
 

2652 

ل م 
وام

ع
ؤ

ان 
دک

کو
ج 

دوا
 از

 بر
ثر

 

 
 2256-2668،صص 1399(زمستان12سوم شماره چهارم)پياپي  شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعهـ فصلنامه علمي )مقاله علمي

 ثر بر ازدواج کودکان ؤعوامل م 

 1محبوبه مینا 

 2فرزاد کریمی خنجری 

 چکیده

باشد که در جوامع مختلف رواج داشته است. سؤالی که در این هایی میازدواج کودکان از جمله پدیده

که  راستا مطرح می این است  پد  مؤثرعوامل  شود  کودکان    دیدر  ازدواج  مواردی میآمدن    ؟ باشندچه 

مثل  ها نشان میپژوهش ناامنی و جنگ، به رسمیّت شناختن توسط قانون، مرد ساالردهد عواملی  ی، 

اند. باشند که سبب اصلی ازدواج کودکانفرهنگ، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و ... از اهمّ مسائلی می

به جامعه، خانواده و  ها و خسارات متعددی  باشند و آسیب هایی که تنها قربانیان آن، کودکان نمیازدواج

دهد که عوامل مؤثر بر ازدواج کودکان کنند. تحقیقات نشان میاقتصاد کشورها در بلند مدت وارد می

گذارد. برای جلوگیری بر شرایط روحی، روانی، اجتماعی و جسمانی کودک تأثیرات منفی بسیاری می

گذار با اعمال نظارت و ست که قانونتوان پیشنهاد نمود این ا و کاهش ازدواج کودکان راهکاری که می

 وضع ضمانت اجرا توأم با فرهنگ سازی از ازدواج کودکان ممانعت به عمل آورد.   

با روش توصیفی   این مقاله  کتابخانه  –در  بر تحلیلی و به صورت  به بررسی موضوع عوامل مؤثر  ای 

 شود. ازدواج کودکان پرداخته می

 

 کلمات کلیدی:

 ازدواج کودکان، حقوق کودکان. کودک همسری، 
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 مقدمه 

جایی آن  مختلف  از  عوامل  ک   ی که  بر  ازدواج  سن  جمله  اثر  لیتشک  ت یّ فیاز  موفق    ، گذارندخانواده 

و هر   کنند  فایعنوان شده را ا  فیوظا  ندشوند تا بتوان  لیتوسط افراد توانمند و بالغ تشک  دیها باخانواده

گاه طرفین تشکیل دهنده خانواده آمادگی الزم را به دلیل سن کم نداشته باشند ازدواج کودکان اتفاق 

سال  18 ریکودک ز  کی  انیم یررسمیغ  ای ی ازدواج کودکان به هر ازدواج رسم سفیون یاز نظر افتد. می

د   کی   ایبزرگسال    کیو   م  گریکودک  درحالشودیاطالق  د  کهی.  کودکان  دنازدواج   افتهی  کاهش  ایر 

ا همچنان  اما  را  دهیپد  نیاست،  مختلف  نقاط  همسر  جیدر  کودک  نت  یاست،   ینابرابر   جهیمعموالً 

در سطح   رند،یعمل قرار گ   نیا  ریتحت تأث  ینامناسب  وهیتا دختران به ش  شودیاست که باعث م  ی تیجنس

 دختران است  انی ها در مازدواج  لیقب   ن یششم ا  کیپسران تنها    انیازدواج کودکان در م  وعیش  یجهان

((Unicef ,2019کهازدواج   ؛ برخاسته،  و  سنتی   هنجارهای  از   هایی    و  شهری   مناطق  در  و   متعارف 

 . دارد رواج روستایی

 ازدواج   میزان  است  شده  موجب  زمینه  این   در  گرفته   صورت  تالش های  و  پدیده  این  به  جهانی   توجه

 زیر  در  هنوز  کودکان  از  چشمگیری  با این وجود درصد  کند،  پیدا  کاهشی  روند  کلی  طور  به  زودهنگام

(؛ که به دلیل آثار زیان باری که برای کودکان 1398کنند )احمدی،  می  ازدواج  خود  یجامعه  قانونیِ  سن

توجه جدی  نیازمند  مناسب، تر دولت دارند  قوانین  با وضع  تا  مقوله هستیم  این  به  گذاران  قانون  ها و 

در   این ازدواج  از  و  برسد  به حداقل ممکن  استثنایی و در صورت مصلحت  موارد  در  کم جز  سنین 

طریق امنیت، آرامش و فرصت پیشرفت برای کودکان به خصوص دختران که ازدواج کودکان در میان 

 آنها بیشتر است، فراهم شود. 

