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 چکیده

 ،زنان تیجمع انیدر م فقر ،یکه به طور کل افتندیمختلف، در یکشورها یبررس ضمناز محققان،  یاریبس

 کی عنوان به رانیا کشور گرفتن نظر در با ، مانیهمچن. (3996 ت،یرا و یندلیف) است جیرااز مردان  شیب

 و هیاول یهاافتهی قیضمن تلف نیاست، و همچن یهمسرکودک دهیپد ریدرگ یادیتا حد ز که یمورد نمونه

 یاساس علل رامونیپ افراد دانش بردن باال یبرا جامع، و شده انجام قاتیتحق مجموعه کی از حاصل سازگار

مختلف  یانهیزم یامدهایپ و عوامل لیتحل و هیمقاله ضمن تجز نی. امیاکردهتالش  یهمسرکودک

 یتوانمندساز یبرا یرا مانع یهمسرکودک علناًپرداخته و  یهمسرمسأله کودک فیبه تعر ،یهمسرکودک

 یتنگاتنگ ارتباط رانیدر ا یهمسرکودک وعیفقر با ش که شد مشخص مقاله نیا در. نامدیم رانیزنان در ا

 با مبارزه و صیتشخ یبرا که است رشد به رو و دهیچیپ یتیروا ،رانیا در یهمسرکودک وجود ای ظهوردارد. 

 وعیش موضوع به مقاله نیا. شود انجام نهیزم نیا در یشتریب قاتیتحق دیبا ق،یعم و انهیموذ اقدام نیا

در  یهمسرکودک ،یهمسرکودک زانیم رامونیپ یکسانی یاطالعات آمار و پرداخته رانیادر  یهمسرکودک

 یاصل لیرا دل فقرمقاله  نیادامه، ا در. دهدیم ارائهسال  31 ریطالق ز زانیسال و م 31 ریز نیسن

خوانندگان  به دهیپد نیا کاهش یبرا ییهاهیتوص نیو همچن کندیم یآن معرف یاصل امدیو پ یهمسرکودک

 .دهدیم ارائه

 یزنانگ فقر، اسالم، فرهنگ، ران،ی، ایهمسرکودک واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
به  توجهاست.  «فقر» اند،مسأله نیا ریبه شدت درگ که یمناطق در کشورها و یهمسرکودک مسبب و یاز عوامل اصل یکی

 درآمد کم یهاخانواده دوشبر یبارکه دختران اغلب به عنوان  یمناطق ای کشورها در ژهیبه و ،یهمسرکودک یاقتصاد یهاجنبه

فقر، از جمله  با مقابله نحوه نیتضمخانواده و  اندک ی، منابع مالحالت نیبرخوردار است. در ا یاژهیو تیاز اهم ،روندیمشمار  به

به  را خود دختران خانواده، یبقا یبرا یراهکار اتخاذ اب هاخانواده نیا اغلب و ،رودیمجوان به شمار  اندختر یاصل یهاینگران

 یهمسراز کارشناسان، کودک یاری. از نظر بسآورندیم درافراد مسن  یحت ایو  خود اندختر از بزرگتر اریبس انمرد ازدواج

(3ECM) یامدهایپآنها  یسالمت یبرا نیهمچ و، سازدیم دهیچیآنها را پ یزندگو  دارد یرمنفیکودکان خردسال تأث یبر زندگ 

 یهمسردر حال توسعه، کودک یاز کشورها ی. در برخاست گذارریتأث یآنها در هر سطح ٔ ندهیآو بر رشد  شتهبه همراه دا یمضر

 یهمسرکودک. ابدییمبهبود  یحد تا دختر یخانواده یاقتصاد تیوضعکمک آن،  باکه  آیدیمشمار  به یابزار اقتصاد کی

 تواندیمنوع ازدواج  نیا ن،یکند. همچن نیدختر قبل از ازدواج را تضم بودن اکرهب وکرده  تیها را تقوخانواده نیروابط ب تواندیم

 انهمسر مطلوب که یسن به آنها دنیرس و دختران ازدواج سن گذشتنو از احتمال  داده قرارکنترل  تحترا  دختران یجنس لیم

 (.2111 ،کند )آلمو یریجلوگ ،ستیآنها ن ٔ خانواده ای

 و زای)لوآ است نیپائ نیسن در مانیزا و یباردار به مربوط عوارض ،ساله 39تا  35مرگ دختران  یاصل یتهاجمله عل از

به همان  تواندیم زین سازدیم HIV از جمله یمقاربت یهاعفونت به ابتال مستعد را دختران که یبهداشت یامدهایپ (.2132وانگ،

به  نیو همچن ،دختران استقاللو  لیادامه تحص یبرا یاانهیوحش انینوع ازدواج پا نیا ،یاجتماع دگاهیاز د .باشداندازه مخرب 

 .شودیمنام برده  یتجار یبه عنوان کاالها فقطدختران  نیا از یموارد درست. آنها یزندگ در هابه حداقل رساندن انتخاب یمعنا

به  دختران یاز دسترس نانیاطم کسبآنها و  یو اقتصاد یاجتماع یهاییدختران، توسعه دارا یرو یگذار هیسرما دیترد یب

پر جنب و  یو اقتصاد تریقو یاجامعهجامعه موردنظر را به  است که یتیجنس یزنده از برابر یانشانه ،یو بهداشت یخدمات آموزش

 سهیدر مقا کرده لیتحص ی(. زنان2110 ،سفیونی) است« آموزش» ،یهمسرکودک مبارزه با یاصل دی. کلکرد خواهد لیجوش تبد

، کنندیم کسب یشتریب، درآمد دارند حضورکار  یرسم یهابازار در شتریب وترند، سالم یافراداغلب  الت،یبا زنان بدون تحص

 ،سفیونی) دهندیمبه فرزندان خود ارائه  یبهتر یو آموزش یبهداشت یهامراقبت نیهمچنو  آورندیم ایدن به یفرزندان کمتر

کاهش  به رو جهاندر  یهمسرکودک سطح یکل طور به ،یجهان یهاتیو حما هامراقبت رشد دنبال هب امروزه(. اگرچه 2113

 کشورها، نیابارز  یهااز نمونه یکیو  کنندیمازدواج  یسن قانون ریاز کودکان خردسال ز یبخش قابل توجه هم هنوز امااست، 

 .است رانیا کشور

 رانیا کشور کیاستراتژ نهیزم و تیوضع لیتحل

در نظر  یبه بزرگسال یدوران کودکاز  دختران ورود مهم در نقطه عطف دو ماهانه عادتبلوغ و  ،یرانیا یساختار مذهب لیدل به

 دختران،ازدواج، صرف نظر از سن  یبرا یبودن و آمادگ طیواجد شرا یبه معنا ،یکیولوژیب آستانه نیا به دنی. رسشوندیگرفته م

بر  ازدواج نوع نیا یرمنفیتأث که است نیا تلخ تی، اما واقعدارد وجوددختران  در همپسران و  در هم یهمسراست. اگرچه کودک

 یکشورها نیو هم در ب کشورها ، هم در داخلآن زانیماست، اما  یمسئله جهان کینوع ازدواج  نیاست. ا شتریدختران جوان ب

و  قایآفر یجنوب صحرا ییدر مناطق روستا شتریب یهمسروجود، از نظر نسبت و تعداد، کودک نیمتفاوت است. با ا اریبس مختلف

 (.2113 سفیونی) است جیرا یجنوب یایآس

موضوع در  نیدرباره ا یچندانو مطالعات معتبر و مستقل  ،وجود دارد رانیدر ا یهمسردر مورد کودک یاگرچه اطالعات کم

 تحتسال  35 ریهزار دختر و پسر ز هادهکشور ساالنه  نیکه در ا دهدینشان م رانیدولت ا یرسم یها، اما آمارستیندسترس 
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از  یباشد. برخ ارقام نیاز ا شتریب اریممکن است بس یقیحقارقام  و آمار که است یحال نیا. کنندیخود ازدواج م یهانظارت خانواده

بر اساس گزارش  .دهندیانجام م یرقانونیکار را به صورت غ نیا ای و کردهرا ثبت ن یسن قانون ریز یهاازدواج ران،یها در اخانواده

نفر در  01،059به  ،2116نفر در سال  11،111از  ،اندکردهسال ازدواج  35سن  ریکه ز یدختران تعداد ران،یانجمن حقوق کودکان ا

