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 چکیده
کارشناسان، ازدواج زودهنگام بر زندگی کودکان اثر گذاشته و آن را با تبعات آسیب زای سالمتی، از منظر شمار زیادی از 

دهد. در برخی کشورهای در حال تر کرده و در هر سطحی از توسعه، رشد و تعالی فردی را تحت شعاع خود قرار میپیچیده

تواند ند وضعیت افتصادی خانواده را بهبود بخشد، میتواشود که میتوسعه، ازدواج زودهنگام یک ابزار اقتصادی تلقی می

است . هرچند در نبود مطالعات مستقل و معتبر در خصوص کودک همسری در ایران،   پیوندهای خانوادگی را تحکیم بخشیده

ختر و پسر ها هزار دباره در دسترس است، آمار رسمی و دولتی ایران حاکی از این است که ساالنه دهاطالعات اندکی دراین

شوند. شمار واقعی این کودکان در حقیقت باالتر از این هایشان وادار به ازدواج میسالگی توسط خانواده 51زیر سن 

رسانند. طبق صورت غیرقانونی به ثبت میها در ایران ازدواج سنین پایین را ثبت نکرده و یا بهآمارهاست. برخی از خانواده

نفر در  33333اند از کردهسال ازدواج 51، شمار دخترانی که در زیر سن 5کودکان در ایرانگزارش انجمن حمایت از حقوق 

رسیده است یعنی سی درصد افزایش در عرض سه سال. چنین افزایشی درنتیجة  5333نفر در سال  43414به  5331سال 

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، طی  مطابق با دار شدن فقر و میل والدین به کنترل روابط دخترانشان بوده است.ریشه

سال به ثبت رسیده  51ساله و پنج ازدواج پسر بچه کمتر از  54تا  5۱ازدواج دختر بچه  ۷35۷(، 44پاییز سال گذشته )

 زمانی بازه همین در همچنین. است صفر سال 5۱ از کمتر دختران آمار ازدواج 44است. مطابق با این گزارش در پاییز 

این مطالعه، برای اولین بار قصد دارد که رواج  .ساله ازدواج کرده اند 54تا  51پسر  1534ساله و  54تا  51ر دخت 3۲41۶

فرهنگی تحلیل کند؛ عواملی که بازتاب -کودک همسری در هفت استان ایران را با تأکید بر عوامل مسلط اجتماعی

ستند. دلیل عقالنی انجام این مطالعه، تبیین شواهد و شیوع این های عمیق جنسیتی مؤثر در تداوم حیات این پدیده هنابرابری

زا در ایران و کمک به تصمیم گیرندگان دولتی در تمرکزشان بر حمایت آتی از حقوق انسانی دختران است. احترام رفتار آسیب

اینک نی است که همکن کردن کودک همسری و حمایت فعاالنه از دختراو عطف به حقوق کودک نیازمند جلوگیری و ریشه

توان از تراژدی انسانی ازدواج زودهنگام پیشگیری کرد. این مقاله  اند. این تنها راهی است که از طریق آن میکردهازدواج

برگرفته  تالشی است برای نمایان ساختن و به سطح آوردن اعماق مسالة ازدواج زود هنگام از منظر حقوقی و دینی در ایران

 .کوتاز کتاب طنین س

 ، کودک همسریی،دختردینی،حقوقازدواج زود هنگام،کودکان،ها: کلیدواژه

                                                           
1. Association of Children’s Rights 
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  مقدمه

های اجتماعی و اقتصادی آنها و تضمین دون شک سرمایه گذاری اجتماعی بر روی دختران، بسط سرمایهب
تری را شکوفایی جوامع قویشان به خدمات آموزشی و بهداشتی نشان روشنی از برابری جنسیتی است که موجبات دسترسی

کند. بنا به تحقیقات انجام شده، تحصیالت عمدتًا به عنوان عاملی جهت جلوگیری از ازدواج زودهنگام در نظر گرفته فراهم می

کنند، ترند، درآمد بیشتری اخذ میهای بازار کار فعالتر و در عرصه(. زنان تحصیل کرده معموالً سالم3121شود)یونیسف،می

ندان کمتری دارند و در مقایسه با زنانی که فاقد تحصیالت یا دارای تحصیالت پایین هستند، خدمات آموزشی و بهداشتی فرز

(. با عطف به حمایت و توجه جهانی به این پدیده، 3121کنند)کالگمن و همکاران، تری را برای فرزندان خویش مهیا میمناسب

کاهش گذاشته است، هرچند درصد چشمگیری از کودکان هنوز در زیر سن قانونِی سطح ازدواج زودهنگام به طور کلی رو به 

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

گسالی در نظر عنوان آستانة انتقال از کودکی به بزربا استناد به ساختار دینی حاکم بر ایران، بلوغ و شروع اولین عادت ماهانه به

نظر از سن واقعی او شود. رسیدن به این آستانة فیزیکی و بیولوژیکی به معنای صالحیت فرد برای ازدواج، صرفگرفته می

باشد. اگرچه ازدواج زودهنگام به هردوی دختران و پسران خردسال اطالق دارد، اما واقعیت تلخ جامعه، دال بر این است که می

 تر است.تر و خطرناکها به مراتب جدیکودک همسری برای دختربچهعواقب و اثرات پدیدة 

سالگی قرار دارد. اما در شود که در سنین تولد تا هجده، کودک به کسی اطالق می3بر اساس مفاد کنوانسیون حقوق کودکان

ازدواج کودکان را به هر نوع  8برخی کشورها این سن بسته به قوانین خاص آن کشور متغیر است. صندوق جمعیت سازمان ملل

داری را های زناشویی و بچهسال قبل از اینکه دختر به لحاظ جسمی و روانی آمادگی پذیرش مسئولیت 32ازدواج در زیر سن 

سالگی تعریف کرده است. بر همین مبنا در مواردی  31کودکی را تا سن  1سازمان بهداشت جهانی کند.داشته باشد، اطالق می

داده است؛ ازدواجی که توسط پدر یا پدربزرگ کودک از در زیر این سن قرار دارد، ازدواج زودهنگام کودکان رخکه کودک 

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

دخترش را به همسری فردی  ابن قدامه، یکی از رهبران فقهی سنی مذهب، تأکید کرد که والد دارای این قدرت و اقتدار است که

(. چنین رسم و 1868و  1821سال سن داشته باشد)صحیح البخاری، روایت  2مناسب وی درآورد، حتی اگر دخترش کمتر از 

وفور حاکمیت دارد، بسیار رایج است. به طور مشابه در جوامع سنتی جنوب ای که در آنها فقر بهبرداشتی در کشورهای خاورمیانه

های زودهنگام کنند. در این کشورها از ازدواجها مهریه را در شکل پول نقد یا احشام از خانوادة داماد دریافت می، خانوادهصحرای افریقا

(. عالوه بر این ازدواج زودهنگام راهی برای 3131شود)بارت، به عنوان ابزاری برای نگهداشت اسکلت ضعیف جوامع سود جسته می

محافظت از آنهاست تا وی را تحت کنترل مردان قرار دهد. چنین قرارهایی تضمین این امرند که  سرکوب زنان در ظاهر حمایت و

احترامی به زن در اند. این تضمین، جایگاه و موقعیت قابلشان درآمدهفرزندانشان مشروع بوده و از مردانی هستند که قانونًا به شوهری

(. در چنین جوامعی دختران از 3182ش کمیسیون پاکستان از وضعیت زنان، به نقل از گزار 3138دهد)دبی، جامعة خاص خود می

گیرند که از بیرون رفتن پرهیزکرده و مانع از جلب شدن مردها به خودشان شوند. والدین این رویکرد سلطه سنین پایین یاد می

 (.313833لدول، پذیرانه را تشویق کرده تا از او یک عروس جوان باارزش و خواستنی بسازند)کلدول و ک

رضایت در ازدواجِ ترتیب داده شدة زود هنگام نیز محل شک است، زیرا تقریباً همیشه موضوع دردسر ساز رضایت کامل و 

آزادانه و اینکه آیا آن دختران خردسال تمامی حقایق و اطالعات کافی در خصوص ازدواج را دریافت داشته اند یا خیر، وجود 

سالگی  31دختر، یک نفر قبل از رسیدن به  2سالگی و از هر  32ل توسعه یک سوم دختران زیر سن های در حادارد. در کشور

 (.311 3121شوند)هیالری بوریگ، کنند. آنها به معنای کلمه ، به بردگان جنسی خردسال تبدیل میازدواج می

                                                           
1. Convention of Rights of the Child 

2. UNFPA 

3. The World Health Organization (WHO) 
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اغلب شامل قول و قرارهای توافقی بین خانواده هاست شود و ازدواج زود هنگام کودکان مطابق عرف توسط خانوادة کودک ترتیب داده می

ها اراده و تصمیمی داشته باشند. در هر دوی مسائل ختنه زنان و ازدواج در زمانیکه خود کودکان جوانتر از آن هستند که در این وصلت

 زود هنگام، رضایت از جانب دیگران به جای خود فرد لحاظ شده است.

ان هر دو انحراف روشنی از حقوق بشری دختران و زنان و یک شکل از خشونت علیه زنان هستند. ختنة زنان و ازدواج کودک -

دهد. چنین تخمین زده شده است که از هر ها زن را تحت شعاع خود قرار میخشونت علیه زنان آفتی است که ساالنه زندگی میلیون

سازی اندام جنسی و ازدواج زود هنگام کودکان است. ناقصاش خشونت جنسیتی را تجربه کرده سه زن، یک نفر در طول زندگی

در سطوح  –المللی مصوب شده است همچنانکه در توافقات چند گانة بین -ها هستند. این دو عمل بازنمایی از دسته خشونت

 المللی به عنوان انحراف و نقض حقوق اولیّة زنان و دختران شناخته شده اند.بین

 3های سازمان ملل این موضع مهم و بنیادی را تقویت کرده اند. بند شانزدهم اعالمیة جهانی حقوق بشرکنوانسیونبسیاری از 

 دارد که 3بیان می

( مردان و زنان بزرگسال حق ازدواج و تشکیل خانواده دارند و حقوق برابری در خصوص ازدواج ، در حین ازدواج و یا 3)

 شود.میاش به آنها نسبت داده فروپاشی

 ( ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانة هر دو طرف بایست صورت گیرد.8)

المللی در خصوص حقوق اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی و همچنین میثاق بین 3111المللی سال قیود مشابهی در میثاق بین

 در خصوص حقوق شهروندی و سیاسی مصوب شده اند. 3111سال 

 ،تجارت برده و سنن و اعمالی مشابه برده داری.2در خصوص لغو بردگی 0335سال بند اوّل توافقنامة مکمل 

3رسوم و سننی که به موجب آنها یک زن بدون اینکه حق و توانایی مخالفت داشته باشد به کسی قول داده شود، و یا 3(Cماده )

 داده شود...اش شوهر در ازای مبالغ پولی و یا از روی لطف از طرف خانواده، والدین یا قیم

 ، حداقل سن ازدواج و وضعیت ثبت عقد:3در خصوص رضایت به ازدواج 0333از میثاق سال  3و2و0ماده 

(هیچ ازدواجی بدون رضایت کامل و آزادانة هر دو طرف قانوناً نبایست صورت گیرد. همانطور که در قانون مطرح شده است 3)

 د.چنین رضایتی باید توسط آنها به طور شخصی بیان شو

های اختیاری (احزاب دولتی میثاق حاضر بایست حداقل سن ازدواج را مشخص نمایند)این حداقل سنی مطابق توصیه8)

سال نباشد.( هیچ ازدواجی مطابق قانون در زیر این سن نباید صورت گیرد ، مگر در زمانیکه  31ضمیمة این توافق نامه کمتر از 

 طرفین و با دالیل جدی ، معافیت از شرایط سن را خاستار شود. یک فرد صاحب اختیار و با صالحیت به نفع

 ( تمامی ازدواجها بایست توسط یک مسئول صاحب صالحیت ثبت شوند.1)

اصول زیر را برای زنان و مردان به طور  0358در سال  0توافقنامة حذف تمامی اشکال تبعیض علیة زنان 0010مادة 

 دارد:مساوی مقرر می

 برای اقدام به ازدواج.الف3 حق یکسان 

 ب3 حق یکسان برای انتخاب آزادانة شریک زندگی و اقدام به ازدواج تنها در صورت داشتن رضایت کامل و آزادانه.

3 نامزدی و ازدواج کودک هیچ منشآ قانونی نداشته و تمامی اقدامات الزم از جمله قانون گذاری  عبارت است از 0012مادة .

