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 پايين  ازدواج دختران در سنين

 . وضعيت موجود و ابعاد مسئله1

 

 

 

 

 

 

 

 دهيچك

درصد  47ده است منتشر ش 1394های ايرانيان كه در سال ها و نگرشاساس آخرين پيمايش ارزشبر

سال  25تا  21درصد نيز  39سال و  20تا  16ترين سن برای ازدواج دختران را پاسخگويان مناسبت

 سال 19تا  15سني تران در كشور در گروه باالترين فراواني ازدواج دخ های اخير نيزاند. در سالدانسته

 ازدواج قرار دارد. (مورد 202هزار و  204با )سال  24تا  20و گروه سني  (مورد 592هزار و  196با )

های ثبت هزار( از كل ازدواج 40درصد )حدود  6/5تا  9/4از  1395تا  1391های همچنين در سال

در كنار اين آمار ه قرار دارد. هرچند در اين گروه سني سال 14تا  10شده در كشور نيز در گروه سني 

 بين مهاجرين و اتباع كه عموماً ایثبت نشدههای جازدوا ؛گرفترسمي را نيز در نظر غير بايد وجود آمار

  دهد.مي ايراني رویغير

های نظر وجود دارد و برخي حتي ازدواجخصوص مصداق ازدواج در سنين پايين اختالفاگرچه در

سال  18زير كلي ازدواج طور به حالبا اين ،انددواج در سنين پايين در نظر گرفتهسال را  نيز از 24ر زي

 مصداق ازدواج در سنين پايين در نظر گرفتهعنوان به سال برای دختران14تا  10الخصوص و علي

 شود.مي

 كشور مشاهدههای در تمام استاناگرچه  ،برحسب سن زوجهسال  14تا  10ني ازدواج در گروه س

نسبت  صورت خاص در مناطق روستايي، عشايری و حاشيه شهرها متمركز است.به اما شود،مي

و  يافتگياز نظر توسعهها ين استاننوع ادهد كه ها نشان ميبه كل ازدواج اين گروه سنيهای ازدواج

برای مثال  صادر كرد.ها آن را درباره واحد و يكسانيتوان حكم نمي است كه ایگونهمحروم بودن به

احمد و ايالم دارای رتبه بسيار پايين و استان آذربايجان شرقي وبويرگيلويهمحرومي چون كههای استان

از  .اندخود اختصاص دادهين موضوع بهرتبه باالتری را در ا تر هستنديافتهتوسعه و خراسان رضوی كه

مختلف در اين موضوع بسيار های انبندی استرتبههنگي در ررسد نقش عامل فمي نظرهمين رو به

 نگ است.ررپ

احوال در مورد فاصله سني زوجين در  سوی سازمان ثبتازسال اخير  پنجطي آمارهای ارائه شده 

های دهد كه بيشترين ازدواجمي قرار دارد، نشان سال 14تا  10كه زوجه در گروه سني هايي ازدواج

 شدۀثبت های ازدواجبيشترين  ،عبارت ديگربه ل و كمتر بوده است.سا 10ثبت شده با فاصله سني
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 نظربنابراين به سال بوده است. 24تا  20روه سني پسران گسال و كمتر با  14دختران گروه سني 

تر نوعي سال و كم 10سال و هم فاصله سني  10رسد جامعه هم از لحاظ بازه سني يعني باالی مي

 كند.مي ين موضوع را اعمالسازوكار خودكنترلي در ا

مورد،  48هزار و  1 بين زوج و زوجه سال 24تا  20سني  هایدر فاصله 1395حال در سال با اين

تا  45سال و  44تا  40مورد، 29سال  39تا  35 مورد، 63سال  34تا  30مورد، 138سال  29تا  25

ثبت شده است ازدواج  ،مورد 3يز سال ن 59تا  55مورد و  3سال  54تا  50مورد، 7سال هر كدام  49

  .رسدينظر مبه زاآسيب سني غيرطبيعي،های جود اين فاصلهكه و

ل در موضوعات مختلف نتايج سا 14تا  10درخصوص وضعيت دختران ازدواج كرده در بازه سني 

 دست آمده است:زير به

 طالق. 1

و همچنين  سال( 14)زير  سني گروه یهانسبت به ازدواجها درصدی طالق 3/2بت توجه به نسبا 

 سال انجام 29تا  25و در گروه سني در سال اول زندگي ها الگوی طالق در كشور كه بيشترين طالق

ترديد  ديگر بيشتر است،های درخصوص اين ادعا كه طالق در اين گروه سني نسبت به گروه شود،مي

اين گروه سني های شواهد فوق ازدواجبراساس  رسد كهمي نظربه عبارت ديگر،به جدی وجود دارد.

 سني ديگر است.های دارای پايداری بيشتری نسبت به گروه

بسيار پايين بوده و اين گروه سني بخش ها گروه الق در اين گروه سني نسبت به سايرفراواني ط

 پايين وهای مهارت سن كم،دليل به اما ،اختصاص داده استخود بهرا  هابسيار كمي از طالق

 به اين موضوع توجهيبيمسئله طالق در اين گروه سني بسيار حائز اهميت است و  یپذيری باالآسيب

 ناپذيری برای فرد و جامعه در پي داشته باشد.تواند تبعات جبرانمي

 محروميت از تحصيل. 2

و  گيرديم نمايي و تا حد زيادی اغراق صورتيت از تحصيل بزرگثير عامل ازدواج بر محرومأدرباره ت

وجود مواردی  دهد. در اين مورد هممي عامل ازدواج را بسيار كم و ناچيز نشانتأثير  تحقيقات مختلف

زوج و غيرطبيعي فاصله سني مسئله كه در كنار دو  دهدمي از ترک تحصيل ناشي از ازدواج نشان

ذاری توجه كافي گدر نظام قانون بايدتحصيل نيز موضوع ترک خصوصدر ،و برخي موارد طالق زوجه

 صورت گيرد.

 ومير ناشي از بارداريمرگ. 3

ي قابل طرح ماز حيث نظری و علاين موضوع  سنين پايين،های در ازدواج بارداریهای پيامددر مورد 

پذيرفته شده در نظام های بخشي از گزاره ،علت باروری در سنين پايينمرگ بهبوده و افزايش خطر 

دليل تحوالت رخ داده در اين زمينه به حال از جهت واقعي و عيني،ينبا ا .سالمت و مراقبت است
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وميرهای تعداد مرگدرواقع  چنين خطری در سطح بسيار ناچيزی وجود دارد و قابل استناد نيست.

 ناشي از بارداری در اين گروه سني نزديك به صفر است.

 رضايت جنسي. 4

در سنين پايين رضايت جنسي در افرادی كه د كه دهمي برخي تحقيقات انجام شده نشانهای يافته

خصوص رضايت وجود برخي شواهد دردليل بهنيز  زمينهدر اين  .داردصد بااليي دراند كردهازدواج 

رو در نظر گرفتن ازاين .گرددمي محرزضرورت توجه به اين موضوع  موارد،از  بعضيجنسي پايين در 

 نظرضروری به برای هر نوع امكان ازدواجيشرط الزم ن عنوابه اقداماتي نظير آموزش به زوجين

 رسد.مي

 خشونت خانگي. 5

نتايج حاصله از اما  ،وجود نداردگي خشونت خانينه هرچند آمار رسمي قابل استنادی در زم

صورت گرفته ادعای منتقدين ازدواج در سنين پايين در مورد ارتباط سن پايين با افزايش های پژوهش

های خشونت مواردی ازها برخي گزارشدر اين مورد هم  .كندتأييد نمي يه زنان راخطر خشونت عل

مسئله  عد ازضرورت توجه به اين بُ را مطرح كرده و در نتيجه سنين پايينهای كالمي و بدني در ازدواج

 .وجود داردساير ابعاد مطرح شده در ارتباط با موضوع بحث نيز در كنار 

 هازننده خانوادهكي، ناتواني در اداره امور زندگي و مداخالت آسيبعدم رعايت حقوق كود. 6

ه سني مطرح شده و با توجه به های اين بازساس وضعيت سني اين افراد و ويژگيابر اين موارد صرفاً

خصوص زني درتجربي است، قابل استناد نيست. درواقع اين گمانهكه فاقد تحقيقات و شواهد اين

ييد يا رد نشده و از همين روی امكان أها با شواهد تجربي تد در اين موقعيتاحتمالي افرا وضعيت

 استناد به آن وجود ندارد.

 اجباري بودن و فقدان بلوغ فكري و اجتماعي. 7

اگرچه اجباری بودن و فقدان بلوغ فكری و اجتماعي در بيشتر منابع مربوط به ازدواج در سنين پايين 

اما همچون مورد قبل، فاقد هرگونه شواهد  ،استها در نظر گرفته شده ين ازدواجعنوان ويژگي ابه

له بلوغ جنسي ئله بلوغ فكری و اجتماعي همزمان با غفلت از مسئكه طرح مسبر اينتجربي است. عالوه

های مطرح شده در اين موضوع كه آن است. از همين رو در بيشتر بحثو در مواردی ناديده گرفتن 

 گيرد.توجهي قرار ميمورد بيدهي به آن ئله بلوغ جنسي و نحوه پاسخدارد، مسجنبه نظری و ذهني 

و عرف جهاني درخصوص سن مناسب ازدواج المللي بين از حيث قوانين و مقررات، ديگر سویاز

سال برای  15اما نوعي تمايل عمومي به سمت سنين باالی  ،چه سن مشخص و واحدی وجود ندارداگر

همين واقعيت و مصلحت ناشي دليل به رسدمي نظرشود و بهمي برای پسران ديدهسال  18دختران و 

 از آن نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون حداقل سن ازدواج در كشور را تغيير داده است.
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خالف دهد كه برمي نشان «سن مناسب ازدواج»و « ازدواج در سنين پايين»بررسي موضوع 

حراني و حاد شود بمي گونه كه گفتهن موضوع آنوضعيت اي ،ين حوزهادر نمايي صورت گرفته بزرگ

 رعي و قانوني در ارتباط با موضوع آشكار گردد.تغيير كامل احكام شلزوم موجب آن نيست كه به

گيرد، ها در آن صورت ميذ قانون در مناطقي كه اين ازدواجدايره نفو يتدليل محدودهمچنين به

ثبتي و در نتيجه های غيرموجب گسترش ازدواج دتوانمي ندانه از ابزار قانونهوشماستفاده غيرگونه هر

 محروميت مضاعف افراد ازدواج كرده در اين سنين باشد.

ترميم رويه حاكم بر نظام مجلس های توجه به مباحث مطرح شده پيشنهاد مركز پژوهش با

شرايط ازدواج در موارد زير به  ردنكاضافه  از طريق تر شدن نظام حقوقيدقيق با هدف حقوقي ايران

 سنين پايين است:

هايي چون ت دستگاهمشاركبا افراد برای ازدواج و صالحيت تخصصي شدن تشخيص اهليت  .1

  .نيروی انتظامي ،و مشاوره شناسيرواننظام سازمان  ،وزارت بهداشت

 ی آن.انگارو جرم رسيدهنجنسي ختری كه به بلوغ مطلق ازدواج با دممنوعيت  .2

 انگاری آن.ي سن زوجه و زوج و جرمطبيعغير فواصلمطلق ممنوعيت  .3

  .ر مدارس روزانههل دأانگاری ممانعت از تحصيل دختران متجرم .4

زندگي در قالب مشاوره های های مهارتن دورهاندگذر ه خدمات وئبرای ارا تكليف قانونيايجاد  .5

 .يكي از شروط صدور اجازه ازدواجعنوان به ر ثبتبه دفات ه گواهي آنئاز ازدواج و ارا پيش

 اساس مباني فقهي و شرعيمستقل بر يگزارشنويس قانوني در قالب پيشدر موارد ياد شده 

 خواهد شد.ارائه  تفضيليصورت به

 

 و روش تحقيق بيان مسئله

ي است كه لئاست يكي از مسا« سن قانوني ازدواج»كه شكل حقوقي آن « سن مناسب ازدواج»مسئله 

های و برخي محيط كودکو حقوق ها، گروهي از فعاالن زن برخي رسانهازسوی  ،اخيرهای در سال

ج خاص افزايش سن قانوني ازدواصورت به آن و و ايجاد تغيير در مورد بررسي قرار گرفتهسياستگذاری 

 مطرح شده است. هاو جريانها يك مطالبه ازسوی اين گروهعنوان به دختران و پسران در جامعه

ه است و امكان ازدواج برای يتي برای سن ازدواج در نظر گرفته نشدداگرچه از نظر شرعي محدو

زماني و های برخي مالحظات و مصلحتبه حال با استناد با اين ن در همه سنين وجود دارد،دخترا

زدواج برای و با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام از حيث قانوني حداقل سن قانوني ا مكاني

سال تعيين شده و ازدواج زير اين سن منوط به كسب اجازه از  15سال و برای پسران  13دختران 

كه با  شكل گرفتهحول محور اين موضوع  یجديدهای ری بحثرغم چنين تغييعلي دادگاه شده است.
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و مكاني ايجاد زماني های توجه به تغييرات ايجاد شده در موضوع حكم و همچنين با توجه به مصلحت

 .تمركز داردصورت مشخص افزايش سن قانوني ازدواج احكام قانوني و بهتغيير  بر موضوع،شده درباره 

 ،دو محور اصلي استدالل ارائه شده درباره ضرورت تغيير حكم و قوانين مربوط به سن ازدواج

 ناشي از قواعد حقوقيالمللي بين و فشارهایدختران  برایمسئله  منفي و زيانبار اينهای پيامد

از قبيل كنوانسيون حقوق المللي بين و با توجه به اينكه از يكسو اسناداين براساس  .باشدمي الملليبين

گری از كشورهای مختلف كيد كرده و اين سن را مبنای نوعي مطالبهأسال ت 18كودک بر حداقل سن 

 مسئله ضرورت تغيير ،وب ازدواج در سنين پايينو آثار نامطلها دليل پيامدقرار داده و ازسوی ديگر به

 .(1396احمدی، كاميل،) حكم شرعي و قانوني سن ازدواج مطرح شده است

 1،متعددهای برپايي همايش انتشار كتب، ،هامصاحبه با رسانه ،هابخش عمده تشكيل كمپين

نونگذاران و مسئوالن برای نشان دادن ضرورت مداخله قا 2والن و سياستگذارانئبرگزاری جلسات با مس

در نتيجه همين شود. مي با هدف بيان تغييرات ايجاد شده در موضوع و پيامدهای نامطلوب آن انجام

های در مجلس شورای اسالمي طرح ،احتمالي اين الگوی ازدواجهای و با هدف جلوگيری از آسيبها تالش

 ل متفاوت دارد:كه دو شك شدهقانوني برای ايجاد تغيير در اين موضوع ارائه 

 .سال 18يا 15افزايش سن قانوني ازدواج به  :سن ازدواج . طرح افزايش1

تنها سال به شكلي كه  13اصالح قانون برای ازدواج زير  :. طرح اصالح شرايط اجازه ازدواج2

 بتوانند ازدواج كنند. افرادی كه شرايط الزم برای ازدواج را دارند،

های تبع آن مصلحتتغيير ايجاد شده در موضوع و به ،مورد اشارهی اقانوني و فتاوهای اين طرح

اند تا در حكم شرعي و قانوني موضوع تغيير زماني و مكاني را مفروض گرفته و براساس آن تالش كرده

 ايجاد كنند.

شود اين است كه آيا موضوع مورد بحث دچار تغيير و دگرگوني مي پرسشي كه در اينجا مطرح

اين است مسئله  عبارت ديگربه ؟باشدای كه نيازمند تغيير در احكام شرعي و قانوني نهگوشده است به

خصوص ازدواج در سنين پايين )گروه به «سن ازدواج در كشور»كه وضعيت موضوع مورد بحث يعني 

چگونه است و چه تغييراتي در اين موضوع صورت گرفته و ابعاد و پيامدهای  سال و كمتر( 14سني 

اساس آن مطالبه تغيير احكام شرعي ای است كه بتوان برگونهوضوع چيست؟و آيا اين وضعيت بهاين م

 زماني و مكاني داشت؟های و قانوني را از باب تغيير موضوع و مصلحت

 روش مورد استفاده در اين تحقيق روش تحليل ثانويه است. با توجه به هدف نهايي اين پژوهش،

                                                 
 همايش بررسي نهاد در اين زمينه برگزار شده است،هاي مردمهاي اخير توسط سازمانهاي متعددي در سالهمايش .1

ط سازمان همايش ازدواج كودكان توس ،21/9/1395عيت امام علي در تاريخ نهاد جمازدواج كودكان توسط سازمان مردم
سوي امنيت و عدالت براي زنان در تاريخ به، همايش جهاني 4/8/1394نهاد انجمن حمايت از كودكان در تاريخ مردم

 ها و سيمنارهاي برگزار شده با موضوع ازدواج كودكان هستند.ازجمله همايش 2/9/1396

نهاد فعال در اين حوزه تشكيل هاي مردمزمانفراكسيون زنان و ساجلساتي با محوريت اين موضوع با حضور نمايندگان  .2

 شده است.
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الت ؤامورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و به س ری شده موجود مجدداًآوگردهای در اين روش داده

جای شود و بهنمي طور مستقيم توليدای بهشود. همچنين در اين روش هيچ دادهميداده تحقيق پاسخ 

بر اينكه باعث اين روش عالوه گيرد.مي ای از اطالعات اوليه صورتآن تجزيه و تحليل مجموعه

توسط پژوهشگران متخصص ها دهدليل آنكه اين دابه شود،مي منابع مالي و انرژیجويي در صرفه

موجود مربوط به تحقيقات صورت گرفته توسط يك دستگاه دولتي است های گردآوری شده يا داده

وضعيت موجود مورد  رو در بخش نخست،برای انجام تحقيق پيش باشد.مي دارای اعتبار قابل توجهي

 فته است.بررسي قرار گر

در سنين ازدواج  ازدر اين بخش و پيش از ورود به طرح مسئله الزم است منظور اين گزارش 

درخصوص مصداق ازدواج در سنين پايين اختالف نظر وجود دارد و برخي  .كنيمرا نيز مشخص  پايين

قانعي راد و ال اند. برای مثسال را  نيز ازدواج در سنين پايين در نظر گرفته 24زير های حتي ازدواج

ل خانواده و ئای با عنوان بررسي انتقادی تشخيص و سياستگذاری در مسا( در مقاله1389) عزلتي

ازدواج در سن پايين كه با عدم بلوغ »اند كه ن اين گونه نتيجه گرفتهازدواج به نقل از افتخار و همكارا

گيری درحالي اين نتيجه .«افزايدمي اجتماعي دختران همراه است بر ميزان خشونت خانوادگي -فكری

 درصد از قربانيان 85نزديك به ( »1383) انجام شده است كه براساس نتايج تحقيق افتخار و همكاران

ساله  19درصد قربانيان هنگام ازدواج  47اند ... و سالگي يا كمتر ازدواج كرده 24پاسخگو( در  183)

راد و رسد قانعيمي نظربهدرواقع  سالگي است. 16تحقيق  ترين سن مورد اشاره در اينپايين .«اندبوده

سال  18كلي ازدواج زير طور به حالبا اين اند!سال در نظر گرفته 24عزلتي ازدواج در سن پايين را زير 

 مصداق ازدواج در سنين پايين در نظر گرفتهعنوان به سال برای دختران 14الخصوص زير و علي

 سال است. 14تا  10منظور از ازدواج در سنين پايين بازه سني  شود. در اين گزارشمي

 