 و یفرهنگ یهنجارها لیبه دل شیافزا نی. ادهدیمدر طول سه سال را نشان  رشددرصد  11که حدود  است دهیرس 2119سال 

 .است افتاده اتفاق شاندختر تیبه کنترل مسائل مربوط به جنس نیوالد لیشدن فقر و تما ترقیعم ،یمحل رسوم و آداب

 31 رانیا در دختران ازدواج یقانون سن ران،یا یاسالم یجمهور در بشر حقوق تیوضع مورد در ژهیبر اساس گزارش گزارشگر و

 یبرا اروپا هیاتحاد یشورا ،2131ازدواج کنند. در سال  دادگاهاجازه  کسب با توانندیم زینساله  9دختران  رانیدر ا اما است، سال

متن اصالح شده قانون  ،. در حال حاضرکرد یادیز یتالشها خود یبا دختر خوانده میق ای اعالم کردن ازدواج سرپرست یرقانونیغ

آن را به نفع کودک بداند. در  زینکه دادگاه صالح  یبه شرط شناسد،یم تیرا به رسم یازدواج نیچن تیمشروع ،رانیدر ا مربوطه

 ،یسالگ 35به  دنینفر از آنها قبل از رس 01،567 وسال ازدواج کردند  30تا  31 نیب نیدر سن دختر 01،511حداقل  2133سال 

 بهسال  35ازدواج دختران کمتر از  01615حدود  ،2131تا مارس  2132مارس  ماه نیب نی. همچنشدندفرزند  کی صاحبحداقل 

 در ن،ی. عالوه بر ااندبوده خود سال بزرگتر از زنان 31حداقل  مردان ازدواج، 1111از  شیب در ،تعداد نیاست که از ا دهیرسثبت 

و  2131مارس  نیمورد ثبت شده ب 736با  سهیسال ثبت شده است که در مقا 31 ریز انازدواج دختر 3517حداقل  ،2132 سال

 شیافزا 2131از سال  زینسال  35 ریدختران ز یثبت شده برا یها. تعداد طالقاست شتهدا یقابل توجه شیافزا 2133مارس 

 یمعن نی، به ااست کرده را ممنوع یازدواج اجبار ،. دولت در پاسخ به موارد فوق اظهار داشت که قانوندهدیم نشان یریگ چشم

 .شودیم نجاما یتوافق به صورت کشور در هاازدواج همه که

کاهش  گذشته سال پنج درکه تعداد دانش آموزان دختر ثبت نام شده در مدارس  دهدیم نشان رانیموجود در ا یآمارها

در تعداد دانش آموزان ثبت نام  یاز مدارس دخترانه با کاهش قابل توجه یاریبسداشته است. در پنج سال گذشته،  یریچشمگ

سال  ستیب یاز دختران باال شتریپنج برابر ب ،سال 35 ریدختران متأهل ز ریمرگ و م زانیم ن،یاند. عالوه بر اشده مواجه بوده

 .است

 نیا که است یمهم یو فرهنگ یعوامل اجتماع یرو تمرکزآن،  هدف و است شده انجام رانیا در بار نیاول یبرا حاضر قیتحق

قرار  یبررسرا مورد  رانیدر ا یهمسرکودک وعیش و، کرده یابی شهیر رابه آن  هاخانواده یبندیو پا ممتد ودار  شهیر ینابرابر

 شتریامر در تمرکز ب رندگانیگ میو کمک به تصم ،رانیعمل مضر در ا نینشان دادن شواهد و رواج ا قیتحق نیا انجام لی. دلدهدیم

وقوع  ازاست که  مسئله نیمستلزم ا ،دختران یانساندختران است. احترام به حقوق  یانساناز حقوق  یفور تیحما بر

 مورد، اندداشتهازدواج زودهنگام  نیا از شیپکه  یدختران نیهمچنو  برود نیب از یکل بطورو  شود یریجلوگ یهمسرکودک

 ن،یبنابراکرد.  یریجلوگ یهمسرکودک یانسان یاز تراژد توانیم آن لهیوس به که است یراه تنها نی. ارندیقرار گ یجد تیحما

 .رانیدر ا یهمسرنشان دادن مشکل کودک یاست برا یتالش قیتحق نیا

 قیتحق خچهیتار

 نیاول یاحمد لیماکه ک یزمان یعنی شد، آغاز 2131در سال  امر یدر ابتدا ران،یدر ا یهمسرکودک وعیش درباره ریمطالعه اخ

 که یمناطق شتریب در اصوالً(. 2136 ،یانجام داد )احمد رانیرا در ا 3(FGMختنه دختران ) نهیدر زم خود یگسترده قیتحق

 ختنه موضوع یرو قیتحق انجام حال در محقق که یزمان نیبنابرا. دوشیمانجام  زیبود، ختنه دختران ن جیرا یهمسرکودک

در  یاطالع بود. حت یب ختنه دختران وجود از یالملل نیمواجه شد. در آن زمان جامعه ب یهمسرکودک موضوع با بود، دختران

                                                           
1 Female Genital Mutilation 

http://www.tajournals.com/


 036-077، ص 0011 تابستان، 2، شماره 5، دوره  روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتیفصلنامه علمی تخصصی 
ISSN: 2588-3976 

http://www.Tajournals.com 

 

366 

 

 یبررس ضرورتختنه دختران،  موضوع یبررس زمان در نیبنابرااطالع بودند.  یب ختنه دختران موضوعاز  یادیز انیرانیا ران،یا

 .شد محرز محقق یبرا یهمسرکودک یامدهایپ موضوع

 در مسأله نیا رواجعمق و  ییشناسا نهیدر زم یقاتیتحق ،افراد از یاندک تعداد. داردوجود  نهیزم نیدر ا یاطالعات اندک ران،یدر ا

 یدر برخ ،تیبر جنس یمبتن یهنجار اجتماع نیا اگرچه. ندارد وجود باره نیا در یچندان یاطالعات رسم اما ،اندانجام داده رانیا

 یبرخ که است یحال در نیا. است نشده انجام نهیزم نیا در یقیعم قیگونه روش تحق چیه چگاهیاست، اما ه جیرا رانیمناطق ا

خطر  ،یمورد بررس یرهایاثرات خالص متغ یبررس، اما انددادهارائه  رانیدر ا یهمسرکودک از یکل یریتصو ،یفیتوص یآمارها

و فقط مختص  بوده یسطح اریبس دارد وجودکه  یاندک یموارد پژوهش ن،یهمچن. اندنساخته مطرحرا  یدر کودک دخترانازدواج 

در مورد آمار مربوط  یلیرتحلیاز گزارشات غ یبرخ ایو ینترنتیا یهاتیها، گزارشات مربوط به فعالرسانه ،یدانشگاه یهانامه انیپا

 ودر سطح خرد  هایبررساز  ران،یدر ا یهمسرکودک به مربوط مطالعات موارد، شتریاست. در ب یهمسرکودک ٔ شدهثبت  زانیمبه 

که  بود گرا موضوع ومسئله محور  ،یعمل قیتحق کی انجام، داشت ضرورت مسأله نیادر مورد  داًیفراتر نرفته است. آنچه شد یمحل

مشاهده کرد که اندک  توانیم ق،یتحق نیا نهیشیپ یبررس با. بپردازد رانیدر ا یهمسرکودک وعیشبحث  هبه طور خاص ب

 یهاشهیر شینما یبرا قیعم کردیرو کی فاقد، اندپرداخته رانیدر ا یهمسربه موضوع کودک یهرازگاه که شده انجام قاتیتحق

 .اندنهادهفراتر  یخود را از موضوع اصل یپا اغلب قاتیتحق نیا و بوده یهمسرکودک ئلهمس یاصل

 یکشف و جمع آور دا،یپ یشتریب یآمار یهادادهو  قیحقا واطالعات  دیبا، موضوع نیا یبررس به مربوط اهداف تحققبه منظور 

 یامر رانیدر ا یهمسرکودک یواقع زانیدر مورد م قیاطالعات دق کسب امروز، به تا شتهذگ. از ردیگ قراردر دسترس عموم  و شده

 .است هدشوار بود اریبس

سن فرزندان  یبه دستکار اقدام نیاز والد یاریبس نیهمچن .باشدها ازدواج نیا از یبرخ یعدم ثبت رسم ،آن لیدال از یکی دیشا

نامه  یگواه گونه چیه اغلبمناطق  نیا در که است تیواقع نیا لیدل به یرسم ثبت عدم نیا ،یی. در مناطق روستاکنندیمخود 

تحت نظارت  یهمسرکودک که معناست بدان نی. ااندنشدهثبت  یاطالعات مربوطه به درست ای و شود ارائه فرزندان یبرا یتولد

 سف،یونی) شوندیمحروم م خودحفظ منافع  یاقدامات مربوطه برا یایدختران از مزا نیقرار ندارد، و بنابرا یامحکمه چیه یقانون

از زن و فرزندان خود  یقانون تیحما چیه ندهیآ در شوهر که شود باعث است ممکن ،عدم ثبت ازدواج ن،ی(. عالوه بر ا3، 2130

 نکند.