پیوندند و آثار . به وقوع می... قتصادی، مذهبی، ناامنی، فرهنگی وها به دالیل گوناگون ااین قبیل ازدواج

ازدواج کودک و سپس  ابتدا مفهوم  دنبال دارند. به همین جهت در پژوهش حاضر  به  متعدد منفی را 

می قرار  بررسی  مورد  کودکان  ازدواج  در  علل  مهمترین  از  کاهش تعدادی  برای  کارهایی  راه  و  گیرد 

 ن است، ارائه شود. ازدواج کودکان که به مثابه نقض حقوق کودکان به ویژه دخترا

 

 ان ( و طرح کلی مشکالت آن :ازدواج کودکمفهوم کودک همسری ) -1

که کودک همسر  که    ی ازدواج  شودیم  دهینام  زین  یازدواج زودهنگام  هر دو   ای  نیاز طرف  یکیاست 

 یکی   ایازدواج    نیکه طرف  دیآیم  شی پ  یزمان  یسال سن داشته باشند. کودک همسر  18طرف کمتر از  

. (39، ص1396نداشته باشند )مقدادی و جواد پور،ازدواج    یبرا  یو روح  یجسم  یآمادگ   یاز آنها دارا

 نییحقوق کودکان مخصوصاً دختران است. تع  نهیدر زم  یالملل  نیب  یاز چالش ها  یکی  یکودک همسر
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کودکان و جامعه   یبرا  ییامدهایکار، پ  نیو مداوم بودن ا  یری شکل گ   لیدال  ،یکودک   فیمحدوده و تعر

کودکان در   ازدواجادامه داشتن    یمشخص کردن علت اصل  ی، براعوامل مختلف  یبه دنبال دارد، بررس

 .(20،ص 1398)مددی،  است  یآن ضرور یمسأله و شناخت تمام بعدها نیدرست ا درک  یجهان، برا

رسد به نظر می  اند، اماهایی برای مقابله با ازدواج کودکان انجام دادههر چند کشورهای مختلف تالش

خواهد   ییهاچار چالشمقابله با کودک  همسری شده است دکرونا اقداماتی که برای  ویروس  با شیوع  

زویاه  ب؛  شد ازدواج  معرض  در  بیشتری  کودکان  آینده  در  که  معنا  قرار دن  همسری  کودک  و  هنگام 

 . گرفت  خواهند

بوده و    یو روان  ی جنس  یازهای دارد، پاسخ به ن  یاگسترده  ار یکه در امر ازدواج ابعاد بس  یاز موارد  یکی

به   تنها عاملسن بلوغ وجود دارد،    نییکه درباره تع  یصرف نظر از مجادالت  ، یفاکتور بلوغ جنس  نییتع

 ی باشد، وجود موارد یم  یو بزرگ   یات ی ح  قراردادکه    ییزناشو   مانیتوجه داشت در پ  دیبا.  رسدی نظر نم

ها و دیبا  یاریقرارداد و بس  نیا  جیدرک مفهوم و آثار و نتا  ،یآگاه  ،یر یادگ ی  ،یمانند: حق انتخاب، آزاد

توجه   ل،یدل  نیبه هم  ست،یهمراه ن  یموارد لزوماً با بلوغ جنس  نیضرورت داشته؛ و ا  گرید  یهادینبا

 . ابدییم ت یّاز کودکان ضرورت و اهم  یحقوق ت ی قانون گذاران و حما

قانون نظر  همسر  ،یاز  ز  یکودک  مشکالت  مشکالت  ی ادیبا  است،  جلوگ   یهمراه  حق   یر یمانند:  از 

و خانواده، تعهد کودک پسر به پرداخت نفقه و به دنبال آن   نیکودک از والد  ییکودک، جدا  لیتحص

ن درآمد؛ و  و کسب  اشتغال  به  به  زیتعهد  دختر  کودک  باردار  یدار  خانه  تعهد  پشت  ،یو  و   یبانیعدم 

