاي مردساالر، جایی که هنجارهاي جامعه فرهنگ
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صمیم ست،اهرفتار ست. فرایند ت شده ا سیلگیري بهدیده ن هاي ارزش ۀو

  هاي فردي.گیرد و نه انتخابجهت میمشترك 

سازياگر  ،ه بر اینعالو سی ه توانمند ست که  یفدجن ستا براي  بای

بارزه به آن ـــت م ـــرفت، برخاس ـــت بذرهاي پیش برچیدن ، زمین کاش

حصــارهاي مانع دســترســی دختران به تحصــیالت، بهداشــت، خوراك، 

 ست ابتدابایو تقویت است. ترفیع  اجتماعی سرگرمی و مشارکت ،تفریح

شود تا شروع  سط خود زنان  شرفت خود قابل ثیراتتأ شاهد تو توجه پی

  باشد.

  

  :15هزاره ۀاهداف توسعپذیري ازدواج زودهنگام و آسیب

و زودهنگام  اجباري، فرایند ممانعت از ازدواج به لحاظ تاریخی

، 1360قانون ساردا مصوب سال بوده است.  دشوارهمیشه آهسته و 

ســازي اولین تالش دولت هندوســتان جهت متوقف هاهنديتوســط 

سال  18کودك همسري با غیرقانونی اعالم کردن ازدواج دختران زیر 

دهد که هندوســـتان یکی از ها نشـــان میوتحلیلبوده اســـت. تجزیه

مار  که آ هایی اســــت  ـــور یاد  ازدواجکش یار ز ـــ کان در آن بس کود

ست شانگر این ازدواج کودکان  ۀ. دالیل چندگان)1385(موخرجی، ا ن

ست  ضع قانون بها شهتنهایی برکه و شکل کافی اي ری کن کردن این م

، جمعیتتوسعه و  برالمللی قاهره بین اجالس ،1369نیست. در سال 

ـــریع  ـــط اجالس انجامید که بعداً  هاییتالشبه تس المللی بین توس

                                                                 

15. MDGs 
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  .پیگیري شد 1374 سال درسازمان ملل در مورد زنان در پکن 

است که  ، باورها بر این بودهاز زمان استقرار اهداف توسعه هزاره

ـــیتی خاتمه میبه نابرابرياین برنامه  ـــدت هاي جنس دهد. اگرچه ش

ـــیدن به بود ههایی که جهت بودهنگام کودکان تالشزازدواج  بخش

 نماید.میشود را تضعیف دیده انجام میها آسیبمیلیونزندگی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سع سال  ۀاهداف تو  1394 ماهدر ديو  شکل گرفت 1379هزاره در 

ـــیلبه ـــه ۀوس ـــازمان ملل براي کمک به حذف و ریش کن کردن فقر و س

ستیابی به توسع سال  ۀد هدف توسعه پایدار و  17در بین  1409پایدار تا 
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ــامل هدف  تصــویب گشــت هدف مشــابه 169 می ا؛ حذف تم5,3که ش

مانند ازدواج اجباري، ازدواج زودهنگام کودکان و  زاآســیب اعمال ســنتی

شد. برابري جنسیتی و قدرت اختیار و اسلی زنان میاندام تنسازي ناقص

ـــماره  ـــازي همه زنان و دختران جزو هدف ش ـــدمی 5توانمندس . باش

ـــورها را ۀهم این طرح جهانی چهارچوب ملموس به تالش  ملزم کش

چندوچون انجام این پایان دادن ازدواج کودکان با نظارت بر روي  جهت

ضمینو  امر شهروندان یجوابگو ت سازمان  کندکودکان می جمله ازی به  )

  . )1394ملل، 

 گویاي این اســـت که ســـتودنیوتحلیل این اهداف تجزیه حال،بااین

 ۀازدواج زودهنگام کودکان در تضــاد مســتقیم با موضــوع اهداف توســع

میلیون دختر  15هزاره قرار دارد. ازدواج کودکان فرایندي است که ساالنه 

 6اندازد و مانع دســتیابی ابرابري میرا در دام فقر، خطرات ســالمتی و ن

سع هدف 8از  هدف . باري مثال ازدواج )1394(ظفر،  شودهزاره می ۀتو

کند، چنانچه کودك همســـري هدف اول را تهدید می 6کودکان کســـب 

شانس دختران براي اینکه بخش مفیدي از فرایند پیشرفت کشور باشند را 

هد.می ید  کا ماعی پیچ تار ازدواج کود ةدام اجت یک ســـاخ که در  کان 

کند، دلیل اصلی افزایش سطح فقر، خطرات سالمت عمل می انهمردساالر

ــیتی  ــیتی، انتظارات اجتماعی و هنجارهاي جنس نهفته در و نابرابري جنس

  فراتر از خشونت بر مبناي جنسیت است.  فرهنگ و

عنوان هدف ازدواج کودکان را به ،هزاره ۀگفتنی است که اهداف توسع

مستقیماً مانع پیشرفت هر یک از اهداف  این امرشناسد. باوجوداینکه نمی

ــت ــتهش ــاره به (برابري، ب.ت) گانه اس . این گزارش فاقد هرگونه اش
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دانیم یک عنصر مهم در تالش براي دختران جوان و نوجوان است، که می

شارهرندکاهش فق و  احوالثبتالزامی بودن تران، دخ اي به آموزش. هیچ ا

ـــت ـــول اطمینان از ی. هیچ تعهد گواهی تولدها به میان نیامده اس ا حص

سی به ب ستر شتهد سی، دا شی جامع  ،حقوق جن  امورباروري و یا آموز

و کسب اطمینان زنان و دختران  سالمجنسی که براي دستیابی به جهانی 

جوامعی ین از همچناز حقوق اساسی خود ضروري است وجود نداشت. 

 برده نشـــده نامیکنند آمیز مبارزه میکه علیه هنجارهاي اجتماعی تبعیض

. اگرچه منابع قوي براي پایان بخشــیدن به خشــونت، فراهم کردن اســت

صی سرویس صو ستهاي مالی و حقوقی خ اما نبود و فقدان  در اختیار ا

وري بر اساس جنسیت و سن، حقوق جنسیتی و بار شدهتفکیک هايداده

ــاس می ــوداحس ــه. همچنین، نیاز بش با از بین هاي نابرابري ه انهدام ریش

ماعی تبعیض هاي اجت جار موجود داردآمیز بردن هن موارد و این  ۀ. ه

ـــده ـــدهکمبودهاي ذکرش اند. ، باعث بقاي ازدواج زودهنگام کودکان ش

یان  ی کهگزارش فراخان پا به براي  ـــري اعالم كکوددادن  ـــده، همس ش

هایی به ـــشتن ـــیالت و  از عدالت، و زیرپوش ـــت حیاتی، تحص هداش ب

ستورالعمل توانمندسازي سیب د شار آ ست اق . با توجه پذیر غفلت کرده ا

شده در باال، این  عظیم عواقببه  ازدواج زودهنگام کودکان در مناطق ذکر

  شود.محسوب می رفتهبار یک فرصت ازدستحذف تأسف

سه  شماره  یتی و توانمندسازي گسترش برابري جنس"محتواي هدف 

سازي صراحتاً  "زنان ست. توانمند شامل مفهوم حذف ازدواج کودکان نی

ـــیاري از دختران ازدواجبکه زنان تا وقتی ـــت،  ،کرده و حقوقس بهداش

ـــتثمار را رد کنند،  ـــونت و اس ـــیالت و یک زندگی فارغ از خش تحص
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  .)1394(اپراتی، غیرممکن است

مابین ازد یادین  باط بن یک ارت کان و همچنین  گام کود واج زودهن

دختران  ). سـه برابر احتمال ازدواج2تحصـیل وجود دارد (هدف شـماره 

ســالگی نســبت به دخترانی با  18قبل از ســن ســواد و آموزش ندیده، بی

باالتر  ـــیالت  بهوجود داردتحص تأثیري در تالش براي . این  نوبت خود 

شمار  شمگیر فقر دارد (هدف  سان 1حذف چ صت)، کودك عرو هاي فر

ـــادي ـــیلی -اقتص ـــان از فقر را براي نجات خود و خانواده الزمتحص ش

خود میزان باالي ترك تحصیل در میان دختران  ۀنوباند. این بهدادهازدست

  .کندایجاد میباشد را می 2در هدف  ی بر سر راهکه مانع

بسیار عادي  محروم یا فقیرنشینرسم ازدواج زودهنگام در کشورهاي 

سوم صرف و مر ست.  هاي جغرافیایی و فرهنگی، به نظر نظر از موقعیتا

با شرایطی که معموًال  داريو معنی تباط مستقیمررسد ازدواج کودکان امی

شخص ضعیف ةکنندم سعه  شد؛ تو شته با ست دا شینی،  ازجمله ا ستان رو

 همچنین کلیدي و ةکنندتعیینعامل فقر. و  کمبود یا عدم وجود آموزش

یهازدوا بازنمود یک و نیجر مالی، موزامب جایی ؛ ج کودکان در بنگالدش، 

صف ازدواج سن که بیش از ن ست، فقر  18هاي دختران قبل از  سالگی ا

دالر  2درصد از مردم با کمتر از  75بر بالغ، کشورهاي مذبور. در باشدمی

ـــرایط در این  گذرانند. مالی یک مثال از بقادر روز زندگی خود را می ش

  .)1395(دیوان مرجع جمعیت،  است ياقتصادوخیم 

ــتههمو ازدواج کودکان به محرومیت  عنوان عالمتفقر هم بهاند. پیوس

کان کان آموزش، ا ،و هم محرك ازدواج کود ـــمانع ام غال و دیگر ش ت

هاي پذیريشود و دختران را در معرض آسیبهاي اقتصادي میپیشرفت
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  .)4: 1393(سنالپ، دهدقرار می ايعدیده