 قیهدف تحق

 ها،ازدواج نیاز ا ی. برخشودیم مشاهدهدر آن به وفور  یهمسرکودکاست که  یکشور رانی، اشد گفته نیا از شیپهمانطور که 

اغلب به ثبت  هاازدواج نیاحال، اکثر  نی. با اردیگیم صورت گرید یماد لیدال یبرخ به ناب ای یمال یبده یکی هیتسو یبرا

 عدم لیموضوع است. به دل نیدر مورد ا ،یکاف زانیم به مربوطه یهاداده وجود عدمعامل مؤثر در  کیمسأله  نیکه ا رسندینم

 شده آسانمردم  یحتو  یرسممقامات  یبرخ یبرا ران،یا در یهمسرکودک رواج قتیحق انکار، نهیزم نیا در یکاف یهاداده وجود

 موضوع یبررس به ،رانیدر ا مسئله نیا وجود ازپنهان  یهاداده یبرخ شیکرده است تا با کشف و نما تالشمطالعه  نی. ااست

 ادیاست که تعداد ز رانیا در یهمسرکودک ٔ نهیزمشده در  انجامو تنها مطالعه جامع  نیاول قیتحق نی. ابپردازد یهمسرکودک

 .گذاردیم شیرا به معرض نما نییپا نیثبت نشده در سن یازدواجها

به منظور  هانامهپرسش  نیاست که ا یخانگ یهاابزار پرسشنامه قیموجود از طر یشواهد تجرب ی، ارائه برخقیتحق نیهدف از ا

 .شد عیتوز رانیدر ا یهمسرو درک عوامل مرتبط با کودک ییو شناسا یهمسرکودک وعیش زانیمبرآورد 

 قیروش تحق

 یبرا نهیزم نیدر ا یگرید قیتحق نوع چی. از آنجا که هشد انتخاب قیتحق نیا انجام روش عنوان به عیوس اسیمق در یفیروش ک

 باشد رفته کار به مسئله نیا یبررس یبرا رانیکه قبالً در ا یاشدهشناخته  قیتحق روش ایارجاع به آن در دسترس محقق نبود، و 

http://www.tajournals.com/


 036-077، ص 0011 تابستان، 2، شماره 5، دوره  روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتیفصلنامه علمی تخصصی 
ISSN: 2588-3976 

http://www.Tajournals.com 

 

367 

 

مطالعه  کیامر به وضوح به ضرورت انجام  نی. اآمدیمبه نظر  دشوارسازگار با موضوع  قیروش تحق کی انتخاب، نداشت وجود

در  هاها و تفاوتشباهت ختکه به شنا دارد اشاره یهمسرکودک یباال وعیش زانیبا م رانیمختلف کشور ا یهااستاندر  یقیتطب

 نییمراحل و اشکال هر روش را تع ق؛یتحق هدف و اسیمق یتازگ و قی. اصالت تحقکندیکمک م یهمسرعوامل منجر به کودک

 .کندیم

 اریبس یامرکار  نیا انجامشده است، نانجام  رانیدر ا یهمسرکودک موضوعدرباره  یچندان اتقیتحق که تیواقع نیبا توجه به ا

اتخاذ شده و مرتبط با روش  ماتی. تصمباشد برخوردار یکاف ییایپو از یانتخاب قیتحقبود که روش  الزمبود و  زیچالش برانگ

. حجم بود برخوردار ییباال یریانعطاف پذ از ،پژوهش در هر مرحله با آن روبرو بود نیاکه  یمختلف راتییتوجه به تغ با ق،یتحق

 از یبازتاب خاص، استان کی در شده یسپر زمان یحت و منطقه هر در هامصاحبه تعداد ،یریگ نمونه روش نمونه، حجم ت،یجمع

 دنیرس یبرا ،قیتحق نیبه کار رفته در ا قیتحق روش تفاوتها، و راتییبود. با توجه به همه تغ رانیدر ا یهمسرکودک وعیدرصد ش

و  بوده منحصر به فرد ق،یمرتبط با روش تحق ماتیتصم که است ذکر انیداشت اتخاذ شد. شا تمرحله مهم ضرور نیآنچه در ا به

 نی. البته ادیگرد اتخاذ یبررس مورد منحصر به فرد مناطق یهایژگیبر اساس و و ت،یحساس به جنس قاتینوع تحق نیمتناسب با ا

 .دباش نداشته ییاجرا تیقابل گرید یهانهیممکن است در زم ماتیتصم

 یبرا نظرمورد  ٔ شدهانتخاب  مناطقثبت و احوال،  یسازمان مل یها، با استفاده از دادهیبررس مورد مناطق با شتریب ییآشنا یبرا

. انتخاب شد یهمسرن نرخ ثبت کودکیبا باالتر رانیهدف، هفت استان ا نیبه ا لین یبرا ن،یبنابرا. شدندمحدود  قیانجام تحق

شهرها بر  نیا پس موارد ثبت شده ازدواج انتخاب شدند. رامونیپ ریدهه اخ درموجود  یهاداده یبررس بر بنا یانتخاب هااستان

رتبه  بیترت فهرست، نی. الزم به ذکر است که در اشدند انتخاب ریمحاسبه شده در دهه اخ و یشناخت تیاساس اطالعات جمع

بر اساس انتخاب  ق،یتحق نیدر ا یرتبه بند بیترت رایز ست،ین کسانیدولت  یمنتشر شده از سو یهافهرست بیترتبا  ،هایبند

. 3است:  ریبه شرح ز یانتخاب استان هفت اساس، نی. بر اگرفت صورتدر آنها  یهمسرکودک وعیش یهارتبه نیاستانها با باالتر

 .. اصفهان7. هرمزگان و 6 ،یغرب جانی. آذربا5و بلوچستان،  ستانی. س0. خوزستان، 1 ،یشرق جانی. آذربا2 ،یخراسان رضو

 افراد تیجنس و یسن یهاگروه اساس بر 2130 سال در ازدواج یبند رتبه. 3-1 جدول

 مجموع پسران ازدواج دختران ازدواج

 سال 39-35 سال 30-31 سال ده تا

11 7629 20162 

 یرضو خراسان یرضو خراسان بلوچستان ستانیس

13 0200 35156 

 یشرق جانیآذربا خوزستان زنجان

33 2256 32566 

 فارس همدان راحمدیبو هیلویکهک

31 3191 33075 

 یغرب جانیآذربا بلوچستان ستانیس کرمانشاه

9 3103 33277 

 بلوچستان ستانیس فارس فارس

1 3129 31296 

 اصفهان یغرب جانیاذربا ---

 3610 31307 
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 30تا  31 نی( سن ب2، سال 31 ( سن کمتر از3شد:  یطبقه بند یسن گروه سه در یهمسرکودک مربوط به یهاشاخص و نهیزم

 یهاشده بر اساس گروه یازدواج )طبقه بند یدادهایشده از رو یسال. اگرچه هفت فهرست رتبه بند 39تا  35( سن 1و  سال،

و  یزمان یهاتیبرنامه، محدود یهاحوزه یاما گستردگ بود،ده سال گذشته  به مربوطاز آنها(  کیو تعداد کل هر  تیجنس ،یسن

 در واقع شهر نی، چندیاخوشه یری. با استفاده از نمونه گساختیم یرا ضرور یاخوشه یریبودجه، استفاده از نمونه گ تیمحدود

هر شهر به عنوان خوشه  یاز روستاها یبرخ اساس، نیخوشه انتخاب شدند. بر ا نیاول عنوان به رانیا غرب و شرق جنوب، شمال،

 .انتخاب شدند یبعد

 یادیزبه تعداد  ،اساس، همه مناطق برنامه نیبود. بر ا یجدول رتبه بند نیبر اساس رتبه آن در آخر ،هر استان یهاتعداد مصاحبه