 اقل سن ازدواج صورت گیرد.بایست در جهت تعیین حد

                                                           
1. UDHR 

2. Supplementary Convention on the Abolition of Slavery 

3. Convention on Consent to Marriage 

4. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
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3 ازدواج  مصوب شده است که 0در مورد حقوق و رفاه کودکان 0301در مادة بیست و یکم از منشور آفریقایی سال 

کودکان و نامزدی دختران و پسران خردسال بایست منع شده و اقدامات الزم از جمله قانون گذاری، جهت تعیین هجده سالگی 

 ج صورت گیرد.به عنوان حداقل سن ازدوا

های سراسری آفریقا علیه استعمار جنسی کودکان، به کمیتة حقوق کودکان همواره ازدواج زود هنگام کودکان را در گردهمایی

 (.12-311 3123عنوان یک استعمار جنسی تجاری تعریف کرده است)میخائیل اس، 

تقریباً همیشه موضوع دردسر ساز رضایت کامل و رضایت در ازدواجِ ترتیب داده شدة زود هنگام نیز محل شک است، زیرا 

آزادانه و اینکه آیا آن دختران خردسال تمامی حقایق و اطالعات کافی در خصوص ازدواج را دریافت داشته اند یا خیر، وجود 

سالگی  31دختر، یک نفر قبل از رسیدن به  2سالگی و از هر  32های در حال توسعه یک سوم دختران زیر سن دارد. در کشور

 (.311 3121شوند)هیالری بوریگ، کنند. آنها به معنای کلمه ، به بردگان جنسی خردسال تبدیل میازدواج می

شود و اغلب شامل قول و قرارهای توافقی بین خانواده هاست ازدواج زود هنگام کودکان مطابق عرف توسط خانوادة کودک ترتیب داده می

ها اراده و تصمیمی داشته باشند. در هر دوی مسائل ختنه زنان و ازدواج ز آن هستند که در این وصلتدر زمانیکه خود کودکان جوانتر ا

 زود هنگام، رضایت از جانب دیگران به جای خود فرد لحاظ شده است.

ختنة زنان و ازدواج کودکان هر دو انحراف روشنی از حقوق بشری دختران و زنان و یک شکل از خشونت علیه زنان هستند.  -

دهد. چنین تخمین زده شده است که از هر ها زن را تحت شعاع خود قرار میخشونت علیه زنان آفتی است که ساالنه زندگی میلیون

سازی اندام جنسی و ازدواج زود هنگام کودکان ونت جنسیتی را تجربه کرده است. ناقصاش خشسه زن، یک نفر در طول زندگی

در سطوح  –المللی مصوب شده است همچنانکه در توافقات چند گانة بین -ها هستند. این دو عمل بازنمایی از دسته خشونت

 المللی به عنوان انحراف و نقض حقوق اولیّة زنان و دختران شناخته شده اند.بین

 8های سازمان ملل این موضع مهم و بنیادی را تقویت کرده اند. بند شانزدهم اعالمیة جهانی حقوق بشربسیاری از کنوانسیون

 دارد که 3بیان می

خانواده دارند و حقوق برابری در خصوص ازدواج ، در حین ازدواج و یا  ( مردان و زنان بزرگسال حق ازدواج و تشکیل3)

 شود.اش به آنها نسبت داده میفروپاشی

 ( ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانة هر دو طرف بایست صورت گیرد.8)

المللی میثاق بین در خصوص حقوق اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی و همچنین 3111المللی سال قیود مشابهی در میثاق بین

 در خصوص حقوق شهروندی و سیاسی مصوب شده اند. 3111سال 

 ،تجارت برده و سنن و اعمالی مشابه برده داری.3در خصوص لغو بردگی 0335بند اوّل توافقنامة مکمل سال 

ی قول داده شود، و یا 3رسوم و سننی که به موجب آنها یک زن بدون اینکه حق و توانایی مخالفت داشته باشد به کس3(Cماده )

 اش شوهر داده شود...در ازای مبالغ پولی و یا از روی لطف از طرف خانواده، والدین یا قیم

 ، حداقل سن ازدواج و وضعیت ثبت عقد:0در خصوص رضایت به ازدواج 0333از میثاق سال  3و2و0ماده 

یست صورت گیرد. همانطور که در قانون مطرح شده است (هیچ ازدواجی بدون رضایت کامل و آزادانة هر دو طرف قانوناً نبا3)

 چنین رضایتی باید توسط آنها به طور شخصی بیان شود.

های اختیاری (احزاب دولتی میثاق حاضر بایست حداقل سن ازدواج را مشخص نمایند)این حداقل سنی مطابق توصیه8)

ابق قانون در زیر این سن نباید صورت گیرد ، مگر در زمانیکه سال نباشد.( هیچ ازدواجی مط 31ضمیمة این توافق نامه کمتر از 

 یک فرد صاحب اختیار و با صالحیت به نفع طرفین و با دالیل جدی ، معافیت از شرایط سن را خاستار شود.

                                                           
1. African Charter on the Rights and Welfare of the Child 

2. UDHR 

3. Supplementary Convention on the Abolition of Slavery 

4. Convention on Consent to Marriage 
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 ( تمامی ازدواجها بایست توسط یک مسئول صاحب صالحیت ثبت شوند.1)

اصول زیر را برای زنان و مردان به طور  0358در سال  0لیة زنانتوافقنامة حذف تمامی اشکال تبعیض ع 0010مادة 

 دارد:مساوی مقرر می

 الف3 حق یکسان برای اقدام به ازدواج.

 ب3 حق یکسان برای انتخاب آزادانة شریک زندگی و اقدام به ازدواج تنها در صورت داشتن رضایت کامل و آزادانه.

3 نامزدی و ازدواج کودک هیچ منشآ قانونی نداشته و تمامی اقدامات الزم از جمله قانون گذاری  عبارت است از 0012مادة .

 بایست در جهت تعیین حداقل سن ازدواج صورت گیرد.

3 ازدواج  مصوب شده است که 2در مورد حقوق و رفاه کودکان 0301در مادة بیست و یکم از منشور آفریقایی سال 

و پسران خردسال بایست منع شده و اقدامات الزم از جمله قانون گذاری، جهت تعیین هجده سالگی کودکان و نامزدی دختران 

 به عنوان حداقل سن ازدواج صورت گیرد.

های سراسری آفریقا علیه استعمار جنسی کودکان، به کمیتة حقوق کودکان همواره ازدواج زود هنگام کودکان را در گردهمایی

 (.12-311 3123جاری تعریف کرده است)میخائیل اس، عنوان یک استعمار جنسی ت

در دین اسالم حتی زمانی که شرایط جغرافیایی و زمانی در نظر گرفته شوند، قوانین زندگی برای تمامی مسلمانان سراسر دنیا 

 ردد. گچه مرد و چه زن گذاشته شده تا از آنها تبعیت نمایند که این قوانین شامل سن بلوغ و سن ازدواج نیز می

(. واژة نوجوان در ادبیات اسالمی وجود 332-322 3123در قرآن صحبت از بزرگسالی و رسیدن به بلوغ شده است)ایزاک، 

(. همانطور که 3123محلی از اعراب نداشته است)هرمانسم،  "جوانی و خردسالی"خارجی ندارد و در قوانین اسالمی نیز عبارت

محور توسط کسانی که -غ، نشانة اتمام مرحلة کودکی ست. با این حال این رویکرد بدنقبالً گفته شد، از این منظر شروع بلو

با وجود اختالف  خواهان یک دیدگاه توالی زمانی برای تعیین گذار از کودکی به بزرگسالی هستند مورد نقد قرار گرفته است.

چه تحت لوای شریعت اسالمی به طور وسیعی نظرات گسترده در فهم و تفسیر قوانین اسالمی در جوامع مسلمان امروزی ،آن

پذیرفته شده این است که زن و مرد بدون حضور یک مالزم نباید با یکدیگر دیدار داشته باشند. این ترس وجود دارد که تعامل 

 چیزی که در خارج از قالب-گیری و شروع روابط جنسی میان آنها شودو رویارویی بی واسطة زنان و مردان منجر به شکل

 (.3121خانواده ممنوع است.)الحکم و مک اللین، 

بر اساس شریعت مکتب حنبلی، والد حق دارد که پیشنهاد خواستگاری دخترش را از جانب یک مرد بپذیرد حتی اگر دخترش  

زمان بلوغ کند و در هنوز به سن بلوغ نرسیده باشد. با این حال دختر تا زمان رسیدن به سن بلوغ به همراه والدینش زندگی می

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

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

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

وقتی که سن قابلیت ازدواج برای یک فرد بر اساس قوانین دینی پایین تر از سن قانونی ازدواج در یک سرزمین باشد، قانون 

رده داری با تعیین و تصویب یک حداقل در خصوص الغای ب 3111حزب در کنگرة تکمیلی سال   381دولتی حاکمیت دارد.

های مذهبی تفوق قانون دولتی را در این زمینه قبول ندارند و این سنی برای ازدواج موافقت کردند. با این حال برخی انجمن

 شود.خود منجر به دفاع و هواداری از ازدواج کودکان یا ازدواج اجباری می

 

 

 

                                                           
1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

2. African Charter on the Rights and Welfare of the Child 
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 روش تحقیق 
باشد که به طرزی های مطرح شده توسط محققان و فعاالن حقوق بشر میترین بحثازدواج کودکان یکی از معمول

ا توجهات جهانی را به ای این پدیده فعالیت کرده اند تهای غیر دولتی بر عوامل ریشهخستگی ناپذیر در سطح سازمان

پایمال کردن حقوق بشر و شأن و جایگاه آسیب پذیر کودکان و نوجوانان جلب سازند. کودک همسری، رواج و محبوبیت 

های میان نسلی و درون نسلی آن، موضوع مورد توجه های احتمالی، علل سوق دهنده و بازتابها و نرخآن، فراوانی

 های مالی، زمانی و انرژی خود را سرمایه گذاری کنند.نهدام و جلوگیری از آن حمایترهبران جهانی شده است تا برای ا

در ایران منابع اطالعاتی اندکی در خصوص این موضوع وجود دارد. افراد بسیار قلیلی مطالعاتی را جهت تعیین عمق و 

های دولتی ناقصند. ایران با نرخ پاالیش در این هنجار اجتماعی جنسی هرگز محل شدت مشکل ترتیب داده اند. داده

صوص نبوده است. گرچه برخی آمارهای توصیفی یک تصویر ایفای هیچ گونه روش شناسی تحقیق ژرفانگری در این خ

های ازدواج زود هنگام و خطرات آن را دهند، اما تحلیلی جامع بر روی اثرات و داللتکلی از ازدواج زود هنگام ارائه می

های رشهای دانشگاهی، گزاکنند. خودِ این اطالعات اندکی نیز که مطرح شده است، محدود به پایان نامهمطرح نمی

های ، رسانه ها، نوشته جات سطحی و برخی گزارشات با ماهیت غیر تحلیلی و در خصوص آمارهای ازدواججامعه هدف

باشد. در اکثر موارد مطالعه کودک همسری در ایران از حدود تحلیل کوچک دامنة محلّی فراتر نرفته است. ثبت شده می

 ة مسأله محور در خصوص ماهیت کودک همسری در ایران بود.شد یک مطالعآنچه در اینجا کمبود آن احساس می

آید، یک مطالعه پژوهشی بایست رویکردی عینی را در تمامی مراحل همان طور که از قوانین و اخالقیات تحقیق بر می

خشونت کار اقتباس نماید. در اولین مرحله انتخاب موضوع ازدواج کودکان در ایران، عالیق پیشین نویسنده در مضامین 

سازی زنان و تجربه جمع آوری اطالعات مربوطه در مطالعه ختنه زنان اثر گذار بودند. در بر مبنای جنسیت، توانمند

های قضاوتی بایست کنار گذاشته شده و یک رویکرد عینی و کیفی جهت فهم تمامی مراحل بعدی، کلیه پیش فرض

، فرهنگی و دینی نواحی روستایی ایران همخوان بود. این امر شد که با چهارچوب قانونیماهیت کودک همسری اتخاذ می

در اقتباس فهمی بی طرفانه و غیر متعصبانه از کودک همسری حیاتی بود. در اینجا هدف دستیابی به عمق معنای ازدواج 

 باشد.اش میهای ذاتیکودکان با تمامی پیچیدگی

اثبات شده مورد بحث قرار گرفته اند. استانداردهای اخالقی  های توصیفی و واقعیات مستقالٌیک رویکرد کیفی، تبیین

مانع از گزینش متعصبانة تصمیمات در روند برنامه های تحقیق بود. در رویکرد ما، شیوه ارزیابی مسائل نه یک رویکرد 

 حقوق بشرانه بلکه یک رویکرد مسأله محور و تجربی بود.