 در سن پايين در كشور  فصل اول ـ وضعيت ازدواج دختران

مورد و  529هزار و  196سال با  19تا  15فراواني ازدواج دختران در كشور در گروه سني باالترين 

  مورد قرار دارد. 202هزار و  204سال با  24تا  20گروه سني 

 اكثرترين سن برای ازدواج از نظر انجام شده مناسب ملي هایبراساس آخرين پيمايش

با  .(1394ها، ها و نگرشپيمايش ارزش) سال اعالم شده است 20تا  16درصد(  47دهندگان )پاسخ

سن مناسب برای ازدواج دختران عنوان به سالگي 23تا  20حال برخي تحقيقات محلي به سن اين

با توجه به  ال،در عين ح .(1390زاده، حسن ؛1388، و همكاران عسكری ندوشن) انددهاشاره كر

ميانگين سن در اولين ازدواج زنان  1395ر سرشماری عمومي نفوس و مسكن سال گزارش مركز آمار د

مردان در نقاط برای اين شاخص و شده  برآوردسال  22و در مناطق روستايي  4/23 یدر نقاط شهر
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مجلس شورای های . طبق گزارش مركز پژوهشباشدميسال  5/26و در مناطق روستايي  8/27شهری 

در سه دهه اخير شاهد افزايش ميانگين سن ازدواج برای هر دو جنس هستيم كه اين افزايش اسالمي 

همچنين طي ساليان گذشته سن  .(1395 )ارحامي، مرتجي، در زنان چشمگيرتر از مردان بوده است

سال و  14هرچند در گروه سني اين براساس  ون در روستاها نيز افزايش چشمگيری داشته ازدواج زنا

حاكي از باال رفتن سن ازدواج  ،هاآمار و گزارشطور كلي اما به وجود داشته است،ثبت ازدواج نيز كمتر 

شور ميانگين سن ازدواج زنان در كای كه گونهبه .(1395 ،)سرشماری نفوس و مسكن در كشور است

تواند مبنای قضاوت قرار نمي نميانگيدليل وجود واريانس باال اين اما به ،ه استدسال اعالم ش 23

سال  پنجسازمان ثبت احوال كشور در های براساس دادهها طور كه گفته شد فراواني ازدواجگيرد. همان

سال  19تا  15ي زنان ثبت شده مربوط به تركيب سنهای دهد كه بيشترين سهم ازدواجمي اخير نشان

های بنابراين در سيمای كلي ازدواج و مقايسه گروه سال است. 24تا  20سال و مردان  24تا  20و 

گروه  و همچنين از جهت ذهني و نگرش مردم به اين موضوع، از جهت عيني و واقعي، سني مختلف

 مناسب دانسته شده است.برای ازدواج دختران سال  19تا  15سني 

 

  سن زوجه(برحسب ) و كمترسال  14يت ازدواج در گروه سني وضع .1

هزار ازدواج  40طور ميانگين هرساله سال و كمتر، به 14سال گذشته در گروه سني دختران  پنجدر 

 دهد:مي را نشانها طور قانوني ثبت شده است. جدول زير وضعيت اين ازدواجبه

 

 1 سال اخير پنجكمتر در سال و  14وضعيت ازدواج در گروه سني  .1جدول 

 سال
هاي ثبت كل ازدواج

 شده در سال

ثبت هاي ازدواج

سال  14شده گروه 

 )زوجه( و كمتر

درصد تغييرات 

 نسبت به سال قبل

ازدواج اين درصد 

گروه سني به كل 

 هاازدواج

1391 829.968 40.651 1/2 9/4 

1392 744.513 41.437 9/1 3/5 

1393 724.324 40.404 5/2- 6/5 

1394 685.352 37.117 1/8- 4/5 

1395 704.716 39.279 8/5 6/5 

 .سالنامه آماری سازمان ثبت احوال :مأخذ

 

در سنين های جاازدو 1395تا  1391های در سالشود مي مالحظه 1طور كه در جدول همان

خود اختصاص كشور را بهثبت شده در های ازدواج درصد از كل 6/5تا  9/4سن زوجه برحسب  پايين

گروه جمعيتي  های ثبت شده درازدواج سال اخير پنجهای آماری در با توجه به دادهداده است. 

                                                 
 های آماری سازمان ثبت احوال.سالنامه .1
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 2روند صعودی  1391در سال مثال، عنوان به دارای نوساناتي بوده است. ،سال و كمتر 14دختران 

دچار  -5/2 با نرخ 1393اما در سال ، چنداني نكرده استتغيير  1392داشته و در سال درصدی 

بار ديگر روند  1395اما در سال  .خوردنيز به چشم مي 1394كاهش شده و اين سير نزولي در سال 

زايش نبوده و با آهنگي ، ازدواج در اين گروه سني رو به اف. طبق اين آمارصعودی را طي كرده است

های دليل محدوديتبه الًاحتماحال بايد اين نكته را در نظر داشت كه با اين .كند دارای نوسان است

آمار  ،هايي در آن شايع استمناطق جغرافيايي كه چنين ازدواج ن، فرهنگ عمومي و همچنيقانوني

توان درصد قابل مي باشد، بنابراينبيش از آمار رسمي موجود ميدر اين گروه سني  هاواقعي ازدواج

همچنين بايد به اين نكته توجه داشت يم. غيرثبتي را در اين گروه سني لحاظ كنهای توجهي از ازدواج

كشور دارای های در تمام استانو  دهدمي ت اتباع غيرايراني رویبيشتر در بين جمعي ازدواجكه اين 

 پراكندگي است.

مورد و در  45و هزار  39سال،  10-14سني گروه ثبت شده در های آمارهای موجود از ازدواج

سال در موضوع  10اقل سن داشتن حد ،دهدمي باشد كه نشانمي مورد 233سال  10گروه سني زير 

 شود.مي رعايتنيز  در جامعهسن ازدواج 

 

 ظ جغرافياييلحابه 1سن زوجهبرحسب  سال و كمتر 14پراكندگي ازدواج در گروه سني  .2

 توان از دو جهت بررسي كرد:كمتر را مي سال و 14پراكندگي جغرافيايي ازدواج در گروه جمعيتي 

صورت گرفته كه اين های ازدواج سال و كمتر به كل 14گروه سني های ازدواج . از حيث نسبت1

  .كمتر در برابر هر صد ازدواج است سال و 14ها در گروه سني شاخص بيانگر تعداد ازدواج

های ها در رتبه، استانهای ثبت شده در هر استان كه براساس نوع بررسيازدواج . از حيث تعداد2

 شوند. بندی ميتفاوتي دستهم

 

                                                 
بندي سني زوج و زوجه تدوين شده است. با توجه هاي آماري ثبت احوال با دو دسته. اطالعات گردآوري شده در سالنامه1

در اين گزارش از اطالعات آماري ، گيرديشتري صورت ميهاي زودهنگام به مسائل دختران توجه ببه اينكه در بحث ازدواج
 .زوجه استفاده شده است
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 ظ جغرافياييسب سن زوجه( به لحاحسال و كمتر )بر 14در گروه سني پراكندگي ازدواج . 2جدول 

 1395ثبت شده در سال هاي ازدواج تعداد و نسبت به كلبراساس 

رتبه 

 استاني
 نام استان

كل 

ها در ازدواج

 استان

تعداد زوجه 

 سال 10كمتر از 

به كل  درصد

 هاجازدوا

تعداد زوجه 

 14تا  10

به درصد 

كل 

 هاازدواج

جمع 

 درصد

 71/13 57/13 1.469 14/0 10.81816 زنجان  1

 70/11 70/11 4.162 008/0 3 35.565 قيآذربايجان شر  2

 42/11 36/11 1.102 06/0 9.6946 شماليخراسان   3

 25/11 24/11 6.809 01/0 11 60.536 رضویخراسان   4

 97/10 95/10 1.516 02/0 4 13.833 اردبيل  5

 36/10 33/10 1.760 03/0 6 17.036 همدان  6

 95/8 80/8 2.503 15/0 34 28.423 بلوچستان و سيستان  7

 83/8 83/8 907 0 0 10.270 قزوين  8

45417/617/6 7.35000 خراسان جنوبي   9

 86/5 81/5 1.105 05/0 10 19.002 لرستان  10

10.206605/057866/571/5 قم  11

50.4703907/02.60015/522/5 خوزستان  12

 09/5 09/5 562 009/0 1 11.039 مركزی  13

 94/4 91/4 914 03/0 6 18.608 گلستان  14

15.7631106/072358/464/4 هرمزگان  15

03/01.53359/462/4 33.32811 آذربايجان غربي  16

8.521202/038855/457/4 بوشهر  17

27.132201/01.20644/445/4 كرمان  18

 43/4 43/4 379 0 0 8.555 يزد  19

 4/4 37/4 1.872 03/0 15 42.777 فارس  20

 53/3 53/3 905 003/0 1 25.623 مازندران  21

03/063518/321/3 19.9137 كرمانشاه  22

6.060508/018708/316/3 ايالم  23

 09/3 07/3 523 02/0 4 17.012 كردستان  24

 3 3 644 004/0 1 21.448 گيالن  25

 95/2 90/2 230 05/0 4 7.919 بويراحمدويلويهگكه  26

 45/2 45/2 453 005/0 1 18.418 البرز  27

9.886505/027275/28/2 بختياریوچهارمحال  28

4.2920011260/26/2 سمنان  29

 03/2 02/2 763 01/0 6 37.628 اصفهان  30

 81/1 81/1 1.770 005/0 5 97.591 تهران  31

 .1395 ،سالنامه آماری سازمان ثبت احوال :مأخذ
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نسبت ازدواج در گروه سني براساس  1395در سال شود مي مشاهده 2طور كه در جدول همان

 7/13های ثبت شده در هر استان، زنجان با رقم به كل ازدواج، سال و كمتر برحسب سن زوجه 14

خود اختصاص به ،های كشوردر كل استانرا ن گروه سني درصد باالترين درصد افراد ازدواج كرده در اي

های درصد در رتبه 4/11شمالي با درصد و استان خراسان  7/11استان آذربايجان شرقي با . داده است

اند عبارتند از: خود اختصاص دادهاند و سه استاني كه كمترين درصد را بهدوم و سوم قرار گرفته

  سمنان، اصفهان و تهران.

در  زوجه ، سه استاني كه بيشترين تعداد ازدواجياساس تعداد ازدواج ثبت شده در اين گروه سنبر

واقعه ازدواج  6.809با  خراسان رضویاستان  :عبارتند ازسال و كمتر در آنها ثبت شده  14گروه سني 

واقعه  2.600با  خوزستاناستان ، واقعه ازدواج ثبت شده 4.162با  آذربايجان شرقياستان ، ثبت شده

به است  يتي مربوطثبت شده در اين گروه جمعهای كمترين تعداد ازدواجمقابل،  . درازدواج ثبت شده

گيلويه و و كه واقعه ازدواج ثبت شده 187با  ، ايالمواقعه ازدواج ثبت شده 112با  سمنانهای استان

 .واقعه ازدواج ثبت شده 230با  احمدبوير

های ميداني نتايج متفاوتي را از براساس آمار رسمي برخي پژوهشها بندی استانرغم ردهعلي

عنوان  با طنين سكوت كتابهای يافته كنند.ن شيوع ازدواج در سنين پايين ارائه ميبيشترين ميزا

نشان داده است كه ازدواج و طالق كودكان  «ايران پژوهشي جامع در باب ازدواج زودهنگام در» فرعي

. 5بلوچستان،  و سيستان. 4خوزستان، . 3شرقي،  آذربايجان .2رضوی،  سانخرا. 1در هفت استان 

احمدی، ) «خود اختصاص داده استصفهان بيشترين فراواني را بها .7هرمزگان و  .6آذربايجان غربي، 

های دارای عنوان استانبه های اصفهان و هرمزگان درحالي در اين پژوهشاستان .(1396كاميل، 

ي ازدواج در سنين پايين ذكر شده است كه طبق آمار رسمي ثبت شده اصفهان به بيشترين فراوان

همچنين  ازدواج در اين گروه سني قرار دارد. 15آخرين استان و هرمزگان در رتبه  ،همراه تهران

در باالترين نسبت ها در اين استانها در سن پايين نسبت به كل ازدواجهای درحالي كه تعداد ازدواج

كه يك دليل  )همان( درصد در نظر گرفته شده است 40تا  30د بوده در اين تحقيقات بين درص 13

 سال را معيار ازدواج در سنين پايين لحاظ كرده است. 18زير های تواند اين باشد كه ازدواجمي آن

در تمام  برحسب سن زوجه، سال و كمتر 14گروه سني  ازدواج در 2اين با توجه به جدول بنابر

ای گونهيافتگي و محروم بودن بهاز حيث توسعهها اما نوع اين استان، شودهای كشور مشاهده مياناست

محرومي چون های صادر كرد. برای مثال استانها را درباره آن يكسان و واحدیتوان حكم نمي است كه

خراسان رضوی كه  ربايجان شرقي وذبويراحمد و ايالم دارای رتبه بسيار پايين و استان آويلويهگكه

  با توجه بهدارای استانداردهای توسعه بسيار باالتری است دارای رتبه باال در اين موضوع هستند. 

با اين موضوع مرتبط باشد كه مسئله  كشور ممكن است اينهای استان نشيني در بيشترحاشيهمسئله 

 باره وجود ندارد.پژوهش قابل استناد در دسترسي در اين
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 سني زوجين در زمان ازدواج فاصله .3

در گيرد تفاوت سني مردان و زنان شاخص ديگری كه در بررسي وضعيت ازدواج مورد استفاده قرار مي

ها با كدام فاصله ازدواج كه بيشترين پردازدمي بررسي اين موضوعاين شاخص به ازدواج است. مقوله 

 تفاوت سني زوجين به چه صورت است. الگوی ازدواج از لحاظو نيز سني ميان زوجين روی داده 

 دهد:وضعيت تفاوت سني را نشان مي 3جدول 

 

 سني كمتر هاي با گروهفاصله سني زوجين در ازدواج. 3جدول 

 1395سال زوجه سال  14از 
 زوجه

 زوج
 فاصله سني زوج و زوجه سال 14تا  10زوجه  سال 10زوجه كمتر از 

 سال  5كمتر از  117 29 سال 15كمتر از 

 5-9 5.941 66  19تا  15

 10-14 22.268 72 24تا  20

 15-19 9.447 40 29تا 25

 20-24 1.039 9 34تا  30

 25-29 129 9 39تا  35

 30-34 59 4 44تا  40

 35-39 26 3 49تا  45

 40-44 7 0 54تا  50

 45-49 7 0 59تا  55

 50-54 2 1 64تا  60

 55-59 3 0 69تا  65

 56-64 0 0 74تا  70

 و بيشتر 65 0 0 و بيشتر 75

  39.045 233 جمع

 سالنامه آماری سازمان ثبت احوال.مأخذ: 

 

كه  ييهاسوی سازمان ثبت احوال در مورد فاصله سني زوجين در ازدواجئه شده ازآمارهای ارا

بيشترين دهد كه نشان ميسال اخير،  پنجطي  سال و كمتر قرار دارد 14 گروه سني زوجه در

ثبت شده های بيشترين ازدواجعبارت ديگر، . بهسال بوده است 10های ثبت شده با فاصله سني زدواجا

تا  15فاصله سني  سال بوده است و 24تا  20سال و كمتر با پسران گروه سني  14سني  گروه دختران

 5سني و فاصله روه سني دوم ازدواج است گ ،مورد ازدواج 478و هزار  9سال زوج با زوجه با تعداد 20

 است.نفر سومين گروه سني  941 و هزار 5سال زوجه با زوج با  9تا 

 138سال با  29تا  25مورد،  48سال با يك هزار و  24تا  20سني های حال فاصلهبا اين

سال هر كدام  49تا  45سال و  44تا  40 مورد، 29سال با  39تا  35 مورد، 63سال با  34تا  30مورد،

سني های موارد خاص و فاصله ،مورد ازدواج 3سال نيز با  59تا  55و سال  54تا  50مورد، 7با 
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سال  10سال با زوجه زير  54 تا 50مورد ازدواج زوج با فاصله  1وجود  هستند. در ازدواجطبيعي غيرَ

 دارترين وجه مربوط به اين موضوع است.مسئله حادترين و

رسد كه نظر ميشناختي چنين بههای جمعيتبندی كلي براساس شاخصبنابراين در يك جمع

 19تا  15درخصوص موضوع مورد بحث يعني سن مناسب ازدواج از حيث عيني و ذهني گروه سني 

صورت سنين پايين و بههای ازدواجدر  شود.مي گروه سني مناسب در جامعه ايران دانستهعنوان به سال

ازسوی سازمان ثبت اين ازدواج ه شده ئمارهای ارابراساس آ ،دخترانسال و كمتر  14گروه سني  خاص

حيث تمركز از  (.1)جدول  دهدمي خود اختصاصكل كشور را بههای درصد از ازدواج 5/5احوال 

سال بسيار  10زير های و ازدواجقرار دارد سال  14تا  10وه سني گرها در بيشترين ازدواج ،هاازدواج

سال  14سني های ز حيث پراكندگي جغرافيايي ازدواج در گروها مورد است. 233محدود بوده و حدود 

يافتگي نيز از الگوی يافتگي يا عدم توسعهكشور وجود دارد و از جهت توسعههای و كمتر در همه استان

سال و كمتر بيشتر  14دهد كه موضوع ازدواج در سن مي نشانمسئله  كند. ايننمي مشخصي تبعيت

نيز ها گونه ازدواجاست. بيشترين فراواني فاصله سني ميان زوج و زوجه در اينفرهنگي های تابع متغير

حال در بررسي اين بخش مشخص شد كه درخصوص موضوع مورد . با اينسال است 10فاصله سني 

خورد و مي طبيعي ميان زوج و زوجه هرچند با فراواني كم به چشمغير سنيهای وجود فاصله ،بحث

های جهت بررسي ازدواج در اين گروه سني ازمسئله  عادی درغير وجهمهمترين مسئله  اين

مهمترين نكته درخصوص  ،شناختيجمعيتهای درواقع با معيار بررسي متغير .شناختي استجمعيت

 ثبت شده است. همين موردِهای غيرطبيعي در ازدواجهای موضوع مورد بحث وجود مواردی از فاصله

ز داليل و شواهدی است كه در تغيير ايجاد شده در موضوع مورد استناد يكي اغيرطبيعي های فاصله

واند در تمي مواردی است كه ءاما جز ،گيرد. اگرچه اين مورد دليلي بر تغيير موضوع نيستمي قرار

 د توجه باشد.موضوع موربه احكام مربوط تغيير 

 

 هاپيامد آثار وـ  فصل دوم

 هاوع و ضرورت تغيير احكام مرتبط با آن ارائه شده است به آسيبمهمترين داليلي كه برای تغيير موض

و آثاری كه به موضوع ازدواج ها به همراه دارد. پيامدازدواج در سنين پايين گردد كه ميبازو پيامدهايي 

ه شده برای ضرورت ئاشود، دليل اصلي ارمي سال نسبت داده 14خاص زير صورت در سنين پايين و به

 م شرعي و قانوني اين موضوع است.احكا تغيير

 تنها زندگي فرد را به مخاطرهاست كه نههايي سنين پايين دارای پيامد از اين نظر ازدواج در

زند. مي اجتماعي دامنهای نيز برای زندگي جمعي داشته و به آسيبپيامدهايي را بلكه  ،اندازدمي
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بارداری  يل و كاهش توانمندی دختران،، ترک تحصمطلقه شدن دختران در سن پايين و خطرات آن

عدم رضايت از رابطه جنسي و اجباری بودن بيشتر اين  ومير بيشتر در حين زايمان،مرگ ،زودهنگام

ناتواني در اداره امر زندگي  ي، بزرگ سال شدن زودهنگام و تضييع حق كودكي،گخشونت خان ها،رابطه

كشور ای در فضای رسانه است كه عمدتاًي يهايامددر زندگي زوجين ازجمله پ هاو مداخله خانواده

ضرورت  ،نامناسبهای و پيامد درباره موضوع ازدواج در سنين پايين گفته شده و با استناد به اين آثار

زير كه در های متن مثالبرای  شود.مي تغيير حكم و مداخله قانوني برای توقف اين پديده طرح

 منتشر شده است ابعاد مختلف مطالبه فعاالن اين حوزه را نشان ميعلهای اخير در فصلنامههای سال

 :دهدمي

های گي، افسردگي، خودكشي، فرار، روسپيگری، اعتياد، محروميتگسترش طالق و كودک بيو»ـ 

 شد.بامي اقتصادی و اجتماعي، زنانه شدن فقر و گسترش انحرافات اجتماعي از نتايج ازدواج زودهنگام

باشد. مي ازدواج زودهنگام در ايران حمايت قانوني و حقوقي از پديده كودک همسری ز مهمترين عللا

هنجارهای فرهنگي و سنتي زماني كه از حمايت قانوني و قضايي برخوردار باشند، تشديد شده و مقابله 

ير با آن بسيار مشكل خواهد بود. بنابراين ضرورت دارد كه در قوانين مدني و قضايي در باب ازدواج ز

احمدی، ) «سال بازنگری شود و راهكارهای مناسب حقوقي و فرهنگي برای مقابله با آن ارائه گردد 18

 .(1396كاميل، 

مثبت در بروز خشونت خانگي و ترک  يتواند عاملنتايج نشان داد كه ازدواج زودهنگام مي»ـ 

از مصاديق آزار جنسي تواند يكي تحصيل دختران باشد. ازدواج كودک از منظر روابط زناشويي مي

كودكان نيز باشد. اكثريت زنان كودک همسر، كودک مادر هم هستند. ازدواج زودهنگام اغلب باعث 

 زاده، زهرا،)افتخار «شوداستثمار كار زن ازجمله كار خانگي، روستايي يا اشتغال خارج از منزل مي

1394). 