کان همچنین دلیلی براي افزایش مرگازدو چه اج کود مادر و ب ومیر 

ست که سته می 5و  4اهداف سازي محقق روند ا هاي کند. بارداريرا آه

هاي جسمی و روحی ناخواسته دختران را به سمت سطوح باالي استرس

ها براي بارداري آماده نیســت. ازدواج بدن و ذهن آن زیرا ،دهدســوق می

ــت. به زایمان ايکودکان دروازه ــار زیادي به هاي پرخطر و متعدد اس فش

وري به فامیل، همسر و جامعه وارد ردختر براي اثبات قدرت بارداري و با

شود، حتی قبل از اینکه او توانایی تکمیل رشد جنسی و جسمی خود می

شد،  شته با شناختی و عاطفی روان، بلوغ عقلی پیش از آنکهحتی و را دا

سئولیت یک زندگی جدید شکل  الزم براي بارداري و قبول م شان  در ای

ــگی هاي مکرر و زودهنگام می. بارداريگیرد تواند باعث جراحات همیش

ضعیف شود. این و سالمت ةکنندو ت هایی چنین ازدواجبقاي مادر و بچه 

ــنتی اتفاق  ــان ملزم به افتدیمدر جوامع س فرزند ، جایی که کودك عروس

ند  آوري ـــت ماريآن و این الزامهس قاربتی و ها را در معرض بی هاي م

 جاي. ازدواج به)1388(نور،  دهدومیر مادران قرار میر مرگطافزایش خ

ــیلاینکه  ــد،ها حفاظت از بیماري ۀوس ــتر ابزاري براي گســترش  باش بیش

سی و هايبیماري ست جن سپري براي محافظت از زنان جوان،  ایدز ا نه 

ـــریع از باکرگی به آمیزشچنانچه ازدواج آن هاي ها را مجبور به تغییر س

ـــده می ـــطح پایینی از دانش و مکرر محافظت نش کند. دختران اغلب س

مقاربتی و جنســـی از خود نشـــان  عفونی هايآگاهی نســـبت به بیماري
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 .16دهندمی

المللی، هاي غیردولتی و بینســـازمان هزاره، ۀبا پایان اهداف توســـع 

ـــتراتژيی و جنبشهاي ملّدولت ـــی موانع بالقوه و اس ـــیاس هاي هاي س

وتحلیل تجزیه اســت،غلبه بر ازدواج کودکان الزم  برايرا که  یمشــخصــ

شخیصکردند.  سی هدفی ت ست پس از برابري جن ست که بای در  1394 ا

صیالت، حکومتابعاد  سسالمت، تح صادي داري، و توانمند بدان ازي اقت

ست سعیافتد سب اطمینان از  17پایدار ۀ. به همین منظور اهداف تو براي ک

ــیتی، حقوق زنان ، تو ــیاري دیگر از ابرابري جنس ــازي زنان با بس نمندس

ه این زمینالزم هاي شـده بودند. همچنین تالشهاي توسـعه طراحیبرنامه

 ۀهاي توسعدر برنامهزنان سازمان ملل و  نفوذ و شهرتمند،توسط افراد ذي

یک هدف را ازدواج کودکان انحالل  شده بود کهانجام 1394سال بعد از 

سعدمهم  ستپایدار  ۀر اهداف تو شته ا شوراي حقوق  ۀ. قطعناماعالم دا

شتر از  سط بی شر که تو صویب 100ب شور ت شرح میک دهد که شده بود، 

هاي اهداف وردازودهنگام کودکان به دســـت و اصـــرار بر ازدواج اجباري

سع سیب می ۀتو سجام اجتماعی آ صادي پویا و پایدار و ان زند، هزاره اقت

م باید در برنا نابراین حذف ازدواج اجباري و زودهنگام کودکان   ۀپس ب

 ةقرار گیرد (بیســت و چهارمین گزارش کنگر 1394بعد از ســال  ۀتوســع

  ).60: 1395حقوق بشر، 

فاد چنین برمی که از این م ید  عد،  1394از دوران آ لت براي به ب عدا

سیتی اجرا خواهد  دواج ز. درك نیروهاي دخیل در اشدحذف تبعیض جن

                                                                 

16. sexually transmitted infections  (STIs) 

17. SDG 
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 شــدهقبل از موعد مقرر و جلوگیري از ازدواج کودکان یک تعهد ســاخته

سط جامع حیاتی و مهم به ی عنوان قدمی بههاي ملّالمللی و دولتبین ۀتو

 جهت 1394بعد از  ۀپایدار است، که در برنام ۀسمت کسب اهداف توسع

ــع ــت ۀتوس ــانی بهزیس ــادي، اجتماعی و انس طور خاص، محیطی، اقتص

سازي به سیتی و توانمند سیر الزم در جهت کسب برابري جن عنوان یک م

عت و حذف ازدواج زنان و دختران قرار داده ۀهم مان ـــت. م ـــده اس ش

 تواند منجر بهباره قدم مهمی خواهد بود که میزودهنگام کودکان دراین

  گردد. فرایند توسعه جهانی جنسیتی درزنان مشارکت  موانع ۀذف همح

  

  پیشنهادات

ــل ها از مطالعاتاگرچه این یافته ــت،متمرکز بر ایران حاص ــده اس  ش

ـــرفت کودکان محدود به منطقه زودهنگامازدواج  ـــطح پیش اي خاص، س

ــا ــرح حکم دینی  معیني داقتص ــل ازدواج نمی ايویژهیا ش ــد. معض باش

توســـعه هاي خاص ســاکن در کشــورهاي درحالکودکان در میان گروه

ـــرائیل (هالپرین کدري، مانند وجود دارد؛  )، 1392جوامع ارتدکس در اس

 از درصد 54جوامع رم که و درصد از زنان،  8تقریباً  در آن صربستان که

  . )1393کنند(یونیسف،در کودکی ازدواج می زنان

کان در  هاي فراوانیراه هنوز گام کود با ازدواج زودهن بارزه  براي م

ــت ایران ــا این مطالعه .ناپیموده مانده اس ــیهاي یافته سبر اس و ها بررس

ـــخگویان پیمایشداده ـــیههاي مربوط به پاس و راهکاري زیر را  ها، توص

موجود ممانعت از  هايبســیاري از این پیشــنهادات برنامهکند. عرضــه می

یت  ازدواج کان را تقو ندو  کردهکود یددار جامع که نگرش تأک هاي 
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قا ـــکل ازدواج بچندوجهی براي م با مش خاذ له  ـــرط الزم ات کودکان ش

  باشد.ها میگذاريسیاست

ــی هماهنگ هايبرنامه کودکان زودهنگام ازدواج پیچیدگی  و ســیاس

کند. یم ناپذیراجتناب را المللیو بین ملّی محلّی، سطوح در اثرگذار قانونی

ـــی  دارد. وجود کودکان ازدواج مورد در رویکردها از ايمجموعه هرکس

 براي که معناست بدان این دارد. کردن ایفا براي نقشی سازسرنوشت طوربه

 هماهنگی در که مدتطوالنی پایدار زودهنگام مداخالت کنی ازدواجریشه

 و هاخانواده پویایی دختران، توانمندســـازي از بازتابی و دارند قرار باهم

سی جوامع، ستر ستقرار و خدمات به د ست و قوانین ا سب هايسیا  منا

  ست. ضروري هستند،

گذاران باید از آنچه مهم اســت این اســت که قدرتمندان و ســیاســت

ت آن را انکار یان حمایت کنند و موجودکحذف ازدواج زودهنگام کود

ـــدت و تأیید آن بهموجود  . ازدواج کودکانننمایند ـــت.ش توجه  الزم اس

شه به عینی واقعیات به آوردن روي و کردن جمعی  کودکان کنی ازدواجری

شناخته .انجامدمی سمیت  شدهآنچه به ر ست که  ن فهم و قبول یک این ا

در مسأله  نمونه از این. یک ل استمشکل، اولین قدم براي حل آن مشک

صل  ستبهاین گزارش  دومف شده ا شریح  صیل ت صمیم جدید  ؛تف اداره ت

شکلمار طالق بهآمبنی بر علنی نکردن مار آ س ،جاي حل م ه ألصورت م

  کند. را پاك می

صیالت براي شدهتعریف قانونی سن ستايهم باید اجباري تح  سن را

 قانونی ســن خصــوص در قانون .باشــد ازدواج براي شــدهتعریف حداقل

 و دادگاه) ةاجاز با سال 9 دختران ( براي سال 13 حاضر حال در که ازدواج



  317  جیراهکارها و نتا

 

سران براي سال 15 ست، پ شایان  سالگی 18 سن به افزایش نیازمند ا ست.  ا

بسیاري از کشورها براي حداقل سن قانونی توجه است که علیرغم اینکه 

کنند، سن ازدواج براي مردان بیشتر از زنان است گذاري میازدواج قانون

سن قانونی ازدواج را پایین شورها  سیاري از ک  ۀتوافقنامنچه در تر ازآو ب

   دهند.قرار میمقرر شده سازمان ملل در خصوص حقوق کودکان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  هاي قرآنیزنان و دختران در حال پیوستن به کالس

  عکس: کامیل احمدي

  