ناش  ت ی حما همسران  کودک  کاف  ی از  دانش  نبود  تهد  ، یاز  و  خطرات  خانگ   داتیامکان   ،یخشونت 

اهل و  توان  برا  ی قانون  ت ینداشتن  دعاو  یآنان  احتمال  یطرح  زوج   یناش  یمختلف  جمله:   ت یّاز  از 

فرزند، مطالبه سهم االرث خود   نامهطالق، گرفتن شناس   ن،یضرب و جرح و توه  ه،ینفقه و مهر  یدعوا

سرپرست  ای درخواست  همچن  یفرزند،   . و...  غ  ن یفرزند  لحاظ  از  همسران  از   ی حقوق  ریکودک  اعم 

که با توجه به   ییهاب یمواجه هستند. آس  یاریبس  یهاب یبا آس  زیو ... ن  یروانشناس  ،یپزشک  ،یاجتماع

برخ  یهادگاهید آ  یکارشناسان،  ااز  به  اس  نینها  دنتشرح  از  خردسال  دختر  گرفتن  فاصله   یا ی: 

بازیکودک  هم  دوستان  و  افزا  یاش  و    یهامانیزا  شیخود،  ساز  توانا  ایمشکل  و   ی جسم  ییعدم 

برا   یکیزیف جسم  ،یباردار  یکودک  توان  کم  نوزادان  جنهیتغذ  سوء  یدارا  ایو    یتولد  سقط  ، نی ، 

 ش ی زودرس و افزا   یهابه وجود آمدن طالق   ایشدن و    داری، پداز کودکان  یو نگهدار  ت یمشکالت ترب

ب تنظوهی کودک  مورد  در  اطالعات  نبود  بارور  میها،  بهداشت  با  مرتبط  مسائل  و  وجود   ،یخانواده  به 

و به وجود آمدن وسواس، اضطراب، نبود   کیاختالالت پان  ،یاز جمله افسردگ   یآمدن مشکالت روان

ا  یبلوغ فکر  استقالل شخص  دنیدر رس  یمشکالت  جاد یو  به   یاز دست دادن قدرت برقرار  ،یکودک 

 رشد ،یاجتماع  یها ت یو تعامل با افراد هم سن و نبود فعال  یروابط اجتماع

ا  یجنس  ناقص و  اجتماع  یمشکالت  جادیبه صورت  روان  یدر رشد  منزو  یو  اجتماع و شدن    یو  از 

موارد اثر   نیهر کدام از ا   (؛14-13، صص 1397)حسینی پویا،در مقابل آن و...    ی ریپذ  ب یآس  جهیدرنت
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مواجه   یمتعددّ  ی هاخواهد داشت و کودک همسران را با بحران  ندهیکودکان در آ   یبر زندگ   یبار  انیز

 کند.یم

 

 های ازدواج زودهنگام برخی از مهمترین علل  -2

 ساالریمرد  -1-2

نظر نوجوان  کسونیار  هیمطابق  مرحله  از  بزرگسال  یدوره  ی بعد  انزوا   یاول  برابر  در  تعلّق  به  مربوط 

و   ی که مرحله کودک   نیا  لیشوند، به دلیزنان بعد از ازدواج زودهنگام به انزوا دچار م  نیاست، بنابرا

سپر  ینوجوان کامل  پانشده    یبطور  فرد  و  از    ی اجتماع  یهاگاهیاست  را  در خانه   داده  دست خود  و 

اند،  که ازدواج زودهنگام را تجربه کرده   یدختران  نیهمچن  رد؛یگ یدر خطر انزوا قرار م  و  محصور شده

انتخاب  رندیگیم  ادیهستند    یدر خانواده پدر  کهیاز زمان و حق   یر یگ   م یتصم  رایاند؛ زکه فاقد حق 

است  نیآنها و خشونت همسرانشان ا یآگاه دممورد و ع نیا جهی، نتانددر ازدواج تجربه نکرده یانتخاب

سن زن، مناسبات قدرت در   شیبا گذشت زمان و افزا  یشود و حتیو استقالل م   ت یّکه کودک فاقد هو 

تغ ابتدا  کنندینم  رییخانواده  همانند  به   ،ازدواج  یو  هستند،  خانواده  در  قدرت  فاقد  همسران   کودک 