 بلوغ فكری و اجتماعي ازدواج پذير است و دختراني كه قبل ازدهنگام آسيبازدواج زو»ـ 

آورد كه گاه به گسست مي سر برها كنند، به احتمال زياد پس از چند سال انتظارات جديدی در آنمي

 .(1381)عليايي زند، « انجامدمي مناسبات خانوادگي و ايجاد فساد اخالقي

اني ايجاد شده زماني و مكهای در اين بخش برای شناخت تغيير ايجاد شده در موضوع يا مصلحت

 زير پاسخ داده شده است كه آيا:های شتجربي و اطالعات موجود به پرسبراساس شواهد  ،بارهدر اين

 های سني با طالق بيشتری همراه است؟ نسبت به ساير گروهازدواج در سنين پايين  .1

 ؟دشوليم ميالتع. ازدواج در سنين پايين موجب باز ماندن از تحصيل و ترک تحصيل افراد واجب2

 گردد؟ومير بيشتر مادران ميو مرگزودهنگام  . ازدواج در سنين پايين موجب بارداری3

 شود؟مي )ورود به رابطه جنسي اجباری( . ازدواج در سنين پايين موجب نارضايتي جنسي4

 ؟شودمي مورد خشونت خانوادگي واقع شدن فرد . ازدواج در سنين پايين موجب5
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 شود؟تضييع حقوق كودک مي موجبن پايين . ازدواج در سني6

 شود؟مي توان در اداره امور زندگيهايي ناخانوادهتشكيل  موجب. ازدواج در سنين پايين 7

زوجين در زندگي مشترک  هایزننده خانوادهساز مداخالت آسيب. ازدواج در سنين پايين زمينه8

 افراد است؟

پاسخ داده شده و تالش شده تا ابعاد  هابه اين پرسش روش تحليل ثانويه زدر ادامه با استفاده ا

حال وضعيت هريك از پيامدها آن مورد بررسي قرار گيرد. با اينهای بر پيامدموضوع با تمركز مختلف 

توان با استناد به مي راها آماری متفاوت است. برخي از پيامدهای از حيث شواهد تجربي و داده

ذهني و نظری های زنيگمانه عدد مورد بررسي قرار داد و برخي ديگر صرفاًدر منابع مت آمارهای مختلف

و شواهد تجربي ابتدا موارد دارای وجود ندارد. از همين رو ها و شواهد تجربي درباره آنها است و داده

  سپس مواردی كه براساس مفروضات نظری بيان شده مورد بررسي قرار گرفته است.

 

 ر سن پايين و خطرات آنمطلقه شدن دختران د. 1

مطلقه  ،طور كه گفته شد يكي از موارد مطرح شده درخصوص موضوع ازدواج در سنين پايينهمان

 دليل نداشتن سن كافي و تجربه الزم،فرد به زيرا ناشي از آن است.و مخاطرات مذكور شدن دختران 

رو فرد در معرض . ازاينداردنبا مشكالت ناشي از جدايي و دفاع از حقوق خود را  هواجهتوانايي م

 .(1395)مظفريان،  گيردمي جدی روحي قرارهای آسيب

شده بيشترين رقم مربوط به گروه سني  های ثبتاز كل طالقدر اين ديدگاه با استناد به اينكه  

 چهار كمتر ازآمارهمچنين و  سال برای زوج است 29تا  25ه سني سال برای زوجه و گرو 24 تا 20

ماهه  9در شده  های ثبتاز تعداد كل طالقدرصد  48 اًحدودبرای  ،زندگي مشترک زوجينمدت  سال

بيشترين آمار طالق مربوط به افرادی است كه در سنين » گرفته شده است كهنتيجه  1386سال 

عادی بوده و از حيث علمي چنين استنتاجي غيراگرچه  .(1394زاده، )افتخار «اندپايين ازدواج كرده

سنين های ازدواجدر طالق بيشتر ـ گزاره  ،اجتماعي ديگرتحقيقات  از برخياما در  ،ار استدخدشه

 .(1395 ولدخاني و همكاران، ؛1382 زاده و همكاران،ميراحمدی) مورد اشاره بوده است ـ پايين

يك اصل موضوعه پذيرفته عنوان به در اين ديدگاه رابطه ميان سن پايين ازدواج و طالق بيشتر

های بررسي» شودمي و حتي در برخي موارد به رابطه ميان طبقات پايين و طالق بيشتر نيز اشاره شده

، باشـد )بـوث و ادواردزمي دهد كه سن ازدواج عامل مهمي در تداوم ازدواجمي مـشابه نيز نشان

 يشترگسيختگي خانواده بتر باشد احتمـال ازهـمديگر، هرچه سن ازدواج پايين( به بيان 1985

اند. در بهرههای الزم بـرای ايفـای نقـش همـسری بيشود؛ زيرا در سنين پـايين افراد از قابليتمي

ازسـوی ديگر،  )همـان(.دهـد مي حال، ازدواج در سنين بسيار باال نيـز خطر طالق را افزايش عين
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تر و قات اجتماعي پايينای كه در طبگونهبه (.1989باشد )گـود، مي مشابههای سطح تأييـد بررسي

 .(1382زاده و همكاران،ميراحمدی) «افراد دارای تحصيالت كمتر ميزان طالق بيشتر است

دليل ازدواج يگر است. بحث اول اين است كه بهيكدشود دو بحث مجزا از مي آنچه در اينجا مطرح

ي و همچنين مداخالت ازدواج در كنار عدم رضايت از روابط جنسهای فقدان مهارتو در سن پايين 

طالق در اين گروه سني باال بوده و با ازدواج دختران در اين بازه سني احتمال  ،زننده خويشاوندانهمبر

تر بودن طالق در اين گروه بيشتر يا كميابد. بحث دوم اين است كه فارغ از بحث مي افزايشها طالق آن

مسئله  پذيری بيشتر وجود يك مورد طالق نيزبفقدان توانايي الزم و آسي ،سن پاييندليل به سني

 كرد.ممنوع كننده آن يعني امكان ازدواج در اين بازه سني را ايجادهای بوده و بايد زمينه

سپس موضوع دوم  در اين گروه سني وها باالتر بودن طالقدر اين بخش ابتدا موضوع اول يعني 

در كشور و تعداد ها . جدول زير وضعيت كل طالقگيردمي مورد بررسي قرار پذيری بيشتريعني آسيب

 دهد:مي سني مختلف را نشانهای در گروهها طالق
 

 سال اخير )زوجه( پنجسال در  34تا  10هاي كمتر از . مقايسه طالق در گروه سني4 جدول

 سال
كل 

 هاطالق

كمتر از 

10 

نسبت به 

 هاكل طالق

تا 10

14 

نسبت به كل 

 هاطالق
 ددرص 19تا 15

تا  20

24 
 درصد

تا  25

29 
 درصد 34تا30 درصد

1395 181.045 0 0 1.128 62/0 18.328 12/10 33.853 69/18 40.364 22.26 35.930 84/19 

1394 163.765 0 0 1.249 76/0 18.195 11/11 32.477 83/19 37.535 92/22 31.225 06/19 

1393 163.569 2 0 1.267 77/0 18.510 13/11 34.205 91/20 38.110 29/23 30.589 7/18 

1392 155.369 1 001/0 1.203 77/0 18.500 90/11 34.244 02/22 37.442 09/24 27.710 83/17 

1391 150.324 1 0006/0 1.077 71/0 17.720 78/11 33.619 36/22 37.316 82/24 25.964 27/17 

 های آماری سازمان ثبت احوال.سالنامهمأخذ: 
 

گروه سني پرداخته شده  6به مقايسه نرخ طالق در  4در جدول شود مي الحظهطور كه مهمان

سال گذشته  پنجرا در سال  34تا  30سال تا گروهای سني  10تر از سني كمهای است كه گروه

اما نسبت طالق در گروه سني  ،داشتهروند صعودی  نرخ طالق های اخيرچند در سالهر. گيردبرميدر

كه نسبت حاليدر است.بوده در نوسان  7/0تا  6/0سال اخير از  پنجها در به كل طالق سال و كمتر 14

سال  24تا  20درصد و در گروه جمعيتي  11ها سال به كل طالق 19تا  15طالق در گروه جمعيتي 

ا ت 30درصد و در گروه جمعيتي  22تا  24سال از  29تا  25درصد و در گروه جمعيتي  19تا  23بين 

قرار  «تعداد كل»تأثير  تحت «نسبت»كه عدد آنجااز .درصد در نوسان بوده است 19تا  17سال از  34

رغم پايين بودن نسبت طالق در اين گروه علي ،شودنسبت نيز زياد مي ،گيرد و با افزايش تعداد كلمي

ر بايد نسبت طالق به برای اين منظو .توان نتيجه خاصي را استنباط كردنمي اين جدولبراساس  سني

سني مختلف های ازدواج در هر گروه سني نيز بررسي شود. جدول زير نسبت ازدواج به طالق در گروه

  دهد:مي را نشان
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 سن زوجهبرحسب  نسبت طالق به ازدواج. 5 جدول

 سال

گروه سني 

 10كمتر از 

 سال

 10گروه سني 

 سال 14تا 

 15گروه سني 

 سال 19تا 

 20گروه سني 

 سال 24تا 

 25گروه سني 

 سال 29تا 

 30گروه سني 

 سال 34تا 

1391 53/0 66/2 68/6 23/12 05/24 51/47 

1392 99/0 91/2 87/7 55/13 14/25 17/49 

1393 0 14/3 64/8 14/15 79/26 66/51 

1394 0 38/3 25/9 90/15 12/27 04/50 

1395 0 88/2 25/9 87/16 21/28 41/51 

 سازمان ثبت احوال. سالنامه آماریمأخذ: 

 

در  مختلف پرداخته شده است. های سنيبه بررسي نسبت طالق به ازدواج در گروه 5در جدول 

در نوسان  درصد 4/3تا  7/2سال و كمتر از  14سال اخير نسبت طالق به ازدواج در گروه سني  پنج

درصد  9/5رسيده كه با  2/9سال اين رقم در بيشترين نرخ خود به  19تا  15در گروه سني  بوده است.

كننده باشد كه بيانمي درصد 8/16سال اين رقم  24تا  20در گروه سني  .افزايش مواجه بوده است

سال اين تفاوت برابر با  29تا  25افزايش چشمگيری در نسبت طالق به ازدواج است. در گروه سني 

سال اين  34تا  30ر گروه سني دهنده ادامه اين روند افزايشي است و دناست كه نشا درصد 2/28

شود نسبت های جمعيتي افزوده ميهرچه بر سن گروه ،رسد. به بيان ديگرمي درصد 6/51عدد به 

سال و كمتر  14بنابراين تفاوت نسبت ازدواج به طالق در گروه سني  .يابدمي طالق به ازدواج افزايش

 ،اين شاخصبراساس  در نتيجه رسد.صد ميدر 50به  سال تقريباً 34تا  30در مقايسه با گروه سني 

ديگر های های جمعيتيسال و كمتر نسبت به گروه 14 دختران نسبت طالق به ازدواج در گروه سني

ن گروه سني ، اگرچه اينيزطالق به ازدواج افزايشي نسبت . از حيث روند قرار داردترين ميزان در پايين

اما نرخ اين افزايش در  ،سال گذشته است پنجاج در شاهد افزايش يك درصدی طالق نسبت به ازدو

 14دختران نيز گروه سني  طالق زايشبنابراين از حيث نرخ اف .درصد است 5ديگر حداقل های گروه

حال ممكن است با توجه به سن پايين و با اين .باشدمي دارا ترين نرخ طالق راپايين ،سال و كمتر

تي به گروه سني باالتر منتقل طالق اين گروه جمعي ،ين گروه سنيدر او عامليت فقدان قدرت انتخاب 

درواقع بايد مشخص  برای ارزيابي ميزان درستي اين ادعا بايد الگوی طالق در كشور بررسي شود. .شود

 ثر است يا خير؟ؤدر پايين بودن نرخ طالق در اين گروه سني م« عامليت»شود كه آيا فقدان عنصر 

 دهد:مي را در كشور نشان جدول زير الگوی طالق
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 سال اخير پنجطول ازدواج برحسب  تعداد طالق ثبت شده. 6 جدول

 هاكل طالق سال
كمتر از 

 سال يك
 درصد سال سه درصد سال دو درصد سال يك درصد

 چهار

 سال
 درصد

1395 181.049 19.979 11 19.418 7/10 16.240 9/8 14.006 7/7 11.603 4/6 

1394 163.765 21.451 13.0918.482 2/11 14.650 9/8 12.390 6/7 10.448 4/6 

1393 163.569 22.860 14 18.747 5/11 129.15  2/9 12.184 4/7 10.332 3/6 

1392 155.369 22.035 2/14 18.659 12 14.311 2/9 11.562 4/7 10.044 5/6 

1391 150.324 21.127 1/14 17.719 8/11 13.830 2/9 11.834 9/7 10.094 7/6 

 آماری سازمان ثبت احوال.های سالنامهمأخذ: 

 

، بيشترين ميزان طالق سال اخير پنجان ثبت احوال كشور در سوی سازمبنابر آمار منتشر شده از

درصد  24 جدول فوقبراساس  سال اول زندگي زوجين ثبت شده است.در  ،برحسب طول زمان ازدواج

سال  پنجها نيز در درصد طالق 43دهد و ی ميها در كمتر از يك سال و سال نخست زندگي روطالق

توان با اطمينان بيشتری نسبت به پايين بودن طالق در اساس چنين الگويي ميبر ،افتدمي اول اتفاق

 جدول زير و با توجه به الگوی طالق در كشور،براساس  سخن گفت. و كمتر، سال 14گروه سني 

 .است سال 29تا  25به گروه سني  بيشترين ميزان طالق در سال اول زندگي مربوط

 

 بيشترين طالق ثبت شده در طول زندگي زوجين. 7جدول

 (بيشترين طالق در گروه سني )زوجه طالق ثبت شده نسبت به طول زندگي سال

 سال 29تا25 كمتر از يك سال اول زندگي 1395

 سال 29تا  25 كمتر از يك سال اول زندگي 1394

 سال 29تا  25 زندگي كمتر از يك سال اول 1393

 سال 29تا  25 كمتر از يك سال اول زندگي 1392

 سال 29تا  25 كمتر از يك سال اول زندگي 1391

 همان. مأخذ:

 

ها و به كل طالق ،سال و كمتر 14دختران درصدی طالق در گروه سني 7/0با توجه به نسبت 

ها در اين گروه سني و همچنين جها نسبت به ازدوادرصدی طالق 2/3همچنين با توجه به نسبت 

 سال انجام 29تا  25ها در سال اول زندگي و در گروه سني الگوی طالق در كشور كه بيشترين طالق

ديگر بيشتر است، ترديد های درخصوص اين ادعا كه طالق در اين گروه سني نسبت به گروه ،شودمي

اين گروه سني های ازدواج شواهد فوقاس براس رسد كهنظر ميبه ،عبارت ديگربه جدی وجود دارد.

تحقيق ترابي و مسگرزاده های يافته های سني ديگر هستند.دارای پايداری بيشتری نسبت به گروه

ای كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه افزايش نكته»كنند.مي ييدأ( نيز اين نتايج را ت1395)

افزايش ميزان طالق با اخير، همراه  هويژه در پنج دهن، بهميـانگين سـن در نخسـتين ازدواج در ايرا
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 .«بوده است

 اما درخصوص بحث دوم ،تجربي استهای بحث اول در اين موضوع فاقد شواهد و دادهچند هر

مورد طالق در اين گروه سني است كه  1000ملي كه نبايد از نظر دور داشت وجود أنكته قابل ت

فراواني طالق در اين گروه  اگرچه سال و كمتر دارد. 14گروه سني حكايت از ثبت واقعه طالق در 

خود به ارها بسيار پايين بوده و اين گروه سني بخش بسيار كمي از طالقها سني نسبت به ساير گروه

پذيری باال مسئله طالق در اين پايين و آسيبهای دليل سن كم، مهارتاما به ،اختصاص داده است

ناپذيری برای فرد و تواند تبعات جبرانمي به اين موضوع توجهيبيو  داردهميت گروه سني بسيار ا

 جامعه در پي داشته باشد.

دليل به شود كه بخشي از موارد ازدواج در سنين پايين منجر به طالق شده ومي بنابراين مشخص

زوجه مورد توجه قرار  طبيعي زوج وغير آن، اين موضوع بايد در كنار فاصله سنيو آثار منفي ها پيامد

گيری و حساسيت بيشتری های اين گروه سني با سختگرفته و تناسب ميان زوج و زوجه در ازدواج

مسئله  استفاده از ابزار قانوني برای حل اينهای با توجه به محدوديتمسئله  برای رفع ايناعمال شود. 