ــمی تمامی تولدها و ازدواج ــم براي  هاثبت رس ازدواج در  انهدام رس

منابع موثق تولد، تعیین سن . با آمار محدود یا کمبود کودکی اجباري ست

والدین ممکن است نادرست،  هايتخمینطورقطع دشوار است. عروس به

ـــند.  گاهاًغلط و  باش با در  کلیدي قدمیک احوالثبتدروغین  مواجهه 

زیرا گواهی براي تعیین دقیق سن عروس است  ازدواج زودهنگام کودکان
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ثبت زمانمند و  تنها زمانی ممکن اســـت که بر ثبت دقیق ازدواج. اســـت

ترین حقوق بشر است تولدها استوار باشد. ثبت تولد از بنیادي ۀموشکافان

  آورد.که برخورداري از سایر حقوق را به همراه می

صــورت نامنســجم در کشــورهایی که ثبت تولد اجباري نیســت یا به

یا ســندهاي غیرقابل مدارك  فقدانبر مبناي  نیزشــده، ثبت ازدواج انجام

ثبت ســازمان یونیســف، اختالف در طبق گزارش  باشــد.تولد می اطمینان

سن و هویت کودكموالید صاً دخترانی که -، تزویر و تحریف در  خصـو

ستند سهولت می -قربانی ازدواج زودهنگام ه شدرا  سب و . بخ ثبت منا

سبب می شمند و پرباري را  : هویتش شوددقیق تولد یک دختر نتایج ارز

صالحیتشمحافظت می شتر و  شود،  سی به خدمات بنیادي بی ستر براي د

، احوالثبتیابد. عمل تا حد زیادي افزایش می اششـــدهمحافظتحقوق 

سیستماتیک براي  يو ساختار یک فردبه رسمیت شناختن قانونی وجود 

ست شاوندي او سبت و خوی با ها و ازدواج موالیدعالوه ثبت . بهپیگیري ن

، از تداوم ازدواج زودهنگام اشتعیین ســـن یک دختر و شـــریک زندگی

شــود دختر بتواند در صــورت پایان کودکان جلوگیري کرده و باعث می

  یافتن وصلت زناشویی حقوق و امتیازات مالی خویش را اعاده نماید.

ست. دولت هانقش دولتدر این میان  سی و مؤثر ا سا سیار ا ، منتخب ب

شور، میبه سی هر ک سا شأ قدرت ا ازدواج تواند در ممانعت از عنوان من

ــد. بســیار تعیین زودهنگام کودکان  ماهیت و وجود باید دولتکننده باش

آن  سازيکنریشه به مایل و شناخته رسمیت به را کودکان زودهنگام ازدواج

 هاينظام کارگیريبه و توسعه مدنی ۀجامع نهادهاي و حکومت نقش باشد.

ست. کودکان ازدواج زودهنگام از جلوگیري براي پایدار  تمایل حالبااین ا
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 نیســت. همچنان که کافی همســري کودك با مبارزه براي تنهاییبه دولتها

 یک کنند،می پیدا غلبه قانونی هنجارهاي بر اجتماعی و فرهنگی هنجارهاي

ــن تعهد ــمین حکومتی روش  اجرا به باید که طورآن قانون اینکه براي تض

ــرورت درآید، ــدر در با هادارد. حکومت ض  دادن ازدواج قرار اهمیت ص

 هاوزارتخانه طریق از کافی مالی منابع ســـازيفراهم و کودکان زودهنگام

سی مدیریت باید تاریخی، ةپدید این با آمدن کنار براي  را ايمقتدرانه سیا

ـــوص این در ــــان خص توانــد می حکومــت این بر عالوه دهنــد. نش

 روي بر همچنین و کرده هماهنگ باهم را ســازمانی هايگذاريســیاســت

ــایر و زودهنگام کودکان ازدواج به مربوط مطالعات ــابه هايپروژه س  مش

قانونیِ مدافعانه و چارچوب کند. این مهم براي تعیین  تهیه را الزم ۀبودج

ها و گذاريوســخت قوانین و ســیاســتکارگیري ســفتبه ،غیر مغرضــانه

شی و حفاظتی، مراقبتهمچنین فراهم شتی سازي خدمات آموز هاي بهدا

جنسی و مربوط به باروري و رسیدگی به هردوي دختران مجرد و متأهل 

  .استضروري 

 و ســریع هایینه عالج اســت درازمدت راهکارهاي مســتلزم امور این

احداث  ۀدر قضـــیمدت، هاي کوتاهحلاز این راه . یک نمونهمدتکوتاه

در ابتدا نویدبخش  شود. این امردیده می متأهل جداگانه براي دختران مدارس

شان میعمیق نگاهی رسد امابه نظر می ست دهد تر به موضوع ن سیا که این 

جداگانه سازي امکانات در فراهم آورسرسام هايگذاريتنها منجر به سرمایه

  شود.نابرابري جنسی می ها و مضراتهزینه ل شدنو متحم

ــرایط به  ــح ش ــتطور واض ــتن دخترکه نگه دال بر این اس در  انداش

ـــه  ـــتمدرس ادامه در وقفه  ازدواج زودهنگام کودکان. باآنکه حیاتی س
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ــیل  ــتتحص ــیل دختران ازدواج کودك را نفی متقابالً ، دختران اس تحص

ـــاسکند. می  18، در 18المللی تحقیق در مورد زنانمرکز بین ۀمطالع بر اس

شور از  شوري که رواج ازدواج کودک 20ک شترین حد ها در آن انک در بی

صیالت دختر تعیین خود ست، میزان تح سن ازدواج  عامل درترین کنندها

باالتر  در ســـطوحدختران که ی قطور پیوســـته، در تمامی مناطاســـت. به

  کمتري داشت. ین کودکی رواجدر سنازدواج  تحصیلی بودند،

به ـــیالت  یت تحص ـــن ابزارعنوان اهم ی باال بردن س ازدواج،  ۀاول

قوانینی که در  19گزارش مددکاري اســـترالیابه نقل از انکار اســـت. غیرقابل

تحصــیل ســازي جهت همگانی و اجباريطول دوران انقالب اســالمی 

باسوادي را به  ، نرخشدو بکار گرفته  ابتدایی براي دختران و پسران وضع

درصد از دانشجویان  60اینک به این معنا زنان هم. درصد افزایش داد 95

شکیل می شگاهی را ت ستدان شرفت ا ، دهند. این خود عالمت بهبود و پی

سی ستر شد تا د ستایی با شان به اما توجه ما باید به دختران فقیرتر و رو

شد. بدین تمدارس باکیفیت شتر با سب و امن بی ستم تر، منا سی رتیب یک 

 ،. کودکانگرددآموزشــی اجباري و رایگان باید در ســراســر کشــور دایر 

 مدرســهحداقل تا زمانی که دوران دبیرســتانشــان به اتمام برســد باید به 

ـــیل اجباري براي  ۀبا هزینو بروند  همگان قادر به کم یا رایگان و تحص

شود این که از آموزش دختران حاصل می بیشترین تأثیري تحصیل باشند.

اي هستند را توانند این تفکر که دختران هنوز کودکان مدرسهاست که می

  دهد. بسطدر جامعه 

                                                                 

18. International Center for Research on Women 

19.  The Australian Aid 
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و آگاهی  افزایش سوادخصوص ازدواج کودکان و در  یآموزش عموم

ست. ضرویک  همگانی ساسرت ا  پاسخگویان مطالعه، این هايیافته بر ا

ــوص در ــیب و مخرب اثرات خص  یا ناآگاه بودند کودکان ازدواج زايآس

ـــیار دانش ـــتند. ناچیزي بس  معلول هم و علت هم کودکان ازدواج داش

ـــت.کم ـــوادي اس له که هر قدم  س با ازدواج زودهنگام کودکان در مقاب

نتایج منفی  انهدام و از بین بردنضرورت باید با توجه به شود،برداشته می

ـــآن  ـــد. این درس ـــودمحقق می ت زمانیبراي جامعه باش که قدرت  ش

با اســتفاده از خصــوصــاً  ،شــودگذاشــته میعمل تکنولوژي به میدان 

نهکمپین ند رادیو، اي و دیگر روشهاي انبوه رســــا مان نه  قا هاي خال

ـــانهنتلویزیو هاي دیجیتال براي افزایش آگاهی از حقوق ، موبایل و رس

ـــرفت یک واج در کودکی. بدون این عامل ددختران و اثرات از مهم، پیش

  .باشد دائمی دتواننیروي خارجی غیرواقعی است که نمی

ــت قوانین ــیاس ها نقش مهمی در جلوگیري از ازدواج در کودکی و س

سد که به نظر میدارند.  هاي ازدواج فعلی یکی نامهاجراي قوانین و آیینر

صالحات اخیر در آاز  شد. قوانین و ا ضروري و الزم با قوانین مدنی مال 

حداقل ســـن  بینانهخوشطور تواند بهاي اســـت که میگونهکشـــورها به

شورها  18ازدواج را به باالي  سیاري از ک ساند. ب  چهارچوب قانونی وبر

سیاسی الزم براي جلوگیري از عمل کودك همسري و حمایت از دختران 

سی قوي میمتأهل ندارند سیا ستم قانونی و  سی شتوان. یک   ۀتواند یک پ

بهبود خدمات، تغییرات در هنجارهاي اجتماعی و توانمندسازي مهم براي 

باشـــد. ته گرچه دختران  حاکییاف باً که بود آن از ها   از کدامهیچ تقری

باال  اما نداشــتند، ازدواج قانونی ســن از اطالعی ترینکوچک پاســخگویان
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 آن خصوص در رسانیاطالع و سال 18 به 15 و 13 از سنی حداقلِ این بردن

  .رودمی انتظار حاکمیت از است که چیزي آموزششان و مردم به

ضا جانب از تريتالش جدي باید  به که افرادي مجازات براي یهئقوه ق

 به وادار را فرزندانشــان که کیفر والدینی و زنندمی دســت کودکان ازدواج

هاي نظارتبســیار از کشــورها  .گیرد صــورت کنند،می زودهنگام ازدواج

ـــخت ختنه زنان ترتیب  قانونی يریرا براي پیگاي گیرانهقانون جزایی س

ها فعالیت .اند و رســم ازدواج کودکان هم در این میان اســتثنا نیســتداده

بایست در جهت تقویت توانایی و ظرفیت نیروهاي اجرایی قانونی باشند 

ي دولتی و هاتا در ارتباط هرچه بیشـــتري با جوامع، مدارس و ســـازمان

که  ابه این معن غیردولتی باعث جلوگیري از تداوم کودك همسري شوند.