البتره مرن برا ازدواج دانشرجویی  ختر و پسرر بایرد ازدواج کننرد،در مسأله ی ازدواج باید عجله کرد و د”
سالگی شوهر می خواهنرد و آن کسری  31بلکه ازدواج باید دبیرستانی باشد زیرا دختران در سن  مخالفم،

در برخی از جاها باید عجله کرد و  که او را خلق کرده است بهتر می داند که او برای چه چیزی بهتر است.
باید برای آن عجله کررد  زمانی که موقع ازدواج دخترانمان است، جاها ازدواج فرزندانمان است.یکی از آن 

بنرابراین بررای ازدواج و امرورات  گونه است، برای پسر هم همین نه اینکه بگوییم درسش تمام شود و بعد.
 “ زیرا شیطان وسوسه می کند. خیر باید عجله کرد،

 
 حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی 

 3121مرداد  88  
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های خاص خود را داراست. در مطالعات کیفی وری داده ها، مطالعة ما محدودیتبا این حال با وجود مالحظات مربوط به جمع آ

های گردد. محدودیتعینیت همواره یک مسأله بوده و گاهاٌ برخی تعصّبات به صورت اجتناب ناپذیری از جانب محقق اعمال می

تحقیق در خطرِ تعمیم ناپذیری بوده و  هایزمانی و مالی نیز به این معناست که حجم نمونه بایست کوچک باشد، یعنی یافته

ها بر این بوده که تا حد ممکن از دخالت تعصبات ممکن است نمایانگر جمعیت بزرگتر ایران نباشند. با این حال تمامی تالش

باشند. ای که سؤاالت تحقیق به وسیلة آن طراحی شد غنی و آگاهی بخش میجلوگیری شود. روش سخت گیرانه و مشارکتی

دهند تضمین شد و مکانی امن و دوستانه برای ایشان فراهم شد که در رکت کنندگان، محرمانه بودن اطالعاتی که ارائه میبه ش

آن به سهیم شدن تجربیات شخصی و خصوصی و دیدگاه هایشان با ما بپردازند. در خصوص فردیت شخصی پاسخگویان 

 اظهارات پاسخگو را فهم و به دقت هر چه بیشتر ترجمه کرده است.نویسنده که خود سخنگوی بومی آن منطقه بوده، سخنان و 

هایی از ایشان در سراسر های دقیق شرکت کنندگان بوده و نقل قولها صرفاٌ بر اساس گفتهدر سراسر مطالعه، یافته

تا اعتبار و اصل گزارش ذکر شده است. این بیانات جهت واجوییِ واقعیات زندگی کودک عروسان مورد استفاده قرار گرفته 

گیرند؛ از جمله فهم دختران از علل و ای از مضامین را در بر میها دامنهاصالت تحقیق را برآورده سازند. این نقل قول

ها عالوه بر این اطالعات، روایاتی غنی را شکل داده و نتایج ازدواج کودکان و دستیابی آنها به اطالعات و خدمات. نقل قول

سازند. آنها از رون زندگی مردم، فهم ایشان، رفتار مذاکره پذیر و روابط قدرت ضمنی را فراهم میبصیرتی خاص به د

دیدگاه این تحقیق، یک فرصت منحصر به فرد برای بحث و بررسی موضوعات حساس هستند. روایات روشنگرانه برای 

هایی از مباحث کلی گنجانده شده اند. در الای انتخاب شده و در سراسر نسخة حاضر به عنوان مثانتقال ماهیت هر زمینه

این مطالعه در کنار بررسی فهم کودک عروسان از عمل ازدواج کودکان، جزئیات اثرات کودک همسری بر زندگی روزمرة 

 دختران نیز ارائه شده است.

بخشد. چنین ماندگانش صدا میاین مطالعه در عمل یک رویکرد نخستین است که به خفقان و سکوِت پیرامون ازدواج کودکان و باز

ها و دردهایی بود که هرگز به رسمیت شناخته نشده یا شنیده نشده بودند. بدین منظور چهارچوبی یک فرصت نادر جهت بیان رنج

 .انگاشتند آزاد و راحت باشندهایی با پایانِ باز فراهم شدند تا پاسخگویان برای بیان هرآنچه که مهم میای با سؤالپرسشنامه

 در کیفی روش یک که برگرفته ازکتاب طنین سکوت است تحقیق این در گرفته شده کار به روش شناختی رویکرد

شیوة شناخته  یا کرد رجوع آن به بتوان که نبود دسترس در دراین باره پیش ازاین ازآنجا که تحقیقی بود. کالن مقیاس

پدیدة موردنظر  با همخوان و مطابق روش شناسی بود، نشده گرفته کار به تطبیقی تحلیل یک به عنوان ای در ایرانشده

 را ایران در داخل کودکان ازدواج رواج های باالینرخدارای  مناطقِ از مطالعة تطبیقی یک به نیاز امر این که نداشت وجود

های جامع اضافی دیگری جهت تالش برای فهم تحلیل .کند کمک ما ها بهتفاوت و شباهت ها فهم در تا کردمی ضروری

 کامل تر علل و خطرات  ازدواج زود هنگام کودکان ضروری است.

شایان  شدند. دهة اخیر انتخاب یک در ازدواج آمارهای خصوص در های جمعیت شناسی موجودداده تحلیل باها استان

منتشرشده  دولت توسط هایی کهبا فهرست تحقیق این موردنظر لیست ها دراستان این قرار گرفتن ترتیب که ذکر است

 آمار که باالترین گرفته صورت استان هایی انتخاب با در این مطالعه گرفته شده بکار فهرست زیرا نیست یکسان است،

 مذکور استان هفت مبنا بر این شده اند. ها تکراراستان بقیه از بیشتر ده سال طول این در و داشته اند را همسری کودک

 :از عبارتند

 . اصفهان.3و  . هرمزگان8غربی  آذربایجان .1بلوچستان  و . سیستان1. خوزستان 1شرقی  . آذربایجان8رضوی  . خراسان3

زمینه و عوامل مرتبط و تعیین گر در ازدواج زودهنگام کودکان کودکان طی ده سال گذشته در سه گروه سنی انتخاب و 

 سال. 32الی  31و   31الی  36سال،  36شدند که عبارتند از کمتر از طبقه بندی و ترسیم 
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 . رتبه بندی شهرهای کشور به میزان نرخ ازدواج، بر مبنای جنس و سن0جدول 

 سال 32الی  31 سال 1الی  36   سال 32الی  31 سال 31الی  36   سال 32الی  31 سال31الی  36 سال 36کمتر از  

3 
سیستان و 

 11بلوچستان 
 خراسان رضوی

7629 

 خراسان رضوی

24362 
 3 

 خوزستان

65 

 خراسان رضوی

4797 
 3 

 آذربایجان غربی

4257 

 خراسان رضوی

31994 

8 
 خوزستان

31 

 آذربایجان شرقی

4244 

 خوزستان

15354 
 8 

سیستان 

 بلوچستان

36 

 خوزستان

2956 
 8 

 خوزستان

2352 

 خوزستان

18310 

1 
 زنجان

11 

 خوزستان

2256 

 آذربایجان شرقی

12566 
 1 

 آذربایجان غربی

31 

 سیستان و بلوچستان

2991 
 1 

 هرمزگان

1901 

 آذربایجان شرقی

14516 

1 
کهکیلویه و 

 36بویراحمد  

 همدان

1893 

 فارس

11475 
 1 

 زنجان

28 

 آذربایجان غربی

2031 
 1 

 فارس

1857 

 آذربایجان غربی

13308 

1 
 کرمانشاه

9 

 سیستان و بلوچستان

1841 

 آذربایجان غربی

11277 
 1 

 خراسان رضوی

21 

 آذربایجان غربی

1950 
 1 

 آذربایجان غربی

1640 

سیستان و 

 بلوچستان

13287 

8 
 فارس

8 

 فارس

1829 

سیستان و 

 بلوچستان

10296 

 8 
 فارس

20 
 گلستان

1443 
 8 

 اردبیل

1601 

 فارس

12717 

3 
 

-------- 

 آذربایجان غربی

1604 

 اصفهان

10147 
 3 

 گلستان

19 
 فارس

1242 
 3 

 زنجان

1420 

 اصفهان

10905 

2 
 

-------- 

 اردبیل

1596 

 مازندران

7814 
 2 ---------- 

 کرمان

1211 
 2 

 مازندران

1359 

 گلستان

8420 

 

گیری های بودجه ای، به کارگیری نمونهوسعت نواحی تحت پوشش این مطالعه، مالحظات زمانی و مالی و همچنین محدودیت

برای . با استفاده از این شیوه، چندین شهر واقع در شمال، جنوب، شرق و غرب هر استان 3ساختای را کارکردی میخوشه

 پوشش اولین خوشه انتخاب شدند. مطابقاً چندین روستا از هر شهر جهت قرار گرفتن در خوشه دوم انتخاب شدند.

ها تعیین شد. بدین جهت تمامی مناطق مورد سالة طبقه بندی استان 36اش در جدوِل های هر استان بر مبنای رتبهتعداد مصاحبه

داشتند. اگرچه پرسشنامة به کار گرفته شده در هر منطقه یک نسخه محلّی شده و زوم میها را ملبررسی شمار متفاوتی از مصاحبه

های پیمایشی به دست ساخته بود. داده_های آن محققبود، اما بیشتر بخش 8های پیمایش جمعیتی و سالمتبومی از پرسشنامه

برای ارزیابی سطوح ازدواج کودکان مورد استفاده قرار گرفتند تا همچنین تحلیل بسط یافته تری از  DHSآمده از پرسشنامة خانگی 

های پیمایش DHSدهد. کند به دست میهای تعیین گر خود همبستگی پیدا میاینکه چگونه ازدواج زود هنگام کودکان با شاخص

ت تغذیة زنان و کودکان در کشورهای در حال توسعه طراحی شده گیری سالمت و وضعیخانگِی معرف ملّی هستند که جهت اندازه

 . 1اند

های بی نقص و سازمان یافتة سؤاالت، دارای حداکثر اعتبار استاندارد و روایی تعریف به عنوان مجموعه DHSهای پرسشنامه

بود، اِعمال تغییرات و تنظیم های خاص فرهنگی و تنوعاتی که در هر ناحیه موجود شده اند. با این حال با عطف به تفاوت

های در این تحقیق، انجام تعدیل DHSنمود. برای استفاده از سؤاالت استاندارد ها در مناطق مورد بررسیِ ما الزامی میسؤال

 سازگار فرهنگی برای ترجمه پرسشنامه به زبان محلّی ضروری بود. 

                                                           
 .شوندمی آماری به عنوان نمونه انتخابمختلف درون یک جمعیت های هاست که در آن گروگیری یک روش از نمونهای هخوشگیری نمونه .3

2. DHS 
 به آدرس زیر مراجعه کنیدDHS3برای اطالعات بیشتر در خصوص پیمایش های  .1

www.measuredhs.com 
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 های ازدواج،ازدواج، تصمیم گیری شدند3 پیش زمینة پاسخگو، هآورد زیر موضوعات با پرسشنامه در یافته های ساختارگویه

 زنان، جنسی خشونت کودکان، گیرانة ازدواج های پیشپیام با مواجهه های جنسیتی،نگرش مردان، باروری زنان، باروری

داشت. پرسشنامة مذکور،  تمرکز مورد مطالعه مناطق در کودکان علل ازدواج و رواج میزان بر پرسشنامه .مردان خانگی خشونت

 های حکومتی،مسئولین، شخصیت با مصاحبه شامل همچنین مطالعه محلی مورد استفاده قرار گرفت. افراد با مصاحبه در تنها

 بر بود، مطّلع و ای تأثیرگذارزمینه چه در فرد مصاحبه شونده اینکه تناسب به مطرح شده سؤاالت بود. هم محلی رهبران و دینی

برداری و در حین اولین مرحله نقشهبود.  متفاوت ساختاری لحاظ ها بهمصاحبه روند و شدمی متمرکز خاصیهای حوزه

هایی با افراد مطلع محلّی و شبکة همکاران ترتیب داده شد تا درک روشن و عمومی تیم غربالگری تمامی نواحی، مصاحبه

ای های دیگر گزارش این امر به عنوان مراحل غربالگری مشاهدهدر بخش پژوهشی را در خصوص استانِ مورد بررسی باال برند.

 های زیر اطالعات مربوط به هر استان به چند بخش مختلف تقسیم شده اند3اند. در سراسر قسمتمورد بحث قرار گرفته

فرهنگی، جمعیت های وضعیت سیاسی، کند و بحثمحدودة جغرافیایی3 این بخش اطالعات عمومی در مورد نواحی را فراهم می

 کشد. اش در میزان رواج کودک همسری را به پیش میشناختی و اجتماعی هر منطقه و همچنین رتبه و درجه

تحلیل زمینه ای3 دانش در خصوص هنجارهای اجتماعی و رسومِ هر نقطة جغرافیایی خاص در این بخش پرداخته شده است. با 

و آخرین بخش به نتایج تحلیلی و آمارهای توصیفی و استنباطی کار میدانی  های حاصله از پرسشنامه، سومینموشکافی داده

 اختصاص یافته است.