 ه شده است.ئارا ين گزارش راهكارهاياي هایدليل ماهيت فرهنگي و اجتماعي آن، در بخش پيشنهادبه

بلكه  ،باشدنمي محل بحثدر اينجا داليل و علل تعداد طالق در اين گروه سني  روشن است كه

 بديلنظريه  سه ،اين موضوع مطرح شده موردنظر بوده است. درخصوص داليلهای بررسي پيامد صرفاً

 وجود دارد كه نيازمند بررسي تجربي است:

 .داندمي را فقدان عامليت و قدرت انتخاب در اين گروه سنيها پايين بودن طالق علت ،نظريه اول

اوليه زندگي صورت های طالق در سال ،گيری دخترانتصميمدليل قدرت پايين به اين صورت كه به

 يابد.مي بعد انتقالهای به دورهگيرد و نمي

اخالقي تر زوجين نسبت به خصوصيات نظريه دوم بر عنصر سازگاری باال و پذيرش بيش ،در مقابل

  دهد.مي گي منعطف بودن آنان نسبتالق كم در اين گروه سني را به ويژكيد كرده و عامل طأيكديگر ت

اين های در اين گروه سني اين است كه اگرچه ازدواجها در نظريه سوم علت پايين بودن طالق

شوند( مي عقدشان خوانده شده و نامزد رفاً)ص شودمي تبسالگي ث 14تا  10گروه سني در بازه سني 

سالگي بوده و به همين خاطر نيز ميزان طالق در  15بعد از  اما آغاز زندگي مشترک اين افراد معموالً

 اين گروه سني پايين است.

 

 ترک تحصيل بيشتر دختران. 2

 دليل ازدواجش بهدختران از آموزشود ترک تحصيل و محروم ماندن مي پيامد ديگری كه به آن اشاره

ترين مانع ادامه تحصيل كودكان است و ترين و بزرگازدواج اصلي ،اينبراساس  سنين پايين است. در
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مسئله  ازعد شود. برای بررسي اين بُمي اولين علت ترک تحصيل در كودكان باالخص دختران قلمداد

 منابع مختلف آماری و تحقيقاتي مورد بررسي قرار گرفته است.

 آمار رسميبراساس  حروميت از تحصيلم الف(

مانده از تحصيل در آموز بازهزار دانش 140به گفته كارشناسان آموزش و پرورش درحال حاضر حدود 

های وجود دارند كه در اين بين استانسال  17تا  7گروه سني  مقطع اول تا ششم و در

 ،حالبا اين .اندخود اختصاص دادهبهبيشترين آمار را غربي  ربايجانكرمان و آذ، بلوچستانوسيستان

هزار نفر يعني كمتر از نيم درصد  140از  نفر 700هرساله حدود  آموزش و پرورش آمار رسميبراساس 

اگر پراكندگي استاني آمار بازماندگان از تحصيل را  1.انددليل ازدواج ادامه تحصيل ندادهبهاين كودكان 

متوجه  ،مقايسه كنيم (9 صفحه 2جدول  )ر.ک: سنين پايين ج دربا پراكندگي استاني آمار ازدوا

بلوچستان در اين مورد از هر دو حيث رتبه بااليي دارد و دو استان وشويم كه تنها استان سيستانمي

ازدواج در سنين از حيث ه بااليي قرار دارند، بدر رتمحروميت از تحصيل كه از جهت مسئله ديگر 

صورت خاص استان كرمان از حيث نسبت ازدواج به .انداختصاص دادهخود به را تریرتبه پايين ،پايين

عنوان نخستين بنابراين به استان در رده بيستم كشور قرار دارد.های ازدواج به كل سنين پايين

همچنين پاسخ رسمي نهاد اصلي متولي  .شودمي داراز طريق چنين تطابقي خدشهمورد  اين شاخص،

بسيار كم و در حد ناچيز تأثير  حاكي از عامل ازدواج در مسئله محروميت از تحصيلاين حوزه بر نقش 

 11تا  6جدول زير آمار بازماندگان از تحصيل  2.عامل ازدواج بر بازماندگي از تحصيل كودكان است

 :دهدبندی استاني نشان ميرتبهبراساس  سال اخير را سهسال در 

 

 3بندي استانيرتبهبراساس  سال سهسال در  11تا  6 ماندگان از تحصيل. آمار باز8 جدول

 نام استان

تعداد بازماندگان از 

ساله  11تا  6تحصيل 

 1395 سال تحصيلي

تعداد بازماندگان از 

دليل ازدواج تحصيل به

 سال اخير سهدر 

بازماندگان از تحصيل 

در هر  طور تقريبيبه

 سال آموزشي 

 از كلدرصد 

 6/1 205 620 12.461 خراسان رضوی

 4/0 136 408 33.327 بلوچستانوسيستان

 2/3 120 362 3.710 شرقيربايجانذآ

 6/0 44 134 7.051 غربيربايجانذآ

 4/0 62 187 12.568 خوزستان

 5/0 43 129 7.225 كرمان

 .121160/200نامه معاونت آموزش ابتدايي استان تهران به شماره پاسخ :مأخذ

 

                                                 
 .1396پرورش معاونت آموزش ابتدايي استان تهران، شهريورماه  و . مصاحبه با كارشناس آموزش1

 .6431/16200عطف به نامه شماره 121160/200نامه معاونت آموزش ابتدایی استان تهران به شماره .پاسخ2

 .121160/200ار اعالم شده توسط معاونت آموزش ابتدايي استان تهران عطف به نامه شماره آم .3
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در بيشترين ميزان ها استانمحروميت از تحصيل در  آماردهد نشان ميطور كه جدول فوق همان

بسيار ناچيز ازدواج بر ترک تأثير  دهندهكه نشان ، امریدرصد است 4/0ترين ميزان درصد و كم 1

ن خراسان رضوی و آموزان بازمانده از تحصيل استادرصد از دانش 6/1 ،عبارت ديگربه .باشدمي تحصيل

آموزان درصد از دانش 2/3ستان وبلوچويستاناز تحصيل استان س هآموزان بازماندشدرصد از دان4/0

های اند. در مورد استاناز تحصيل محروم مانده ،ليل ازدواجدشرقي بهربايجانذبازمانده از استان آ

 تنشيني باال و مهاجرحاشيهكه عواملي مانند  رسدنظر ميشرقي و خراسان رضوی نيز بهآذربايجان

ترک تحصيلكرده هر استان آموزان بت تعداد كل دانش. نسداشته استبسيار زيادی بر اين مسئله تأثير 

ي گويای اين واقعيت است كه عوامل اصل ،دليل ازدواج همان استانآموزان ترک تحصيلكرده بهبه دانش

نيافتگي توسعه عدم دسترسي به فضای آموزشي مناسب، را بايد در عللي مانند: محروميت از تحصيل

ساعات و در نهايت  مختلط بودن فضای آموزشي نگرش فرهنگي والدين، شاغل بودن كودكان، مناطق،

 آموزشي نامناسب در روستاها جستجو كرد.

مانده از طرح شناسايي كودكان باز»مربوط به  آمار رسمي ديگری كه در اين زمينه وجود دارد

كار و رفاه  وزارت تعاون، اه و امور اجتماعيرف معاونتسيله وبه 1395 ماهتير 20كه در است « تحصيل

و  رداخته شده استدر اين طرح به شناسايي علل ترک از تحصيل كودكان پ .انجام شده است اجتماعي

 3، دليل معلوليتهزار كودک به 7 و فقردليل به هزار كودک 8 دهد كهمي نشاندست آمده نتايج به

كودک  552و هزار  1، دليل فوتكودک به 814و  هزار 1، مهاجرت از كشورعلت كودک به 554 هزار و

دليل امتناع كودک به 676و  هزار2، ايلدليل عدم تمكودک به 487و  هزار1، علت دوری از مدرسهبه

های گرفته شده كودک نيز به تماس 763اند و نام از چرخه تحصيل بازماندهمدير مدرسه از ثبت

دليل تواند بهدليل ازدواج نشده است كه ميی به ترک تحصيل بهادر اين گزارش اشاره .نداهپاسخي نداد

انجام  1395با توجه به اينكه تحقيق در سال  1.آموزاني در نمونه اين طرح تحقيقاتي باشدنبود دانش

زارش ازدواج بر ترک تحصيل يكي از موارد مطرح بوده است از عدم اشاره گتأثير  شده است و موضوع

 گونه استنباط كرد كه نقش اين عامل كمرنگ است.توان ايناين عامل ميتأثير  به

احمد توسط آموزش و بويروگيلويهكه هرمزگان، كه در سه استان كردستان، یپژوهش ديگرنتايج 

صورت گرفته است « ها از تحصيل كودكان دخترعلل ممانعت خانواده»پرورش و يونيسف با محوريت 

دختر مال » ترين علت ترک تحصيل اين است كه در ديدگاه والدين اين كودكاند كه مهمهدمي نشان

ها در صورتي با تحصيل دختران خود موافقت و خانوادهاقتصادی ندارد ت و تحصيل او صرفه ديگران اس

رغم نتايج اين تحقيق . علي(1388)آتشك،  «كنند كه هزينه تحصيل آنان توسط دولت پرداخت شودمي

عامل تأثير  يونيسف در اشاره بههای ه با همكاری يونيسف انجام شده است، ارجاع و استناد به ارزيابيك

                                                 
 .121160/200. پاسخنامه معاونت آموزش ابتدایی استان تهران به شماره 1

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصیص علوم اجتماعی 
کـتـاب، مـقالـه، ژورنـال، مجـلـه



گـارهـ
ـمـای انـ

 تارن

Engare.net

   

 ___________________________________________________________  

 

 

21 

 خورد.مي چشم  ازدواج در سنين پايين  بر محروميت از تحصيل در كشور در منابع مختلف به

 در فصلنامه شورای «بررسي تساوی جنسيتي در دسترسي به آموزش»ای كه با عنوان در مقاله

های رسمي انتشار يافته است به مهمترين عوامل عنوان يكي ديگر از نهادفرهنگي اجتماعي زنان به

نوع مدرسه  اساس اين مقاله،بر .ته شده استثر بر دسترسي كمتر دختران به آموزش در ايران پرداخؤم

ها داد آموزشگاهای كه تعگونهبهاست  وی ايجاد نشدهتسهيالت و تجهيزات برای دو جنس به تسانيز و 

و واحد آموزشي  6394در مناطق روستايي برای پسران  1385راهنمايي در سال تحصيلي در دوره 

و برای دختران آموزشي  واحد 7606و در شهرها برای پسران آموزشي  واحد 6047برای دختران 

فضای تلط بودن كالس مختلط وجود دارد كه مخ 11241است. همچنين  ودهواحد آموزشي ب 6939

فرستادن دختران به مدرسه است. مسئله ساعات نترين موانع ترغيب والدين برای آموزشي يكي از مهم

دختران به  خصوص در روستاها باعث دسترسي كمعواملي است كه به ديگر زشي نامناسب ازآمو

مكان كار دختران در محيط خانه در روستاها اشاغل بودن كودكان و نياز به زيرا شود.آموزش مي

علل دسترسي كم  ساير نيز از نيافتگي مناطقتوسعه كند.دسترسي كودكان به آموزش را دشوار مي

، محروم ماندن از تحصيل برای آخرين علت عنوان شده در نهايت التعليم به آموزش است.گروه واجب

 .(1388)آتشك، ازدواج در سنين پايين دختران است

ثر بر ترک تحصيل ؤم محيطي و اجتماعي عوامل»ن اويبا عن كه ديگریهای در پژوهش

بررسي ميزان » 1390-1389ب در سال تحصيلي آهای شهرستان مياندودبيرستان دخترآموزان دانش

ي عوامل مرتبط با بررس»، «1379تپه در سال آموزان مدارس راهنمايي گلعلل ترک تحصيل دانش

علل صورت پذيرفته است  «1382فامنين سال آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي ترک تحصيل دانش

 ها نبود فرصت برابر تحصيلي،ر همه پژوهشعلل مشترک د .استذكر شده  متفاوتي برای ترک تحصيل

زودهنگام  های انجام شده ازدواجتنها در يكي از پژوهش نبود امكانات آموزشي و فقر عنوان شده است و

 .(1382، عسگریو  1379 ،محسنيو 1391 ،)اقدسي از علل ترک تحصيل عنوان شده است

آمار و شواهد تجربي در هيچ يك از آنها ازدواج در سنين براساس  رغم نتايج اين تحقيقات كهعلي

 در زمينه پديده كودکكه  «طنين سكوت»كتاب در  است، ثری در ترک تحصيل نداشتهؤپايين نقش م

دليل ترک تحصيل كودكان  اولين ،ازدواج كد شده كهؤمتأكيد  بر اين نكته ،همسری انتشار يافته

 . استالتعليم واجب

از آن زودهنگام  ژوهشي جامع در زمينه ازدواجعنوان پكه به تازگي روانه بازار شده و بهاين كتاب 

پردازد و مي دختران با ازدواج خود به رابطه ترک تحصيل كودكان خصوصاً 104شود در صفحه ياد مي

 شك ازدواجبي»و ها نقطه شروع دوری از تحصيل و مدرسه هستند تمامي ازدواج بر اين باور است كه

برای كتاب مذكور كته عجيب آنكه ن .«كودكان يك نقطه پايان برای تحصيالت دختران استزودهنگام 

تواند با گويد زوج ميمي اشاره به يك مورد قانوني كه صرفاًو  كندنمي ارائه گونه شواهدیاين ادعا هيچ
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در اين  1كند.، اشاره ميعمل آوردداليلي مانند به مصلحت نبودن از ادامه تحصيل زوجه ممانعت به

نات مين وسايل و امكاأقانون ت» (1در ماده ) ن قانون ارجاع داده شده است كهكتاب درحالي به اي

ارد و در ماده تواند كودک را از تحصيل باز دكس نميأكيد شده هيچت« تحصيل اطفال و جوانان ايراني

يد موجبات سال با 18كودک زير  انشده است كه پدر و مادر يا سرپرستتأكيد نيز  همين قانون (5)

واهند جزای نقدی و جبران مافات خ پرداخت صورت مجبور بهدر غير اين ،دنتحصيل او را فراهم آور

آموزان د كه دانشس اشاره كري مدارينامه اجرا( آيين53)توان به ماده ميبر اين قانون، عالوه .بود

مانند  ،آموزانل ازدواج با ديگر دانشئداری از بروز مساوانند با رعايت سادگي كامل و خودتهل ميأمت

اشاره  مستندی به شواهد مذكور تنها در كتاب. بنابراين نهمدارس روزانه به تحصيل بپردازند سايرين در

 است. ناصحيحقص و انيز نه شده ئارانشده بلكه استنادات حقوقي 

مهمترين عامل های مرتبط با اين موضوع است كه يكي از كتابنيز  «حلقه»در كتاب 

زيرا ازدواج موجبات ترک  ،شودبرشمرده ميزودهنگام  ازدواج ،خصوص دخترانهرشدنيافتگي كودكان ب

ودكان به مقوله كتاب با اشاره به خطرات ناشي از ازدواج ك 149در صفحه  آورد.مي تحصيل را فراهم

های ها باز ماندن از دورهمهمترين پيامد اين ازدواج» شده و آمده است:محروميت از تحصيل اشاره 

در ادامه  نويسنده همچنين .«يافتن به سطح تحصيالت معقول و مطلوب جامعه استنآموزشي و دست 

در ـ  سيستان و بلوچستانـ  هاترين استاناز يكي از محرومكه  در گزارشي» :افزايدمي توضيحات خود

 .اندكرده درصد زنان علت ترک تحصيل خود را ازدواج ذكر 2/1 در دست داريم 1379اواخر سال 

و بدون تخصص زودهنگام  دنبال آن ورودشود كه بهباعث ترک تحصيل پسران نيز ميزودهنگام  ازدواج

طور كه همان .(150: 1395مظفريان، )« و مهارت علمي به دنيای اشتغال هم پيش خواهد آمد

. اندترک تحصيل كرده ،دليل ازدواجدرصد زنان به 2/1كه است شود در متن كتاب آمده مشاهده مي

 ،ای برقرار استرابطهزودهنگام  اين عدد هرچند بين ترک تحصيل و ازدواجبنابراين در صورت صحت 

تر از دو ق ادعای اين كتاب تنها كمطب ،درواقع .ترک تحصيل، ازدواج زودهنگام نيستاما علت اصلي 

 است.زودهنگام  دليل ازدواجالتعليم بهافراد واجبدرصد ترک تحصيل 

)پژوهش كيفي( كه توسط  در پژوهش ديگری با عنوان بررسي موانع تحصيل دختران روستايي

گونه انجام شده است با توجه به كيفي بودن تحقيق اين 1394زاده و همكاران در سال فرضي

 بندی شده است: جمع

گيری ماعي، فرهنگي و اقتصادی در تصميمای از عوامل اجتپژوهش، مجموعههای براساس يافته»

: عدم باور والدين به ضرورت تحصيل ؤثر است. اين عوامل عبارتند ازبرای تحصيل دختران روستايي م

يعات مردم به سبب خروج كيد بر ازدواج زودهنگام دختران، گسترش شاأيا ادامه تحصيل دختران، ت

                                                 
 .تواند مانع آن شوداگر شوهر تحصيالت زن را در منافات با مصلحت و منافع خانواده يا آبروي زن ببيند مي .1
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طور كه . همان(1395 زاده و همكاران،فرضي) «دختران از منزل و تبعيض ميان فرزند دختر و پسر...