 داشتند. ازیمصاحبه ن

 3(«DHSسالمت )و  تیجمع یبررس پرسشنامه»از  ینسخه محل کیبراساس  هامصاحبه نیااگرچه پرسشنامه مورد استفاده در 

 یابیارز یبرا خانوار ینظرسنج یهااز داده ،مطالعه نیساخت بود. در ا-پرسش نامه محقق نیاز ا یابخش عمده اماگرفت،  صورت

 یبررس یپرسشنامه گرید یهابا شاخص یهمسرکودک نحوه ارتباط شتریب لیتحل و هیتجزو  ،کشور در یهمسرسطح کودک

زنان و  هیسالمت و تغذ تیسنجش وضع منظور هو ب یکشور و یدر سطح مل DHS نامه پرسش. استفاده شد سالمت و تیجمع

 .شده است یدر حال توسعه طراح یکودکان در کشورها

 یترجمه سؤاالت به زبانها درو اصالحات  راتییتغ یبرخ جادیمطالعه، ا نیدر ا DHS استاندارد یهاپرسشنامه یریبکارگ یبرا

طرح  در رییتغ جادیاخاص در هر منطقه،  یفرهنگ راتیی. بر اساس تفاوتها و تغداشت تضرور سؤاالت،کاربرپسند  انیو ب یمحل

همچون:  یبه مقوالت سؤاالت نیاو  شده مطرحمصاحبه  قیمشاهدات، از طر نیو همچن یاالت ساختار ؤمسائل الزم بود. س یبرخ

زن و خشونت  یخشونت جنس ،یتیمثل مرد، نگرش جنس دیمثل زن، تول دیبه ازدواج، تول می، ازدواج، تصمو سابقه نهیزم شیپ

 نیا ازمتمرکز بود.  یدر مناطق مورد بررس یهمسرو علل کودک وعیش یروپرسشنامه  نی. اشدند یبند دستهمرد  یخانگ

و  یدولت یهاتیمقامات، شخص مانند گرید افراد یهادگاهید قیتحق نیا دراستفاده شد.  یپرسشنامه فقط در مصاحبه با افراد محل

 ینحو بهاالت ؤس ،یبررس مورد گروه هر در البته وبه دست آمد،  هامصاحبه یانجام برخ یط زین یو اجتماع یرهبران مذهب

 .است متفاوت یساختار نظر از روش نی. اشد راتییتغ یبرخ دستخوش

 قیتحق جینتا

بر احتمال  یریافراد در ارتباط است، به طور چشمگ تیساختار خانواده(، که با جنس ایکه نوع خانواده )و دهدیم نشان قیتحق نیا

در همه  و آنها تیکه در اکثر-نیتک والد یکه خانوارها کندیم دییما تأ یهاافتهی. است رگذریتأث هاخانواده نیفقر در ا وجود

 ،کنندیازدواج م نیپائ نیکه در سن یدخترانخطر فقر روبرو هستند.  نیشتریسرپرست خانوارند، با ب انزن ،یمورد بررس یهااستان

. بخشدیو هم چرخه فقر را تداوم م بودههم نقض حقوق بشر  یبه نوع مسئله نی. اندیآینممحو شده و به چشم  امعهج در جیتدر به

فقر  یبرا یاهیپا به عنوان یهمسرکودک یبررس به اد،یبن داده هینظر قیطر ازو  گرفتهقرار  یبررسمورد  ریسه متغ ق،یتحق نیا در

 مورد یهادر استان یهمسرکودک زانیم ،یهمسرها در مقابل کودککل ازدواج نسبت محاسبهاول با  ری. متغپردازدیم یتیجنس

 اریو خوزستان بس یخراسان رضو یدر استانها یهمسرحاصل به ما نشان داد که نسبت کودک ری. تصوسازدیرا برجسته م یبررس

 .شد محاسبهدرصد  50 ،استان در طول ده سال هفتدر  یهمسرکودک نسبت مجموع در. است ادیز

 

 

                                                           
1 Demographic and Health Survey (DHS) 
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 (2130-2115) سال ده یط استان هر در یهمسرکودک نسبت. 3 نمودار

 
 یهمسرنمودار، کودک نیا. طبق دهدیم نشان رانیسال گذشته در هفت استان منتخب ا 31را در  یهمسرکودک وعیش ،3نمودار 

از پسران است. همانطور  شتریب یادختران بطور هشداردهنده در یهمسرکودک درصد حال، نی. با ادارد وجود ادیز زانیم بههنوز 

 دهدیازدواج نشان م سن ریکرده ز ازدواجدختران و پسران  تعداد یاسهیمقا لیو تحل هینشان داده شده است، تجز 2 نمودارکه در 

 یباال زانیم. در کنار دارد رواجپسران  نیب ازدواج نوع نیااز  شتریب یلیخ ،سال 31 ریدختران جوان ز نیدر ب یهمسرکودککه 

نمودار مشاهده  نیا . همانطور که دراست داشته شیبا دهه قبل افزا سهینسبت طالق در مقا هاازدواج نیا در ،یهمسرکودک

 عتریشا پسران به نسبت دختران نیب درازدواج  نیابدان معناست که  نیاافراد متفاوت است،  تیها بر اساس جنسنرخ، شودیم

 .است

 (2130-2115) سال ده یط استان هفت در سال 31 ریز ازدواج. 2 نمودار

 
 (2130-2115) سال ده یط استان، هفت در سال 31 ریز طالق
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 ای کهسال  31 ریتعداد کودکان ز بر ساالنه. دهدیرا هدف قرار م کرده ازدواجکودکان  شتریب زینبر خالف سن ازدواج، سن طالق 

 که یمعن نی، بددهدیمردان هدف قرار م از شتریمسئله زنان را ب نیا ،گرید کباری. شودیمافزوده  اندشده وهیب ایو  اندگرفتهطالق 

هر دو جنس  درآمار طالق  ساالنه ر،یهستند. طبق نمودار ز وهیاز پسران ب رتریپذ بیآس اغلب سال 31 ریز وهیب ای مطلقه دختران

هر سال بر تعداد کودکان  گر،ید عبارت بهاست.  شتریبا پسران ب سهیسال در مقا 31 ریدر دختران ز زانیم نی، اما اابدییم شیافزا

 از یناشننگ  داغ لی. به دلکندازدواج  مسنمرد  کیجوان با  اریدختر بس کیکه  یهنگام ژهیبه و ،شودیم افزوده وهیب ایمطلقه 

و  کرده یزندگ ییتنها بهدختران  نیااز  یاریاست که بس شدهشکست خورده باعث  یهاازدواج اجتماع، در زنان تیطالق و موقع

 .بزرگ کنند بانیپشتفرزندان خود را بدون 

 اگرچهدختران دارد تا پسران.  یزندگبر  یریچشمگ ریتأث یهمسرکودک که دهدیم نشان نمودار دو هر قیدق لیتحل و هیتجز

 آنها یزندگ بر یادیز یمنف ریتأث اغلبازدواج دختران خردسال  اما، رندیگیقرار م یهمسراوقات پسران در معرض کودک یگاه

از دست  یورا یزیچ یهمسرکودک راتیدختران، تأث در. هستند دختران ،یهمسرکودک انیبه اتفاق قربان بیقر تیو اکثر دارد،

 نیو نگاه آنها به ا ردیگیم قرارمردان مسن  کنترل تحت دختران نیا یزندگ از یادیز یهاست. جنبهآنها یدادن دوره نوجوان

باشد،  شتریب شوهر و زن نیا نیب ی. هرچه تفاوت سنستین یو خانگ یخدمتکاران جنسافراد به  نگاهکمتر از  یزیچدختران 

 نیاوقات مشکالت ا ی. گاهرندیگیم قرار استثمار ایو در معرض خشونت، سوء استفاده  شوندیاز قدرت محروم م شتریدختران ب

در خانه  آنهااغلب  شوهرانشان که چرا، شودیشروع م آغوش در یبا نوزاد شانیپدردختران تنها پس از بازگشت به خانه 

 .کنندیرها م شانیپدر

. موضوع آنهاست تیزنان به منظور کنترل جنس میبه تسل لیمردساالرانه و تما میمفاه ،یهمسرکودک یاصل محرک یروهاین

 ندتراز پسران و مردان پست یباور که دختران و زنان به نوع نیداشته و بر ا یتیجنس یدر نابرابر شهیر ،یهمسرکودک دهیچیپ

 .زند یم دامن

 را یهمسرمسئله کودک ،دختران به اندازه پسران یبرا شدن قائل ارزش عدم و یو ناامن یفرهنگ یهاآموزهفقر، فقدان آموزش، 