ن  یعبارت ازدواج  از  بعد  همسران  تمر   راه بهسر  زیکودک  مجدداً  را  مردان  از  کردن  اطاعت  و   نیبودن 

تثب  کنندیم وجودشان  در  بنابرایم  ت ی و  جامعه  نیشود؛  تروبه  ،مردساالر  یهادر  گسترش   جیدنبال  و 

 جادی در وجود زنان ا  یدوران کودک   یاز همان ابتدا  یمردساالر  رشیزودهنگام هستند تا پذ  یهاازدواج

 (. 152-151، صص1394)افتخار زاده، شود

مثال    آفر  76با    یهجرینبرای  بنگالدش    68   یمرکز  یقایدرصد،  مال  59درصد،  درصد،    54  یدرصد، 

ن  52  نافاسو ی بورک  ماالو  43  هیجریدرصد،  ماداگاسکار    42  یدرصد،  آمار   نیشتریب  ،ددرص  40درصد، 

ز دارند  18سن    ریازدواج  را  . ,1920ChildMarriage Atlas)  سال  قانون   3(  تعداد  بررسی  با 

شویم که درصد زنان قانون گذاران زن و مرد در این کشورها متوجه رابطه معناداری بدین ترتیب می

از توجهی  قابل  میزان  به  کشورها  این  در  می  گذار  کمتر  مرد  گذاران  میزان قانون  که  نحوی  به  باشد. 

نیجر    در  زن  گذاران  مرکزی    25قانون  آفریقای   ، بنگالدش    12درصد  مالی    20درصد،   26درصد، 

بورکینافاسو   نیجریه    6درصد،  ماالوی    3درصد،  ماداگاسکار    22درصد،  از    18درصد،  کل  درصد 

ممی  ندگانینما عدم  باعث  موضوع  همین  که  )باشد  شدهاست.  کودکان  ازدواج   هیاتحاد منوعیت 

  4(.المجالسنیب

 ها و جنگ یامن نا -2-2

 
 این اطلس آمار ازدواج کودکان را در سراسر جهان هر دو سال یک بار محاسبه کرده و منتشر می کند.  3

 تاسیس شده است.  1889است که در سال  یپارلمان نیمؤسسه ب کی ( parliamentary Union (IPU))-Inter المجالسنیب هیاتحاد 4
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 ییهایریمسلحانه جان خود را از دست دادند، درگ   یهایریدر طول درگ   یاه یسور  هزار  250از    شیب

ها نفر ونیل یم د،یانجام اس یبزرگ مق  یجنگ مدن  کیحکومت شروع شد و بعد به   هیکه با اعتراضات عل

 یجهاد   انگر  یوفادار به بشار اسد، با مخالفان حکومت او و نظام  یروها یمجبور شدند که به عنوان ن

 لیکه جنگ تبد  ی را در مناطق  یها رواج کودک همسرکشمکش  نیدر ا  یریبجنگند درگ   یدولت اسالم

تهد برا  یدیبه  افزون  سور  یروز  )مانند  شده  عراق    ه،یدختران  لبنان،  اردن،  پناهنده  مصر( جوامع  و 

م  دیمطالعات جد  (.73-72،صص1398)احمدی،    نموده است   ت یّتقو  کودکان   دهدی نشان  ازدواج  که 

شده توسط سازمان ملل متحد   انجام  یها  یاست، نظرسنج  شیدرحال افزا  یاهیسور  دگانپناهن  انیدر م

 نی که ب  یسوم از دختران پناهنده سور  کیاز    شیکه ب  دهدیساوا نشان م  روتیب   ییکایو دانشگاه آمر

 رانگریو  یها  یریاز شروع درگ است که قبل    یدر حال  نیاند، ادارند، ازدواج کرده  سن  سال  17تا    15

که نرخ ازدواج   ینحو ها کمتر بود، به  یسور  انیدر م  یتوجهقابل    زانیازدواج کودکان به م  هیدر سور

م در  ب  ،امروز  یپناهندگان سور   انیکودکان  برابر  ا  شتریچهار  و  است  بحران  قبل  نشان   نیاز  موضوع 

)سازمان   شودیم  نییپا  نیازدواج در سن  شیباعث افزا  یاسیو تحوالت س  یثباتیب  ،یدهد که آوارگ یم