يكي از عوامل عنوان به كيد بر ازدواج زودهنگام و نه خود ازدواجأشود در اين تحقيق نيز تمي مالحظه

باورها نقش بسيار »گيری شده است كه نتيجه گونهدر ميان ساير عوامل ذكر شده است و در ادامه اين

 .)همان( «مهم در عدم تحصيل يا ترک تحصيل دختران روستايي دارند

در پژوهشي به بررسي تأثير تشكيل خانواده در  (1383) احمدیيار»از همين طيف مطالعات 

ر دبه ترک تحصيل  ويژه اقدامطور به عبارت ديگر ازدواج زودهنگام بر تحصيالت وسنين نوجواني يا به

ساله كشور انتخاب و سپس افراد  19ـ10بدين منظور افراد مؤنث  .پرداخته استدو سطح فرد و استان 

اند. ازدواج كرده در اين گروه سني با همساالن ازدواج نكرده از نظر ترک تحصيل با هم مقايسه شده

درصد  40درصد در شهر تهران تا  7/7درصد دختران از  20مطالعه حاضر با اذعان به اينكه بيشتر از 

اند، ازدواج زودهنگام را سالگي ازدواج كرده18در مناطق روستايي سيستان و بلوچستان قبل از 

نكته  (1383احمدی،يار) «كندمهمترين عامل در ترک تحصيل زنان ازدواج كرده نوجوان معرفي مي

ف سنجش وضعيت با هد عمدتاً وهشدر اين پژ داده مورد استناد در اين تحقيق اين است كه مهم

در آن مطرح نبوده است. آنچه  ساساًله ترک تحصيل ائآوری شده و  مسسالمت ايرانيان جمع

هل و وضعيت تحصيل بوده است. او با أياراحمدی انجام داده است بررسي رابطه دو متغير وضعيت ت

ترين عامل ر سنين پايين مهممشاهده همبستگي ميان اين دو متغير نتيجه گرفته است كه ازدواج د

ترک تحصيل نوعي تقدم مسئله  اند درطور كه تحقيقات ديگر نشان دادهترک تحصيل است. همان

های دليل فقدان زيرساختوجود دارد. يعني افراد ابتدا به درخصوص ساير عوامل نسبت به ازدواج

حال ياراحمدی كنند. با اينمي كنند و سپس در سن پايين ازدواجمي آموزشي، فقر و ... ترک تحصيل

 ستگي نتيجه علي گرفته است كه اعتبار آن مخدوش است.باز يك نسبت هممسئله  بدون توجه به اين

 جريانات خبريمحروميت از تحصيل در  ب(

نمايي در باز ،شواهد تجربيبراساس  بسيار اندک عامل ازدواج در محروميت از تحصيلتأثير  رغمعلي

برای مثال خبرگزاری پانا در تاريخ  .شده است بسياری تأكيدش پررنگ اين عامل ای به نقرسانه

را عامل ترک تحصيل دختران در خراسان شمالي  ،زودهنگام با عنوان ازدواجدر گزارشي  25/4/1396

 ای تلفنيمصاحبه 1396ماه سالدر مردادبرای بررسي صحت و سقم اين خبر  .عنوان كرده استازدواج 

آمار كودكان ترک تحصيلي سال  كه طي آن،انجام شد وزش ابتدايي خراسان شمالي آم با معاونت

 1.نفر اعالم شد پنجدليل ازدواج به 1395-1396

در  1395ماه بازماندگان از تحصيل در بهمنسوی آموزش و پرورش آمار ئه شده ازمطابق آمار ارا

م ول مستقيئاگر سخنان مسدرواقع  ست.بوده انفر  1640سال  11تا  6در گروه سني شمالي خراسان 

                                                 
 كننده اين گزارش انجام شده است. صاحبه توسط يكي از همكاران تهيه. اين م1
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هزار و  1  از 1نفر اعالم كرده است مبنا قرار دهيم پنجدليل ازدواج را اين حوزه كه عدد ترک تحصيل به

 اند.ل كردهدليل ازدواج ترک تحصينفر به پنجها تنكرده، نفر ترک تحصيل 640

ه نقل از معاون آموزش متوسطه ب 12/8/1396پايگاه خبرگزاری مهر در تاريخ  ،در موردی ديگر

ها بيان كرده و اين آموزش و پرورش ازدواج زودهنگام را مانع ادامه تحصيل دختران در برخي استان

سه در زمان مناسب يا وجود افشان بر نبود مدركه زر را تيتر گزارش خود قرار داده است. درحاليخبر 

به ازدواج نيز  يد كرده و در كنار عوامل مختلفكأت ،كافي برای فضای آموزشي احداث شدهآموز دانش

  .استنمايي شده موردنظر مسئله ازدواج بزرگ خبرگزاریاما در  ،بوداشاره كرده 

عنوان عوامل فقر و ازدواج زودهنگام را به 7/3/1396سايت خبری فرهنگيان نيوز هم در تاريخ 

 .ردنيوز نيز همين توضيحات مصداق دادر مورد سالمت  2دهد.تحصيل تيتر گزارش خود قرار ميترک

دليل ازدواج آموزان بازمانده از تحصيل بهبر تعداد دانشها و آمار رسمي مبنيدر اين اخبار به يافته

عنوان يكي از علل بازماندگي از تحصيل در برخي مناطق زودهنگام اشاره نشده و فقط به اين موضوع به

به بياني ديگر با اينكه  گيرد.كوچ قرار ميت و معلولي ،دوزبانگي ر،از داليلي مانند فقپس اشاره شده كه 

عنوان تيتر مطلب گزاری بهاما توسط اين خبر ،ترک تحصيل نيستثر در ؤعامل مزودهنگام  ازدواج

 استفاده شده است.

به  3«ثركنندهأتحصيل همچنان درشت و متآمار ترک»رساني راه دانا نيز با تيتر شبكه اطالع

ط ازدواج و ترک تحصيل اشاره كرده است. همچنين سايت خبری خبر فارسي در تاريخ ارتبا

ماندن دختران از تحصيل زدواج اجباری و فقر را عوامل بازبه نقل از شهين موالوردی ا 15/8/1395

 داند. مي

ست كه در تاريخ ا ديگری عنوان خبر« تحصيل دختران در سردشتعلت ترک ،زودهنگام ازدواج»

. اين خبر يكي از ه استتشر شدسايت خبرگزاری جمهوری اسالمي ايران مندر  21/9/1395

گزارش آمار بازماندگان از تحصيل اين در  .گان از تحصيل استترين اخبار مربوط به بازماندتناقضپر

ای نشده علت ترک تحصيل آنان هيچ اشارهبهاما  ،تن از آنان دختر هستند 18نفر اعالم شده كه  69

آموز در علت ترک تحصيل دختران دانشزودهنگام  ازدواج» حال تيتر اين گزارش بهبا اين ،ستا

 اختصاص يافته است. «سردشت

 7نيوز موضوع ازدواج دختران در سايت خبری ايسكا 1395 ماهتير 21در گزارشي ديگر در تاريخ 

زارش به آمار كودكاني كه در در اين گ گيرد.سك سفلي مورد بررسي قرار ميساله در روستای پ 11تا 

( در اين بين محروميت از 21/6/1395 ،نيوز)ايسكا شودمانند اشاره مياين روستا از تحصيل باز مي

                                                 
 استناد به آن احتياط كرد. درخصوص بايد . با توجه به اينكه اين عدد در گفتگوي تلفني اعالم شده است 1

 تيتر شده است.  7/3/1396اين خبر با همين عنوان توسط سايت خبري خبر فارسي در تاريخ  .2

 .27/3/1395مورخ  ،615663شناسه خبر  .3
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تكذيب و  دليل ازدواج زودهنگام از اخباری بود كهيل كودكان در روستای پسك سفلي بهتحص

با ( 1396)سال جاری  ماهدر تيرشدن ميزان درستي اين خبر  برای روشن .توضيحاتي را در پي داشت

وضعيت نامناسب عواملي نظير كه به گفته وی  ،يرفتی تلفني صورت پذامصاحبه 1دهيار منطقه

و ای مشخص برای كودكان نبود برنامه، مناسب آموزشي برای كودكان نبود بستر، تحصيلي در روستا

ماندن كودكان روستا از ادامه بازهای لفهؤمهمترين ممحروم بودن آنها از فضای آموزشي مناسب 

 است. عنوان شدهتحصيل 

ون آموزش و تحقيقات مجلس در ينظر كارن خانلری عضو كميساخبار عنوان شده بايد اظهاربه 

زدواج دهد كه پس از ااز وجود تعداد زيادی از دختران خبر مي اضافه كرد كهنيز را  3/4/1394تاريخ 

نظر آقای خانلری ازدواج در سنين پايين علت محروميت از توانند ادامه تحصيل دهند. در اظهارنمي

وی در  .های بزرگ وجود نداردمشكل در شهركيد شده كه اين أتحصيل دختران شمرده شده و ت

كه  درحالي، كندمي نظر كفايتبه بيان اظهار نكرده و صرفاًارائه  مصاحبه خود هيچ نوع شواهد تجربي

 14تا  10در گروه سني  1394ثبت شده در سالهای با توجه به آمار و پراكندگي تعداد ازدواج

قرار  بعدیهای در رتبه بلوچستان و خوزستانونند تهران و همدان بعد از سيستانماهايي استان

عنوان ه عامل ازدواج بهطرفوجود اين تناقضات در اظهارنظرها نشانه ديگری از بازنمايي يك .گيرندمي

 ثر بر ترک تحصيل است.ؤعامل م

معاونت آموزش ابتدايي آموزش و پرورش به نقل از  19/6/1396گزاری ايلنا در تاريخ سايت خبر

ازدواج از  مانند،های مرزی از تحصيل در مقطع متوسطه بازميدرصد دختران در استان 50» جمله

كه چندی پيش روزبه كردوني حاليدر 2خود قرار داد.را تيتر خبری « عوامل اصلي ترک تحصيل

نشيني را از داليل ترک تحصيل در كوچدوزبانه بودن و  های اجتماعي وزارت رفاه فقر،كل آسيبمدير

 .(19/6/1396، )ايلنا های مرزی كشور برشمرده بوداستان

ازنمايي و بشود كه مي مل در مباحث و علل عنوان شده اين نتيجه حاصلبا بررسي و تأ

شود كه فاقد شواهد يا پژوهشي تجربي ازدواج بر ترک تحصيل درحالي منتشر ميتأثير  سازیبرجسته

ترک تحصيل بر عامل ازدواج تأثير  نماييز بزرگوالن نيئنظرهای مسراظهابرخي در همچنين است. 

عامل ازدواج در سنين ير تأث ازگونه اغراقرسد نوعي بازنمايي نظر ميبه و كودكان بارز و برجسته است

ها رخ داده است كه چه تعمدی و چه ناآگاهانه محروم ماندن كودكان از تحصيل در رسانهبر پايين 

 فاقد هرگونه پشتوانه تجربي و آماری است.باشد 

ازدواج كودكان علت اصلي باز ماندن از تحصيل افراد جامانده از  ،های موجودبا توجه به آمار و داده

حال با اين است.ساز ترک تحصيل و محروم ماندن افراد از آموزش ست و علل مختلفي زمينهآموزش ني

                                                 
 كننده اين گزارش انجام شده است. . اين مصاحبه توسط يكي از همكاران تهيه1

 د.شهمدلي نيز چاپ  ههاي خبري ديگر در همان روز منتشر و در روزناموسليه سايتاين خبر همزمان به .2
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مهمترين  سنين پايين ازدواج»نمايي گزاره درحال بزرگ ـدانسته يا نادانسته ـ كشور  ایجريان رسانه

شده  ئههای اراشواهد مختلف و آماربراساس  كه درحالي .باشدمي «عامل در ترک تحصيل دختران

مل محروميت از تحصيل و علل اقتصادی مهمترين عوامناسب  عدم دسترسي به فضای آموزشي»

 .(1391شيركرمي و ديگران،و  1396حيدرزادگان، ؛1388 )آتشك، «هستند

نمايي و تا حد زيادی ثير عامل ازدواج بر محروميت از تحصيل بزرگأدرباره تحال، اگرچه با اين

دهد كه در كنار دو مي ود مواردی از ترک تحصيل ناشي از ازدواج نشانگيرد اما وجمي اغراق صورت

برخي موارد و نيز  زوج و زوجهغيرطبيعي فاصله سني وجود برخي موارد ذكر شده سابق يعني مسئله 

در در سنين پايين مرتبط با موضوع ازدواج مسئله سومين عنوان به درخصوص اين مورد هم ،طالق

 هاكه در بخش پيشنهاد توجه كافي صورت گيردبايد كام مرتبط با موضوع نظام قانونگذاری و اح

 ه شده است.ئراهكارهايي ارا

 

 و خطرات آن براي سالمتي مادر و كودکزودهنگام  بارداري. 3

سال با آن  18ست كه مادران در گروه سني كمتر از ا يخطرات درباره موضوع، مطرح شدههای از ديگر پيامد

يكي  ءها جزدليل در حال رشد بودن اندامسال به 18باروری در سن كمتر از ، اين براساس شوند.مواجه مي

شود. طبق آمار سازمان بهداشت جهاني خطر مرگ در دختران زير از سنين پرخطر بارداری محسوب مي

ي زايمان سالگ 20برابر زناني است كه بعد از  دوسال  19تا  15برابر و بعد از  پنجسال هنگام زايمان  15

)فدايي،  .ن مبتال به محدوديت رشد استاخطر تولد نوزاد ،از ديگر خطرات زايمان در سنين پايين 1.كنندمي

دليل درحال رشد بودن به زيرادر اين گروه سني بيشتر است.  ومير نوزاداناحتمال مرگ همچنين، .(1390

 خوني،كند و ممكن است خطراتي نظير كميبارداری در اين سنين فرد را با مخاطرات جدی روبرو م ،مادر

پارگي  ،دليل تكامل ناكافي لگنپيشرفت نكردن زايمان به رشد ناكافي جنين داخل رحم، مرگ جنين،

زاده و )سليماني خود و فرزند را به همراه داشته باشدرسيدگي ناكافي به عفونت، نسوج كانال زايماني،

 .(1383همكاران، 

خطر باروری سن مادر است. سنين پر ،مت باروریهای مرتبط با سالصطوركلي يكي از شاخهب

اين دو گروه جمعيتي در صورت  سال. 35سال و گروه سني باالی  18گروه سني كمتر از  :عبارتند از

خطر تر عنوان شد باروری پركه پيش طورهمان .كنندبارداری پرخطری را تجربه ميدوران ، باروری

حال در ايران با اين .ادر استترين خطر احتمالي آن مرگ مناپذيرارد كه جبرانارضي را به همراه دعو

ومير مادران در سنين شده مرگهای اعمال ريزی و سياستبرنامه ،های صورت گرفتهدليل مراقبتبه

بر كنترل ميزان عبارتي عالوهبه .ن رتبه و نزديك به صفر رسيده استتريپرخطر بارداری به پايين

                                                 
 .528965ايلنا كد خبر  .1
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به گفته رايحه  .نادر است نيز ان در اين گروه سنيمير و كاهش چشمگير آن در كشور زايمومرگ

اما اين آمار در ايران  ،هرچند خطرات و عوارض جسمي به همراه دارد در سنين پايين بارداری مظفريان

وه سني ها در گريرومجدول زير تعداد مرگ .(1395)مظفريان،  در مقايسه با آمار جهاني ناچيز است

 .دهدمي را نشاندر ايران طي ساليان گذشته سال  35و باالی  18زير 

 

 گروه سني پرخطر ومير مادران در دو. تعداد مرگ9 جدول

 1390 1391 1392 1393 سال

 3 1 3 1 سال 18مادران فوت شده زير 

 20 27 34 26 سال 35مادران فوت شده باالی 

 .1395، مرگ مادری ويرايش دومگزارش نظام كشوری مراقبت از  :مأخذ

 

بسيار پايين  سال18زير  ومير مادران در گروه سنيدهد مرگمي نشان 9طور كه جدول همان

ني باالی كه همين آمار در گروه س درحالي تجاوز نكرده است. سههای مختلف از عدد است و در سال

 نشان پرخطر را در دو گروه سنينسبت فوت مادران به زايمان  9 جدول .سال بسيار بيشتر است 35

 باشد.مي صفر تقريباً سال، 18دهد كه در گروه سني زير مي

 

 . نسبت فوت به زايمان مادران در دو گروه سني پرخطر10 جدول

 سال

والدت در گروه 

سني مادران 

 سال 19زير 

مادران فوت 

 18شده زير 

 سال

نسبت فوت 

مادران به 

 زايش مادران

والدت در گروه 

مادران سني 

 سال 35باالي 

مادران فوت 

شده باالي 

35 

نسبت فوت 

مادران به 

 زايش مادران

1393 104.262 1 0 196.808 26 01/0 

1392 109.312 3 0 169.869 24 01/0 

1391 110.825 1 0 154.850 27 01/0 

1390 110.566 3 0 146.412 20 01/0 

1389 113.118 2 0 139.949 22 01/0 

 . 1395، گزارش نظام كشوری مراقبت از مرگ مادری ويرايش دوم، 1393تا  1389های امه آماری سازمان ثبت احوال سالسالن :مآخذ

 

 ويرايش سال ،مرگ مادریاز های گزارش نظام كشوری مراقبت دادهبراساس  كه 10و  9جداول 

 18ر كمتر از خطپر مير مادران در دو گروه جمعيتيودهنده ميزان مرگتدوين شده است نشان 1395

اد در اين دو گروه ساله است. در اين جدول تفاوت باالی اعدپنج، در يك دوره سال 35سال و باالی 

در  1393اما در سال  ،هرچند هر دو گروه سني در شرايط خطر قرار دارند . بنابراينسني مشهود است

سال  35ه در گروه سني باالی مادر فوت شد 26 ،سال 18زير سني مقابل يك مادر فوت شده در گروه 

مادر  34سال  18مادر فوت شده در گروه سني زير  سهنيز در مقابل  1392ثبت شده است. در سال 
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سال اخير  پنجبيانگر اين مطلب است كه در  10جدول  1اند.كرده سال فوت 35در گروه سني باالی 

كه  ، درحاليصفر درصد بوده استسال  18ني زير درصد نسبت فوت مادران به زايش آنها در گروه س

 ،طور خالصهبه .بوده است 01/0سال  35سني باالی  درصد نسبت فوت مادران به زايش آنها در گروه

اما با اقدامات بهداشتي و  ،خطر استل پزشكي زايمان در سنين پايين پرداليهرچند با توجه به

سازمان بهداشت جهاني  هایرين گزارشآخبراساس  پيشگيرانه اين خطر كنترل شده است تا جايي كه

هدف توسعه كشورهای موفق در دستيابي به  ءومير مادران جزدرصد كاهش مرگ 80با حدود ايران 

)گزارش نظام  هزاره اعالم شده و دارای آمار بسيار ناچيز و نزديك به صفر در زمينه مرگ مادران است

 .( 1395، كشوری مراقبت از مرگ مادری ويرايش دوم

 نيز توصيه به ازدواج در سنين باروریها خصوص رفع برخي اختالالت و بيماریبر اين درعالوه

تقريباً يك نفر از هر چهار زن ايراني در سنين باروری حداقل از » حل مطرح شده است:يك راهعنوان به

ج در سنين تغيير سبك زندگي زنان، تشويق آنان به ازدوا .برندمي قاعدگي رنج يكي از اختالالت

توانـد نقـش مهمـي در كاهش مي رسـاني كافي در زمينه اخـتالالت قاعـدگيباروری و مشاوره و اطالع

 . (1393)رستمي و همكاران، «عوارض ثانوی و سوء اين اختالالت داشته باشد

علت بهخطر مرگ افزايش و  هاز حيث نظری و علمي قابل طرح بودمورد بنابراين هرچند اين 

حال از با اين ،شده در نظام سالمت و مراقبت است های پذيرفتهبخشي از گزاره ،در سنين پايينی بارور

 ين خطری در سطح ناچيزی وجود دارددليل تحوالت رخ داده در اين زمينه چنبه ،و عيني جهت واقعي

 استناد نيست. قابلو 

و ها در ازدواج مادران بيشتر ومير)مرگ پذيرفته شده رسد براساس همين گزارۀمي نظربه

( 1396مقدادی و جوادپور ) است كه  و البته بدون شواهد تجربي در ايران( سنين پايينهای بارداری

پيامدها را ای از به يك مورد تجربي مجموعهحتي  ای در فصلنامه حقوق پزشكي بدون ارجاع در مقاله

ومير مت جنسي و حقوق باروری، مرگآسيب به سال» اند.برای ازدواج در سن پايين فهرست كرده

كشي جنسي، آثار سوء رواني و عاطفي و محروميت از استفاده و بهرهمادران و نوزادان، خشونت سوء

 « تحصيل!