 را عروس ارزش که شودمی تعیین عاملی به عنوان بودن جوان و است. کودکی کودکان ازدواج زمانبندی در مهمی موضوع مهریه

دارد. این مبادالت مالی باعث  جدیدش خانواده برای آوری فرزند و کردن وقف برای بیشتری زمان جوان دختر یک برد.می باالتر

های زناشویی به اغنیا فروخته شود که حجم زیادی از پول در این میان دست به دست شود. اغلب این دختران در وصلتمی

ان مهریه ممکن (. میزCARE ،3121کنند)شوند و سرنوشت وهم آوری از تجاوز زناشویی، خشونت و سرکوب را تجربه میمی

است در شرایط مختلف متغیر باشد. برای مثال در برخی مناطق مهریه بستگی به شناخت از خانوادة داماد دارد. اگر داماد فردی 

ها است. به طور کلی، صرف نظر از میزان غریبه و خارج از طایفه باشد، مهریه باالتر از زمانی است که وی یکی از عموزاده

شود. در برخی طوایف بخشی از پول قبل از ازدواج به به شکل پول یا طال به ندرت به عروس پرداخت می مهریه، این هزینه

باشد، تقریباً هرگز به وی داده شود و بخش دیگر آن، که در اصل متعلق به شخص عروس میخانوادة دختر پرداخت می

ه و به محض درخواست زن از شوهر، به وی پرداخت گردد، شود. مطابق قوانین اسالمی این مهریه بایست عندالمطالبه بودنمی

کند که تقاضای طالق کرده و اما واقعیت تلخ این است که وی سهم حقوقی و شرعی خود یعنی مهریه را تنها زمانی دریافت می

 قانون مرد را ملزم به پرداخت آن کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بره زندانره سراله ده پدرش .خوبیه دختر خیلی .کرد ازدواج که بود سالش 31 سالشه، 31فاطمه دخترم”

 داشرتم دوسرت .ببرر باشره گفرتم ام ساده کاگر گفت پسره چون .دادم مفت رو فاطمه .مخدر مواد خاطر

 هرم بعضریا .میدن میلیون یک نهایتاً .بیشتره پولشم باشه تر جوون دختر چی هر اینجا .باشه باال قیمتش

 “دادمش مفت من اما .میدن تومن دویست تومن، صد

 

 تایباد -زن پاسخگوی

 استان خراسان رضوی
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 است. یشاوندیخو یها و متعلقات سبک زندگیلهدر قب یجامعه شکل گرفته شامل زندگ یکه در آن اجزاای وهاز طرفی شی

 یسلسله مراتب یستمکنند سآغاز می یو مال یعاطف یتو حما یبر منابع خانوادگ یهشان را با تک ییزناشو یهایی که زندگزوج

رسم  یکبعنوان  دهند.خانواده داماد ادامه می یندرکنار والد یرا با زندگ یپدرساالر  یچون و چرا یب یرشو پذ یشاوندیخو

خود  ینتواند از والدتر نامزد نکرده باشد، پسر بزرگتر که ازدواج کرده است نمی جوان که پسرِ یها، تا زمان یلهاز قب یدر برخ

عوامل  ی،های اجتماعیوهش ی،های مذهبدر سنت یشهکه ر ی،انطباق اجتماع ینا خواهد کرد. یآنها زندگ جدا شود و با

ها ازدواج یی کهاز آنجا شود.جوان می یقدرت در زن و شوهرهاوجود مداوم و عدم  یو تعصبات دارد، منجر به وابستگ یاقتصاد

 ینداز فرا یبخش ماً کند مسلّمی یکه با خانواده شوهرش زندگ یجوان بسیارشود، عروس می یزیدر خانواده برنامه ر یشترب

 .یستگیری نیمتصم

 که کسانی از یکی یا خودشان، بستگانشان برای یا بری ناف ازدواج رسم که کردند ذکر مطالعه این در پاسخگویان تمامی تقریبا

 و درمی آیند هم نامزدی به والدینشان رضایت نوزاد با دو که معناست این به فراگیر رسم این است. گرفته صورت شناختند،می

 کنند. ازدواج باهم شدند بزرگ که زمانی است این بر قرار

 یبندسنت پا ینپاسخ دهندگان به ا تمامی یباًتقربود.  باال مورد بررسی همة روستاهای در چشمگیری طرز به پدیده این رواج

دختر و پسر جوان همانطور که  ینشود، با وجود اانتخاب می افراد یکه طفل هستند برا یازدواج زمان یکاگرچه شر .ندبود

ها و بچه یندهعمل حفاظت از آ ینمنطق ا را رد کنند. شان شده یینتع یشاز پ یکتوانند ازدواج با شرشوند میبزرگتر می

اش بزرگسالی در را نانوشته وصلت این تواندمی دفر شد، گفته محلی افراد مطّلع توسط که طوری . همانازدواج آنهاست ینتضم

 ازدواج کردن رد شنیدیم پاسخگویان خود از هایی کهپاسخ اساس بر کند. ازدواج دیگری با کس که بگیرد تصمیم و کند لغو

 تقبیح امری عمومی به طور ولی داده شده فرد به جامعه توسط پیمان این شکستن حق افتد.می اتفاق معموالً ست که چیزی

که ازدواج در داخل  یدر واقع هنگامشود. می تلقی مهم ای بسیارقبیله و های خانوادگیپیمان چنین نگهداشتن است، زیرا شده

 یازدواج قانون یبه اصرار برا یازیها به وضوح نخانواده ثبت آن وجود ندارد. یبرا یضرورت یچشود، همی یزیخانواده برنامه ر

 کنند.احساس نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنند، در معرض خطرات خشونت از جانب شوهرانشان یا خانواده شوهرشان قرار دارند. دخترانی که که در کودکی ازدواج می

گیرند. در این میان هر چه کنند، مداوماً در معرض کتک و تهدید قرار میها در مقایسه با دخترانی که بعدها ازدواج میآن

رود)دختران نه عروسان، تر و شوهرش بیشتر باشد، احتمال تجربة خشونت جنسی و زناشویی نیز باال میشکاف سنی میان دخ

(. مطالعات دیگری همبستگی میان تفاوت شکاف سنی و پیامدهایش را نشان داده اند؛ هرچه دختر در زمان ازدواجش 3121

(. این فاصلة سنی معمواًل 3121بود )طرح بریتانیا،  بود، شکاف و تفاوت سنی میان او و شوهرش نیز عمیق ترجوان تر می

سال به باال خوب است. مرن خرواهر و دو خرواهر  31و برای پسران  31برای دختران  سن ازدواج”
سالگی و کمتر ازدواج کرده اند و بسیار هم راضی هستند. ازدواج سن باال محتمل  31زاده ام در سن 

سرت ساله بعد از آنکه صالح دانسته شد ازدواج کند مشکلی نی 31است به طالق کشیده شود. دختر 
 “ اگر جثه دختر بزرگ بود بهتر و ازدواج جایز است. ولی حتماً باید دیندار باشد.

 
 مولوی عبدالصمد جزینکی

 استان سیستان و بلوچستان
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کند. حتی دخترانی که امکان طالق گرفتن از شوهر دختران را در مقابل خشونت خانگی و تجاوزِ زناشویی آسیب پذیر می

های زیرا قدرت کسب درآمد، تحصیالت و حمایت مالی اندکی دارند. گروه متجاوزشان را دارند نیز شکننده و آسیب پذیر هستند

حقوق بشری مواردی را گزارش داده اند که دختران پس از تالش برای فرار از وصلت مورد سوء استفاده قرار گرفته اند. عروسان 

ند که بدین وسیله قادر به بزرگ کردن یابنیز اگر در چنین سنین پایینی بیوه شوند، خود را بی دفاع و بدون هیچ حمایتی می

 کودکانشان نخواهند بود

 نتایج پیمایش

 است که مشخص همانطور .دهدمی نشان را رضوی خراسان استان در اخیر سال ده در زودهنگام ازدواج رواج یک شکل

 در کودکان ازدواج میانگین .است کاهش به رو ازدواجی چنین به تمایل ولی رایج هنوز منطقه آن در کودکان ازدواج

  باشد.می زیادتر پسران به نسبت دختران میان

 

 

 

 

 

 

 

 سال در دهه گذشته دراستان خراسان رضوی 08ازدواج زیر سن 0نمودار

 

 مواجه گذشته یک دهه با مقایسه در استان این در طالق نرخ افزایش با کودکان، زودهنگام ازدواج در اندک کاهش برخالف

 .هستیم

 

 

 

 

 

 سال در دهه گذشته در استان خراسان رضوی 08طالق زیر سن  2نمودار 

های فوق نشانگر این است که ازدواج زود هنگام کودکان تأثیر ژرف تری بر روی دختران دارد تا تحلیل دقیق هر دوی نمودار

پسران. باوجود اینکه پسران نیز در معرض ازدواج زود هنگام قرار دارند، بدون هیچ تناسبی تحت تأثیر پدیدة کودک همسری 

(. بسیاری 3121کان هستند. چنین اثراتی برای دختران ورای بلوغ و بزرگسالی است)بیگم، بوده و بیشترین قربانیانِ ازدواج کود

شود. هرچه پندارند، کنترل میهای زندگی شان توسط مردانِ مسن تری که آنها را تنها خدمتکاران خانگی و جنسی میاز جنبه

ها بیشتر خواهد بود. گاهًا استفاده یا استثمار آن تفاوت سنی باالتر باشد، احتمال بی قدرتی دختران و خطرات خشونت، سوء

شوند شوند که در آن مدام توسط شوهرانشان ترک میای میهایشان وارد خانهشود که با بچهمشکالت دختران زمانی آغاز می

 (. 336 3128المللی تحقیق برروی زنان، )مرکز بین

هاست. مسئلة پیچیدة ازدواج انقیاد زنان جهت کنترل امیال جنسی آن ترین نیروها، مفاهیم مرد ساالرانه و میل بهاز غالب

کودکان ریشه در نابرابری جنسی و باور به مادون بودن زنان و دختران نسبت به مردان و پسران است. فقر، کمبود تحصیالت، 

دازة پسران ارزشمند محسوب نماید زیرا دختران به اناعمال فرهنگی و ناامنی، وجود کودک همسری را تشدید و تقویت می
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تواند به عنوان راهی شوند. ازدواج با یک دختر جوان در سنی پایین مینشده و به عنوان باری بر دوش خانواده شان دیده می

 (.3128شود )تامسون، ای دیگر تلقی های اقتصادی، با حواله کردن این بار به شانة خانوادهبرای تخفیف مشقّت

ای که بر شمار مشکالت طالق نیز در میان دختران جوان در مقایسه با پسران به خاطر همان عوامل چندگانه هایمشابهاً، نرخ

ها در سنین خردسالی به طالق در سن خردسالی کشیده شده اند. شمار زیادی از ازدواجافزاید، رشد پیدا کردهاجتماعی دختران می

باشند. کودک عروسان همواره فاقد قدرت و وابسته محتمل به طالق در سنین پایین میکنند بیشتر اند. دخترانی که جوان ازدواج می

مواجه کرده است؛ های طالق رو به افزایش نهاده اند و این امر دختران را با مشکالت بیشتر اجتماعیبه شوهرانشان هستند. ساالنه نرخ

هایی که دختر بچه ت و پنجه نرم کردن با آن نیستند. مسئولیتمشکالتی که به عنوان یک کودک بیوه یا کودک مطلقه قادر به دس

کشد فاجعه بار است. این دختران در صورتی که شوهرانشان به دوش می "بیوه"و سپس  "مادر"، سپس "همسر"در تبدیل شدن به 

در ازدواج زود هنگام به طرز قابل ترکشان کند، بمیرد یا طالقشان دهد، نسبت به فقر پایدار آسیب پذیرترند. با این وصف که دختران 

های اقتصادی و اجتماعی به مدت مدیدی از زندگی شان رو به رو توجهی از شوهرانشان کوچکترند، زودتر هم بیوه شده و با چالش

ه بر (. عالو3128شود )یونیسف، خواهند شد. ابعاد این مسئله با افزایش جمعیت جوان در کشورهای در حال توسعه دامن گیرتر می

ای تواند عواقب جدیمی -یعنی طالق–شود، شکستن آن ای محسوب میاین چون ازدواج کودکان یک قرارداد اتحاد درون خانواده

ها و برای دختر داشته باشد. حتی دخترانی که امکان طالق گرفتن از شوهر سوءاستفاده گر یا بدرفتار خود را دارند نیز در برای خانواده

 ت کسب درآمد، تحصیالت و حمایت مالی اندکی دارند.خطرند زیرا قدر

 

 

 

 

 

 

 

 نرخ ازدواج کودکان در خراسان رضوی در بازه ی ده ساله 3نمودار 

های هر ساله، بررسی نسبت ازدواج زودهنگام کودکان در دهة اخیر حاکی از این است که سهم ازدواج کودکان در مجموع ازدواج

ای است که در درون یک سیستم اجتماعی زاده دهد. این حقیقت، بازتابی از هنجارهای فرهنگییدرصد را نشان م11همواره بیش از 

دهد، این عمل در سراشیبیِ های جدول سوم نشان میشوند تا به موازات کودک همسری پیش روند. با این حال، همچنان که یافتهمی

 کاهش قرار گرفته است.