 . (2017ملل متحد، 

بر ازدواج زودهنگام کودکان است، در  ی اسی و تحوالت س یناآرام ،جنگ ر یتأث یاز چگونگ یمثال هیسور

ا حادث    ییرها  یبرا  یسور  یهاخانواده  نیواقع  مشکالت  برااز  و  جنگ  اثر  بر  کاهش   یشده 

با    یاقتصاد  یهانهیهز ازدواج مردان  به  آنها را  از دختران خردسال خود،   اختالفخانواده و حفاظت 

ایم  در  ادیز  یسن که  ب  نیآورند  تحوالت   یبحران  طیدر شرا  یودک همسرک  شیافزا  انگریموضوع  و 

 ست.  ا  کشورها یداخل

 ی مسائل قانون   -3-2

و   تیانون با عدم ممنوعق که    ب یترت  نیبد  ،باشدیاز جمله عوامل مؤثر بر ازدواج کودکان م  زیقانون ن

تع برا  نییعدم  م  یاشخاص   یمجازات  کودکان  با  ازدواج  به  اقدام  ا  ،کنندیکه  گسترش  باعث   ن ی عمالً 

مازدواج  لیقب جامعه  در  اینشودیها  است درحال  .  مقانون  کهی  مطا  توانندیگذاران  بررسی   لعهبا  و 

 ین یبش یپ  آننقض    ی جلوگیری ازالزم را برا  یکنند و ضمانت اجرا  نییسن ازدواج را تع  کارشناسانه

»نکاح اناث قبل از   کرد که  انیب  1313مصوب سال    یقانون مدن  1041ماده    رانیدر ا  بار  نیاول  .ندینما

بـه سـن   از رسیدن به سن  15رسـیدن  نکـاح ذکـور قبـل  تمام ممنوع است،   18سـال تمـام و  سال 

اقتـضا مـصالحی  کـه  مـواردی  در  ممکن   ءمعذلک  محکمه،  تصویب  و  العموم  مدعی  پیشنهاد  با  کند 

ـّ  ءاست استثنا  اناثی داده   ت نمیاز شـرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیّت  معافی تواند به 

سـال تمـام دارنـد«. هر چند 15سال تمام و به ذکوری شامل گردد کـه کمتـر از  13شود کـه کمتـر از  

ا قانون  نیدر  سن  حداقل  تع  یبرا  یماده  هم  شده  نییازدواج  را    نی اما  آن  از  عدول  امکان  نیز ماده 

 1353گذار در سال قانون نیبنابرا  .کودکان شود  یهانتوانست مانع ازدواج جهت نیهم کرده به ینیبشیپ

ازدواج زن قبل از چنین بیان می کند: »  مذکورقانون    23ماده  قانون حمایت خانواده را تصویب کرد، که  
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 ی تمام ممنوع است معذلک در موارد  سال  20به سن    دنیسال تمام و مرد قبل از رس  18به سن    دنیرس

برا  15او از    سن  که  یکند استثنائاً در مورد زن  ءاقتضای  که مصالح  یزندگ  یسال تمام کمتر نباشد و 

روان   ی استعداد جسم  ییزناشو  پ  باشد  داشته  یو  و  شنهادی به  ممکن   ب یتصو دادستان  دادگاه شهرستان 

که هنوز به   ی ماده با کس  نیبر خالف مقررات اکه    یمرد  ای. زن  شود  از شرط سن اعطاء  ت یاست معاف

قانون مجازات  دهینرس  ازدواج یبرای  سن  به  مورد  حسب  کند  ماده    یها  مزاوجت  در  قانون   3مقرر 

این قوانین دستخوش تغییر شدند و   1357اما بعد از سال    5«. محکوم خواهد شد  1316  مصوب  ازدواج

رعایت مصلحت   رییتغ  ب یترت  نیبد  1041ماده   به شرط  ولی  اجازه  با  بلوغ  از  قبـل  نکاح  »عقد  کرد 

: نکاح دیماده اصالح شد و مطابق ماده جد  نیا  1381باشد«. بعد از آن در سال    صحیح می  هیعلیمول

مصلحت با   ت ی شرط رعابه    یاذن ول  با  یسال تمام شمس  15و    13ن  به س  دنیاز رس  شیدختر و پسر پ

 دادگاه ممکن شد.  صیتشخ

بنابراین قانون فعلی ایران ازدواج کودکان را به شرط مصلحت مجاز اعالم کرده است که نتیجه آن آمار  