مسئولیت مشکالت اجتماعی در قبال تمامی مؤسسات ذکرشده در باال که 

ـــت کامل د، باید باهمدیگر در هماهنگیدارن ـــیاس مقابله با  ۀبرنام و هاس

  .باشند ازدواج کودکانپیشرفت 

سیاري در عمل، کودك همسري از کشورها به دلیل فقدان دانش  در ب

و آگاهی از مضــرات و نتایج اجرایی آن پیشــرفت کرده اســت. ضــروري 

ست که تالش شناا صیل ، جوامع با قوانینسازي هایی براي آ دانش و تح

ماعی آن  ـــورت گیرد و در مورد اثرات منفی فیزیکی، روانی و اجت ص

شرکت جامعه در مورد  ستگی و  شهرآگاهی به عمل آید. همب سازي کنی

ـــود. یک برنام ازدواج کودکان قاء  ۀباید تقویت ش دفاع فراگیر براي ارت

عنوان یک هنجار اجتماعی خصـوص دختران بهتوانمندسـازي کودکان، به

  بایستی طراحی و اجرا گردد.

ـــته از هنجارهاي اجتماعی بهآن دس عنوان اي که ازدواج کودکان را 
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عمیقًا  ها بخشــی از فرهنگ گشــته وند، براي نســلبیندار میعملی ریشــه

چه و این عمل چه تحت عنوان دین تداوم یابد  شده هستند.رایج و تثبیت

شوند؛ براي فرهنگ، اغلب توسط هنجارهاي جنسی غیرمنصفانه ظاهر می

ــیله کنترل اش بهمثال تالش براي حفظ آبرو و افتخار دختر یا خانواده وس

ـــی او یال جنس که ، ارزشتغییر اِعمال. براي ام جارهایی  کودك ها و هن

ـــري ـــوندکنند باید تغییر و تعویض را حمایت می همس . کار کردن با ش

با جامعه برافزایش آگاهی از اثرات مضر تر و در سطحی وسیعها خانواده

ـــود را تغییر دهد و هاي جامعه گرایشتواند ازدواج کودك می باعث ش

ـــن کودکی وا ـــان را در س ندانش که فرز لدینی  به ازدواج میوا ند دار  کن

ند ـــت ده یت خود را از دس جارهامقبول نقش  الگوهايو  ي جدید. هن

  در مورد ارزش دختر و زن هستند. هانگرشهاي مؤثري در تغییر راه

گرفتن ازدواج کار کردن با مردان و پسـران بخشـی اسـاسـی در پایان 

مردان اســت. مردان عامل تغییر هســتند. در بســیاري جوامع این کودکان 

صمیم ست دارند و ت ستند که قدرت را در د  هدفِ مورد کنند.گیري میه

ـــوهران و برادران، پدران، مادران، دادن قرار ـــه مداخالت در ش کنی ریش

 مزایاي و وضعیت جنسی از بتوانند هاآن شودمی موجب زودهنگام ازدواج

  .بیابند درستی درك دختران و زنان گذاريارزش و حمایت

ها با خانواده هب ســـودرســـانیبایســـتی حمل بر  اجتماعیي هابرنامه

ـــوق ازجمله کمک به قربانیان، پناه و مأمن امنی هاي مادي محرك و مش

شد.  ستوار با و آموزش رهبران  سازيظرفیتآن،  بر عالوهبراي دختران ا

کودك منفی  انعکــاس اثرات جهــتو دیگر بــازیگران کلیــدي  محلّی

  کمک خواهد کرد.تضمین انقطاع آن در همسري 
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ــال بین اجالس ــع 1373المللی س  هايافتهۀدر رابطه با جمعیت و توس

گردي در توســعه دهد که بر مبناي آن تأخیر و عقبتري را ارائه میقطعی

ـــرفت زنان دیده می ـــود و مرور و توجه دولت ایران را طلب و پیش ش

له می ید دارد؛ ازجم تأک به  ند. این اجالس بر رویکردي کلی و چندجان ک

که  بازیاین مامی  عگران ت ـــگران دولتی مدنی، ۀجام ماع و کنش در  اجت

ــعهماهنگی ب نمایند نگاه زنان را محدود می ۀا یکدیگر بر عواملی که توس

ــه کنند ازجمله مداخالت  ــجم و مطابق آن عرض ــخی منس انداخته و پاس

  هاي ملّی. اجتماعی و سیاست

 توجهیقابل تأثیر هاآن .تغییرند بنیاديِ و کلیدي عامالن از دینی رهبران

ـــب نموده جامعه میان در که با اعتمادي و دارند عموم عقاید بر  اند،کس

دینی  بیندازند. رهبران جا را ازدواج در تأخیر فرهنگی مقبولیت توانندمی

نایی این بالقوه طوربه ند را توا یه که دار ـــري کودك عل  تغییر و همس

عه هاينگرش ند گام جام مذهبی همچنین  .بردار به تغییررهبران   قادر 

 .هستندسن مورد انتظار در ازدواج دختران  ۀهنجارهاي اجتماعی در حیط

ــوص  ــت که رهبران دینی تعلیمات الزم را در خص ــروري س بنابراین ض

سري ببینند.  سی توجه به تأثیرات مذهب،  با اثرات ناگوار کودك هم برر

ممکن عمال قوانین شرعی از طریق ا کودك همسري ةو رسیدگی به پدید

ست  شد. یک روش جام حلراه یکا شاورمؤثر با رهبران  ةع آموزش و م

ـــت. پیام  انعکاس و بازتابمذهبی براي  ـــگیرانه اس در جوامعی که پیش

هنجارهاي  ۀو مداخل گیرياي در تصـــمیمرهبران مذهبی نقش برجســـته

مثبت نشانه  ايپشتوانهعنوان عمومی دارند، الزم است که حمایتشان را به

  گرفت.
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سترده ازدواج موقت در ایران،  سنّتی گ  گرفتن موجب فزونیعمل 

 شـکلوالدین در  ۀشـود. اغلب خروج دختر از خانمی انازدواج کودک

سی فروخته او را در قالبتواند ازدواج، می یا  قرار دهد شدهکاالي جن

ــود که این مورد ازدواج  ــوهر دیگري فروخته ش کودك یا  موقتبه ش

توانند بارها ازدواج کنند، شــوند. مردها مینامیده می ازدواج ســاختگی

صلت صورتییا در و شند. در شین هاي متعددي با صلت پی که فرزند و

سر  شد، و یا هم سر نبوده با ست، مرد  فعلیپ شده ا صاحب دختري 

دار شده و ترجیحاً زمانی محدود تا زمانی که وي بتواند بچهبراي مدت

سري به دنیا بیاورد با وي ا به ازاین دیگر احتیاجی پس کند.زدواج میپ

شده و  این دختران جوان شد (و بچهحس ن شان ترك خواهند  نیز های

 ترك و رهاشــده باردختران یک زمانی که ایند). ناگر ناخواســته باشــ

سرشار از سختی توانند ازدواج کنند و باید به زندگی باشند دیگر نمی

یت خویش  حدود ند. ازدواج و م مه ده به ادا جه منجر  کودك درنتی

ــان،  قاچاق ــاء یا بهبیگاري کودکانانس ــه به برد، فحش  گیطور خالص

باشــد. می همیشــگی ةکشــی و ســوءاســتفادمنظور بهرهگرفتن دختر به

مل تعیینیکی از این ندعوا  روند ازدواج کودکان در ایران اســـت. ةکن

اند. نشــدهثبت معموالًســان نیســت زیرا آهایی پیگیري چنین ازدواج

هاي شــمار بر نســبت تنهاهاي موقت نهشــکی نیســت که ثبت ازدواج

ــحه می ــی و  قاچاقدر جلوگیري از نهد بلکه ازدواج کودکان ص جنس

  کند.کودك نیز کمک می تجاوز به

ها و دانش براي مهارت کسبدادن فرصت  بادختران  توانمندسازي

ــبکه ــعه ش ــان و توس هاي حامی، نقش مهمی را در پایان درك حقوقش
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فا می به ازدواج در کودکی ای جاییدادن  ند. ازآن بانی وک  که دختران قر

عامل تغییر  شخصهتوانند بهمی اند،کودك همسريیافتگان نجات خود

ند ـــ یدي براباش گام ازدواج زود ةدگرگونی در حوز ي. دختران کل هن

 مقابل در الزم را توانایی که شــود کمک جوان دختران به بایدهســتند. 