ساله و پنج ازدواج پسر  31تا  36ازدواج دختر بچه  3133(، 22ایران، طی پاییز سال گذشته )مطابق با جدیدترین گزارش مرکز آمار 

. است صفر سال 36 از کمتر دختران آمار ازدواج 22سال به ثبت رسیده است. مطابق با این گزارش در پاییز  31بچه کمتر از 

 .ساله ازدواج کرده اند 32تا  31 پسر 1312ساله و  32تا  31دختر  18218 زمانی بازه همین در همچنین
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 پیش زمینه

درصد را مردان 32درصد را زنان و 28ساله قرار داشتند. در این بازة سنی  16الی  81اکثریت پاسخگویان در فاصلة سنی 

درصد از ایشان هم اکنون ازدواج کرده و 1821گیری تصادفی انتخاب شده بودند. دادند که با شیوة نمونهتشکیل می

ها با خانواده درصد از آن16درصد از افراد همراه زن یا شوهرشان و 18ها مطلقه بودند. درصد از آن1درصد مجرد و 1821

درصد( ، ترک 11دادند؛ یعنی فارس )ها را تشکیل میکردند. پاسخگویان دامنه متنوعی از ملّیتهمسرشان زندگی می

درصد از پاسخگویان سن 8121ین سن شروع وظایف دینی در میان درصد(. میانگ1درصد( و افغان )1درصد(، کرد )11)

 سالگی بود.2

ای از پیامدهای منفی برای دختران خردسال ارتباط داده شده است و این امر در هیچ جای ازدواج کودکان به مجموعه

را به تحصیالت و آموزش ها دهد. ازدواج کودکان دستیابی دختر بچهدیگری به اندازة مقولة تحصیالت خود را نشان نمی

باشند. کودک همسری مغایر با به مدرسه رفتن دختران کند، این بیانات به شدت  مستند بوده و قابل اثبات میسلب می

  باشد.ها در بهبود و سامان آیندة جامعه میو حقِ تحصیل آن هاست که خود الزمة رشد فردی و سهم اثرگذار آن

رسد. کمبود تحصیالت ها به پایان میبیرون کشیده می شوند و رشد و توسعة آموزشی آن دختران معموالً زود از مدرسه

های وی را برای تبدیل نماید. ترک تحصیل به خاطر ازدواج، فرصتها را ضعیف و آسیب پذیر میدر میان دختران آن

 که در  رودمی احتمال بیشتر ،کنندمی ازدواج خردسالی در که کاهد. دخترانیمتکی و مستقل می-شدن به فردی خود

 تحصیل حال در هنوز زودهنگام ازدواج قربانیان از درصد 27 که است داده نشان تحقیق .شوند داده طالق نیز پایین سنین

درصد از افراد بود تا بتوانند کارهای خانه داری و وظایف بچه داری را  11مدرسه برای  ترک عمده ازدواج دلیل و هستند

 که بودند یافته را شانس این آنها از درصد 10 تنها و داشتند ابتدایی تحصیالت تنها پاسخگویان برسانند. اکثریتبه انجام 

درصد از موارد زن قبل از ازدواج به مدرسه  1323دبیرستان( ادامه دهند. در  دوازدهم )پایان کالس تا را تحصیالتشان

 تحقق واقعیت دامة تحصیل پس از ازدواج داده شده بود اما این امر دردرصد موارد به وی قول ا 3123رفته است، و در می

 .نکرد پیدا
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نماید. ازدواج برای دختران جوان زیر تحلیل و بررسی جامع دختران و پسران کم سن و سال چندین حقیقت را آشکار می

نمودار مشخص است، در یک سال بسیار باالتر از میزان ازدواج پسران در همین سن است، اما همان طورکه در  32

 رود.دورنمای ده ساله روند نزولی آن انتظار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال در استان خوزستان 08فراوانی ازدواج زیر  0نمودار 

 

دهد. برخالف ازدواج زودهنگام که در طوالنی مدت رو به کاهش است، سنین طالق هر سال کودکان بیشتری را هدف قرار می

آیند. در این جا گیرند و کودک بیوه به حساب میسال طالق می 32های سنی زیر از کودکان در گروه هرساله شمار بیشتری

سال بیشتر از پسران  32کند. دختران آسیب پذیر و مطلقة زیر نیز، دوباره این مسأله زنان را بیشتر از مردان قربانی می

 شوند.خردسالِ مطلقه دیده می

 

 

 

 

 

 سال در استان خوزستان 08ازدواج زیر فراوانی  5نمودار 

 راهکارها و نتایج :

های اخیر آگاهی و شناخت از اثرات مخرب آن شده است که در سالازدواج زودهنگام کودکان یک پدیدة جهانی و شناخته

المللی و محکومیت ازدواج زودهنگام ضدیت بین توجه تعداد بسیار زیادی از محققان و رهبران دنیا را به خود جلب کرده است.

 بارزیان اثرات تعویق در را 3جهانی پایدار توسعة برنامة المللیبین . جامعهتری یافته استگیری روشنکودکان وضوح و جهت

سازی دگرگونی هدف  1382سال مصوب 8هزاره توسعه اهداف" ساختار کودکان تأثیرگذار شمرده است. در زودهنگام ازدواج

 و فقر سازیکندر ریشه تا شد مطرح ملل سازمان توسط 1394 سال در پایدار توسعه برای "1409 سازوکار سال :جهانمان

  1-1هدف  زیرمجموعه ی آنها، هدف169 و پایدار توسعه هدف 17 بین در کنند. کمک 1409 سال تا جامع توسعه به رسیدن

 1 ایزیرشاخههدف  ،"زنان جنسی اندامسازی ناقص و کودکان زودهنگام و اجباری ازدواج هازجمل زاآسیب اعمال تمامی زدودن"

 (.3121)اکپات،  شودمی شامل را "زنان دختران و زنان تمامی توانمندسازی و جنسی برابری به رسیدن"

این رسم در ایران وقوع و رواج در مورد  خراشگوشسکوت  ها و مناظرات ازدواج کودکان ناگفته مانده،آنچه در میان بحث ،حالبااین

ها ناشناخته و هنوز بسیاری از آن ،صورت گرفتهدر این زمینه بسیاری که  هایمشیخطرغم اقدامات و ایران علی جامعه است. در

، فقر یا شدهتعییناز پیش  واسطة هنجارهای جنسی و اجتماعیِ . در ایران بسیاری از والدین بهاندمسکوت مانده دیگر یبسیار

                                                           
1. Global Sustainable Development 
2. MDGs 
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به درک و  معاضدت کتابهدف از این  .اندازدواج زودهنگام کودکان شده از رسوم وچراچونپیروی بیبه انسانی ترغیب  هایبحران

سازی ازدواج کودکان در متوقف جهت یبخشی از تعهد جهان سعی دارد آشکارسازی کودک همسری در ایران بوده است. این تحقیق

با تحلیل مفهومی  کتاب. این مانده استای باقیحاشیهکامالً کودکان ازدواج تحقیقیِ ایران در خصوص  اتادبی باشد.آن تمامی اشکال 

 را فراهم و اثراتش توصیفی از ازدواج کودکان اند، مروریهای زناشویی شدهاجبار وارد وصلتواقعیات زندگی کودک عروسان که به

 کند.می

امع ترین و بزرگترین تحقیق جغرافیا محور بر حول محور هفت استان عمدة رواج ازدواج کودکان دال بر مطالعة جهای این یافته

اجتماعی و جهانی  نهاِد تکریم شدةعنوان یک به این است که ایران خاستگاه اِعمال کنندگان کودک همسری ست. این رسم

، بلکه در حقیقت به اتفاقی روزمره در مقابل هنجارهای تهرواج داشتنها در مناطق شهری و روستایی نه شده است کهتعریف

های ازدواج زودهنگام دختران فراتر از به دام افتادن شده است. داللتتبدیلهای جنسی فرهنگ و کلیشهنهفته در  جنسیِ

اقتصادی، اثرات چشمگیر  کودکانزودهنگام ازدواج  زاست، زیرارحمانة این دختران خردسال در هنجارهای فرهنگیِ آسیببی

های آینده را نیز بلکه نسل اندازدرا به تأخیر می تنها توسعة پایدار جهانیکه نه را در پی دارد یاجتماعی، آموزشی و سالمت

 دهد.قرار می خود تحت تأثیر

و  هاشهرستانر برخی از یافته، سن ازدواج دکاهش پیشینهای نسل در مقایسه باه عدرصد کلی ازدواج کودکان در جام اگرچه 

تأخیر به  تواند تا حدودی به این دلیل باشد کهمی امرباال رفته است. این  ایمالحظهقابل طرزتر ایران به شهرهای بزرگ

شود. با در نظر داشتن انداختن ازدواج به اتمام تحصیالت دانشگاهی، یافتن شغل یا صرفاً لذت بردن از دوران جوانی ختم می

و  در ارتباط بیشتری با یکدیگر بودهدختران و پسران جوان ، گیرددو جنس را دربرمی میانتعامل ندگی مدرن همواره اینکه ز

 که ازدواجشان را به تعویق بیندازند.گیرند میها تصمیم بسیاری از آن

ر پژوهش اجتماعی به . جهت و ارزش هباشدمی 3یک ماهیتِ مسأله محور پژوهش است که ذاتتوجه به عمده، اولین اصل  

زنان هر دو به سازی اندام تناسلی ناقصازدواج زودهنگام کودکان و میزان ارتباطش با مسائل و مشکالت واقعی بستگی دارد. 

مسأله موضوعات  ابراین)جایی که ختنه کردن زنان به وجود آمد( و بن اندخوردهگرهیک بستر فرهنگی عمیق در جامعه ایرانی 

علوم  و متغیر له محورأتحقیقات مس نظر داشتن اینکه پردازش به دربا  .اندزیادیزمان و تالش صرف مستلزم  محوری بوده که

های ما تبع آن نیز بایست انعکاسی از ماهیت مسأله خیز پدیدة ازدواج حلکارها و راه، راهاز اهم ضروریات است اجتماعی

 زودهنگام کودکان باشد.

دقت بهشده برداشته راستای این تحقیق رد، هر قدم که تمرکز داشتهروی جامعه ایران منحصراً بر چنانکه موضوع ازدواج کودکان 

شده و مشخصی بومیها، اطالعات یافته نتایجبر اساس  ی با خصوصیات ویژة فرهنگ ایرانی قرارگرفته است.هماهنگمحلّی شده و در 

 هاییپرسشنامه از اجتماعی زندگی حوزه در همسری کودک تحلیل جهتاز نواحی موردبررسی قرار دارد.  اینک در اختیار هر بخشهم

 دینی، باورهای آن، وضعیت و خانواده بعد فردی، زمینةپیش :شد فادهاست زیر اجتماعی هایحوزه خصوص در تحلیل ابزار عنوانبه

 ازدواج، هنجارهای مرد، و زن پاسخگویان باروری اطالعات تحصیلی، سطح والدین، دینی وضعیت کودکان، ازدواج به وابستگی سطح

 و خانواده جنسیتی هاینگرش ،8همسری کودک ی از پیشگیر هایپیام معرض در گرفتن قرار سطح زناشویی، رسوم آن، ثبت

 اثرات مورد در تحقیق هاییافته منظر این از .خانگی خشونت از مردان تجربه و زنان جنسی خشونت تجربه فردی، هایگیریتصمیم

 هایفعالیت و منسجم هایتوصیه ارائة برای را زمینه که درآمده تصویری صورتبه اجتماعی شرایط بر کودکان زودهنگام ازدواج

 .نمایدمی فراهم اصالحی

طور که قبالً گفته ها موردنیاز است. هماننواحیِ بهبودیافته در تمامی استان سازیارزشمند برای برجسته یِاطالعات منابعِ این

 گرفتن نظر در بدون .یابدمی عقالنیت و منطق که است خودش خاص فرهنگ هایبافت در تنها کودکان زودهنگام شد، ازدواج

جای  .بود خواهد سرمایه و زمان اتالف منابع، پیشرفت و بهبود سمت به حرکتی هر باال، در ذکرشده اجتماعی هایحوزه تمامی

                                                           
1. Problem-centered 

2. Exposure to preventing messages 
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توفیق سازی ازدواج زودهنگام کودکان کنریشه در ی تاکنونختمدیریتی یا جمعیت شناهای گذاریتعجب است که سیاست

 آور ولی ناخواسته به مسائل خاص محلی وجود داشته است. اند، زیرا همواره غفلتی تأسفچندانی نداشته

فعاالن اجتماعی و دانشگاهیان، ، محققان، 3های غیردولتیسازماندولت، اول برای اهم ساختن اطالعات دست، فررو هدفازاین

وسیلة این دانش هستند است، تا به جوامع مردساالر درمندسازی زنان و کودکان نکسانی که مدافع برابری جنسی و توا

مطالعه با پیشنهاد دادن مجموعه اقدامات مقابله گرانه، در پیِ این های نوین و راهگشایی را اتخاذ نمایند. مشیخط تصمیمات و

 ها وبحثخواهان شدت بخشیدن به . عالوه بر این، این تحقیق باشدبه مقابله با ازدواج کودکان می و فراخان مباحثات آغازیدن

 .تری ستدر حوزة نمایش بزرگاقدامات محرک و تعهدسازی  به جنبش درآوردن

شود. به ازدواج برای نگهداشت افتخار و شأن خانواده حمایت می توسط مردمان محلّی مانند ابزاری نگام کودکانازدواج زوده

  عنوان پاسخی منطقی و هنجاری در مواجهه با مفاهیم جنسی و کنترل مردساالرانه در ایران تأکید شده است.کودکان به

 دوجوکودک همسری  آوری از ماهیتالزاماست. شناخت  ککودنقض بافت اجتماعی حقوق زودهنگام کودکان ازدواج 

که مادامی انجامد.میهای بنیادی لذت بردن از حقوق و آزادی و ممانعت ازاساسی حقوق بشر  تحریفبه  که دارد

حقوق بشر  و عمدة احقاق انع اصلیومیکی از ازدواج کودکان های عملی جهت رفع این پدیده به جریان درنیایند، برنامه

های به هم مرتبط ازدواج کودکان را المللی حقوق بشر، جنبهشمار کثیری از عامالن محلّی و بین ماند.باقی می

شخصه توجهی به این پدیده دولت به. شونددانند که توسط والدین و جامعه اتخاذ میرویکردهای موضوعی متنوعی می

تأثیر  تحت جنسیتی نابرابری زنجیره در کودکان ازدواج غالب آید. جایگاهنکرده و خود از ادامه دهنگان آن به شمار می

 هایسختی و اجتماعی فشار جنسی، هایکلیشه ضمنی، هنجارهای جنسی، و خشونت فرهنگی اجتماعی، توقعات فقر،

قبول  و راهکارها یافتن و جدید هایگذاریسیاست نیازمند وضعیت این تغییر  .یابدمی تداوم خانوادگی همچنان

 .باشند جنسیتی برابری از بازتابی که است هنجارهایی

 درمان و یکسان تسکین روش یک با تواننمی را هابیماری تمامی و است اجتماعی بیماری یک کودکان زودهنگام ازدواج

 جنسی، امیال که مردانه قدرت مسلّط .است کودکان علیه خشونت از معلولی هم و علت هم کودکان زودهنگام ازدواج کرد.