باشد. می  ایران  در  کودکان  ازدواج  توجه  گذارا  6قابل  قانون  ابراز شده  مطالب  به  توجه  میبا  توانند ن 

قانون را به نحوی تغییر دهند که ازدواج کودکان بویژه دختران به حداقل ممکن برسد. برای مثال می 

ماده   از   1041توان  پیش  ترتیب  به  پسران  دختران و  نکاح  که:  داد  تغییر  ترتیب  بدین  را  قانون مدنی 

به سن   ا  18رسیدن  با  کند  اقتضا  که مصلحت  مواردی  در  است،  ممنوع  است سال  ممکن  دادگاه  ذن 

سال نباشد. این   16استثنائاً معافیت از شرط سن اعطا شود، مشروط بر آنکه سن دختر و پسر کمتر از  

دامنه گوناگون  تفسیرهای  با  تا  تعیین شود  نحو محصور شده  به  باید  نیز  استثناء  گسترده موارد  آن  ی 

 نشود.

 ی نی اعتقادات د  -4-2

در کنترل اذهان   ن یکه د  یامر دارند، با قدرت  ن یدرا  یدهند و نقش مهمیدر مورد ازدواج نظر م  انیاد

که آن را مورد توجه   یمردم  یدر شکل دادن هنجارها و فرهنگ دارد و برا  یادیجامعه دارد، نقش ز

تصم وارد  و  داده  م  یزندگ   ماتیقرار  بسیخودشان  بس  اری کنند  در  است،  جوا  یاریمهم  دم  مر  معاز 

البته با  نیقوان  قیها از طرازین  نیا  نیدر تام  نیدارند که د  ییازهاین توجه   دیو اصول خود نقش دارد، 

 یکنند، حت ینم  یافراد توجه  یفرد  ای  یچندان به استقالل شخص  ین ید  نیاصول و قوان  نیداشت که ا

 
 یکه هنوز به سن قانون یبا کس یقانون مدن 1041هر کس برخالف مقررات ماده  - 3ماده  » 1316قانون ازدواج مصوب  3ماده  5

نرس  یبرا  ال  دهی ازدواج  ماه  به شش  کند  مزاوجت  تأددو  یاست  در صور  شد  محکوم خواهد  ی بیسال حبس  به سن س  یتو  دختر  تمام    زدهیکه  سال 

از دو هزار    ینقد ی  و در هر دو مورد ممکن است عالوه بر مجازات حبس به جزا   شودیممحکوم  یبیتأد  حبس  سه سال  یباشد الاقل به دو ال  دهینرس

منته  و  محکوم گردد.  الیهزار ر  ستیب   یال  الیر برخالف مقررات فوق مواقعه  ازدواج  اثر  زن گردد   دائم  مرض  ایاز اعضاء    یکیبه نقص    یاگر در 

ال پنج  از  زوج  اعمال  یمجازات  با  است.ده سال حبس  منته  و  شاقه  است.  یاگر  اعمال شاقه  با  دائم  زوج حبس  مجازات  زن شود  فوت  و    عاقد  به 

 «. شوندیمعاون جرم مقرر است محکوم م یکه برا یمجازات به ایبه همان مجازات  زی اند نهکه شرکت در جرم داشت یاشخاص ریخواستگار و سا
سال ثبت شده است که این تنها آمار ازدواج های   14ازدواج دختر کمتر از  7582تعداد  1399طبق آمار منتشره توسط سازمان ثبت احوال در زمستان  6

 آمار بیشتری دارند.  رسمی می باشد و ازدواج های غیررسمی و مذهبی



 

2658 

ل م 
وام

ع
ؤ

ان 
دک

کو
ج 

دوا
 از

 بر
ثر

 

 
گذاشته و   ریثأت  زین  شاندر امورات فرزندان  نیاست که در مورد نقش والد  دهیرس  ییبه جا  نیقدرت د

نوع م  ،نیوالد  یبه  فرزندانشان  مالک  را  بنابرا(89-88، صص1398)احمدی،    دانندیخود  مذهب   نی. 