ساالن شان را خواهندمی که والدینی حتی -بزرگ  قبل ازدواج به وادار ای

سیدن از سب خود از دفاع جهت ،-کنند بلوغ سن به ر  ۀکنند. جامع ک

 سطح در را بیشتري عمیق و گسترده تحقیقات باید و محققان دانشگاهی

 زودهنگام خصــوص ازدواج در را هاییگزارش و کرده اجرا کشــوري

 دهند. ارائه آن مالزمِ جنســی خشــونت و رواج میزان ماهیت، کودکان،

 از خودش از دفاع براي باید فعال و آگاه جدید نســـل دیگر،عبارتبه

ــ خود برخوردار ۀجامع در نفوذيذي افراد پشــتیبانی  طرزي به تا دباش

سم یک از طنینی به را کودکان زودهنگام ازدواج روندهپیش  سنت و ر

ـــدان .ندارد خارجی وجود دیگر کنند که تبدیل تن قوانین ازدواج و س

شــان بپیوندد تا هاي زندگیحقوق جنســی بایســتی به آموزش مهارت

شــان ازجمله دانش دختران در مورد ســالمتی جنســی و حقوق قانونی

که براي ازدواج ج نکنند و حق اینســالگی ازدوا 18که قبل از حق این

ـــند، را  ـــته باش ـــایت کامل و آزاد داش هایی نیز فعالیت بیاموزند.رض

نفس در دختران و افزایش اعتمادبه موجبتواند صـــورت گیرد که می

صمیمتوانایی این صیل و  شانهاي زندگیکه در مورد ت مانند ادامه تح

 ، گردد.کننداکره و مذبحث  ابطال و تن نپذیرفتن ازدواج اجباري

ـــاهد تغییراتی در قانون ازدواج  ـــته ش ایران در طول یک قرن گذش

شان می انکودک سترالیا ن ست. یک گزارش جامع از مددکاري ا دهد بوده ا
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ایران، سن قانونی ازدواج براي پسران و در  1357 سال که قبل از انقالب

سن ازدواج  18و  20دختران به ترتیب  ست. پس از انقالب،  سال بوده ا

ــتگی و بلوغ  9براي دختران تا  ــایس ــال پایین آمد، با در نظر گرفتن ش س

ـــال  درنهایتفیزیکی،  آمیزي طور موفقیت، نمایندگان زن به1382در س

  سال افزایش دهند. 13شده سن ازدواج را به توانسته در قوانین وضع

کوجود، قوانین جلوگیري از بااین ند و  انازدواج کود ـــت محدود هس

ست که  ةاندازمیزان مجازات به شدید نی ساند عامالنکافی  یا  جرم را بتر

ــتی. بهبازدارد ــتم قانونی ایران، عالوه کاس ــیس ــود باعث میهایی در س ش

ســن  وضــع. خاطیان بتوانند از قصــاص به نحوي ســرپیچی و فرار کنند

س 18قانونی براي ازدواج در حداقلی  ست. ایران یار تعیینسالگی ب کننده ا

ــتی تمامی اش را حذف المللیقراردادهاي بین موانعش در اطاعت از بایس

. توافق حاصــل کند هاي نکاحییا حداقل ســن "کودك"مفهوم  در و کند

قوانین  وضــع: اصــالح یا باشــدمیگانه یک روش ســه ةامر دربردارند این

هایی براي کانیســـم، به کار گرفتن مانازدواج کودکخصـــوص جدید در 

ــن ازدواج براي 18تضــمین اینکه  ــالگی، حداقل س دختران و  يهردو س

تضمین حصول رضایت فرد براي پذیرفتن ازدواج وهمان است و  پسران

  طور که قبالً گفته شد اعمال مجازات مناسب براي خاطیان این قوانین. 

المللی ناین بهترین زمان براي مقامات قانونی ایران اســت تا قوانین بی

 یکی ازعنوان بهایران و اجرایی آن مطابقت دهند.  یرا با ســـیســـتم قانون

ــ ــئولیت قانونی به عهده ، CRC و LEDAW هاياکنندگان توافقنامهامض مس

گذاري، گواه بر امضاهایشان بر روي قراردادها، تمامی موارد قانون دارد که

ضایی، اجرایی(اداري) و دیگر موارد  شرفت حقوق  الزم جهت احقاقق پی
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ـــتندزنان و کودکان که بخش جدایی تالش  ناپذیر از این قراردادها هس

  نماید.

ست شماري از طراحان و ست تا ازدواج زودهنگام مدارانسیا و  الزم ا

شخیص و کاهشرا همچنین تأثیرات آن  شامل جمع .دهند ت آوري و این 

ن شــدیدي از در حال حاضــر فقداگردد. روز نیز میها و اطالعات بهداده

ـــري اطالعات در تمامی جوانب  و باألخص در  وجود دارد،کودك همس

شته است  تابحالرسد. هر آنچه ایران این فقدان به اوج خود می وجود دا

شناختی،  تعریف و توضیح ازدواج کودکان در عبارات روندهاي جمعیت 

ست سب آموزش ا ستند که . هنوز تعداد کمی از تحقیقباروري و ک ها ه

 خشونت جنسیتی  منظري حقوق بشري یا با رویکرددست آورد را از  این

ــوهران، خانوادهرا ، یا تأثیرش بنگرد ــیع جامعه ها و بهبر زنان، ش طور وس

ـــوند زودي جبرانبه . این خلل باید بیازماید هاي و بدین منظور داده ش

ا براي ها اثر گذاشته و زمینه رها و برنامهگذاريتوانند بر سیاستنوین می

هاي جمعیت شناختیِ موجود هاي راهگشا و کارا فراهم کنند. دادهحمایت

صوص رواج ازدواج زودهنگام به ما مدد می شده و در خ سجم  توانند من

  رسانند.

هاي موجود و در دسترس در خصوص ازدواج کودکان در کمبود داده

حل نگرانی ســـت گاهیایران م مديعموم و بی . کمبود آ فاوتی تع  از ت

ـــودجانب دولت دیده می تابحال  حال ازدواج زودهنگام کودکان. بااینش

ست شدهنادیده گرفتههمواره  ازدواج در مورد  انگارانهسهل. این نگرش ا

ـــوع موردبحث کودکان باعث ـــده فقدان اطالعات در موض خود  که ش

المللی دانش در این مورد در ســـطح داخلی و جوامع بین موجبات کمبود
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ـــک را فراهم ـــیاري ترده اس  ةدربارجهانی  هايگزارش. درنتیجه در بس

 کمتر ذکرشده به خاطر این فقدان اطالعات شکبی، ایران کانازدواج کود

  .باشدالزم در خصوص این پدیده می

جهان از  صورت گیرد تامهم است که تحقیقات بیشتري در این زمینه 

گ کان در ایران آ ـــیوع فراگیر ازدواج کود باال و ش تحقیق  اه گردد.رواج 

ـــات مدنی، تحلیل گران و گذارانقانون، مرداندولت بههمچنین  ـــس ، مؤس

برطرف را شناسایی و  این پدیدهتا  کندکمک می گذاران در ایرانسیاست

ـــت مطالعات  .کنند ـــگاهی، محققان و نخبگان تحقیق بایس جامعه دانش

یت، رواج و  ماه ـــوص  ـــطح ملّی در خص ـــتري را در س فانگر بیش ژر

  هاي جنسیتی کودك همسري فراهم آورند. هاي خشونتویرانگري

در ایران  ازدواج کودکانکه  نکته الزامی ســت اشــاره به این درنهایت،

سط ن شود. حمایت میهاي اجتماعی هاد دین(حکومت دینی) و هنجارتو

ـــر قدرتمند  کنند و باعث می را تحریک ازدواج زودهنگاماین دو عنص

سل تداومو  مخربایجاد این پیامد  هرگونه عملی در  .شودها میآن در ن

ل قاب کانم با ازدواج کود ـــتقیمطور به ه  مذهبی  غیرمس عد  و عرف قوا

ه اســـت که هرگونه دهد. این تحقیق ثابت کردقرار می هدفرا اجتماعی 

ـــجام با  ـــري تنها در انس نقش مذهب و اقدام براي مقابله با کودك همس

  .اثربخش خواهد بودهنجارهاي اجتماعی 

اجتماعی فراگیر، کاهش  هايبرنامهنیازمند توســعه  به جددولت ایران 

صتمیزان فقر و ایجاد  شویق  هايفر صادي براي ت ست تا  هاخانوادهاقت ا

سري کودك با به مبارزه که جهانی درخاتمه دهند.  ازدواج کودکان به   هم

سته،  شدهواقع غفلت و انکار مورد همچنان ایران در کودکان ازدواج برخا
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ــت داشــتن یک دختر مدرســها )، آن1391پاریخ، اس ( اي همرا به خاطر دوس

دســتگیر کردند. قوم نگاري، ایدز و ارزیابی فمنیســتی از ســن رضــایت به 

اخله ساختاري جنسیت محور در اوگاندا، مجله علم و پزشکی، عنوان یم مد

  . 1782-1774، صص 74شماره 

شتیبان قانون ازدواج ماالوي. موجود 1394پِرِز، المیرا ( شر پ )، دیده بان حقوق ب

-http://www.jurist.org/paperchase/2015/04/hrw-welcomes-malawi-marriageدر: 

act.php  :10/10/1395(تاریخ دسترسی(  

صادي 1386پیپینگ، ریچارد ( سنین فردي در اولین ازدواج در بازار اقت )، تبیین 

ــــــتــــایــــی قــــرن هــــجــــدهــــم. مــــوجــــود در:  روس
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https://www.rug.nl/staff/r.f.j.paping/ageatfirstmarriage.pdf     :ــی ــترس (تاریخ دس

9/10/1395.(  

)، توانمندسـازي دختران و زنان: پیشـگیري از کودك 1385( المللیبینپیشـگام 

  ).9/10/1395(تاریخ دسترسی:  www.pathfinder.orgهمسري.موجود در: 

ـــون، ماریلین ( ـــیب زاي فرهنگی و حقوق 1382تامس )، حقوق راه: اعمال آس

  کودکان. لندن: نجات کودکان.