 باید دهد،می قرار جنسیت مبنای بر و خشونت فقر از  فرار برای ایگزینه  عنوانبه را همسری کودک گیریشکل و باروری

 و را ظریف هایتفاوت بتواند که باشد پذیرانعطاف کافی قدرباید به مخرب و زاآسیب پدیدة این راهکار شود. گرفته نظر در

 ازدواج مورد در کیفی و کمّی هایداده .دهد قرار موردتوجه مؤثر باشد، منطقه جواب هر جغرافیای قلمرو در چگونه اینکه

 کلیدی دیگر عوامل سایر و اجتماعی و اقتصادی پایگاه و جغرافیایی موقعیت جنسیت، مبنای بر و شدهآوریجمع کودکان

 در روزبه که اطالعات شد خواهد محقق زمانی زودهنگام کنی ازدواجریشه .کند بازنمایی را فرایند این تا است شدهتحلیل

 زودهنگام ازدواج از برای جلوگیری خطیری و عاقالنه تصمیمات توانندمی که مسئولینی و حکومتی هایارگان دسترس

 تحقیقاتی و دانشگاهی عاتشود مطالمیان احساس می این در تاریخی لحاظ از آنچه فقدان آن گیرد. متأسفانه قرار بگیرند،

 .گیرد قرار دولتی سیاستمداران اختیار در که است

و  مستقل متغیرچندین میان  طکه رواب کردخالصه ذیل توان در مدل تحلیلی میرا ها های تحقیقات و نتایج بررسییافته

، که متغیرهای وابستة دیگری مستقل جدیدعنوان یک متغیر پیامد ازدواج کودکان به. دهدرا نشان میمحرکِ ازدواج کودکان 

عنوان متغیرهای کنترل ( بهشهر یا روستا)حل سکونت و مشده است. جنسیت دهد در سمت راست مدل نشان دادهرا شکل می

 اند. شدهدر نظر گرفته

 
 

 

 

                                                           
1. NGOs 
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به طرز ها لحاظ جغرافیایی و فرهنگی متفاوت باشد. آنچه ممکن است در برخی استان بهبه ازدواج کودکان ممکن است  واکنش

شود قبول تلقی میدر یک قومیت و فرهنگ قابل آنچه نماید.تواند این پدیده را درجاهای دیگر تشدید می ،عملی شودمؤثری 

ی پیشگیرانه در مورد ازدواج کودکان به مردم هاهایی که پیامممکن است درجاهای دیگر درست به نظر نرسد. برای مثال روش

را فرهنگ فرد هر منحصربهجانبه و هماهنگ باید خصوصیات یک سیاست همه نمود.متغیر میشد بر اساس منطقه منتقل می

ری و پذیانعطافامر این گردد. در نظر داشته باشد، زیرا رویکردی که در تمامی تنوعات فرهنگی کارا باشد یافت و محقق نمی

های شود باید سیاستطلبد. وقتی یک برنامة منسجم عملی برای از بین بردن ازدواج کودکان تصویب میسازگاری را می

 گرفته شود. ها در پیشتنوع و تفاوت شناختِ

افت دریهیچ منبع خدماتی و اجتماعی اگرچه بسیاری از پاسخگویان پیام پیشگیرانه در مورد ازدواج زودهنگام را از طرف 

به گوششان رسیده های دیگر های پیشگیرانه از طریق تلویزیون و رسانهکه پیامبودند اند؛ اما درصدهایی از پاسخگویان نکرده

طور هم کنند، تکنولوژی و سینما بهاتماس اولیه را فربرقراری تکنولوژیکی  توانند ابزارمیتلویزیون و تلفن همراه  بود. دستگاه

تواند فرصت  میرسانه است.  در خصوص اخالقیات جنسیِ نهادی شدهغییرات نگرشی آشکار نسل جدید گسترده مسئول رشد ت

 جهتجغرافیایی  ناحیةدو جنس را در مدرسه باال ببرد. بنابراین بسیار مهم است که نقش تلویزیون  و رسانه را در هر  اختالط
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وهوای بسیار گرم باعث شده که ل در استان خوزستان آبانتشار پیام پیشگیری ازدواج کودکان در نظر گرفت. برای مثا

برند. در چنین محدود شود. اغلب مردم اوقات روزانة خود را در خانه به سر می هنگامشبها و های کاری به صبحساعت

آن اختصاص را به  زمان خوددادن به رادیو یا تماشا کردن تلویزیون فعالیت رایجی است که مردم بیشتر  هایی گوشموقعیت

عموم مردم  های تلویزیونی بهآسانی و بسیار مؤثر از طریق رسانه و برنامهتواند بهازدواج کودکان می پیشگیرانه ازدهند. پیام می

. آنچه در نداشته استحال تاکنون تلویزیون یا شبکة رادیویی مستقلی که متعلق به دولت نباشد وجود منتقل شود. بااین

 شود مجاز و مورد تأیید دولت است. تلویزیون دیده می

وهوای جغرافیایی آن همچون آذربایجان شرقی دیده شود که آب هاییاستانتواند در های حساس جغرافیایی میاین پاسخ

مطابق مشاهدات بخش میدانِی تحقیق، های کشاورزی، باغبانی و زنبورداری است. بنابراین سودآور و مناسب برای فعالیت

روستاییان آذربایجان شرقی زمان بیشتری را در خارج  ،های خود تمایل دارندزستان که ساکنانش به ماندن در خانهبرخالف خو

تواند آموزش و برند. درنتیجه ابزار کارآمدتر برای انتشار پیام پیشگیرانه از ازدواج کودکان میهای خود به سر میاز خانه

سایر اند. کاران اجتماعی در مراکز بهداشتی باشد که به کار در روستاها مشغولهای غیردولتی یا مددتوانمندسازی سازمان

توان با یک ها نیز باید درون چهارچوب خصوصیات جغرافیایی خود دیده شوند، زیرا ازدواج زودهنگام کودکان را نمیاستان

 روش یکسان تشخیص، تجویز و درمان کرد.

. توان دیدمی استان سیستان و بلوچستان را در ت هر استان در نظر گرفته شودیک مثال دیگر که در آن الزم است خصوصیا

تسلط قدرت تحمیلی دین عامل مهمی در و هنجارهای اجتماعی ثابت بوده و  مذهبی شدیداً سنتی واین استان دارای بافت 

 مبرمهنگ به ازدواج کودکان نیاز و هما چندگانههای شی از پاسخخگیری و کنترل افکار جمعی ساکنان آن جامعه است. بشکل

رهبران مذهبی  ،های مردم. در هنگام انتشار پیام پیشگیرانة ازدواج کودکان به تودهدهدرا نشان میبه حضور رهبران مذهبی 

 را در دست دارند. با توجه به اینکه دین ازدواج کودکان را در بسیاری از جوامع توجیه کرده باالیی اجتماعینفوذ و اطاعت 

در حفظ منزلت زنان در پرتو ادیان مربوطه و به چالش کشیدن انگیزة مذهبی  ایبرجستهرهبران و مقامات دینی نقش  ،است

 کنند. برای کودک همسری ایفا می

 خردسال زندگی دختران در پیشرفت فرصت برای پایانی نقطه که هستند توأمانی وقایع تحصیل ترک و زودهنگام ازدواج

دهد ترک تحصیل زمان و مالزم با ازدواج کودکان روی میاتفاقی که هم .آورندحیرت زمینه این در تحقیق هایتهباشند. یافمی

های کسب چشمداشت بهبود اشتغال و فرصتبا  مستقیماً ارزش ادامه تحصیل دختر در یک خانوادة فقیر، .از مدرسه است

پذیری دختران را افزایش اد و محدودیت استقالل اقتصادی آسیبهای پایین آموزش یا سودرنتیجه سطحدرآمد مرتبط است. 

شده های جنسیتی از پیش تعیینای ممکن است توسط نقشهای آموزشی  و حرفهداده است. آرزوهای یک دختربچه در حوزه

دختران با اقتصاد گذاری بر روی تحصیالت . سرمایهتعیین شودخانه است یک زن محدود به دیوارهای داخلی یکگوید میکه 

روی گسترش  آنکه جایبه، های کمی که برای آینده دختران در دسترس استهای فقیر در تضاد است. آنچه از داراییخانواده

 گردد.می اشهای عروسی و جهیزیههزینه گذاری شود، صرفسرمایه آموزش و تحصیالت او

 همان این .باشدمردساالرانه می بینیجهان یافتهتداوم ایران سنتی عهجام در کودکان زودهنگام ازدواج چرا اینکه بنیادی دلیل

 12پاسخگویان ) اکثریت علیرغم اینکه باقی گذاشته است. ایران فرهنگ ها درنسل همسری را برای کودک که است دلیلی

 میان در حتی کردند.می اعمال را آن مصرّانه از مردم بسیاری هنوز شود، متوقف باید همسری کودک که بودند درصد( معتقد

 از تبعیت برای باید که است کوچکی هزینه کودکان ازدواج باراثرات زیان هاآن شمردند. ازنظرمی مردود را آن که کسانی

 .پرداخت سنتی جامعه هنجارهای

حلی عملی جهت اهعنوان رکنندة گرفتن تصمیمات خانوادگی ست ازدواج زودهنگام کودکان بهفقر عامل تعیین زمانی که

کودک را وادار کند  نتواند مانند یک نیروی قدرتمند والدیرسد و میشود. فقر از راه میکاهش مایحتاج مالی خانواده قلمداد می

پایین را هم برای خود و هم برای بچه بهتر و  سنینها ازدواج در کان خود بیابند. خانوادهدتا با ازدواج زودهنگام پناهی برای کو

را خالی نگذاشته  و یک فرصت برای زندگی بهتر را نصیب وی  خانوادهدانند. احتیاجات دختران دیگر منابع ناچیز مفیدتر می
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ن از کودک های جنسیتی شده است. بنابراین والدیراه فرار از فقر و خشونتکند. ازدواج زودهنگام کودکان تبدیل به یکمی

ها دریافت و همچنان که در فصل سوم اشاره شد، در بعضی فرهنگ کنندعنوان ابزاری برای تسکین فقر استفاده میهمسری به

 مبلغی پول در قبال ازدواج دختربچه یک امر عادی و نرمال است.

 دفاعی مکانیسم یک عنوانبه ستا اجتماعی مخاصمات و هاکشمکش میانه در جامعه که در زمانی کودکان زودهنگام ازدواج

بینند. می لطمه که هستند کسانی گذارد، دختران اولینمی اثر کشور یک بر طبیعی فجایع یا هاناآرامی که زمانی شود.می دیده

 است که اقتصادی و سیاسی، محیطیهای زیستبحراناین  ،تأکید شده است آناخیراً در توافقنامة حقوق بشر بر همچنان که 

مبناست که رسم ازدواج کودکان با خشونت و مشقت اقتصادی تشدید  دهد. شواهد بر اینپذیری کودکان را افزایش میآسیب

 که شرایط اضطراری انسانی جوامع را مختل کند، بافت و ساختارهای اجتماعی محافظ کودکان از بین خواهدشود. هنگامیمی

 درجاتی تا شوندمی متوسل بالیا این با کردن نرم وپنجهبرای دست مکانیسمی عنوانهب هایشانبچه دادن ازدواج به والدین رفت.