 نیدختر جوان در سن کیو ازدواج با  شودیمبرده  نامبر دوش خانواده  یاز دختران به عنوان بار ،جوامع نیا در. داد خواهد ادامه

 ن،یهمچن .کمک کند یو یپدر خانوده یاقتصاد مشکالت کاهش به ،بار بر دوش خانواده شوهر نیبا انتقال ا تواندیم نییپا

 چگونه دختر کی، به عنوان مثال، ردیگیم صورتزنان  تیبه کنترل جنس لیمردساالرانه و تما یبر اساس ارزشها یهمسرکودک

 .رهیازدواج کند و غ یکمالقات کند،  یکسان چه بالباس بپوشد،  دیرفتار کند، چگونه با دیبا

با  سهیطالق در دختران جوان در مقا زانیدختران، م به مربوط یمسائل اجتماع رشد مانند ،عوامل متعدد وجود لی، به دلنیهمچن

 ازدواج نییکه در سن پا ی. دخترانرسدیم انیزود به پا یلیخها ازدواج نیااز  یتعداد ،هااستان یبرخ دراست.  افتهی شیپسران افزا

 وابستهخردسال اغلب ناتوان بوده و به شدت به شوهران خود  انهستند. عروس نییپا نیدر معرض طالق در سن شتریب کنندیم

 به خود که شدهروبرو  یشتریب یدختران مطلقه با مشکالت اجتماع نیاو  شودیم افزودهافراد  نیطالق در ا آمار بر سال هرهستند. 

دختر  کی دوش بر دنیکش را وهیب ایمطلقه  انگو اکنون  بودنمادر  ،یزندگ بار نیسنگ تیمسئول. ستندیقادر به حل آن ن ییتنها

 .فاجعه بار است یموضوعجوان، 

 قراردر معرض فقر مداوم  شتریدختران ب نی، ابدهند طالق ایها را ترک کنند آن ای، بروند ایدن ازدختران  نیهمسران ا چنانچه

در  هاآنجوانتر از شوهران خود هستند،  یاغلب به طور قابل توجه ،یهمسرکودک در ریگدر دختران نکهی. با توجه به ارندیگیم

 یهاخود را با چالش یاز زندگ یا، بخش عمدهکنندیازدواج م رتریکه د یو ممکن است نسبت به زنان شوندیم وهیب یزندگ لیاوا

جوانان به  یبرا یبزرگ دیتهد مشکل نیا توسعه، حال در یکشورها در جوان تیجمع شی. با افزاباشندمواجه  یو اجتماع یاقتصاد

طالق  ایازدواج  نی، شکست اشودیم یتلق هاخانواده نیقرارداد الزام آور ب کی یهمسرکودک که آنجا از ن،ی. عالوه بر ادیآیمشمار 

از همسر متجاوز خود  توانندیکه م یدختراناز  رستهآن  یدختر داشته باشد. حت یخانواده و هم برا یهم برا یعواقب جد تواندیم
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از  یکی یگوهیدارند. ببرخور یمال تیحما افتیو در لیادامه تحص یبرا یقدرت کماز  آنها رایز ند،ریپذ بیآس بازهمجدا شوند، 

 وهیبدختران جوان  نیگرفته شده است. ا دهیاست که همواره ناد یهمسرکودک حقوق بشر درمربوط به  مسائلو  یتیمسائل جنس

 .کنندیمرا تحمل  هابیآس نیترشی، بندیآینمچشم  بهاز کشورها  یاریشده که مدتهاست در بس

 نیاز قوان زیآم ضیتبع یرهایها، آداب و رسوم و تفسسنت ،روستا در که چراحادتر است،  ییدر مناطق روستا اغلب مسائل نیا

 یامدهایپ. شودیم مشاهده هموارهعصر ازدواج مدرن  نیفقدان آشکار قوان جانسبت به شهر غالب است و در آن اغلب یمذهب

و نقض حقوق  یاسیس تیعدم حساس ،یقانون ضیتبع ،ینینش هیحاش ،یاقتصاد یوابستگ ،یاجتماع تیمحروم از، عبارتند یگوهیب

 راثیم وه،یب زن. فرزند ندریپذ بیآس اریخردسال بس یهاوهیکه ب شودیم دیتشد تیواقع نیبا ا امدهایپ نیبشر. همه ا

در کل  یهمسرکودک هیکه سهم دهدیگذشته نشان م یهادر دهه یهمسرکودک نسبت لیتحل و هیاست. تجز یهمسرکودک

است که در  یفرهنگ یهنجارها بازتاب ،یهمسرکودک یباال زانیم نیدرصد بوده است. ا 15از  شیب شهیهم ،ازدواج یهایفراوان

 .ابدییمادامه  یهمسرکودک با عمل و شودیشکوفا م یاجتماع ستمیس

 بحث

 یرهایمتغ نیرابطه ب مدل نیا وخالصه کرد  ریز یلیبه طور خالصه در مدل تحل توانیرا م هامصاحبه جیو نتا قیتحق یهاافتهی

 مستقل ریمتغ کیبه عنوان  ،یهمسرکودک امدی. پکشدیم ریبه تصو را شودیم یهمسرکودک جادیکه باعث ا متعدد ومستقل 

( ییروستا ای ی)مناطق شهر یو منطقه زندگ تیدر سمت راست مدل قرار دارد. جنس دهد،یم شکل را وابسته یرهایمتغ که دیجد

 .شوندیکنترل در نظر گرفته م یرهایبه عنوان متغ

 
 مطالعه یلیتحل مدل. 0 نمودار

 

 یاصل امدیبرجسته و علت و پ ریمتغ کیفقر به  لیتبد یبرجسته از چگونگ یکل ینما کی ،مدل نیبه ا ترقیدق ینگاه

و هم محرک  امدیپهم  یهمسردارند. کودک گریکدیبا  یارتباط تنگاتنگ یهمسر. فقر و کودکدهدیم ارائهبه ما  رایهمسرکودک

و دختران را در معرض  ،کندیم یریافراد جلوگ یاقتصاد یشرفتهایپ ریاشتغال و سا ل،یاز امکان تحص معضل نیافقر است. 

 .دهدیمتعدد قرار م یهابیآس

 جانیدر استان هرمزگان بود. در آذربا یهمسرکودکو  لیترک تحص یاصل لیاز دال لیتحص هیپرداخت شهر ییفقر و عدم توانا

 در لیترک تحص لیدال اتی. جزئشدیم دهینامپاسخ دهندگان  لیاز عوامل مؤثر در ترک تحص یکی زین مدارس ودندور ب ،یشرق
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زودرس و مکرر و  یهایباردار یبرا آنها آوردن فشار دختران، لیتحص ترکبا  یهمسرکودک ن،یبنابرامثال ارائه شد.  کی قالب

 .بخشدیچرخه فقر را تداوم م ،یشغل یهامحدود کردن فرصت

 از نشانکه  انددوگانه دادیدو رو لیو ترک تحص یهمسرکودک .شودیم شامل زین را لیترک تحص ،یکودک دوران ازاتیتوقف امت

 حادثه کی موازات در یهمسرکودک .گسترده بود اریبس نهیزم نیدر ا قیتحق یهاافتهی. است هدختران یزندگ از شدن خارج

با چشم انداز بهبود  میبه طور مستق ،دختران یبرا لیارزش تحص ر،یخانواده فق کی. در داشت قرار لیترک تحص یعنی ،مرتبط

آنها  یریپذ بیآس جهینت در ودختران را محدود  یاستقالل اقتصاد الت،یتحص نییفرصتها ارتباط دارد. سطح پا از استفادهاشتغال و 

 .دهدیم شیرا افزا

که  یاجامعهشده او در  نییتع شیاز پ یتیجنس یهانقش لیدل هممکن است ب خردسال دختربچه کی یشغل و یلیتحص یآرزوها

 د.ن، خفه شوسازدیم خانه یوارهایبه د محدودزن را 

 حیخانواده دختر ترج ن،یبنابرادر تضاد است.  ریفق یهابا اقتصاد خانواده ،آموزش دختران یرو یگذار هیسرما ،یموارد نیدر چن

بردن  باال یبرا نه کنند، خوددختر  یبرا هیزیجه هیتهو  یعروس یهانهیصرف پرداخت هز خود را اندک یکه منابع مال دهندیم