 

 نارضايتي جنسي  .4

ترين موضوعاتي است كه تحقيقات اجتماعي محدودی كه انتشار عمومي پيچيدهاين موضوع يكي از 

در سنين پايين های عنوان شده ازدواج آسيب حال يكي ازم شده است. با ايندرباره آنها انجا دارند،

از منظر جنسي و حقوق » است.در رابطه جنسي حاصل نشدن رضايت جنسي برای زوجه  ،دختران

                                                 
سال به نسبت مادران باالي  19سال گروه جمعيتي مادران زير  18سنی زیر  بندي متفاوت نظام آماري گروهدليل دسته. به1

 باشد. ها تقريبي میرو نسبتسال مورد مقایسه قرار گرفته است، ازاین 35
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بشری عمل ازدواج زودهنگام كودكان پيامد بديهي سركوب جنسي و اعمال مخرب سنتي است كه به 

اين  ،نمنتقدا .(1396)احمدی،  «دانجاممي سركوب بيشتر تي وجنسيهای نگهداشت نابرابری

ها ازدواجاين نوع در  معتقدند زيرادانند، مي كشي جنسيي و بهرهنوعي تجاوز جنسرا و اجبار  نارضايتي

كه يا ايندر افراد وجود ندارد رابطه  برقراری كشش جنسي برای هيچ ميل و ،دليل سن پايين فردبه

 عدبررسي اين بُ. در فرد نيست ه و تمايليزدواج عالقل جنسي به ارضای آن از طريق اميرغم داشتن به

های اما با توجه به پژوهشاست. بسيار دشوار ش قابل تعميم هآمار رسمي يا پژودليل نبود بهمسئله 

 زوايای آن پرداخت. برخي توان به بررسي ادعای طرح شده و روشن كردناندک موجود مي

به بررسي متغيرهايي مانند رضايت  كه در زمينه رضايت جنسي صورت گرفته غالباًهايي پژوهش

رو برای بررسي ايناز رضايت زندگي زناشويي پرداخته است.رضايت جنسي و  جنسي و سالمت روان،

 های سنين پايين با كمبود منابع مواجه هستيم.رضايت جنسي در ازدواج

 ثير ازدواجأعنوان بررسي ت در اين زمينه پژوهشي باهای صورت گرفته يكي از معدود پژوهش

و ديرهنگام بر رضايت زناشويي است كه به بررسي ميزان رضايت زناشويي با توجه به وضعيت زودهنگام 

تواند عامل دهد كه سن ازدواج به تنهايي نميمي نشاناين پژوهش  نتايج است.ازدواج پرداخته 

 (1393)عاصمي، يزدی، د. كننده رضايت زناشويي باشبينيپيش

بر عالوه رضامندی زناشويي و تعيين عوامل تأثيرگذار بر آن در شيرازدر پژوهش ديگری با عنوان 

 بندی شده است كهگونه جمعاينشود مندی اشاره نميعامل سن در رضايتتأثير  اينكه بر

؛ هاستون 1989اند )الرسن، هايي كه مقوله ارتباط جنسي را در كنار ساير عوامل بررسي كردهبررسي»

اند كه عاليـق و بررسي حاضر همسويي دارند و به روشني بيان كردههای با يافته( 1991و ونجليستي، 

در بررسي آزاد و ( 1993 ارتبـاط نـدارد )دانلــي، احساسات جنسي به تنهـايي بـا رضـامندی زناشويي

هـای سـازگار و ناسـازگار شـهر شخصي زوجهای فـردی و كه در آن ويژگي (1380البكاء ) نصيب

 «دتهـران مقايسه شد، ناسازگاری جنسي در ايجـاد اختالفـات زناشويي از اهميت چنداني برخوردار نبو

 .(1382)ميراحمدی زاده،

تأثير سن ازدواج، الگوهای همسرگزيني و تفاوت سني خاني و همكاران در تحقيقي با عنوان ولد

رغم نزديكي ميانگين نمرات دو گروه مورد يلع ،ي زناشويي زنان شهر تهرانزوجين بر كيفيت زندگ

اند در نهايت با تالش يعني افرادی كه در سن پايين و افرادی كه سنين باال ازدواج كرده ،مطالعه خود

كنند تا نشان دهند كه تفاوت كيفيت زندگي زناشويي اين دو گروه معنادار است هرچند مي زياد سعي

ويي در معنای كلي جنسي نشده است و كيفيت زندگي زناشت يای به بعد رضان تحقيق اشارهدر اي

گونه در نهايت اينها آن .(1395 خاني و همكاران،ولد) سالمت زناشويي در نظر گرفته شده است

همخوان و همسو بوده و  (1389) راناين يافته، با نتايج پژوهش غياثي و همكا»كنند كه مي بندیجمع

 .)همان( «ناهمخوان است (1388)ا نتايج پژوهش سفيری و محرمي ب
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ال حاضر اند درحرا تجربه كرده در سنين پايين در زمينه رضايت جنسي افرادی كه ازدواج

كه جامعه  در اين پژوهش طنين سكوت نوشته كاميل احمدی است.، كتاب پژوهش قابل استناد موجود

در  استان كشور كه باالترين نرخ ازدواج هفت ،پايين بوده است آماری آن افراد ازدواج كرده در سنين

اند. در اين پژوهش كه با هدف بررسي ابعاد باشند برای بررسي انتخاب شدهمي را دارا سنين پايين

وه هدف مورد سنجش قرار ، ميزان رضايت از ازدواج نيز در گرصورت گرفتهزودهنگام  مختلف ازدواج

 رضايت از و شيوه ازدواجرضايت از  ،زندگي زناشوييرضايت از  :ت سه متغيردر اين قسم گرفته است.

طبق اين پژوهش ميزان رضايت  دست آيد.بررسي شده تا ميزان رضايت از ازدواج به زندگي جنسي

درصد، در  7/66شرقي ربايجاندر استان آذ ،درصد 5/37 زندگي جنسي در استان خراسان رضوی

غربي ربايجانذدر استان آ ،درصد 9/89 چستانوبلوو در استان سيستان درصد 7/70استان خوزستان

 بوده است درصد 3/77و در استان اصفهان صددر 8/58 صد و در استان هرمزگاندر 4/64

 .(1396)احمدی،

 66استان از  6اين  عبارت ديگر به غير از استان خراسان رضوی ميزان رضايت زندگي جنسي دربه

سنين  نوسان بوده كه اين عدد نشانگر ميزان باالی رضايت جنسي در ازدواج صد دردر 89درصد تا 

 است. پايين

سال تمايلي به  18اين ادعا كه افراد زير  كه تاكنون مطرح شد،ي يهابراساس نتايج پژوهش

خالف چنين و تحقيقات موجود  شواهدبلكه  ،تنها قابليت اثبات نداردبرقراری ارتباط جنسي ندارند نه

رضايت جنسي در افرادی كه  ،ساير منابعهای همچنين با استناد به يافته دهد.مي ايي را نشانادع

حال وجود برخي شواهد . با ايناند از درصد بااليي برخوردار بوده استرا تجربه كردهزودهنگام  ازدواج

چندان كرده را دو  ضرورت توجه به اين موضوع ها،درخصوص رضايت جنسي پايين در برخي از استان

برای هر نوع امكان ازدواجي شرط الزم عنوان به مرتبط در اين زمينههای آموزش و برای بهبود شرايطِ

  تواند راهگشا باشد.مي

 

 گيخشونت خان .5

شود پيامد در معرض خشونت قرار گرفتن زنان در مي مورد ديگری كه درخصوص اين موضوع مطرح

نتايج الملل است. صورت گرفته در سطح بينهای ژوهشپی اين نظر مبنا .سنين پايين استهای ازدواج

های زير در ازدواج گيافزايش خطر خشونت خانبيانگر  گيزمينه خشونت خان المللي دربينهای پژوهش

ي در گكه نتايج تحقيقات در زمينه خشونت خاندرحالي .(1392)اردكاني و سجادی، استسال  15

 مطابقت ندارد.المللي بين یهابا يافته پژوهشايران 
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 1«بررسي خشونت خانگي عليه زنان»زمينه پژوهش اين  ترين پژوهش صورت گرفته درامعج

مركز امور زنان  توسط دفتر امور اجتماعي وزارت كشور، مشترکصورت به اين طرح ملي است.

استان  28و  در سطح كالن 1383تا  1380های همكاری وزارت علوم در سالبا جمهوری و رياست

ترين تحقيق درباره خشونت عليه زنان در ايران است كشور صورت پذيرفته است. اين پژوهش كه جامع

ش اين پژوههای يافتهبراساس  .هل استأبه گروه سني معيني اختصاص ندارد و دربرگيرنده زنان مت

 :از زندگي زناشويي عبارت استهای ترين دورهپرخشونت

 ،جيك سال اول ازدوا .1

 ،دوران تنگناهای مالي .2

 ،پس از تولد فرزندان .3

 ،دوران ميانسالي .4

 .دوران بارداری .5

اين متغيرها  گذار بر ميزان خشونت است.أثيرتهای يراين تحقيق بررسي متغهای ر يافتهاز ديگ

 عبارت است از:

 ،سوادی(بي. تحصيالت )1

 ،(59تا  55سن )سنين  .2

 ،شاغل(اشتغال )غير .3

 ،شود(مي دفعات ضرب و شتم بيشتر ،ه بيشتر شود)هرچ مدت زندگي زناشويي .4

 ،(شودمي خشونت جسمي عليه زنان بيشتر ،ه بيشتر باشندتعداد فرزند )هرچ .5

 ،شود(مي ميزان مدارا بيشتر ،ميزان مدارا )با افزايش خشونت .6

 ،شود(مي ترم)ك گرايش به شكايت و طالق .7

 2،(در ماه هزار تومان 75يزان خشونت در افراد با درآمد زير )بيشترين م درآمد .8

 ،وياليي(های )خانه نوع منزل مسكوني .9

 ،اند(سالگي در روستا بزرگ شده 18ه تا شهری يا روستايي بودن مردان )مرداني ك .10

 3.زبان مادری .11

د در هنگام ازدواج از سن افرابيانگر اين موضوع است كه  اين پژوهشاز  دست آمدهبههای يافته

ها بندی اين متغيرو ازدواج در سنين پايين در دسته ي نيستگگذار بر خشونت خانأثيرمتغيرهای ت

 .جايگاهي ندارد

                                                 
 .18/9/1391، 4694. پایگاه خبری و تحليلی مهرخانه،کدخبر 1

 ق به همان دوره است.است و ميزان در آمد هم متعل 1383تا  1380های تحقيق مربوط به سال .2

 . در پژوهش به برخي از اقوام كشور اشاره شده است. 3
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مقاله حاصل از  63از ، اما به خشونت زنان در ايران كم نيست با وجود اينكه تنوع مطالعات مربوط

اند جمعيت نمونه هيچ پژوهشي به چاپ رسيدهـ  كه در مجالت علميمرتبط با اين موضوع مطالعات 

 (.1392)اردكاني،  گيردرا دربرنميسال  14هل گروه سني زير أزنان مت از تحقيقات كدام

های صورت گرفته در سنين پايين اجكه به بررسي خشونت خانگي در ازدوموجود تنها پژوهش 

اعمال شده  خانگيخشونت يزان اين پژوهش م .(1396)احمدی، كتاب طنين سكوت است ،رداختهپ

استان  هفتانتخاب نمونه از  مورد بررسي قرار داده است. را 1سنين پايينهای ازسوی مردان در ازدواج

« تهديد با كتك زدن زن» ،«بدرفتاری با زن»های با گويهپژوهش ميزان خشونت در اين و كشور بوده 

ميزان پژوهش بيانگر اين مطلب است كه  حاصل از اينهای يافته است.گرفته  مورد سنجش قرار

آذربايجان شرقي، خوزستان،  خراسان رضوی،مردان در هفت استان اعمال شده ازسوی خشونت 

برای روشن درصد بوده است.  50تا  40آذربايجان غربي، اصفهان و هرمزگان از  سيستان و بلوچستان،

های حاصله با ميزان خشونت در ازدواجسنين پايين بايد نتايج های شدن ميزان خشونت در ازدواج

خشونت صورت گرفته در گروه آمار اما با توجه به اينكه اين آمار با سني مقايسه شود، های ديگر گروه

 سنين پايينهای خشونت در ازدواج توان در مورد ميزان يا شيوعنمي است سني باالتر مقايسه نشده

آمار  ، اينبا وجود اين غير سن را در خشونت خانگي سنجيد،تتوان اثر مدست آورد يا نميای بهنتيجه

 عد بسيار مهم ديگر در ارتباط با موضوع بحث است.دهنده يك بُنشان

رابطه معناداری با  ،انسن زننيز انجام شده های پژوهشديگر  در كه استنكته قابل توجه اين 

پيرامون  پژوهش انجام شده 63ی از نتايج تعدادبراساس  دهد.وقوع خشونت عليه زنان را نشان مي

 شود.با افزايش سن زنان بر شيوع خشونت افزوده مي ر سن با وقوع خشونت خانگي،ارتباط متغي

 رودتوان نتيجه گرفت كه فراواني خشونت با افزايش سن باال ميبراساس نتايج كلي مطالعات مي

مدت و تكرارشونده روندی طوالني اين مطلب بيانگر آن است كه خشونت خانگي .(1392)اردكاني، 

توان مسئله افزايش توانمندی اگرچه درخصوص افزايش ميزان خشونت با افزايش سن مي .(همان) دارد

تضاد با نتايج در ها يافته اينحال دليل اين مسئله در نظر گرفت. با اينعنوان به افراد و عامليت آنها را

اند باالترين شيوع خشونت را مربوط به زنان با سن كم دانسته كه غالباًهستند مطالعات خارج از ايران 

 (.2005و  2002 ،)سازمان جهاني بهداشت

ای با عنوان بررسي انتقادی تشخيص و سياستگذاری در ( در مقاله1389) راد و عزلتيقانعي

ازدواج در سن پايين »اند كه گونه نتيجه گرفتهل خانواده و ازدواج به نقل از افتخار و همكاران اينئمسا

اين  .«افزايدمي اجتماعي دختران همراه است بر ميزان خشونت خانوادگي -كه با عدم بلوغ فكری

نزديك به ( »1383) گيری درحالي انجام شده است كه براساس نتايج تحقيق افتخار و همكاراننتيجه

                                                 
 .سال هستند 18گروه سني در نظر گرفته شده ازسوي پژوهشگر افراد زير . 1
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درصد قربانيان  47... و  اندهسالگي يا كمتر ازدواج كرد 24پاسخگو( در  183) درصد از قربانيان 85

درواقع  سالگي است. 16ترين سن مورد اشاره در اين تحقيق پايين .«اندساله بوده 19هنگام ازدواج 

طور كه همان اند.!سال در نظر گرفته 24راد و عزلتي ازدواج در سن پايين را زير رسد قانعيمي نظربه

با توجه به اين كه[  ]»اند.صراحت به اين نكته اشاره كردهبندی بهافتخار و همكاران نيز در بخش جمع

به نقش سن پايين  توان[]مي رسدمي نظر=نما( به20سال بوده) 2/20 ميانگين سن ازدواج قربانيان

يد وجود خشونت در اين تحقيق بيش از آنكه مؤ (1383)افتخار و همكاران،  «ازدواج ...پرداخت

كه با افزايش سن زنان كند ييد ميأتاردكاني را های ه نوعي نتايج تحليلسنين پايين باشد بهای ازدواج

  كند.مي ميزان خشونت نيز افزايش پيدا

های پژوهشاز اما نتايج حاصله  ،چند آمار رسمي قابل استنادی در اين زمينه وجود نداردهر

سن پايين با افزايش در مورد ارتباط زودهنگام  ادعای منتقدين ازدواجدهد نشان ميصورت گرفته 

درخصوص وجود ها وجود برخي گزارشحال با اين .فاقد شواهد تجربي استخطر خشونت عليه زنان 

را نيز در مسئله  عد ازسنين پايين ضرورت توجه به اين بُهای كالمي و بدني در ازدواجهای خشونت

 دهد.مي كنار ساير ابعاد مطرح شده در ارتباط با موضوع بحث نشان

مورد بررسي قرار گرفت جزء مواردی بود كه درخصوص سطور باال ح شده كه در مطرهای امدپي

 تجربي ساير مواردی كه شواهد در ادامه شواهد تجربي وجود داشت.امكان استناد به آمار و ها آن

 ،ها درخصوص موضوع مطرح شده استزنيهای نظری و گمانهندارد و صرفاً بحثوجود ها درخصوص آن

 شود. ي ميبررس

 

 رعايت نشدن حقوق كودكي. 6

با مطابق سال  18خصوص موضوع ازدواج سنين پايين )با در نظر داشتن سن هايي كه دريكي از آسيب

دستيابي از اين نظر  شود، رعايت نشدن حق كودكي است.مي كنوانسيون حقوق كودک( به آن اشاره

مين سالمت... أحق دسترسي به بهداشت و ت حمايت والدين، مين آتيه،أت بازی، كودک به تحصيل،

محروم فرد را از تمام اين موارد  ،و ازدواج سنين پايينشود در نظر گرفته ميكودک حقوق اوليه برای 

و محروميت از حقوق كودكي است و آزاری كودک يازدواج سنين پايين نوع از اين حيث. سازدمي

وجود آمده برای كودک رات احتمالي و تهديدات بهازدواج در اين گروه سني بستری برای ايجاد خط

 است.

اند پژوهش يا مطالعه ميداني درخصوص توصيف وضعيت كودكاني كه در سنين پايين ازدواج كرده

توان با توجه به موقعيت مياما هل آنان وجود ندارد. أتجرد و بعد از تهای دوره مقايسه وضعيت و

تا چه حد افرادی كه در سن كه دهد اين فرض را مطرح كرد مي رخدر آن ها جغرافيايي كه اين ازدواج

شوند و آيا ازدواج باعث بدتر شدن وضعيت مند ميكنند از حقوق كودكي خود بهرهپايين ازدواج مي
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 شود يا ممكن است موقعيت آنها را تغيير دهد. آنها مي

ر درک چرايي ازدواج در سنين را دمسئله  توجه كرده و اينمسئله  برخي صاحبنظران به اين وجه

 در برخي كشورهای درحال توسعه، ازدواج زودهنگام يك ابزار اقتصادی تلقي» اندپايين طرح كرده

تواند پيوندهای خانوادگي را تحكيم مي تواند وضعيت اقتصادی خانواده را بهبود بخشد،مي شود كهمي

كند مي اشد كه اميال جنسي ايشان را كنترلبخشيده و تضميني برای باكرگي دختران قبل از ازدواج ب

همسر تحليل رود عنوان به شانتواند مانع از رسيدن دختران به سني شود كه جذابيت جنسيمي و

 ). 1396به نقل از احمدی،  1386)المو، 

توان ميزني همين گمانهبراساس  اما. زني ذهني استيك گمانه اين استدالل صرفاً ،در هر حال

تا چه حد از اين  و در شرايط قبل از ازدواج ين افراد در خانواده خودا اساساًرا طرح كرد كه  سشاين پر

كه كه در صورتيتر اساسيال ؤاند؟ و البته ساند كه پس از ازدواج از آن محروم شدهمند بودهحقوق بهره

بد يا اينكه بدتر خواهد يامي دبا اجبار قانوني از ازدواج آنها جلوگيری شود، آيا شرايط زندگي آنها بهبو

 شد؟

 

 ه امور زندگيرناتواني در ادا. 7

آماده نبودن فرد برای پذيرش نقش همسری يا درخصوص موضوع ازدواج سنين پايين ديگر مورد 

يند آموزش در آهای محوله است. هرچند با طوالني شدن فروليتئاو برای ايفای مس ناتوانيو مادری 

های فراواني مواجه ی داشتن يك زندگي مستقل در سنين پايين با چالشجوامع شهری افراد برا

های شخصيتي های خاص و ويژگياما با توجه به اينكه هر فردی دارای توانمندی ،خواهند بود

اين  توان همه افراد را از لحاظ آمادگي پذيرش نقش در يك مجموعه جای داد.است نميخود بهمنحصر

های عرفي آن منطقه دور داشت كه ازدواج سنين پايين در مناطقي با فرهنگ موضوع را نبايد از نظر

سازند و اين امر محلي فرد را برای پذيرش نقش احتمالي آماده مي هوالدين و جامع .گيردصورت مي

همچنين برای ازدواج در سنين پايين توانايي افراد  .آيند آموزش در يك سيستم رسمي استخارج از فر

 زندگي برای اداره امورشخص توانايي پس از محرز شدن گيرد و مورد سنجش قرار مي توسط قاضي

اگرچه ممكن است اين قانون توسط افراد رعايت نشود اما  .شودميدواج از طرف دادگاه صادر مجوز از

يجاد نظام قانوني اين موضوع را مورد توجه قرار داده و از اين حيث تغييرات الزم در احكام قانوني را ا

توان در مورد توانايي او طور كلي به صرف رسيدن يا نرسيدن فرد به يك سن خاص نميبه كرده است.