احساس کمبود کنند.  تضمین یابد،می افزایش جنسی خشونت خطر که درزمانی خصوصاً  دخترشان برای را رفاه و امنیت از

های داخلی اشی از جنگ و درگیریامنیت محرک کودک همسری ست. ازدواج زودهنگام محافظ و پاسخی به احساس ناامنی ن

های داخلی، جنگ یا کشمکشی وجود داشت ازدواج که درگیری هاییمکانشود. چنانچه در نتایج تحقیقات دیده شد، در می

به ازدواج کودکان شکل  خودشد. قشربندی اجتماعی تر برای کودک در نظر گرفته میای به زندگی امنکودکان دروازه

 در بخشد. در برخی از روستاها مالکیت آب یک نشانة تمایز و قشربندی اجتماعی است و در برخی جاهای دیگر کشت پسته.می

 به اقتصادی تمایز این شد.می روروبه افزایش با کودکان ازدواج نرخ داشتند، قرار اقتصادی اقشار باالتر در ساکنین که روستاهایی

 طبقة در با افرادی فرزندانشان دهندمی ترجیح هاخانواده زند.می دامن بندی اجتماعیابزار طبقه منزلةبه همسری کودک

 .کنند حفظ را رفاه و قدرت نظم،  مراتبسلسه تا کنند ازدواج خود اقتصادیِ

و قانون عادی و  اجتماعیهنجارهای  ترجماندستورات دینی اغلب  اند.اعتقادات مذهبی باور به مقدس بودن ازدواج را آفریده

 هاست.اعتقادات، رفتارها و نگرششدة شود که ثمره استانداردهای درونی مرسومی می

 کودک همسری رسم نگهداشت به دارد، وجود ایرانی جوامع در که و اجتماعی  جنسیتی، فرهنگی هنجارهای و نامناسب رایج رسوم

 از  جلوگیری برای نامزدی، و پیرامون ازدواج رسوم است، تابو هنوز یک بکارت دادن دست از آن در که سنتی جامعه در کند.می کمک

عنوان شوند. حفاظت ازآنچه بهدامنی اجتماعی میدر ایران دختران از طریق هنجارهای باکرگی و پاکگیرد. می شکل تابوها این تغییر

 کند.عنوان دفاع از شرایط خانواده و قبیله فشار وارد میبر مسئولیت والدین به شودافتخار دخترانشان شناخته می

. در این شرایط شودتعریف میها ارشاد آن های جنسی غلط یاعنوان ابزاری برای کاهش فعالیتازدواج دختران جوان به 

انگاشته شده، چراکه دختران ممکن است وارد روابط قبل  تابوتهدیدی ست برای آنچه از قبل  هداشتن دختر جوان در خان

با چه کسی ازدواج  چه زمانی واز ازدواج شوند. این ترس قوی حقوق اولیه دختران برای تحصیل و حقوق اولیه اینکه 

زندگی درصد( شریک  8128های مطالعات مبنی بر این بود که بسیاری از پاسخگویان ) گیرد. یافتهها میکنند را از آن

درصد از موارد تصمیم انتخاب شریک زندگی توسط خانواده و در  1122در شان را خود انتخاب نکرده بودند. زناشویی

 به دختربچه اینکه محضاست. به درصد توسط بستگان یا آشنایان گرفته شد. انحراف از هنجارهای اجتماعی نادر 3123

کند زیرا چنین  ازدواج سرعتبه باید که شودقلمداد می تهدیدی عنوانبه نوجوانی اوایل در معموالً رسدمی خاصی سن

 اندخترمستقالنة گیری ظرفیت تصمیماندازه کافی بالغ است که بتواند زندگی تشکیل دهد. شود که او بهفرض می

یک  زمانی کهترند. بسیار بزرگ هاآنکنند که از کسانی ازدواج می معموالً بازیرا  برخالف رضایت و خواست خود کم است

تواند قدرت عدم تعامل ناشی از شکاف سنی می کندتر از خود ازدواج میخردسال با مردی بسیار بزرگکودک نوجوان یا 

که این  داشتندکرده بودند ابراز تمامی پاسخگویان که دخترانشان در سنین خیلی پایین ازدواج بسیار زیاد باشد. تقریباً

)اجتناب از روابط جنسی قبل از ازدواج اولین مزیت ازدواج  اندگیریکنندة عوامل تصمیمتشویق کهاند  نیروهای اجتماعی

 شد(. برشمردهکودکان بود که توسط پاسخگویان 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات فصلنامه
 50-28، صفحات 0011 تابستان، 2، شماره 7دوره 

 

13 

 

ش به دست خانوادة نکه دختری توسط والدین یا سرپرستاکند ظهور میزمانی  بیگاری کودکانپیوند میان رسم کودک همسری و 

شود. ازدواج کودکان منابع و کارهای دستی به استثمار کشیده می خانگی در کارهایاینجاست که کودک شود. در دیگری سپرده می

حاال کارها  هادستدست به  کند. با اضافه شدن یککار در مناطق روستایی را با اضافه کردن یک عضو جدید به خانوادة کار فراهم می

استفاده از دختربچه به دلیل  و شودبافی، دامداری و غیره فراهم میرود. درآمد اصلی خانواده از کشاورزی، فرشپیش میتر بهراحت

راحتی با اقتصاد کشاورزی کند که بهیک الگوی فصلی را دنبال میروستایی، و کار آزاد و بدون محدودیت در بعضی از جوامع  ارزانی

 مطابق است.

 (. سه برابر احتمال ازدواج8ارتباط بنیادین مابین ازدواج زودهنگام کودکان و تحصیل وجود دارد )هدف شماره همچنین یک 

نوبت خود . این بهوجود داردسالگی نسبت به دخترانی با تحصیالت باالتر  32سواد و آموزش ندیده، قبل از سن دختران بی

برای نجات  الزمتحصیلی -های اقتصادی(، کودک عروسان فرصت3مار تأثیری در تالش برای حذف چشمگیر فقر دارد )هدف ش

در  ی بر سر راهنوبة خود میزان باالی ترک تحصیل در میان دختران که مانعاند. این بهدادهشان از فقر را ازدستخود و خانواده

 .کندایجاد میباشد را می 8هدف 

های جغرافیایی و نظر از موقعیتبسیار عادی و مرسوم است. صرف نمحروم یا فقیرنشیرسم ازدواج زودهنگام در کشورهای 

است  کنندة توسعه ضعیفبا شرایطی که معموالً مشخص داریو معنی تباط مستقیمررسد ازدواج کودکان افرهنگی، به نظر می

ازدواج  بازنمود همچنین کنندة کلیدی وتعیینعامل فقر. و  روستانشینی، کمبود یا عدم وجود آموزش ازجمله داشته باشد؛

سالگی است، فقر  32های دختران قبل از سن جایی که بیش از نصف ازدواج؛ کودکان در بنگالدش، مالی، موزامبیک و نیجریه

 گذرانند. مالی یک مثال از بقادالر در روز زندگی خود را می 8درصد از مردم با کمتر از  31بر بالغ، کشورهای مذبور. در باشدمی

 .(3121)دیوان مرجع جمعیت،  است یاقتصادشرایط وخیم در این 

تغال و شمانع امکان آموزش، ا ،و هم محرک ازدواج کودکان عنوان عالمتفقر هم بهاند. پیوستههمو ازدواج کودکان به محرومیت

 .(31 3121)سنالپ، هددقرار می ایعدیدههای پذیریشود و دختران را در معرض آسیبهای اقتصادی میدیگر پیشرفت

 نتیجه گیری و پیشنهادات:

های سیاسی موانع بالقوه و ی و جنبشهای ملّ المللی، دولتهای غیردولتی و بینسازمان با پایان اهداف توسعة هزاره،

است  برابری جنسی هدفی تشخیصوتحلیل کردند. تجزیه است،غلبه بر ازدواج کودکان الزم  برایرا که  یهای مشخصاستراتژی

. به همین منظور یافتبدان دستداری، و توانمندسازی اقتصادی سالمت، تحصیالت، حکومتابعاد در  3121 که بایست پس از

های نمندسازی زنان با بسیاری دیگر از برنامهابرای کسب اطمینان از برابری جنسیتی، حقوق زنان ، تو 3اهداف توسعة پایدار

زنان سازمان ملل در و  نفوذ و شهرتمند،ه توسط افراد ذیاین زمینالزم های ده بودند. همچنین تالششتوسعه طراحی

اعالم ر اهداف توسعة پایدار دیک هدف مهم را ازدواج کودکان انحالل  شده بود کهانجام 3121سال های توسعة بعد از برنامه

دهد که اصرار بر ازدواج شده بود، شرح میکشور تصویب 366. قطعنامة شورای حقوق بشر که توسط بیشتر از داشته است

زند، پس وردهای اهداف توسعة هزاره اقتصادی پویا و پایدار و انسجام اجتماعی آسیب میازودهنگام کودکان به دست و اجباری

د )بیست و چهارمین گزارش قرار گیر 3121بنابراین حذف ازدواج اجباری و زودهنگام کودکان باید در برنامة توسعة بعد از سال 

 (.386 3121کنگرة حقوق بشر، 

ای خاص، سطح کودکان محدود به منطقه زودهنگامازدواج  شده است،متمرکز بر ایران حاصل ها از مطالعاتاگرچه این یافته

اکن در های خاص سباشد. معضل ازدواج کودکان در میان گروهنمی ایویژهیا شرح حکم دینی  معینی دپیشرفت اقتصا

 2تقریبًا  در آن صربستان که(، 3128جوامع ارتدکس در اسرائیل )هالپرین کدری، مانند وجود دارد؛ توسعه کشورهای درحال

 . (3121کنند)یونیسف،در کودکی ازدواج می زنان از درصد 11جوامع رم که و درصد از زنان، 

                                                           
1. SDG 
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ت آن یان حمایت کنند و موجودکحذف ازدواج زودهنگام کود گذاران باید ازآنچه مهم است این است که قدرتمندان و سیاست

 به عینی واقعیات به آوردن روی و توجه کردن جمعی شدت الزم است.و تأیید آن بهموجود  . ازدواج کودکانننمایندرا انکار 

اولین قدم برای حل فهم و قبول یک مشکل، این است که  نشدهآنچه به رسمیت شناخته .انجامدمی کودکان کنی ازدواجریشه

مبنی بر اداره آمار تصمیم جدید  تفصیل تشریح شده است؛بهاین گزارش  دومدر فصل مسأله  نمونه از این. یک ل استآن مشک

 کند. ه را پاک میألصورت مس ،جای حل مشکلمار طالق بهآعلنی نکردن 

 سن خصوص در قانون .باشد ازدواج برای شدهتعریف حداقل سن راستایهم باید اجباری تحصیالت برای شدهتعریف قانونی سن

 به افزایش نیازمند است، پسران برای سال 15 و اجازة دادگاه( با سال 9 دختران ) برای سال 13 حاضر حال در که ازدواج قانونی

گذاری بسیاری از کشورها برای حداقل سن قانونی ازدواج قانوناست. شایان توجه است که علیرغم اینکه  سالگی 18 سن

 توافقنامةتر ازآنچه در کنند، سن ازدواج برای مردان بیشتر از زنان است و بسیاری از کشورها سن قانونی ازدواج را پایینمی

 دهند.قرار میمقرر شده سازمان ملل در خصوص حقوق کودکان 

یا سندهای مدارک  فقدانبر مبنای  نیزشده، ثبت ازدواج صورت نامنسجم انجامی نیست یا بهدر کشورهایی که ثبت تولد اجبار

-، تزویر و تحریف در سن و هویت کودکثبت موالیدسازمان یونیسف، اختالف در طبق گزارش  باشد.غیرقابل اطمینان تولد می

ثبت مناسب و دقیق تولد یک دختر نتایج ارزشمند . بخشدرا سهولت می -خصوصاً دخترانی که قربانی ازدواج زودهنگام هستند

شود، صالحیتش برای دسترسی به خدمات بنیادی بیشتر و حقوق 3 هویتش محافظت میشودو پرباری را سبب می

 یو ساختار یک فرد، به رسمیت شناختن قانونی وجود احوالثبتیابد. عمل تا حد زیادی افزایش می اششدهمحافظت

با تعیین سن یک دختر و شریک ها و ازدواج موالیدعالوه ثبت . بهپیگیری نسبت و خویشاوندی اوست سیستماتیک برای

شود دختر بتواند در صورت پایان یافتن وصلت اش، از تداوم ازدواج زودهنگام کودکان جلوگیری کرده و باعث میزندگی

 زناشویی حقوق و امتیازات مالی خویش را اعاده نماید.

تواند در ممانعت عنوان منشأ قدرت اساسی هر کشور، می، بهمنتخب بسیار اساسی و مؤثر است. دولت هانقش دولتن در این میا

 شناخته رسمیت به را کودکان زودهنگام ازدواج ماهیت و وجود باید دولتکننده باشد. بسیار تعیین ازدواج زودهنگام کودکاناز 

 از جلوگیری برای پایدار هاینظام کارگیریبه و توسعه مدنی جامعة نهادهای و متحکو نقش آن باشد. سازیکنریشه به مایل و

 نیست. همچنان که کافی همسری کودک با مبارزه برای تنهاییبه دولتها تمایل حالبااین است. کودکان ازدواج زودهنگام

 قانون اینکه برای تضمین حکومتی روشن تعهد یک کنند،می پیدا غلبه قانونی هنجارهای بر اجتماعی و فرهنگی هنجارهای

 سازیفراهم و کودکان زودهنگام دادن ازدواج قرار اهمیت صدر در با هادارد. حکومت ضرورت درآید، اجرا به باید که طورآن

 خصوص این در را ایمقتدرانه سیاسی مدیریت باید پدیدة تاریخی، این با آمدن کنار برای هاوزارتخانه طریق از کافی مالی منابع

 مطالعات روی بر همچنین و کرده هماهنگ باهم را سازمانی هایگذاریتواند سیاستمی حکومت این بر عالوه دهند. نشان

قانونِی چارچوب کند. این مهم برای تعیین  تهیه را الزم بودجة مشابه هایپروژه سایر و زودهنگام کودکان ازدواج به مربوط

سازی خدمات آموزشی و ها و همچنین فراهمگذاریوسخت قوانین و سیاستکارگیری سفتبه ،مدافعانه و غیر مغرضانه

 .استهای بهداشتی جنسی و مربوط به باروری و رسیدگی به هردوی دختران مجرد و متأهل ضروری حفاظتی، مراقبت

های نامهکه اجرای قوانین و آیین رسدها نقش مهمی در جلوگیری از ازدواج در کودکی دارند. به نظر میو سیاست قوانین

تواند ای است که میگونهکشورها بهقوانین مدنی مال ضروری و الزم باشد. قوانین و اصالحات اخیر در آازدواج فعلی یکی از 

سیاسی الزم برای  چهارچوب قانونی وبرساند. بسیاری از کشورها  32حداقل سن ازدواج را به باالی  بینانهخوشطور به

تواند یک پشتوانة . یک سیستم قانونی و سیاسی قوی میوگیری از عمل کودک همسری و حمایت از دختران متأهل ندارندجل

 که بود آن از ها حاکییافته گرچه مهم برای بهبود خدمات، تغییرات در هنجارهای اجتماعی و توانمندسازی دختران باشد.