 .او التیتحص

 هاهیتوص و یریگ جهینت

 شیافزا ماًیمستق ،یهمسرکودک یتیبحث جنس جیما از نتا اتیتجرب لیو تحل هیو تجز قیتحق اتی، ادبقیتحق نیا یهاافتهی یبررس

در  یمختلف اجتماع یبا نهادها ،یهمسرکودک که چگونه دهدیما نشان م یهاافتهی. سازدیروشن م را جامعه در یتیفقر جنس

و فقر  تیجنس نیرابطه ب اگرچه. بکشد ریتصو به رامردان  با سهیمقا در نیهمچنصورت مطلق و  بهارتباط است تا خطر فقر زنان 

 .وجود چند عنصر مشهود است ،رابطه نیا در امااست،  دهیچیپ یامر

 ،یخشونت جنس ،یفقر، انتظارات اجتماع نهیهمچنان در پس زم ،یتیجنس ینابرابر رهیدر زنج یهمسرکودک غالب تیموقع

 افتنی مستلزم امر نی. اشودیو مشکالت خانواده شکوفا م یفشار اجتماع ،یتیجنس یهاشهیکل ،یفرهنگ یجنس یهنجارها

 .آورد ارمغان به را یتیجنس یبرابر بتوانداست که  ییهنجارها رشیو پذ دیجد یهاو راه حل هااستیس

به  یدسترس تیمتعدد،، محدود یهایباردار یبرا اقدام مانندبزرگسال،  افراد نقشبا قرار دادن کودکان در  یهمسرکودک

شدن زود هنگام و رها شدن و به دام انداختن بازماندگان در  وهیب ،یاجبار یاجتماع تیمحروم ،ییو درآمدزا یلیتحص یهافرصت

 ندیبه فرا ،یتیجنس حاد سرکوب نی. قواندهدیم قرار ریتأث تحت را ندهیآ نسل و حاضر نسل یزندگ ،یمیقد یهانقش یچرخه نسل

 .شودیمنتقل م ینفوذ کرده و به نسل بعد یتفکر جمع

 تاس فیکه به طور معمول مشخصه توسعه ضع یطیبا شرا ،آن یفرهنگ و ییایجغراف تیموقع از نظر صرف ،یهمسرکودک ظاهراً

 یهاتفاوت جادیو فقر و اغلب منجر به ا التیبدون تحص ای نیپائ التیتحص ،ییعبارتند از سکونت روستا طیشرا نیا، باشد ارتباط در

 رای، زگذاردیم ری)هدف اول( تأث دیبردن فقر شد نیاز ب یامر به نوبه خود بر تالش برا نی. اگرددیم یهمسرکودک وعیبارز در ش

. فقر، هم دهندینجات خود و خانواده خود از فقر را از دست م یبرا ازیمورد ن یو اقتصاد یآموزش یهافرصت خردسال، یهاعروس

 نیا در .میهستآن  شاهد جریو ن کیموزامب ،یبنگالدش، مال یکشورهاو در  است یهمسرکودک مظهر هم و یاصل کننده نییتع

دالر در  2درصد مردم با کمتر از  75از  شی، بنیو همچن کنندیمازدواج  یسالگ 31قبل از سن  ،از دختران یمیاز ن شیب کشورها،

 .است میوخ یاقتصاد طیشرا تحت اتیح ادامه از یانمونه یکشور مال .کنندیم یروز زندگ

 کشور یهااز استان یدر برخ که. آنچه استمتفاوت  یو فرهنگ ییایتوجه به عوامل جغراف با ،یهمسرکودک به مسئله هاواکنش

فرهنگ  ای تیمل کیکند و آنچه در  دیمسئله را تشد تواندیم گرید استاندر  باشد، مؤثر است ممکن مسئله نیا بر نظارت یبرا

 یامهایانتقال پ یبرا یکاربرد ابزارصادق نباشد. به عنوان مثال،  گرید یاست در فرهنگ کشورها ممکن شود،یم یقابل قبول تلق

 که است الزمهمه جانبه، جامع و هماهنگ  استیس کی. در ندمنطقه اغلب متفاوت نوعبه  توجه با ،یهمسرکودک از یریشگیپ
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امر  نیا و ستین سریم گانهم یبرا زانیم کی به کردیرو کیاتخاذ  رایز رد،یگ قرار نظر مد کامل طور بههر فرهنگ  یهایژگیو

 معضل یسازکن  شهیر منظور به یاصل برنامه کی بیهنگام تصو دراست.  شتریب یریو انعطاف پذ یمستلزم سازگار

 .باشدها ها و تنوعتفاوت با منطبق دیبا شده اتخاذ هااستیس ،یهمسرکودک

حاصل  یهاافتهی. بر اساس شود انجام که است الزم یادیز یکارها ،رانیدر ا یهمسرکودک ای زودهنگام یهامقابله با ازدواج یبرا

 از یاری. بساست شده ارائه معضل نیا با مقابله یبرا ییهاهی، توصقیتحق نیاشرکت کنندگان در  یورود یهاداده لیو تحل هیاز تجز

مقابله با مشکل  یکه برا کندیم دیو تأک کرده تیرا تقو یهمسراز کودک یریشگیپ انیجر شده، ارائه یهابرنامه و هاهیتوص نیا

 .است ازیمورد ن جامع و جانبه چند یکردهایرو اتخاذ ،یهمسرکودک

 نیها در سطح بتالش یبا هماهنگ ،ثرمؤ یاو برنامه یاستیس ،یاقدامات قانون اتخاذ ضرورت ،یهمسرمعضل کودک یدگیچیپ

 لین یبرا البته و شود انجام دیبا یادیز اقدامات یهمسرنظارت بر کودک و یدگیرس ی. براسازدیمپررنگ  را یو محل یمل ،یالملل

وجود داشته  یداریمدت و پا یمداخالت طوالن دیبدان معناست که با نیکنند. ا فایا ینقش دیبا گاندر درجه اول هم هدف، نیا به

ها و خانواده جیدختران گام بردارد و با بس یدر جهت توانمندساز ،از منابع خوب یبرخوردار و یهماهنگ جادیا ضمنباشد که 

 .ردیگ شیپ در خود اهداف تحقق یبرا را هااستیو س نیقوان یو اجرا نیتدوبه خدمات و  یجوامع، دسترس

 تیوجود محدود جهینت دراست.  یضرور یهمسرکودکاز انکار  یریجلوگبه منظور  ،هاهمه تولدها و ازدواج یثبت رسم 

 سن درباره نیوالددشوار است. برآورد  یامر عروس سن نییتع ،افراد، به طور قطع تولد مورد در معتبر یرسم سوابق وجود عدم ای

 ،است یهمسرکودک معضلمقابله با  یگام مهم برا کی احوال،صرفاً دروغ باشد. ثبت  اینادرست، غلط و  است ممکن خود فرزند

به موقع و  فرد تولداست که  ریامکان پذ یزمانازدواج تنها  حی. ثبت صحدهدیدختران ارائه م یقیسن حق یبرا یسند که چرا

خود را ممکن  حقوق ریسا از انسان یمند بهره کهبشر است  یاز حقوق اساس یکی ،. ثبت تولدباشد شده ثبت قیدق بصورت

 استفاده با است ممکن زین ازدواج ثبت، شودیناسازگار اجرا م صورتبه  ای ستین یاجبار افراد تولدکه ثبت  یی. در کشورهاسازدیم

در ثبت  موجود یهاوجود شکاف لیدل به سف،یونی. بر اساس گزارش ردیگ صورت تولد اعتماد رقابلیغ ای نامعتبر یهایگواه یبرخ از

دختر  کیکه تولد  ی. هنگامکندیم دایپ رواج یهمسرجامعه، کودک کی در دختران، ژهی، به وانکودک تیتولد، تقلب در سن و هو

 یو تیبردن ظرف باال، شده متولد دختر تیهو حفظ: از عبارتند که است برخوردار یاریبس یایثبت از مزا نیا، شود ثبت یبه درست

دختر و همسر او، به  یقیسن حق اثبات ضمناو. ثبت تولد و ازدواج  یتیحقوق حما شیافزاو  هیبه خدمات اول یدسترس یبرا

، ناموفق ازدواج کی داشتنکه در صورت  دهدیمامکان را  نیاو به دختران و زنان  کندیکمک م یهمسرکودک از یریجلوگ

 .کنند یو قانون یدرخواست جبران خسارت مال

 هر قدرت گاهینقش دولت، به عنوان خاستگاه پا ن،یبنابرا است. یمحور اریمسئله، نقش دولت بس نیا یکن ساز شهیر در 