وابسته به  ،انايي فردخصوص تورو اظهارنظر درايناز های اجتماعي تصميم گرفت.برای پذيرش نقش

گونه قد هربه يك سن مشخص فا اين استنادبنابر ای اوست.جسمي و فرهنگ منطقه ،شرايط محيطي

 مبنای استداللي است. 
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 هاي زوجينزننده خانوادهمداخالت آسيب. 8

حدوحصر والدين در زندگي ازدواج در سنين پايين مداخله بي های مورد اشاره دربارهيكي ديگر از پيامد

اما  ،تجربه زيسته افراد بيان شده باشدبراساس  تواندمي البته اين موردن پايين است. های در سنيزوج

 ،مستقيم مرتبط با موضوعغير تنها شواهد تجربي شواهد تجربي خاصي در اين مورد وجود ندارد.

است كه در آن افراد در پاسخ به اين  1394های ايرانيان در سال و نگرشها پيمايش ارزشهای يافته

درصد  21 «فندبا اعمال نظر والدين در زندگي فرزندان پس از ازدواج موافق يا مخالچقدر »ال كه ؤس

 2درصد موافق و  18و تنها  انددرصد نظری ندارم را داده 23 درصد مخالف، 34 مخالف، پاسخ كامالً

دخالت در زندگي دهد كه موضوع مي اند. نتايج اين پيمايش نشانموافق اين موضوع بوده درصد كامالً

ازدارندگي اجتماعي درباره آن فرزندان از حيث اجتماعي و عرف امر مذموم و ناپسندی بوده و نوعي ب

 وجود دارد.

رفتاری يك فرد و های ارتباط مستقيم با مهارت ،زوجينهای زننده خانوادهمسئله دخالت آسيب

كنند بيشتر مي بسا افرادی كه در سنين باال اقدام به تشكيل خانوادهچه توانايي مديريت رفتاری او دارد.

اين گزاره در گرو تأييد  ببرند. بنابراين كنند از اين مشكل رنجمي از افرادی كه در سنين پايين ازدواج

اند. ر سنين پايين تشكيل خانواده دادهميداني و توصيف وضعيت افرادی است كه دهای انجام پژوهش

تأثير  ن زندگي مستقل از والدين يك ايده خاص برای زندگي است كه اگرچه تحتداشتحال با اين

اما همچنان ميزان وقوع آن در مناطقي كه  ،گير شدهسترش يافته و همهفرهنگ شهری و مدرن گ

اين اين موضوع مسئله  عبارت ديگر اساساًاست. بهپايين  دهد،مي در سنين پايين در آن رخهای ازدواج

 م در آن نيست.مناطق و الگوی زندگي مرسو

ضرورت توجه به  ،آنرب و منفي بسيار مخهای با توجه به پيامدمزبور با اين احتمال وقوع پديده 

 .سازدميپيشگيرانه در اين موضوع را مطرح و توجه به آن را الزم و ضروری های امكان

 

 فقدان بلوغ فكري و اجتماعي و اجباري بودن. 9

 شودمي سنين پايين مطرحهای خصوص ازدواجبا توجه به گروه سني موردنظر دريكي از مواردی كه 

هاست. اگرچه در اين خصوص نيز تحقيق مستقلي وجود ندارد كه ين ازدواجاجباری بودن امسئله 

صورت اجباری و بدون توجه به نظر سنين بهاين های صورت مشخص نشان دهد چه ميزان از ازدواجبه

اين افراد فاقد امكان و  دليل اينكه اساساًاما به ،ده استرغم ميل و نظر آنها انجام شدختران يا علي

عمومي و پذيرفته های فرضيكي از پيشعنوان به الزم برای چنين موضوعي هستند، اين موردعامليت 

 صورت مكرر از اجباری بودنشده درباره ازدواج در سنين پايين طرح شده و در تحقيقات مختلف به

 ؛1395 ،مظفريان ؛1396 ،احمدیشود )مي برای توصيف آن استفاده صفت اين ازدواج وعنوان به
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 .(1395 ،ولدخاني ؛1395 ،افتخارزاده ؛1393 ،ميعاص

سنين پايين در آن های ازدواج حال با توجه به بافت فرهنگي و اجتماعي مناطقي كه عمدتاًبا اين

الگوی های كه يكي از ويژگي «انتخاب»مشخص نيست تا چه حد طرح موضوع  ،درگيمي صورت

 در هر حال ت به اين موضوع قابل دفاع باشد.اخير است نسبهای همسرگزيني طبقه متوسط در دوره

اجبار موضوعي است كه بايد در شرايط قانوني امكان ازدواج در اين گروه سني با حساسيت مسئله 

  بسيار زياد مورد توجه قرار گيرد.

بلوغ فكری و اجتماعي در بخش عمده مقاالت مرتبط با اين مسئله  بر اين پررنگ كردنعالوه

رسد مي نظربهدرواقع  بلوغ جنسي است.مسئله  توجهي يا در مواردی حذف تعمدیبيموضوع در كنار 

كه در اين رويكرد از ميان دو موضوع بلوغ جنسي و بلوغ فكری و اجتماعي، آنچه ركن اساسي زندگي 

مشترک را تشكيل داده و به همين خاطر تا زمان عدم تحقق آن امكان ازدواج قابل طرح نيست، بلوغ 

بخشي به امكان اجازه ازدواج اجتماعي است و بلوغ جنسي موضوعي است كه توان مشروعيت فكری و

 بلوغ فكری و اجتماعيعنوان به رسد آنچهمي نظربر اين بهعالوه در سنين پايين را به تنهايي ندارد.

شود، بلوغ حداكثری است كه درخصوص سن مي شرط الزم و ضروری امكان ازدواج طرحعنوان به

روشن است كه   1سال اختالف وجود دارد. 32سال تا  18ستيابي به آن در ميان محققان مختلف از د

ازدواج بوده و طرح آن دارای پيامدهای فرهنگي و اجتماعي مسئله  چنين نگاهي فاقد جامعيت به

 زيادی است.

آثار آن و ها بررسي موضوع از حيث پيامددهد كه بندی آنچه تاكنون گفته شد نشان ميجمع

با ها اما وجود ميزاني از طالق ،تغيير عمده خاصي در موضوع مورد بررسي نيستكننده بياناگرچه 

ميزاني از نارضايتي جنسي و خشونت خانگي  برخي موارد ترک تحصيل، ،مخرب آنهای توجه به پيامد

در مقايسه با ساير  ناتواني در ادراه امور زندگينيز مخرب نزديكان و های و همچنين احتمال دخالت

 شود.مي با موضوع مورد بحث مشاهدهسني در ارتباط های گروه

و در شود ميچه گفته سني اندک بوده و برخالف آنهای گروه اين موارد هرچند در مقايسه با ساير

ازه بتر اين وضعيت مناسببيانگر  بلكه ،نه تنها بحراني نبوده شودمي ای نشان دادهرسانههای بازنمايي

خصوص از ين بازه سني بهدليل وضعيت خاص افراد در ااما به هاست.سني در مقايسه با ساير گروه

ای گونهحال وضعيت بهضروری است. با اين توجه به اين موارد الزم و پذيری و شكنندگي،حيث آسيب

همچون باال  و حكم قانونيها نيست كه بتواند مبنای تغيير كلي حكم شرعي همچون ابطال ازدواج

 بردن سن ازدواج و ممنوعيت مطلق آن شود.

تر شدن كان ازدواج زير سن قانوني و دقيقموارد اشاره شده با انجام تغييرات در شرايط ام

                                                 
 موضوع بلوغ در گزارش دوم مورد بررسي بيشتري قرار گرفته و ابعاد آن بررسي شده است.. 1
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توجهي از آثار را تواند بخش قابل مي موردنظر تا حد زيادی قابل پيشگيری وكنترل بوده وهای شاخص

 .كاهش دهد

دليلي برای ايجاد مصلحت زماني و مكاني جديد عنوان به مورد ديگری كه ،اهبر موضوع پيامدعالوه

در ارتباط با اين جهاني  و وجود نوعي مطالبه در سطحالمللي بين مطرح شده است وجود قوانين

 شود.مي در اين بخش اين بعد از موضوع نيز بررسي موضوع است.

 

 مختلف  جوامعازدواج در تعيين سن ـ  فصل سوم

المللي، قوانين كشورهای مختلف و اين فصل سن ازدواج را در سه سطح سن ازدواج در قوانين بين در

 نظام حقوقي ايران مورد بررسي قرار خواهيم داد.

 

 الملليسن ازدواج در قوانين بين. 1

، آزادی انتخاب و رضايت بر انجام ازدواج در وضعيت مطلوبتأكيد  الملليدر معاهدات و اسناد بين

های معاهدات و اسناد ياد شده يكي از دغدغه ،كيداتأبر اين تشود. عالوهمي ديده دفعاتطرفين به 

 كيد بر اهميت تعيين سن مطلوب برای ازدواج است.أت

اين  .عيين حداقل سن برای ازدواج هستندملزم به ت متحد رو كشورهای عضو سازمان مللايناز

 .(1396)غديری، ايت شخص به ازدواج بتواند معتبر تلقي شودكه رض شودای تعيين گونهسن بايد به

توصيه درباره »ای با عنوان طي قطعنامه 1965ملل متحد در سال سازمان  عمومي مجمع، اين براساس

دارد كه تعيين حداقل در اصل دوم خود بيان مي «هاحداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج ،جازدوا زرضايت ا

 1سال باشد. 15بايد كمتر از سن ازدواج در هر حال ن

، حق ازدواج را مختص به زنان و اق حقوق مدني و سياسي سازمان مللميث 2(23)ماده « 2»بند 

همچنين  .(خصي در اين ميثاق اعالم نشده است)سن مش اندرسيدهداند كه به سن ازدواج مرداني مي

ن و زناني كه به به حق ازدواج مرداهای اساسي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزادی (12)در ماده 

اشاره مشخصي برای ازدواج  به سننيز اين كنوانسيون  دراما  ،استشده كيد أاند تسن ازدواج رسيده

 .نشده است

                                                 
سال باشد، بايد اقدام  15عيين حداقل سن ازدواج، كه در هر حال نبايد كمتر از منظور تهاي عضو بهاصل دوم ـ كشور .1

قانوني به ثبت برسد مگر در صورت به وسيله هيچ شخصي كمتر از اين سنعمل آورند، هيچ ازدواجي نبايد بهقانوني به
 آنان موافقت كرده باشد. داليل جدي، به نفع زوجي كه قصد ازدواج دارند با ازدواج شرايطي كه مقامي صالح به

المللی در در زمره مهمترین اسناد بين 1966دسامبر  26المللی حقوق مدنی و سياسی سازمان ملل، مصوبه ميثاق بين .2

کننده حقوق معروف به نسل اول حقوق بشر است )سایت های اساسی است که منعکسحمایت از حقوق بشر و آزادی
 پژوهشکده باقرالعلوم(.
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رغم عدم تعيين سن ازدواج در دارد علياظهار مي ،خود 1كميته حقوق بشر در تفسير عمومي

بايد به نحوی تعيين شود كه زوجين بتوانند  اين سن ميثاق حقوق مدني و سياسي سازمان ملل،

 .(همان) رضايت كامل و آزاد خود را به شكلي كه در قانون مشخص شده ابراز كنند

 . بنابراين،سال اعالم شده است 18م سن كودكي در كنوانسيون حقوق كودک اتماازسوی ديگر، 

عبارت است از هر ازدواجي كه در  زودهنگام ازدواج گويد:ميزودهنگام  سازمان ملل در تعريف ازدواج

 .(1396)احمدی، ورت گرفته باشدسالگي ص 18سنين زير 

طور اين 1979سال مصوب  ،عهدنامه رفع تمامي اشكال تبعيض عليه زنان (16)ماده « 2»بند 

ها بايد حداقل سن ازدواج را تعيين قي ندارد و دولتنامزدی و ازدواج كودک اثر حقو» كند كهبيان مي

 «.د و ثبت رسمي ازدواج را الزامي سازندكنن

خود تحت عنوان  21ض عليه زنان در تفسير عمومي شماره كميته رفع تمامي اشكال تبعي

 .سال باشد 18ج برای مردان و زنان كند سن ازدواپيشنهاد مي« برابری در ازدواج و روابط خانوادگي»

كميته حقوق كودک  تبعيض عليه زنان و تفسير عمومي مشترک كميته رفع «19»بند براساس  اخيراً

 سال قابل تقليل است 16به  تصميم دادگاه نهايتاًبراساس  سال برای ازدواج 18سن  ،2014در نوامبر 

 .(1396 )غديری،

 18تا  15 آمده است، سن مطلوب برای ازدواج بين ،با توجه به آنچه در مفاد اسناد عنوان شده

به  المللي وجود ندارد.شخص اجماع و اتفاق نظری در اسناد بينسال در نوسان بوده و بر سر سن م

، نحوه انجام ازدواج و شودتأكيد  آنكه بر سن معيني المللي پيش ازها و اسناد بيندر قطعنامه عبارتي،

ای صورت پذيرد گونهازدواج بايد به است، شدهتأكيد  در اين اسناد .است بودهز اهميت ئشرايط آن حا

 ، ابراز كنند. ه شكلي كه در قانون مشخص استتوانند رضايت كامل و آزاد خود را بزوجين بكه 

بدون هيچ  مردان و زنان بالغ،»كند كه اعالميه جهاني حقوق بشر بيان مي (16)ماده  ،در نهايت

 ای بنياننوادهمحدوديتي از حيث نژاد و مليت يا دين حق دارند كه با يكديگر زناشويي كنند و خا

اين  مهم در نكته بلوغ را شرط ازدواج برشمرده است. اين ماده به سن خاصي اشاره نشده و . در«نهند

تواند به مبنای ضرورت بلوغ برای ازدواج تفسير ماده اشاره به صفت مردان و زنان بالغ است كه مي

 شود.

 

 

                                                 
وسيله آن كميته حقوق بشر عملكرد تفسيري خود نسبت به ميثاق و شفافيت محدوده و مفهوم از ابزارهايي كه به. يكي 1

كميته « تفسير عمومي»نمايد، توسعه و ارائه نظرات كميته در قالبي است كه از آن تحت عنوان مواد ميثاق را بيان مي
اهدات حقوق بشري گاهي در قالب مفاهيم كلي عنوان شود. مقررات ميثاق هم مشابه ساير معحقوق بشر ياد مي

عضو صورت پذيرد. كميته حقوق بشر  يهاروي در مواجهه با آنها ممكن است تفاسير گوناگوني ازسوي دولتايناند و ازشده
لوگيري گونه اختالفات تفسيري جنمايد از بروز حاد شدن اينوسيله تفسير عمومي كه نسبت به چنين مواردي صادر ميبه

 نمايد. مي
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 سن ازدواج در قوانين ساير كشورها. 2

طور كه در بخش قبل همان ،بر ايندواج وجود دارد، عالوههای جهان قوانيني برای ازدر بيشتر كشور

ی ازدواج هستند. وضعيت اقل سن براالمللي ملزم به تعيين حدناد بينموجب اسگفته شد كشورها به

قوانين برخي از كشورها در گزارش در ادامه  خصوص قوانين و مقررات ازدواج متفاوت است.كشورها در

 .گيردمي قرار موضوع سن ازدواج مورد بررسي

دليل اشتراكات فراواني كه دارند تحوالت و روند اين كشورها به كشورهاي عربي و اسالمي:

قانون احوال شخصيه كويت  (24ماده ) اند. درر قلمرو حقوق خانواده تجربه كردهكمابيش يكساني را د

دواج را مشروط به تحقق آن صحت عقد از (26)اهليت در ازدواج تابع دو شرط عقل و بلوغ است و ماده 

قانون احوال شخصيه  (9)و  (7)مواد  داند.سال در مورد پسران مي 17سال در مورد دختران و  15

بيني كرده با بيان اين استثنا كه در صورت سال پيش 18ج برای دختر و پسر را عراق نيز سن ازدوا

سال تمام نيز  16توانند بعد از گاه ميی دادأاقتضا و قابليت جسمي برای ازدواج با موافقت ولي و با ر

 سال تعيين شده است 12ازدواج نمايند. در امارات متحده عربي سن ازدواج دختران 

 .(1386)بروجردی،

سال در نظر  17سال و برای دختران را  18قانون كشور سوريه سن ازدواج برای پسران را 

سال تمام داشته  13باشد يا دختری كه  سال تمام داشته 15ثنا كه اگر پسری تگيرد با يك اسمي

تواند با آشكار شدن ادعايشان و شرايط جسمي آنها به آنان اذن قاضي مي باشد و طالب ازدواج باشند،

هل أسالگي اغلب مت 20كه در گيرد چناندر تركيه ازدواج در سنين پايين صورت مي. ازدواج بدهد

سالگي  15و دختر تا اتمام  سالگي 17تا اتمام  قانون مدني تركيه پسر (88)هستند. طبق ماده 

تواند استناد يك دليل بسيار مهم مي العاده و بهولي دادگاه تحت شرايط فوق ،كنندتوانند ازدواج نمي

 .(همان) ساله تمام را صادر كند 14سال تمام و دختر  16اجازه ازدواج پسر 

 .سال باشد 20سال و زن قبل از  22از قبل نبايد در چين سن ازدواج مرد  :كشورهاي آسيايي

سن قانوني ازدواج در هند   (1396)غديری، .سال تعيين شده است 20اقل سن ازدواج در ژاپن حد

با وجود  ازدواج قبل از اين سنين ممنوع است.بوده و سال  21سال و برای پسران  18 برای دختران

كه در اياالت چنان ای دارد.ي رواج گستردهژه در نواحي روستايويه، ازدواج در سنين پايين باين

پاكستان ازدواج در  .آيندسال به عقد هم در مي هفتراجستان در مراسمي صدها دختر و پسر زير 

های زير سن قانوني در بين اقوام و ولي ازدواج ،سال ممنوع است 18سال و پسران زير  16دختران زير 

 .(1386) بروجردی، ا شيوع فراواني داردقبايل پاكستاني و شهرهای كوچك و روستاه

هرچند  .های مختلف آمريكا متفاوت استسن ازدواج در ايالت: آمريكاييو  كشورهاي اروپايي

طور كلي سن قانوني ازدواج در اما به ،سال عنوان شده 18سن قانوني ازدواج ها در بيشتر ايالت
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توانند با رعايت قوانين در ان است و افراد ميسال در نوس 21سال تا  13های مختلف آمريكا از ايالت

ذ مجوز ازدواج از محاكم قضايي اخاجازه والدين و  .تر از سن قانوني نيز ازدواج كنندسنين پايين

مانند كنتاكي و ها ايالت. همچنين در برخي سال است 18ط برای ازدواج زير سن جمله رعايت شرواز

توانند ازدواج ادگاه ميبدون اجازه والدين و با اجازه د، ردار بودنسال در صورت با 18مريلند افراد زير 

 سال ممنوع است 16دواج افراد زير طور كلي ازاما در برخي مناطق مانند كلمبيا و جورجيا به .كنند

 .(همان)

طبق  .سال تمام تعيين شده است 18پسران سال و برای  15سن ازدواج در فرانسه برای دختران 

تواند پيمان ولي نمي ،شودسالگي كامل مي 15قانون مدني فرانسه هرچند زن قبل از  (144)ماده 

يس سن ئدر سو شود.گاه صادر ميا به تشخيص دادداليل بسيار اضطراری كه بنازدواج ببندد مگر به

 18، در آلمان سال 17در انگلستان سن ازدواج  سال است. 18و برای دختران  20ازدواج برای پسران 

 .(همان)سال مقرر شده است  18ل و در روسيه سا

 سال 18سال فاقد اعتبار است و سن ازدواج در غنا  16در كنيا ازدواج زير  كشورهاي آفريقايي:

 .(همان) سال است 18سال و زنان  22باشد. در الجزاير سن ازدواج مردان مي

نين حاكم بر كشورها سن در قواتوان گفت مي بندی كلي از آنچه تاكنون بيان شددر يك جمع

سال  18زير اما اغلب كشورها در تعيين سن ازدواج برای سن  ،سال در نوسان است 21تا  12اج از ازدو

لي و عرف جهاني لالماز حيث قوانين و مقررات بينبنابراين  اند.در نظر گرفتههايي محدوديت

اما نوعي تمايل عمومي به  ،درخصوص سن مناسب ازدواج اگرچه سن مشخص و واحدی وجود ندارد

دليل رسد بهمي نظرشود و بهمي سال برای پسران ديده 18سال برای دختران و  15سمت سنين باالی 

همين واقعيت و مصلحت ناشي از آن نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون حداقل سن ازدواج در 

 كشور را تغيير داده است.