ــوجــود در:   -https://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/Rights-ofم

Passage.pdf  10/10/1395(تاریخ دسترسی.(  

ـــتــام،پییر ( )، ازدواج کودکــان: واقعیــات، علــل و نتــایج تبعیض، 1395تریس

ــوجــود در:  ــاچــاق انســـــان. م ــاده جــنســـــی و ق ــف ســـــوءاســـــت

http://middleeast.about.com/od/humanrightsdemocracy/a/child-brides.htm  تــاریخ)

  ). 10/10/1395ی دسترس

سالمت عمومی، مجله پزشکی  ۀ)، ختنه زنان به عنوان یک مسال1373توبیا، ان (

  .716-712: صص 331انگستان، شماره 

)، تحصــیالت دختران در قرن بیســت و 1387تمبون، مرســی و فورت، لوســیا (

سی: بانک  شنگتن دي  صادي. وا شد اقت سی، توانمندي و ر یکم، برایري جن

  جهانی. 

یایی1376گوین ( جونز، یه هاي )، پو ناح نان در  یت و اثراتش بر نوجوا جمع

 .3، دوره 12اسکاپ، مجله جمعیت آرام، شماره 

)، 1392چندرا مولی، ونکاترامن و ورجینیا کاماچو، آلما و میچاود، پییر آندره (

چه کســـی هاديِ پیشـــگیري از بارداري زودرس و تبعات باروري فقیر در 

شور ست؟، مجلمیان نوجوانان ک سعه ا سالمت نوجوانان،  ۀهاي درحال تو

  . 522-517، صص 52شماره 

ماع: 1387خانوم، ان( ناودگی و درگیري اجت خا جانس  باري، ت )، ازدواج اج

 موردي لوتون، برابري در تنوع.  ۀیادگیري ملّی از طریق مطالع
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کند، موجود در: می )، ایران رشد جمعیت را تشویق1389خبرگزاري اسوشیتد (

http://www.jpost.com/International/Iran-encourages-population-growth  ــخ ــاری (ت

  ).10/10/1395دسترسی 

سه ( شر فران شده ازازدواجش با دختر 1395خبرگزاري ن ستگیر )، مرد افغانی د

ساله دفاع ست. می کند ومی شش  شکش مذهبی بوده ا گوید که او یک پی

جود در:  -http://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/30/arrested-afghan-clericمو

defends-marriage-to-six-year-old-girl-say/  :10/10/1395(تاریخ دسترسی .(  

)، خشــونت علیه زنان یک مشــکل 1392دانشــکده بهداشــت و پزشــکی لندن (

ــی از نســــبــت ــان ــی جــه ــت ــوجــود در: هــاي ســــالم ــدمــی. م ــی اپ

https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2013/gender_violence_report.html 

  )7/10/1392(تاریخ دسترسی: 

غاز کمپینی 1372دبی، تیلور ( مایش و آ یک پی یک تعریف،  )، ازدواج بردگی: 

  ، لندن. المللیبینبراي تغییر، ضدبردگی 

)، ازدواج کودکان در کشمکش سوریه: هفت چیزي 1395دختران، نه عروسان (

-http://www.girlsnotbrides.org/child-marriage-and-theر: که باید بدانید. موجود د

syrian-conflict-7-things-you-need-to-know/  :9/10/1395(تاریخ دسترسی.(  

سان ( شر راهکارهایی را بکار1394دختران نه عرو گیرد تا می )، کنگره حقوق ب

هد. موجود  مه د خات باري را  گام و اج کان، ازدواج زودهن در: ازدواج کود

http://www.girlsnotbrides.org/human-rights-council-adopts-resolution-to-end-child-

early-and-forced-marriage  10/10/1395(تاریخ دسترسی.(  

سان ( شونت علیه زنان 1393دختران نه عرو شکلی از خ )، چرا ازدواج کودکان 

ــــت؟ موجود در:  -http://www.girlsnotbrides.org/why-is-childو دختران اس

marriage-a-form-of-violence-against-women-and-girls/  

  )10/10/1395(تاریخ دسترسی 

ــــان ( عروس ــه  )، درمورد کودك همســـري. موجود در: 1381دختران، ن
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http://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/  :ــــی ــــتــرس (تــاریـخ دس

9/10/1395.(  

نه عروســــان ( کان رخ1381دختران  هد؟ موجود در: می )، چرا ازدواج کود د

http://www.girlsnotbrides.org/why-does-it-happen/  ــرســــی ــخ دســــت ــاری (ت

10/10/1395(  

)، تولد، مرگ و مادرانگی در یونان قدیم، نشر دانشگاه جانز 1373دمند، نانسی (

  .104-101هاپکینز، صص 

لغت نامه آنالین ریشه شناسی، ورودي: چندهمسري )، 1395دوگالس، هارپر (

  )9/10/1395(تاریخ دسترسی 

ـــیخ، ا ( ـــلمان: تنگنا و امید. مجله غربی  ة)، خاناود1379دهامی، اس و ش مس

  . 352، ص 173پزشکی، شماره 

اندام تناســلی زنان درایران، ســازي )، اِعمال ناقص1394دهقان کمالی، ســعید (

ــــه ــــت ــــاف ــــوجــــود در: هــــاي ی ــــه. م ــــع ــــال ــــط م

https://www.theguardian.com/world/2015/jun/04/female-genital-mutilation-iran-

fgm  :7/10/1395(تاریخ دسترسی.(  

)، ازدواج زودهنگام نوجوانی و فقر آینده. مجله جمعیت 1382دهل، جی بی (

 . 718-689. صص 47شناسی، شماره 

شر ( شی یزیدیان. موجود )، عراق: ا1395دیده بان حقوق ب زدواج اجباري، نوکی

-https://www.hrw.org/news/2014/10/11/iraq-forced-marriage-conversionدر: 

yezidis  :9/10/1395(تاریخ دسترسی(  

سی  /http://www.prb.org)، موجود در: 1395دیوان مرجع جمعیت ( ستر (تاریخ د

10/10/1395(  

ــتجوي اعت1392دیویس، لیزا ( ــونت علیه )، در جس بار و کارایی واکنش به خش

یدر. موجود در:  ـــلح. م هاي ص ند نان در فرای ـــوري: خودداري ز نان س ز

http://www.peacewomen.org    
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ستفن ( سون، ا ضایت.  -)، کودکان و جوانان در تاریخ1394رابرت سن ر قوانین 

  دانشگاه جورج میسون. 

جمعیت. موجود در: )، ازدواج در جهان عرب، دیوان مرجع 1384رشاد، هدي (

http://www.prb.org/pdf05/marriageinarabworld_eng.pdf    

)، فصل وارگی در باروري 1371و شنکار، جی (اي روژانسکی، ان و برزنسکی،

  . 745-735، صص 7جدید. باروري انسانی، شماره هاي انسان: داده

ــین ( ــی، حس ــالگی،  18)، حقوق کودکان و نوجوانان: از تولد تا 1393رئیس س

  . 182آموزشگاه الکترونیکی توانا براي جامعه مدنی ایران، ص 

یدز، 1376رید، الیزابت و بیلی، ام ( یدمی ا ـــتعد بودگی و اپ )، زنان جوان، مس

ــالمت زنان کانادایی: موجود در  ــبکه س  http://www.cwhn.ca/en/node/16128ش

  )9/10/1395(تاریخ دسترسی: 

ـــتان: یافتهجمعهاي )، نظام1376ژائو، ز ( جدید مطالعات هاي یتی در چین باس

 اخیر. مجله انجمن جمعیت شناسی استرالیا. 

ماال ( نان دارد. اخبار 1386ســـاروپ، کا )، ازدواج کودکان اثرات مخربی بر ز

-http://newsblaze.com/thoughts/opinions/early-marriage-hasنیوزبلید. موجود در: 

harmful-effects-on-women_2653/  :9/10/1395(تاریخ دسترسی( 

)، محدودسازیختنه زنان: وضعیت میان سازمانی 1392سازمان بهداشت جهانی (

OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCHR, UNICEF, 

UNIFEM, WHO.ژنو: سازمان بهداشت جهانی ،  

هاي )، عراق: زنان و دختران یزیدي خشـــونت1393ســـازمان عفو بین الملل (

ــه ــرب ــج ــنســـــی را ت ــد ج ــی شـــــدی ــود در: م ــوج ــد. م ــن ــن ک

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/12/iraq-yezidi-women-and-girls-

face-harrowing-sexual-violence/  :9/10/1395(تاریخ دسترسی.(  

)، خشونت بر مبناي جنسیت و حفاظت از کودکان در 1392سازمان ملل زنان (

ـــوري در اردن، بــا تــاکیــد برازدواج. موجود در: میــان پنــاهنــدگــا ن س
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http://www.unwomen.org/en/digital library/publications/2013/7/syrian-refugees 

  ).9/10/1395(تاریخ دسترسی: 

ـــبـــت احـــوال ( ـــنـــامـــه آمـــاري ث ـــــال ) مـــوجـــود در: 1393س

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

)، جوانتر از ســن ازدواج: زندگی 1382(اي ســانیوکتا، ام و گرین، ام و مالهوترا،

  ، واشنگتن دي سی. ICRWها، حقوق و سالمت دختران جوان متأهل، 

  . 4سنالپ (بدون تاریخ)، ازدواج کودکان: روایت بنگال غربی، ص

 )، جنسیت، توسعه و ازدواج. نشر اکسفورد1382سویتمن، کارولین (

ــامرا ( ــیال و رنه، س ــوش ــینگ، س )، ازدواج زودهنگام در میان زنان در 1375س

ـــعه. مجله رویکردهاي  ـــورهاي در حال توس برنامه ریزي  المللیبینکش

ــــواده. دوره  ــــــمــــاره  22خــــان . مــــوجــــود در: 4ش

https://editor.guttmacher.org/sites/default/files/pdfs/pubs/journals/2214896.pdf 

  ).9/10/1395ی: (تاریخ دسترس

)، قوانین پوشش طال براي زنان. موجود در: 1380شیخ محمد صالح المونجید (

https://islamqa.info/en/11886  10/10/1395(تاریخ دسترسی.( 

)، ازدواج زودهنگام: پایان کودك همسري. 1391صندوق جمعیت سازمان ملل (

  نیویورك: صندوق جمعیت سازمان ملل. موجود در:

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.pdf  

یا ( تان ید ازدواج اجباري و زودهنگام را االن متوقف 1393طرح بری )، کمک کن

 کنیم. موجود در:

http://WWW;Plan-uk.org. because- i- am- a- girl out-/about-because-i-am-a- girl 

/violence –against –girls /violence –against girls/early –and-forced- marriage.  