 یهنجارها بر یفرهنگ و یاجتماع یهنجارها بودن غالب لیدل به .باشدمهم  اریبس یهمسرکودک از یریشگیدر پ تواندیم کشور،

 قائل تیاهم ضمن دیها با. دولتاست محسوس آشکار یتعهد دولت کیبه  ازینقانون،  حیصح یاز اجرا نانیاطم منظور هب و ،یقانون

 کیاتخاذ  ٔ واسطهبه  و دولت، یهاوزارتخانه به آن ارائه ومناسب  یمنابع مال گرفتن نظر درو  یهمسرکودک مسئله یبرا شدن

 یساز هماهنگ قیطر از توانندی. دولت مکنند مبارزه یهمسرکودکبا  معضل، نیا به جانبه همه یدگیرس و یقو یاسیس یرهبر

 و گرفته نظر درمرتبط  یقاتیتحق یهاپروژه ریو سا یهمسرکودک مطالعات مربوط به یبرا یاها، بودجهسازمان یهااستیس شتریب

و بدون  یقانون یهاچارچوب از نانیاطم حصول یبرا امر نی. اکنند ابالغرا به مردم  یهمسرکودک مربوط به امیپ ب،یترت نیبد

 یو داروها یبارور یبهداشت جنس یهاثر، مراقبتمؤ یتیو حما ی، ارائه خدمات آموزشهااستیو س نیقوان قیدق یاجرا ض،یتبع

 .تاس یدختران متأهل و مجرد ضرور یبرا ،یقانون

  مهم است.  اریبس مسئله کیدختران  لیادامه تحص ودختر در مدرسه  کیکه نگه داشتن  دهدیشواهد گسترده نشان م

 یم ریتأخ بهو ازدواج دختران  یهمسرکودک ،دختران دنیآموزش د و هدختران مدارسدر  یهمسرساختن موضوع کودک مطرحبا 
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 ،یهمسرکودک وعیش زانیم نیشتریب یدارا کشور 21 از کشور 31 در زنان، قاتیتحق یالملل نیب مرکز قاتی. بر اساس تحقافتد

مناطق، دختران با سطح  نی، در همیطرف ازکننده سن ازدواج است.  ینیب شیپ عامل نیتریدختران قو التیسطح تحص

 .کنندیازدواج م یکمتر در دوران کودک ،یعال التیتحص

 است. بر اساس  یضرور امر کی نهیزم نیدر ا یعموم سواد شیو افزا یهمسرکودک آموزش عموم مردم در مورد

از اطالعات الزم در  یعدم برخوردار یحت ای واندک  یآگاه ایدر جهالت آشکار و  قیتحق نیامطالعه، پاسخ دهندگان  نیا یهاافتهی

آن بر افراد شکل  ریتأث جهینت در و هم یسواد یهم به علت ب یهمسرکودک .داشتند قرار یهمسرکودک یمورد آثار مخرب و کل

امر  نی. اردیگ بر در را مردمعموم  یبرا یمنف یامدهایضرورت انتشار پ دیبا ،یهمسرکودک مقابله با یبرا ی. هر اقدامردیگیم

 ون،یزیتلو و،یمانند راد یابتکار یهاروش ریو سا یجمع یهارسانه نیکمپبا استفاده از  یممکن است که قدرت فناور یزمان

از  ی. بدون برخوردارشودمطرح  یهمسرکودک ریاز حقوق دختران و تأث یآگاه شیافزا یبرا تالیجید یهاهمراه و رسانه یهاتلفن

 .ستین یدائم و بوده یواقع ریغ یرونیب یروین کی شرفتیعامل مهم، پ نیا

 مربوط به  نیقوان ریی. تغباشد داشته مطابقت ازدواج سن حداقل با جیتدر به دیبا یاجبار لیتحص یبرا سن نییقانون تع

 35پسران  یسال با اجازه دادگاه( و برا 9سال )و سن تکان دهنده  31دختران  ی، که در حال حاضر برارانیاازدواج در  یسن قانون

 یسن قانون کیحداقل  ،از کشورها یاریبس اگرچهاست که  ینکته ضرور نی. توجه به ااست داده شیاست، سن ازدواج را افزا سال

 ،ازدواج یسن قانون ،از کشورها یاریدر بس نیاز زنان است و همچن شتریمردان ب در، سن ازدواج اندکرده نییتعازدواج  یبرا مشخص

 .استسازمان ملل  کودک حقوق ونیازدواج در کنوانس یشده برا نییکمتر از سن تع

 است.  افتهی اجعمل رو نیا یمنف یامدهایو پ بیاز معا یعدم آگاه لیبه دل یهمسرکودک روش جوامع، از یاریدر بس

 نیمبارزه با ا یجامعه را برا توانیم ،یهمسرکودک یو اجتماع یروان ،یجسم یمنف راتیبا ارائه دانش و آموزش درباره تأث ن،یبنابرا

 یارتقاء توانمندساز یبرا ن،یبنابراشود.  تیتقو دیبا یهمسرکرد. مشارکت جامعه در مبارزه با کودک جیبس یمعضل اجتماع

 .دارد ضرورت یهنجار اجتماع کیبه عنوان  یتیحما جامع برنامه کی یاجرا و یطراحدختران،  ژهیکودکان، به و

 نیا جوامع، از یاری. در بسدهدیم لیتشک را یهمسرکودک دادن به معضل انیاز پا یبخش مهم ،کار با مردان و پسران 

مربوط به پدران،  یهاآموزش. مداخالت و کنندیم یگر میمطلق را در دست دارند و درباره مسائل تصم قدرت که هستند مردان

 .کندیم کمک پسران و مردان به ،افراد تیموجود بر اساس جنس تیوضع بارهتأمل در نده،یبرادران، شوهران امروز و شوهران آ

تحقق  یبرا مردانو در آن جامعه  برخوردارند یباالئکه در آن دختران و زنان از ارزش  یاجامعه یایالزم است که مزا ن،یهمچن

 .شود روشن مردان یبرا، کنند تیحما آنها از زنان یهاییتوانا

 به از جمله همراه باشد، اندداشته یهمسرکه کودک یبه افراد یمال یکمکها با دیها باخانواده یبرا یاجتماع یهابرنامه 

، نیا. عالوه بر اشاره کرد توانیمدختران  یامن برا یهامکان گریدنظر گرفتن  درسرپناه و  جادیا ان،یکمک به قربان مراکز جادیا

 کسببه  ،یهمسرکودک یمنف راتیتأث رامونیپ یدیکل عوامل گریرهبران جامعه و د یالزم برا یهاآموزشو  تهایظرف جادیا

 .کندیکمک م نادرست سنت نیا سرکوباز  شتریب نانیاطم

 چند و جامع کردیرو کی اتخاذ به ازین ،یدولت گرانیو باز هاانجمن فعاالن ،یجامعه مدن در یاصل گرانیبا مشارکت همه باز 

 یاجرا یبرا کپارچهی یکردیرو کی اتخاذعوامل محدود کننده توسعه زنان و بر اساس آن با  یبررس ضمنتا  ،است محسوس جانبه

 .شود دادهمعضل واکنش نشان  نیا به ،یمل یهااستیس تیمداخالت در سطح جامعه و تقو

 سوء آثار مورد در یمذهب رهبران که است یضرور نی. بنابرااندجامعه در رییتغ جادیا یعوامل اصل یرهبران مذهب 

 تواندیمشرع  نیقوان یاجرا قیموضوع از طر نیبه ا پرداختن، رانیدر جامعه ا نید نفوذ به توجه با. نندیبب آموزش یهمسرکودک

 یریشگیپ امیشود تا پ دهیشیروش جامع اند کی که است الزم ،یآموزش و مشورت با رهبران مذهب یثر باشد. براؤم یاستراتژ کی
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 یبر هنجارها یرگذاریتأث ای یریگ میدر تصم یانقش برجسته یکه رهبران مذهب یعموم منتشر شود. در جوامع یمسئله برا نیا از

 .میریبگ نظر در رییتغ مثبت انیحام عنوان به را آنها تیاست که حما ی، ضرورکنندیم فایا جامعه جیرا

 جوان از  اندختر شدن ارج. اغلب پس از خدیافزایم رانیدر ا یهمسرشدت کودک برازدواج موقت،  جیرا و یسنت وهیش

شوهر  چندرا به  هاآنهمزمان  ای وفروخت،  یتجارت جنس یبرارا  آنها توانیبار، به بهانه ازدواج، م نیاول یخانه و خانواده برا

 یمدت یبرا یعنی، آورند یرو یالیسر یهاازدواج بهممکن است  زیموقت کودکان. مردان ن ای یجعل یهافروخت، مانند مورد ازدواج

خود صاحب فرزند پسر  نیشیپ یهاازدواجکه مردان در  یدر صورت البته) اوردیب یابچه هاآن یبراازدواج کنند تا  یمحدود با دختر

به آنها کمک  یاقتصاد یهاتیفعال در ای و(، آورد ارمغان به آنها یبرا یهمسر جوان، فرزند پسر دهندیم حیاغلب ترج ،اندنشده

 باشند، نداشته یازین گریدبه فرزند آنها، در صورت ناخواسته بودن(  ایدختران جوان )و  نیکه مردان به ا یادامه در صورت درکند. 