 

  ازدواج در نظام حقوقي ايران سن. 3

انون ازدواج در ايران از ابتدای تصويب تا به امروز دچار تغييراتي شده است. برای نخستين بار در نظام ق

نكاح اناث قبل »( قانون مدني تصويب شد كه عبارت است از: 1041ماده ) 1313حقوقي ايران در سال 

الذلك در ست. معسال ممنوع ا 18سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن  15از رسيدن به سن 

العموم و تصويب محكمه ممكن است استثنا معافيت مواردی كه مصالحي اقتضا كند يا پيشنهاد مدعي

سال و  13تواند به اناثي داده شود كه كمتر از از شرط سن اعطا شود، ولي در هر حال اين معافيت نمي

 «. سال تمام دارند 15به ذكوری شامل گردد كه كمتر از 

موجب آن تصويب شد كه به 1353( قانون حمايت از خانواده در سال 23ماده )قانون،  پس از اين
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. شدسال تمام ممنوع  20سال تمام و ازدواج مرد قبل از رسيدن به  18ازدواج زن قبل از رسيدن به 

سال تمام  15كه سن او كمتر از توانست در صورتيمگر در موارد استثنايي و به حكم دادگاه زن مي

توجه به شرايط افراد حاصل رويكردی اشد ازدواج كند. اين نوع قانونگذاری و مالک دانستن سن بينب

اين افزايش چشمگير سن ازدواج با الگوی ازدواج در جامعه همخوان  زيرامثبت به قوانين جهاني است، 

 نبود. 

موجب به 1361در نخستين دوره مجلس شورای اسالمي در سال  پس از پيروزی انقالب اسالمي

( قانون مدني بدين شرح اصالح 1041ماده )« اليحه راجع به اصالح بعضي از موارد قانوني»نويس پيش

عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است، به »تبصره ـ «. نكاح قبل از بلوغ ممنوع است»شد: 

( كه به سن 1209ماده ) ( قانون مدني،1041واسطه تبصره ماده )به .«عليهشرط رعايت مصلحت مولي

( به سن بلوغ اشاره 1210ماده ) «1»( اصالح شد. در تبصره 1210سال اشاره داشت حذف و ماده ) 18

سال قمری تعيين شد. در  15سال قمری و برای پسران  9و در آن سن بلوغ برای دختران شده 

عقد »بدين شرح تغيير يافت:  اين ماده 1370 ماهبازنگری بعدی و با اصالح نگارشي تبصره آن در آبان

اين تغييرات با كاهش «. عليه صحيح استنكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي به شرط رعايت مصلحت مولي

سال برای  9اما سن ازدواج  ،بسيار چشمگير سن ازدواج همراه بود و هرچند انتقاداتي را برانگيخت

بار ديگر مجلس  1379رجا ماند. در آذرماه پاب 1381تا  1361سال برای پسران از سال  13دختران و 

دليل اختالف بين مجلس و شورای نگهبان و خالف شرع ( را مورد بازنگری قرار داده و به1041ماده )

دانستن اين ماده ازسوی شورای نگهبان تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده 

( قانون مدني در سال 1041دداً طرح اصالح ماده )شد كه به نتيجه مورد نظر مجلس ختم نگرديد. مج

ها اين ماده باعث بروز ناهنجاری»تقديم مجلس شد. در مقدمه طرح ارائه شده چنين آمده بود:  1381

 آثاردر امر ازدواج دختران و پسران ... متالشي شدن كانون خانوادگي بعد از رسيدن به سن بلوغ شده و 

المللي موجب وادگي باقي گذارده است. اين قانون نه تنها در محافل بيننامطلوبي در تشكيل زندگي خان

استفاده افراد غيرصالح نيز شده و بلكه موجب سوء ،مشكالت عديده برای نظام جمهوری اسالمي شده

در طرح مزبور، سن » .كندشروط اساسي است را مخدوش مي درواقع اصل اختيار كه در عقد نكاح جزء

سال برای پسر تعيين شد و ازدواج در كمتر از اين  17سال شمسي برای دختر و  14پيشنهادی نكاح، 

های قضايي ونيسن، منوط به تحصيل اجازه از دادگاه بود. در نهايت، پس از بررسي اين طرح در كميس

سال  18سال و برای پسر  15و حقوقي و فرهنگي مجلس شورای اسالمي، سن ازدواج برای دختر 

به تصويب رسيد. شورای نگهبان اين مصوبه را نيز خالف شرع تشخيص داد. سرانجام  شمسي تعيين و

عقد »با طرح موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين مجمع، ماده را به اين صورت تصويب كرد: 

سال تمام  15سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن  13نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 

 «.به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالحشمسي منوط است 
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مثال، طبق برای  .است شدهبرای امور مختلف سنين متفاوتي در قوانين مربوطه مقرر كه درحالي

«. سال تمام ممنوع است 15كار گماردن افراد كمتر از به»( قانون كار مقرر شده است كه 79ماده )

سال  18تخدامي كشور برای ورود به خدمت رسمي حداقل داشتن ( قانون اس14طبق ماده ) همچنين

( گذرنامه برای صدور 18باشد. طبق ماده )تمام و نداشتن بيش از چهل سال تمام از شرايط الزم مي

بر اين در مورد سال تمام الزامي است مگر با موافقت كتبي ولي يا قيم. عالوه 18گذرنامه نيز داشتن 

سال تمام است. در مورد حقوق سياسي  18سيله نقليه موتوری هم پايان كودكي اخذ گواهينامه برای و

جمهوری با آخرين اصالحات فصل سوم و شرايط سني شركت در انتخابات طبق قانون انتخابات رياست

 سال تمام است.  18( سن مورد نظر 35ماده )

در امور مختلف ن كودكي درخصوص دورا با سنين متفاوتي عبارت ديگر در نظام حقوقي ايرانبه

سال  15سال و  13ان قبل از رسيدن به سن حال منوط كردن عقد نكاح دختربا اين .مواجه هستيم

به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح تالشي است كه در نظام برای پسران 

از اين طريق صورت گرفته  زماني و مكاني ايجاد شدههای و مصلحتالمللي بين شرايطدليل حقوقي به

 و درحال حاضر از اين جهت نيز ضرورتي برای ايجاد تغيير وجود ندارد.

 

 رويكردهاي سياستيـ  چهارمفصل 

های شرايط و شاخصتر كردن و با توجه به وجود مواردی كه ضرورت دقيقآنچه گفته شد براساس 

دو رويكرد قابل دهد، مي ه ازدواج را نشانصدور اجازآن تبع گيری پيرامون اهليت ازدواج و بهتصميم

 شناسايي است:

 رويكرد تغيير حداقل سن برای ازدواج، الف(

 .رويكرد تغيير حداقل سن با در نظر گرفتن شرايط ب(

 

 رويكرد تعيين حداقل سن. 1

ر تمركز دارد. دسن اين زير های رويكرد اول بر افزايش حداقل سن ازدواج و ممنوعيت قانوني ازدواج

يك سن مشخص باعث ايجاد تعيين  زيرا مبنا قرار گرفته است. تعيين سن برای ازدواج، اين رويكرد،

 ،دشومي مختلف هایوجود آمدن رويهو سبب ايجاد نظم و جلوگيری از بهروشن و معين است  ایرويه

به شرايط متفاوت گردد و مي يك الگوی ثابت برای همه افرادايجاد سازی باعث اما از جهتي اين يكسان

مختلف را مدنظر قرار های و عرفها اقليم ها،راد توجهي نداشته و تنوع در زيستزيستي و اجتماعي اف

باعث ايجاد فاصله سازی با محوريت سنين باال ر اين تعيين سن و در نتيجه يكسانبعالوه دهد.نمي

سال فاقد  18افراد زير  ،نظر ديدگاه اولاز م گردد.مي زماني طوالني بين سن بلوغ و سن قانوني ازدواج
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در بسياری از اين، الزم برای تشكيل زندگي و خانواده هستند و براساس های قابليت و توانايي

ل اغلب اين كشورها قائ سال يا باالتر در نظر گرفته شده است. 18كشورهای غربي سن قانوني ازدواج 

سن بلوغ تا سن قانوني از  نياز جنسيرفع برای هستند و راهكار ارائه شده  سن رضايت جنسيبه 

 دانند.مي بر رضايت طرفينمبتنيازدواج را رابطه جنسي 

عنوان به چندگانه برای ازدواج از منافع ازدواجهای اين گروه با ضروری دانستن شناسايي بلوغ

توجهي به فاصله كه بيدرحالي شوند.مي آن غافلهای پوشند و از پيامدمي مين نياز جنسي چشمأت

و ها پيامدكه شود مي آمدن روابط پيش از ازدواجوجود سني بين بلوغ تا سن قانوني ازدواج باعث به

ايجاد  تغيير الگوی نهاد خانواده، مقاربتي،های شيوع بيماری .مشكالت مختلفي را به همراه دارد

ه اين ازجملو... گريز از خانه  يش سن ازدواج،افزا نفره يا گسترش روابط همباشي،تكهای خانواده

ازسوی ديگر، ممنوعيت قانوني و مبنا قرار دادن سن مشخص برای ازدواج ايجاد يك حكم  هاست.پيامد

با همچنين توجه به شرايط زيست افراد بوده و هاست كه بيگيری دولتبرمبنای تصميماليي عاست

 باشد.موازين شرعي منطبق نمي

 

 قل سن با در نظر گرفتن شرايط(حدالحاظ ) ديدگاه دوم. 2

شرايط و پايبند نبودن  ساير دخيل بودن توجه به مسئله بلوغ و تفاوت ديدگاه اين گروه با دسته نخست

شرايط را  ديگر اما ،استل به سن ئسن در موارد خاص است. اين رويكرد هرچند قامتغير تقويمي به 

ند ازدواج توانمي ظر نرسيده باشند با احراز شرايطدارد و اگر افراد به سن موردناز نظر دور نمينيز 

دليل جلوگيری اين رويكرد به .داردشرايط افراد نقش مهمي در كسب مجوز ازدواج  ،به بيان ديگر كنند.

به شرايط افراد نيز  اما نسبت ،ام داردقانوني به تعيين سن الز ایدر امور و ايجاد رويه پراكندگياز 

بستر  ،د و با تعريف اين رويهدانمي قانوني را ميسرزير سن ، ازدواج در ررسي شرايطتوجه نبوده و با ببي

كند. اين نوع نگاه در قوانين مدني جمهوری مين ازدواج افراد دارای شرايط را مسدودبرای  قانوني

ران با بررسي سير تغييرات قوانين ازدواج در اي . بنابراين،استحاكم ايران در حوزه ازدواج  اسالمي

 . نيز غافل نبوده استافراد از شرايط  بر در نظر داشتن سنقانونگذار عالوههمواره شود كه مي مشاهده

بر مبتنين حقوق كودک با محور قرار دادن سن تعيين شده توسط روانشناسان و فعاالرويكرد اين 

زمان مطلوب برای  بلكه ،تعيين زمان ازدواج موافق نيستندعنوان مبنا برای كنوانسيون حقوق كودک به

مهمترين شرط از اين جهت، و  دانندمي جسمي فرد و ا منوط به فراهم بودن شرايط روحيازدواج ر

 .كندمعرفي مي سنجي فردی و اجتماعي خودازدواج را توانمندی الزم افراد در زمينه مصلحت

اذن ولي برای ازدواج زير اما با تبصره الحاقي  ،گويدمي اين نگاه هرچند از ممنوعيت قانوني سخن

ی دادگاه صالحه شرايط فرد را در نظر گرفته و برای افراد با شرايط خاص استثنا أسن تعيين شده و ر
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م افراد يك الگوی يكسان تر است و برای تماتر و منعطفرو از رويكرد نخست كاملازاين شود.مي لئقا

اين رويكرد به در توان ميرا  ازدواج افراد. كندميايط زيست و زندگي افراد توجه و به شر كندصادر نمي

زيرا معيار قرار گرفتن شرايط  برای ازدواج تغيير داده و همسو كرد.« شرايط»سمت مبنا قرار گرفتن 

 شود.برای ازدواج به تمام جوانب زندگي فرد توجه دارد و از وجوه مختلف آن غافل نمي

غريزه جنسي  یالت و نيازهای دوره بلوغ و ارضابه شرايط افراد نسبت به تحواين رويكرد 

اين بيش از گذشته است، تحريك جنسي در جامعه های با توجه به اينكه زمينهنبوده و تفاوت بي

 گيرد. موضوعات را در ارائه الگوی قانونگذاری جهت تعيين سن ازدواج در نظر مي

 

 نفوذ قانون مسئله  .3

 كشور ديدههای سال( در همه استان 14تا 10) سنين پاييناگرچه از حيث پراكندگي ازدواج در 

ها و نواحي حاشيه شهرها كانون او تحقيقات كيفي مختلف، روستها حال براساس گزارششود با اينمي

رود. مناطقي كه قانون در آن نفوذ بسيار اندكي داشته و حضور عناصر مي شماربهها اصلي اين ازدواج

به موارد بسيار خاص است. حتي در مواردی چون اعمال قانون سربازی نيز در  رنگ و محدودقانوني كم

 زيادی وجود دارد.های اين مناطق مشكالت و دشواری

ل ئابزار قانون برای اصالح برخي مساتأثير  بنابراين به اذعان بسياری از فعاالن اين حوزه نه تنها

ه استفاده نامناسب از ابزار قانوني مثل مرتبط با موضوع ازدواج در سنين پايين اندک است بلك

ثبتي در اين مناطق غيرهای تواند موجب افزايش تعداد ازدواجمي انگاری آنممنوعيت مطلق و جرم

صورت ابزار قانون بهكه عبارت ديگر در صورتيشده و موجب محروميت مضاعف جامعه هدف شود. به

كار گرفته نشود، محيطي بههای اجتماعي و تفاوت -ثری با توجه به وضعيت فرهنگي ؤهوشمندانه و م

تواند نتايج و پيامدهای منفي در مي بلكه ،نخواهد شدمسئله  ل موجود در اينئتنها موجب حل مسانه

ل و ئوضعيت افراد ازدواج كرده در سنين پايين را كه دارای مسا اين موضوع ايجاد كرده و عمالً

   هايي هستند، بدتر سازد.چالش

 

 گيري تيجهن

دهد كه برخالف مي نشان «سن مناسب ازدواج»و « ازدواج در سنين پايين»بررسي موضوع 

شود مي گونه كه گفتهآن موجود در حوزه ازدواج در سنين پايينوضعيت ، ت گرفتهنمايي صوربزرگ

 .باشدسياستگذار ملزم به تغيير قانون  آنبراساس  بحراني و حاد نيست كه

های درصد ازدواج 5آمار رسمي براساس  دهد كهمي شناختي نشانجمعيت هایتحليل متغير

های مه استانو در هسال بوده  14تا  10در بازه سني ها كشور در اين گروه سني رخ داده و عمده آن
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تا  5سال و  15تا  10در فاصله سني  همچنين فاصله سني زوج و زوجه عمدتاً .شودديده ميكشور نيز 

 سال است. 10

 نتايج اين بررسي درخصوص پيامدها و آثار موضوع از جهات: براساس 

  ميزان طالق،. 1

  ترک تحصيل،. 2

  ومير كودكان و مادران،بارداری و مرگ. 3

  ،رضايت جنسي. 4

 خشونت خانگي. 5

 بلكه در ،عادی و بحراني نبودهغير تنهاسني نههای وضعيت اين گروه سني نسبت به ساير گروه

 .رسدنظر ميبهيز مطلوب و مناسب مواردی ن

اری در لحاظ آمبهسني، های در مقايسه با ساير گروه ياد شده در اين گروه سنيهای چه پيامداگر

پذيری باالی اين گروه سني و شرايط خاص دليل شكنندگي و آسيباما به نيست؛وضعيت نامطلوبي 

اين موارد در دستور كار قرار گيرد. تغييرات قانوني  رفع آنان با دبايموارد زير قابل توجه بوده و  آنان،

 عبارت است از:

سال ميان زوج و زوجه در  55سال تا  20طبيعي از فاصله سني باالی غير وجود موارد .1

 ،ثبت شده در اين گروه سنيهای ازدواج

 ،وجود مواردی از طالق در اين گروه سني .2

 ،آموزانر ترک تحصيل دانشعامل ازدواج دتأثير  وجود مواردی از .3

 ،خانگي گزارش شدههای وجود مواردی از عدم رضايت جنسي و خشونت .4

 ،پايين زندگيهای احتمال مهارت .5

 ،هازننده خانوادهآسيبهای احتمال دخالت .6

 .الزمهای احتمال خطر بارداری و مرگ مادران در صورت عدم رعايت مراقبت .7

و عرف جهاني درخصوص سن المللي و مقررات بين قوانيناينكه در ازسوی ديگر، با توجه به 

سال برای  18سال برای دختران و  15باالی  سنينمناسب ازدواج نوعي تمايل عمومي به سمت 

از اين جهت نيز اعمال تغييرات در شرايط اذن ازدواج زير سن قانوني قابل توصيه شود مي پسران ديده

 است.

ترميم رويه حاكم بر نظام مجلس های مركز پژوهش ، پيشنهادح شدهتوجه به مباحث مطر با

اهليت اضافه نمودن موارد زير به شرايط  از طريق تر شدن نظام حقوقيبا هدف دقيق حقوقي ايران

 ازدواج در سنين پايين است:
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هايي چون با مشاركت دستگاهافراد برای ازدواج و صالحيت تخصصي شدن تشخيص اهليت  .1

 سازمان نظام روانشناسي و مشاوره، نيروی انتظامي.  ،بهداشتوزارت 

 نرسيده است.  نسيممنوعيت مطلق ازدواج با دختری كه به بلوغ ج .2

 انگاری آن.طبيعي سن زوجه و زوج و جرمغير ممنوعيت فواصل .3

 هل در مدارس روزانه. أانگاری ممانعت از تحصيل دختران متجرم .4

از ازدواج  زندگي در قالب مشاوره پيشهای مهارتهای برای گذراندن دوره ايجاد تكليف قانوني .5

 يكي از شروط صدور اجازه ازدواج،عنوان به ه گواهي آن به دفاتر ثبتئو ارا

 مباني فقهي و شرعيبراساس  مستقل يدر گزارشنويس قانوني صورت پيشبهموارد ياد شده 

 خواهد شد.ارائه  تفضيليصورت به
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