  )7/10/1395(تاریخ دسترسی: 

سعه پایدار: چرا ازدواج کودکان باید مورد هدف 1394ظفر، اومرا ( )، اهداف تو

جود در:  مو یرد؟  گ -https://www.theguardian.com/global-developmentقرار 
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professionals-network/2015/apr/10/sustainable-development-goals-ending-child-

marriage-target   10/10/1395(تاریخ دسترسی(  

  )، توجه به حقوق کودکان در ایران، نشر روشنگران. 1369عبادي، شیرین (

ـــیرا ( ـــوري در ازدواج1393فرنکل، ش اجباري براي هاي )، دختران نوجوان س

ــــان فروختــه نواده ش ــمی نجــات خــا ـــونــد. ب ازفیــد. موجود در:  ش

http://www.buzzfeed.com    

ـــطین، جلد 1359فریدمن، ام ( نار الهیات 1)، ازدواج یهودیان در فلس ـــمی ، س

  یهودي در امریکا. 

ــن 1389فلور، ویلیام ( ــی در ایران، ترجمه محس )، تاریخ اجتماعی روابط جنس

  .49-48مینوخرد، استکهلم. صص 

ست)، نامزدهاي انتخابا1393فورد، لیز( ش سازمان هاي تی در ن سیتی  برابري جن

-https://www.theguardian.com/globalکنند. موجود در: می ملل از توافق استقبال

development/2014/mar/23/campaigners-welcome-agreement-un-gender-csw-talks 

  ).10/10/1395(تاریخ دسترسی 

CAREــوجــهــاي ، وصــــلــت ــان. م ــر: گــزارش ازدواج کــودک ــق ود در: ف

http://vowsofpoverty.care.org/  :10/10/1395(تاریخ دسترسی(  

سانی در طول فرهنگ ها: نظریه1386کاگیتسی باشی ( ها )، خانواده و توسعه ان

  و مقتضیات. هیلزدیل، نیوجرسی، لورانس ارلباوم. 

ـــیلز و  ـــن. جی، مک کلیري س کالگمن. جی ، هانمر. اس ، تویگ. اس ، حس

سازي زنان و دختران براي 1393( سانتاماریا. جی صدا و آژانس: توانمند  .(

 موفقیت عموم. واشنگتن دي سی. 

)، نقش ریاضــت جنســی زناشــویی در تعیین باروري: 1376کالدول و کالدول (

  . 1. شماره 31بر یوربا در نیجریه، ژورنال مطالعات جمعیتی، جلد اي همطالع

ِشلی (زیر چاپ)، ازدواج زودهنگام  سک ابتال به ایدز در افریقاي کالرك،  و ری

  جنوبی، مطالعات برنامه ریزي خانواده.
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)، زنان و صلح آوري در سومالی. در 1383گاردنر، جودیث و البوشرا، جودي (

ص سومالی. ویرایش جودیث گاردنر  ۀسومالی: ق ناگفته جنگ از منظر زنان 

  و جودي البوشرا. لندن: نشر پلوتون. 

)، ازدواج زودهنگام، سن اولین عادت ماهانه 1387اتیال ( فیلد، اریکا و امبروس،

و دستاوردهاي آموزشی دختران در بنگالدش. مجله اقتصاد سیاسی، شماره 

 . 930-881، صص 116

با 1389گافنی ریس، ار ( بارزه  به عنوان ابزاري براي م لل  )، حقوق بین الم

ــر، دوره  المللیبینازدواج کودکان. مجله  ــمار 15حقوق بش ــص 3ه ش ، ص

359-373. 

یان ازدواج اجباري: آیا 1388گانگولی، جی و چنتلر، کی ( )، محافظت از قربان

، صص 17سن یک عامل حفاظتی ست؟ مطالعات قانونی فمینیستی، شماره 

267-288 .  

یاس ( ندر یل آ یاري از ازدواج1395گالرت، اور ـــ یان هاي )، بس کودکان در م

ت ـــوري از اقتصــــاد نشــــات گرف گان س ند ناه ه اســــت. موجود در: پ

http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/early-marriage-between-tradition-

and-survival-1029647734   9/10/1395(تاریخ دسترسی .(  

 http://Speechby Ruby Goddardگودارد، رابی (بدون تاریخ)، سخنرانی/ موجود در: 

Young Widows: A neglected Gender and Human Rights Issue  تاریخ دسـترسـی)

10/10/1395(  

)، همبستگی ازدواج کودکان با افکار و اقدام خودکشی در 1392گِیج، آناستازیا (

شماره  ۀمیان دختران نوجوان در اتیوپی، مجل صص 52سالمت نوجوانان،  .

    www.jahonline.org. موجود در: 654-565

ــتازیا ( ــگیري1392گِیج، آناس امهارا، اتیوپی:  ۀاز ازدواج کودکان در منطق )، پیش

و نگرش ها انجمن ارتباطات محلی و اثرات اجتماعی بر والدین و دانش قیم

  .133-124. صص 97ها. مجله علوم اجتماعی و پزشکی، شماره 
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یت کرد. 1394گیالن، تیلور ( ما کان ح قانون منع ازدواج کود )، بنگالدش از 

-http://www.jurist.org/paperchase/2014/09/bangladesh-officialsمـــوجـــود در: 

approve-child-marriage-prevention-law.php  :10/10/1395(تاریخ دسترسی.(  

ساموئلز، فیونا ( )، تغییر و تداوم در هنجارهاي اجتماعی در 1393گیمیره،آنیتا و 

نپــال. موجود در:  ـــیالت در  ـــوص ازدواج و تحص  :Available atخص

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-

files/9181.pdf  10/10/1395(تاریخ دسترسی( 

)، دولت اســالمی شــهرهاي ســینجار را اشــغال، اکراد و 1394الودِي، موریس (

خراجهــا یزیــدي جود در: می را ا مو ــــت.  تن پس گ ن کنــد. واشــــ

http://www.theinfolist.com/html/en/yezidis.html  :9/10/1395(تاریخ دسترسی(  

صر در 1379المدن، راث ( سوریه و م سطین،  )، مردمانِ جدا: زنان یهودي در فل

  . 47قرن شانزدهم.نشر لیدن.  ص 

)، اثرات جانبی ازدواج کودکان، مجله سالمت زنان، شماره 1389لطفی، راضیه (

2 .  

ـــرایط ناپایدار، زندگی1393گایله زماخ (لمون،  ـــکننده. موجود در: هاي )،ش ش

http://www.cfr.org/global/fragile-states-fragile-lives/p33093  :ــترســی (تاریخ دس

9/10/1395.(  

نگ. اس ( ـــري. 1391لویزا. اس و وا یان کودك همس پا گام:  )، ازدواج زودهن

  .http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoungموجود در 

لی رایف، سوزان و مالهوترا، انجو و وارنر، ان و مک کوناگل، گلینسکی الیسون 

گیرد : مروري بر مدارك. می )، چه کارهاي جلوي ازدواج کودکان را1391(

  . 303-287، صص 43مطالعات برنامه ریزي حانواده، شماره 

ــتانی و )، اجبار به آ1367لیو، ابگلیکی ( ــی و ازدواج در جوامع باس میزش جنس

  . 190-85قرون وسطایی، واشنگتن دي سی، صص 

ICRW  جــدیــد بر هــاي )، بینش1386تحقیق بر روي زنــان ( المللیبینمرکز
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  . 10پیشگیري از ازدواج کودکان: تحلیل جهانی عوامل و برنامه ها، ص 

ICRW  نان ( المللیبینمرکز ـــن ازدواج: )، جوا1384تحقیق بر روي ز نتر ازس

 تحصیالت و کنش در جهت پایان کودك همسري. واشنگتن دي سی. 