و  ستندین مجدداغلب قادر به ازدواج  هاآن، شوندیدختران در جامعه رها م نیاکه  ی. هنگامکنندیرا به حال خود رها م هاآن

 طور به ای فحشا گان،یرا کار انسان، قاچاق به یهمسرکودک نی. بنابراشوندیم تهایمحرومتمام  با یزندگ کی یادامهمجبور به 

 یهمسرکودک شیثر در روند رو به افزاؤم عوامل از یکی نی. اشودیم لیتبد هیرو یب استثمار منظور به دختر کی یبردگ خالصه

ثبت  یاغلب بطور رسم هاازدواجگونه  نیچرا که ا ست،ین یها اغلب کار چندان آسانازدواج نیا یریگیپ البتهاست.  رانیدر ا

از قاچاق  یریجلوگ به، بلکه سازدیم روشنرا  رانیدر ا یهمسرکودک وعیش زانیمثبت ازدواج موقت نه تنها  دیترد یب. شوندینم

 .کمک خواهد کرد زیو فحشاء کودکان ن یجنس

 جادیاحقوق آنها و  یساز ییاجرادرک و  یمهارت به آنها برا آموزشفرصت و  جادیا قیدختران از طر یتوانمندساز 

 متعاقباً و  یدختران قربان نی. همان گونه که اکندیم فایا یهمسردادن به کودک انیدر پا ینقش مهم ،یتیحما یهاشبکه

 دیدختران کل ،یهمسرکودک در. باشند رییخود عامل تغ توانندیم زیدختران ن نیهم، ندیآیمشمار  به یهمسرکودک گانبازماند

دفاع از  یالزم برا یتاب آور از سال، 31 به دنیرس ازبه دختران جوان کمک کرد تا قبل  دی. باشوندیم محسوب یتحول اجتماع

 دیجد نسل کی. گردند برخوردار آنهاازدواج  ی، برارخواهیخ و تینخوش  انو بزرگ نیوالد یبزرگساالن، حت یهاخود در برابر تالش

 انجام حال در یالملل نی، کشور و در سطح بجامه در که را یابتکارات فقرات ستون خود، از محافظت بر عالوه دیو فعال با مطلع، آگاه

 یهامهارت آموزش در که است الزم. گردد کن شهیر یمیقدسنت  کی عنوان به یهمسرکودک جیتدر بهرا فراهم آورد تا  است

 تاحق عدم ازدواج  ماننددختران  یبارور حقوق و ازدواج نیاز قوان آنها یآگاه دختران، یقانون حقوق و یبارور سالمت مورد یزندگ

 تیتقواعتماد به نفس دختران و  حس بردن باال منظور به ن،یهمچن. رود باالازدواج  از آزادکامل و  تیو حق رضا یسالگ 31قبل از 

 یهاتیفعال که است الزم ،ازدواج به دادن انیپاو  لیمانند ادامه تحص ،یزندگ یدیکل ماتیتصم رامونیپ بحثآنها در  هاییتوانا

 .شود گرفته نظر در آنها یبرا یگرید

 لحاظ خود یحقوق عملکرد ای ستمیس در را یالملل نیب نیقوان رانیا یحقوق مقامات که است دهیزمان آن فرا رس امروز 

 کودک حقوق تهیکم و( CEDAW) زنان هیعل ضیتبع حذف تهیکم یقراردادها گانامضاکنند از یکیبه عنوان  رانی. اکنند

(CRC)، ییقضا ،یتمام اقدامات قانون که است موظف کشور نیا قراردادها نیا یبا امضا واست  ینیسنگ یحقوق تیمسئول یدارا، 

انجام  اندجامعه ریناپذ ییجدا یکامل به حقوق زنان و کودکان که بخش یابیاز دست نانیاطم یاقدامات الزم را برا ریو سا یادار

 دهد.

 است و  یضرور شده یزیرو اقدامات برنامه هااستیس یاجرا و یطراحآن،  ریو تأث یهمسرو کاهش کودک یابیارز یبرا

 و اطالعات فقدان. در حال حاضر، ردیگیم صورت شتریب قاتیتحقانجام  و هاپژوهشدر  ازیبه کمک ارائه اطالعات مورد ن مهم نیا

شکاف  نی. اشودیم دهید رانیدر ا یهمسرکودک نیهمچن و جهان سراسر در یهمسرکودک یهاجنبه رامونیپ مرتبط یهاداده

 درست ریمس در را یبعد قاتیتحقو  رگذاربودهیتأث الزم یهاو برنامه هااستیها بر سداده رایفوراً پر شوند، ز دیبا یپژوهش یهاداده
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 یاگونهموجود ممکن است به  یشناخت تیجمع یها. دادهسازدیمثر از افراد مرتبط فراهم مؤ تیحما یبرا یانهیو زم کرده تیهدا

 .بچرخد کشور در یهمسرکودک وعیش حول شتریب که گردد کیتفک

  ینگران کننده است. عدم آگاه یموضوع ،رانیدر ا یهمسرمطالب موجود در مورد کودک یجدکمبود قابل مالحظه و 

 لیو تحل هیتجز به ران،یدر ا یفعل یقاتیتحق ینهادها اگرچه. است مشخص کامالً  نهیزم نیا دردولت  یعمد یتفاوت یمردم و ب

 ،یهمسرکودک موضوع یبررس اما ،پردازندیمو آموزش کودک  یمانند خشونت خانگ یتیجنس مسائلو  انمسائل مربوط به کودک

 نیدر ا الزم یهاداده وجود عدممنجر به  یهمسرکودک نسبت به یتفاوت ینگرش ب نیشده است. ا انگاشته دهیناد یادیتا حد ز

 جامعه یبرا خواه و کشور داخل افراد یبرا خواهموضوع را  نیا به نسبت جامعه افراد یدانش و آگاه امر نیهم وشده است  نهیزم

 از یاریبس در جه،ینت در. ندارند رانیدر ا یهمسرکودک وجوداز  یتصور چیاز افراد ه یاریمحدود کرده است. بس یالملل نیب

 .شودیمبرده  ینام رانیموجود، بدون شک به ندرت از ا یهافقدان داده لیبه دل ،یهمسردر مورد کودک یجهان یهاگزارش

 رانیدر ا یهمسرکودک که جهان بداند همهتا  است برخوردار ییسزا به تیاهم از نهیزم نیدر ا شتریب قاتیتحق انجام 

و  ییشناسا یرا برا رانیدر ا استگذارانیو س لگرانیتحل ،یمدن یدولت، قانونگذاران، نهادها اقدامات ق،یتحق نیا. است عیشا اریبس

 نیا در یترقیمطالعات عم یو محققان دانشگاه پژوهشگران ،یاست که جامعه علم الزم. کندیم لیموضوع تسه نیمبارزه با ا

 وعیو ش تینحو ماه نیبدتا  رد،یگ صورت یهمسرکودک اندازه کشور در مورد به توجه با مرتبطداده و گزارشات  انجام نهیزم

 .گردد روشن همگان یبرامتعاقب آن  یو خشونت جنس یهمسرکودک

 یبرا یاقتصاد یهاکاهش سطح فقر و اثبات فرصت ،یاجتماع یمنیا یتورها جادیا جهت در رانیاست که دولت ا الزم 

 یدر نبرد جهان ن،یبنابراکند.  یطراح یجامع یهابرنامهانجام داده و  یقداماتا ،یهمسردادن به کودک انیپا یها براخانواده قیتشو

 .است شده گرفته دهینادهمواره  رانینام ا ،یهمسرکودک بردن نیاز ب یبرا
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