 به 15 و 13 از سنی حداقلِ  این باال بردن اما نداشتند، ازدواج قانونی سن از عیاطال ترینکوچک پاسخگویان از کدامهیچ تقریباً

 .رودمی انتظار حاکمیت از است که چیزی آموزششان و مردم به آن خصوص در رسانیاطالع و سال 18
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 که کیفر والدینی و زنندمی دست کودکان ازدواج به که افرادی مجازات برای قوه قضائیه جانب از تریتالش جدی باید

را برای ای گیرانههای قانون جزایی سختنظارتبسیار از کشورها  .گیرد صورت کنند،می زودهنگام ازدواج به وادار را فرزندانشان

ها بایست در جهت فعالیت .اند و رسم ازدواج کودکان هم در این میان استثنا نیستختنه زنان ترتیب داده قانونی یریپیگ

های دولتی و یی و ظرفیت نیروهای اجرایی قانونی باشند تا در ارتباط هرچه بیشتری با جوامع، مدارس و سازمانتقویت توانا

مشکالت در قبال که تمامی مؤسسات ذکرشده در باال که  ابه این معن غیردولتی باعث جلوگیری از تداوم کودک همسری شوند.

 .باشند ازدواج کودکانبرنامة مقابله با پیشرفت  و هاسیاست کامل ید، باید باهمدیگر در هماهنگمسئولیت دارناجتماعی 

 جامعه میان در که با اعتمادی و دارند عموم عقاید بر توجهیقابل تأثیر هاآن .تغییرند بنیادیِ و کلیدی عامالن از دینی رهبران

 که دارند را توانایی این بالقوه طوردینی به رهبرانبیندازند.  جا را ازدواج در تأخیر فرهنگی مقبولیت توانندمی اند،کسب نموده

هنجارهای اجتماعی در  قادر به تغییررهبران مذهبی همچنین  .بردارند گام جامعه هاینگرش تغییر و همسری کودک علیه

اثرات  بنابراین ضروری ست که رهبران دینی تعلیمات الزم را در خصوص .هستندحیطة سن مورد انتظار در ازدواج دختران 

عمال قوانین از طریق ا بررسی و رسیدگی به پدیدة کودک همسریتوجه به تأثیرات مذهب،  با ناگوار کودک همسری ببینند. 

پیام  انعکاس و بازتابمؤثر باشد. یک روش جامع آموزش و مشاورة رهبران مذهبی برای  حلراه یکممکن است شرعی 

هنجارهای عمومی دارند، الزم است و مداخلة  گیریای در تصمیمنقش برجسته در جوامعی که رهبران مذهبیپیشگیرانه است. 

 مثبت نشانه گرفت. ایپشتوانهعنوان که حمایتشان را به

شود. اغلب خروج دختر از خانة می انازدواج کودک گرفتن عمل سنّتی گسترده ازدواج موقت در ایران، موجب فزونی

یا به شوهر دیگری فروخته شود که  قرار دهد شدهکاالی جنسی فروخته را در قالباو تواند ازدواج، می شکلوالدین در 

های یا در وصلتتوانند بارها ازدواج کنند، شوند. مردها مینامیده می ازدواج ساختگیکودک یا  موقتاین مورد ازدواج 

احب دختری شده است، مرد برای که فرزند وصلت پیشین پسر نبوده باشد، و یا همسر فعلی صمتعددی باشند. درصورتی

ازاین پس کند.دار شده و ترجیحاً پسری به دنیا بیاورد با وی ازدواج میزمانی محدود تا زمانی که وی بتواند بچهمدت

زمانی که د(. ناگر ناخواسته باشنیز هایشان ترک خواهند شد )و بچهحس نشده و  این دختران جواندیگر احتیاجی به 

سرشار از سختی و محدودیت توانند ازدواج کنند و باید به زندگی باشند دیگر نمی ترک و رهاشده باردختران یک این

 گیطور خالصه به برد، فحشاء یا بهبیگاری کودکانانسان،  قاچاقادامه دهند. ازدواج کودک درنتیجه منجر به خویش 

کنندة روند ازدواج کودکان در عوامل تعیینیکی از باشد. اینمی همیشگی کشی و سوءاستفادةمنظور بهرهگرفتن دختر به

های موقت اند. شکی نیست که ثبت ازدواجنشدهثبت معموالًسان نیست زیرا آهایی پیگیری چنین ازدواج ایران است.

کودک نیز کمک  تجاوز بهجنسی و  قاچاقدر جلوگیری از نهد بلکه های شمار ازدواج کودکان صحه میبر نسبت تنهانه

 کند.می

 منابع:

(، ثبت موالید در ایران3 تحلیل از وضعیت قوانین مربوطه در ایران. یونیسف3 سری گزارشات اطالعات 3121یونیسف )

)تاریخ  https://www.unicef.org/iran/IRN_resources_BR_eng-word.pdfایران . موجود در3 

 (.2/36/3121دسترسی 

)تاریخ  3https://www.unicef.org/media/media_68116.htm (، آموزش. موجود در3121)یونیسف 

 (36/36/3121دسترسی 

-https://www.unicef( ازدواج زودهنگام3 کودک همسران. موجود در3 3126یونیسف )

irc.org/publications/291( 3/36/3121. تاریخ دسترسی.) 

-https://www.unicefن و دختران. فلورانس، ایتالیا. موجود در3 (، خشونت خانگی علیه زنا3132یونیسف )

irc.org/publications/pdf/digest6e.pdf  (2/36/3121)تاریخ دسترسی 
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(، ازدواج زودهنگام3 پایان کودک همسری. موجود در 3123لویزا. اس و وانگ. اس )

http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung. 
(، چه کارهای جلوی ازدواج 3123لی رایف، سوزان و مالهوترا، انجو و وارنر، ان و مک کوناگل، گلینسکی الیسون )

 . 161-823، صص 11گیرد 3 مروری بر مدارک. مطالعات برنامه ریزی حانواده، شماره کودکان را می

(، اجبار به آمیزش جنسی و ازدواج در جوامع باستانی و قرون وسطایی، واشنگتن دی سی، صص 3183لیو، ابگلیکی )

21-326 . 

ICRW های جدید بر پیشگیری از ازدواج کودکان3 تحلیل جهانی (، بینش3128المللی تحقیق بر روی زنان )مرکز بین

 . 36عوامل و برنامه ها، ص 

ICRW (، جوانتر ازسن ازدواج3 تحصیالت و کنش در جهت پایان کودک 3121ی تحقیق بر روی زنان )المللمرکز بین

 همسری. واشنگتن دی سی. 

(، عوامل موثر 3128مطلبی، حسین و رسولی، احمد و حامدی بهتاش، حمیدرضا و دستجردی، علی و کاظمی، بهناز )

 . 882-883، صص 1، شماره 3مومی، دوره بر ازدواج زودهنگام و اجباری در ایران. مجلة علمی سالمت ع

(، مردساالری در گذار3 زنان و خانوادة در حال تغییردر خاورمیانه، مجلة مطالعات تطبیقی 3121مقدم،والنتین )

  388-313خانواده، صص 

(، تطابق چیست؟ موجود در3 3128مک لود، ساول )

http://www.simplypsychology.org/conformity.html  (.36/36/3121دسترسی )تاریخ 

شوند؟ کنند و به دادگاه برده میشوند، ازدواج میای به کار گرفته می(، در چه سنی کودکان مدرسه3122ملکوری، ا )

-http://www.right-to- education.org/sites/right)چاپ دوم(، یونسکو3 پروژة حق تحصیل. موجود در3 

to-education.org/files/resource-attachments/RTE_IBE_UNESCO_ 
At%20What%20Age_Report_2004.pdf 

(، گذرگاه ناشناخته3 نوجوانی دختران در جهان در حال توسعه، کنگره 3133منچ. بی ، جودیث. بی و گرین. اس )

 33جمعیت نیویورک3 

(، خشونت بر مبنای جنسیت و حفاظت از کودکان در میان پناهندگان سوری در اردن، با 3128سازمان ملل زنان )

 http://www.unwomen.org/en/digitalتاکید برازدواج. موجود در3 

library/publications/2013/7/syrian-refugees  3(.2/36/3121)تاریخ دسترسی 

( موجود در3 3121سالنامه آماری ثبت احوال )

https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/salnameh93.pdf 
(، جوانتر از سن ازدواج3 زندگی ها، حقوق و سالمت دختران جوان 3128ای )سانیوکتا، ام و گرین، ام و مالهوترا،

 ، واشنگتن دی سی. ICRWمتأهل، 

 . 1ایت بنگال غربی، صسنالپ )بدون تاریخ(، ازدواج کودکان3 رو

 (، جنسیت، توسعه و ازدواج. نشر اکسفورد3128سویتمن، کارولین )

(، ازدواج زودهنگام در میان زنان در کشورهای در حال توسعه. مجله رویکردهای 3131سینگ، سوشیال و رنه، سامرا )

. موجود در3 1شماره  88المللی برنامه ریزی خانواده. دوره بین

https://editor.guttmacher.org/sites/default/files/pdfs/pubs/journals/2214896.pdf 
 (.2/36/3121)تاریخ دسترسی3 
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(، جوانان در خطر3 افکار و اقدام به خودکشی در ویتنام، چین و 3123بالم، ار و سودهیناراسِت، ام و امرسون، ام ار )

 .11-13، صص 16تایوان. مجله سالمت نوجوانان، شماره 

(، نقشه برداری ازدواج کودکان در افریقا. موجود در3 3128فورد ) بنیاد

http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2014/01/Ford-Foundation-CM-
West-Africa-2013_09.pdf  3(. 2/36/3121)تاریخ دسترسی 

 نیا. انتشارات اگیت. سازی ختنه زنان3 مطالعات راهبردی بریتا(، ریشه کن3121بوریگ، هیالری )

(، مرور تاریخی بر تعرض جنسی و سوء استفاده جنسی در 3121بوکسال، هایلی و تامیسون، آدام و هیوم، شان )

 ، موسسه استرالیایی جرم شناسی. 8631-3322استرالیا3از 

یت و اجبار در افریقا، (، ازدواج اجباری3 منازعه برسر رضا3121بونتینگ، انی و لورانس، بنجامین و رابرتز، ریچارد )

 انتشارات دانشگاه اوهایو.

-http://www.bbc.com/news/world-middle(، سوریه3 داستان کشمکش. موجود در3 3121بی بی سی )

east-26116868  (. 2/36/3121)تاریخ دسترسی 

 :(، چه چیزی عامل ازدواج کودکان است؟ موجود در3  3128بیتنکس، مادرس )

http://www.bellbajao.org/what-causes-early-marriage/  (.36/36/3121)تاریخ دسترسی 

(، موجود در3 3121بیست و چهارمین گزارش کنگرة حقوق بشر )

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session24/Pages/ListRep
orts.aspx  (.36/36/3121)تاریخ دسترسی 

و پاسخ3 ازدواج کودکان و انحرافات حقوق دختران. موجود در3 (، پرسش 3121بیگم، روثنا )

https://www.hrw.org/news/2013/06/14/q-child-marriage-and-violations-girls-rights 
 (. 36/36/3121)تاریخ دسترسی 

(، جرایم گفتگوناپذیر علیه کودکان3 خشونت جنسی در کشمکش ها. نشر نجات کودکان. موجود 3128آبرت، ورونیکا )

-http://reliefweb.int/report/world/unspeakable-crimes-against-children-sexualدر3 

violence-conflict  3(.2/36/3121)تاریخ دسترسی 

یزیدی ها.موجود در3  (، پیش زمینه31283آتویل، فرِد )

https://www.theguardian.com/world/2007/aug/15/iraq  3( 2/36/3121)تاریخ دسترسی 

  . تهران3 شیرازه؛رانیجامع بر باب ازدواج زود هنگام کودکان در ا یپژوهش 3سکوت نیطن(. 3121احمدی، کامیل. ) 
 