مطلبی، حسین و رسولی، احمد و حامدي بهتاش، حمیدرضا و دستجردي، علی 

ناز ( کاظمی، به باري در 1392و  گام و اج مل موثر بر ازدواج زودهن )، عوا

  . 229-227، صص 5، شماره 1علمی سالمت عمومی، دوره  ۀایران. مجل

ـــاالري در گذار: زنان و خانواد1383مقدم،والنتین ( در حال تغییردر  ة)، مردس

   162-137مطالعات تطبیقی خانواده، صص  ۀخاورمیانه، مجل

ــود، ســـــاول ( ــک ل ــود در: 1386م ــوج ــیســـــت؟ م ــق چ ــاب ــط )، ت

http://www.simplypsychology.org/conformity.html  ــرســــی ــــت ــاریــخ دس (ت

10/10/1395.(  

ــ1389ملکوري، ا ( ــنی کودکان مدرس ــوند، می به کار گرفتهاي ه)، در چه س ش

حق  ةشوند؟ (چاپ دوم)، یونسکو: پروژمی کنند و به دادگاه بردهمی ازدواج

ــل. مــوجــود در:  ــــی -http://www.right-to- education.org/sites/right-toتــحص

education.org/files/resource-attachments/RTE_IBE_UNESCO_ 

At%20What%20Age_Report_2004.pdf  

یث. بی و گرین. اس ( ته: نوجوانی 1377منچ. بی ، جود ناخ ـــ ناش گاه  گذر  ،(

  17دختران در جهان در حال توسعه، کنگره جمعیت نیویورك: 

)، استفاده از گردهمایی قانونی براي اصالحات اجتماعی: 1385موخرجی، اس (

  . 1929عمل ساردا در 

نگ1392مونتگومري، هِثر ( مختلف. موجود هاي مختلف، کودکیهاي )، فره

-http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/history/different-culturesدر: 

different-childhoods  10/10/1395(تاریخ دسترسی(  

ـــن ازدواج: زندگی، 1382(اي میثور، اس و گرین، ام و مالهورتا، )، جوانتر از س

-https://www.icrw.org/wpختران متأهل جوان. موجود در: حقوق و ســالمت د
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content/uploads/2016/10/Too-Young-to-Wed-the-Lives-Rights-and-Health-of-

Young-Married-Girls.pdf  :9/10/1395(تاریخ دسترسی .(  

بهره کشی جنسی،  )، ازدواج کودکان و تجاوز: دو شکل  از1381میخایل، اس (

ـــعــ ـــیــت و توس ـــص 1( 10ه، جلــد جنس . موجود در: 49-43) ص

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13552070215896 

)، جوانتر از ســـن ازدواج: مشـــکل رو به رشـــد کودك 1393نجات کودکان (

جود در:  مو لنــدن.  تران ســــوري در اردن.  خ میــان د همســــري در 

www.savethechildren.org/atf/cf/{9def2ebe-10ae-432c-9bd0-

df91d2eba74a}/TOO_YOUNG_TO_WED_REPORT_0714.PDF  تاریخ دسترسی)

9/10/1395.(  

 ة)، بحران دولت اسالمی: خشم یزیدیان از مردم فراموش شد1393نل، یولنده (

(تاریخ  http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29333327عراق. موجود در: 

  )9/10/1395دسترسی: 

خاموش ســـالمتی و حقوق  ۀ)، ازدواج کودکان: یک مســـال1388نور، نوال ام (

  . 56-51، صص1، دوره 2زنانه: شماره هاي بشري. مروري بر بیماري

گیري )، تبعات سالمت ازدواج کودکان در افریقا. مجله شکل1385نور، نوال ام (

  .11، شماره 12عفونی، دوره هاي بیماري

ــون، ایوان ( ــط 1393واتس داعش مورد تجاوز قرار گرفته و )، زنان یزیدي توس

ته ند احشــــام فروخ ـــی ان ان. موجود در: می مان ند. خبرگزاري س ـــو ش

http://edition.cnn.com/2014/10/30/world/meast/isis-female-slaves/  تــــاریــــخ)

  ).9/10/1395دسترسی: 

)، سیاست اجتماعی و رفاه. چنتلهام، 1379والش، ام و استفنز، پی و موور، اس (

  تان: نلسون ثورنز. انگلس

ــون، ا ( ــطرار1395وایتس  -)، براي حفظ آبرویش: ازدواج کودکان در مواقع اض

سی به  شونت جن . موجود در: آنهاابهام ناگزیر میان حفاظت از دختران و خ
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http://insights.careinternational.org.uk/publications/to-protect-her-honour-child-

marriage-in-emergencies-the-fatal-confusion-between-protecting-girls-and-sexual-

violence  

  ).9/10/1395(تاریخ دسترسی: 

ــالمی 1395ون دن برگ، انابل ( ــط دولت اس ــده توس ــرقت ش )، براي زنان س

ـــخر تبــدیــل بــه ترس ـــود. خبرگزاري گــاردین. موجود در: می تمس ش

https://www.theguardian.com/world/2014/oct/19/isis-forced-marriage-syria-iraq-

women-kidnapped  :9/10/1395(تاریخ دسترسی.(  

شهروندي. پالگریو 1384ویتس، متیو ( سی و  ضایت: جوانان، میل جن سن ر  ،(

  OCLC 238887395 .3-2173-4039-1مک میالن. 

سال افزایش داد. موجود  18)، گواتماال سن ازدواج را به 1394ویلر، الکسیس (

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

 )10/10/1395(تاریخ دسترسی  .18

ــرانجام در اســرائیل: یک دختر به عنوان یک 1392هالپرین کدري، راس ( )، س

  دختر نه یک عروس، پست اورشلیم. 

)، مردم 1390والراث، دانا (هاویلند، ویلیام و پرینز، هرالد و مک براید، بانی و 

  شناسی فرهنگی: چالش انسانی (چاپ سیزدهم). آموزش سنگیج.

)، جوانی مســـلمان و هویت دینی: رویکردهاي ســـنتی و 1391هرمانســـم، ام (

  . 134-119معاصر. کمبریج. صص هاي چالش

)، خشونت علیه زنان: مانع سالمتِی 1373هیِس، ال و پیتنگاي، جی و جرمین، ا (

  ، بانک جهانی: واشنگتن دي سی255مباحثه، شماره  ۀ. مقالپنهان

ــــــف ( ــیس )، ازدواج کـــودکـــان. مـــوجـــود در: 1395یـــوـن

https://www.unicef.org/protection/57929_58008.html  :ترســــی یخ دســــ ــار (ت

9/10/1395.(  

) پروفایلی از کودك همســري در افریقا. نیویورك. موجود در: 1394یونیســف (
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https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/UNICEF-Child-Marriage.pdf  تــاریخ)

 ).9/10/1395دسترسی: 

ــف ( ــونت علیه زنان و 1392یونیس ــوص پایان خش ــترك در خص )، بیانیه مش

  دختران. موجود در:

https://www.unicef.org/media/media_68116.html  

سف ( سلی زنان: مروري بر آسازي )، ناقص1392یونی شافات اندام تنا مار و اکت

ــــــغــــــیــــــیــــــر پــــــویــــــا. مــــــوجــــــود در  ت

https://www.unicef.org/media/files/UNICEF_FGM_report_July_2013_Hi_res.pdf 

  )7/10/1395(تاریخ دسترسی: 

نیســــف ( ــه 1392یو کودکــان: روزان جود در:  39000)، ازدواج  مو مورد. 

https://www.unicef.org/media/media_68114.html  ــرســـــی ــخ دســـــت ــاری (ت

10/10/1395( 

)، نوجوانی سن فرصت ها. نیویورك:  سري گزارشات وضعیت 1390یونیسف (

ــــــهــــــان. مــــــوجــــــود در:  ــــــان ج ــــــودک ک

https://www.unicef.org/adolescence/files/SOWC_2011_Main_Report_EN_020920

11.pdf  :9/10/1395(تاریخ دسترسی.(  

)، برنامه مشـترك 1385-1384یونیسـف: گزارش پایان کودك همسـري(سـري 

ــــود در:  ــــوج ــــد. م ــــن ــــو، ه ــــی ن ــــل ــــان، ده زن

https://www.unicef.org/rosa/earlymarriage(lastversion).doc 

ــیســـــف ( ــون ــوجــود در: 1385ی ــان. م ــان جــه ــودک ــت ک ــی )، وضـــــع

https://www.unicef.org/sowc06/profiles/marriage.php  ترســــی یخ دســــ ــار (ت

10/10/1395(  

ـــف ( ـــنتی مخرب. موجود در: )، ازدواج 1384یونیس زودهنگام، یک عمل س

https://www.unicef.org/publications/files/Early_Marriage_12.lo.pdf  ـــخ ـــاری (ت

  ).  9/10/1395دسترسی: 
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ــف ( ــعیت قوانین مربوطه در 1384یونیس )، ثبت موالید در ایران: تحلیل از وض

ــــات اطالعــات ایران . موجود در:  ـــري گزارش ـــف: س ایران. یونیس

https://www.unicef.org/iran/IRN_resources_BR_eng-word.pdf  تاریخ دســترســی)

9/10/1395.(  

ـــــــف ( ـــــیس : )، آمـــــوزش. مـــــوجـــــود در1383یـــــون

https://www.unicef.org/media/media_68116.htm  10/10/1395(تاریخ دسترسی(  

نیســــف ( جود در: 1380یو مو همســــران.  کودك  نگــام:  ه ) ازدواج زود

https://www.unicef-irc.org/publications/291) 7/10/1395. تاریخ دسترسی.(  

ـــف ( یا. 1379یونیس ـــونت خانگی علیه زنان و دختران. فلورانس، ایتال )، خش

ــاریــخ  https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest6e.pdfمــوجــود در:  (ت

  )9/10/1395دسترسی 
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ازدواج اینجاهمه زود    
  می کنند.

وقتی عروسهاي ما باردار می شوند 
  کنند،و سونوگرافی می

اگر بچه دختر باشد در شکم مادر او 
  را

  "کنیمنامزد/ناف بر می
  

  ساله 40 -پاسخگوي مرد

 روستاي گیلک آباد (سراب)، آذربایجان شرقی