توج   جادیا  اءمنش به  که  است  کودکان  ازدواج  تداوم  ن  هیو  میم  زیآن  مذهب  علل   تواندی پردازد،  از 

تعهد   نیکه ا  دانندیم  یمذهب  یتزویج فرزندان را تعهد  نیاز والد  یاریکه بس  ازدواج کودکان باشد؛ چرا 

مذهب در    ،برای مثال  .است   دهش  نیتلق  ا یو    جادیا  یو رهبران مذهب  یمذهب   یو عرف ها  نیتوسط قوان

را از   گریواج از طرف شخص دازد  شنهاد یتواند پی باشد، پدر او م  دهیچنانچه کودک به بلوغ نرس   یحنبل

و تا   ردیتواند ازدواج با او را نپذ  یبه سن بلوغ م   دنیدختر بعد از رس  ب یترت  نیطرف او قبول کند، بد

زندگ  کنار خانواده خود  در  بلوغ  نپذ  یزمان  کرد؛ در صورت  بالغ،   رفتنیخواهد  توسط دختر  ازدواج 

 نی در اجتماع ندارد و مشخص است که چن  یگاهیجا  گر ید  یامر  نیخواهد شد؛  البته چن   یطالق جار

میم  یامسأله انتظار  که  را  دختر  و  داده  قرار  فشار  تحت  را  خانواده  از یتواند  جامعه  سطح  در  رود 

تبع از    تیخانواده خود  استنکاف  در صورت  شرا  نیاکند،  در  بغرنج  طیامر  و  خواهد    یدشوار  قرار 

مشخص است؛    یبر کودکان امر  ت یقبول وال  هیامام   یدر نزد فقها(؛ همچنین  125)پیشین، ص    گرفت 

را به   یمرد  کیهر    یداشته و اگر پدر و جد پدر  یپدر برتر  ت یبر وال  یجد پدر  ت یمعنا که وال  نیبد

برا شوهر  ا  رهیصغ  یعنوان  در  گرفتند  نظر  پدر  نیدر  نظر جد  است   یمورد  )مرتضی شریف،   مقدم 

قابل ذکر است که این والیت مطلق نیست و باید نه تها ازدواج به ضرر   7. ( 286-287ق، صص  1415

کودک نباشد، بلکه به نفع و مصلحت او باشد، تا حدی که اگر مصلحت کودک رعایت نشود، کوک 

را شوهر دهد    ریغدختر ص  ،یهر گاه ول  ند معتقد   هر چند برخی  پس از بلوغ می تواند نکاح را فسخ کند

ق، 1413)مفید،    تواند آن را فسخ کندیبه سن بلوغ نم  دنیاست و دختر بعد از رس  حیازدواج صح  نیا

روایات متعددی نیز در مذهب تشیّع اذن تزویج کودکان را داده اند که برای نمونه به چند   8.(510ص

 کنیم:اشاره می مورد از آنها

ابن صلت گفتهالف:   امام صادق)ع(  یکه ول  ی : در مورد دختراست   عبداهلل  از  او را مزدوج کرده  اش 

از رس  ا یسوال کردم، آ امام فرمودند: خ  دنی دختر بعد  ازدواج هست؟   ر،ی به سن بلوغ مختار در فسخ 

. عدم خیار در روایات را باید بر مواردی 9(276، ص  20) حر عاملی، ج  نخواهد داشت   یاری اخت  نیچن

 تنها ضرری را دفع کرده بلکه مصلحتی برای کودک نداشته است. حمل کرد که نکاح نه 

بر او  ی تواند ازدواج کند و حدود عمومیبالغ است و م یسالگ 9دختر در سن  ندیفرما  ی م ب: امام باقر

 10(.43، ص 1)همان، ج شودیم یجار

 
و اذا حضر اب و جد فاختار کل واحد منهما رجالً    هایاالب عل  هیوال یرجحاناً عل رهیالصغ  یالجد قبل االب عل هی: ان لوالهی»و مما انفردت به االمام  7

 االب«  اری اخت یالجد المقدم عل اریکان اخت هالنکاح 

 النکاح«  یلالب اکراهها عل کنی»و ان نکرت عقده و لم ترض به لم  8
 السالم عن الجاریة الصغیرة یزوجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت؟ قال : ال لیس لها مع أبیها أمر عن عبداهلل بن الصلت قال : سألت )أبا عبداهلل( علیه 9

 ت علیها الحدود التامة علیها و لها« » لجاریة اذا بلغت تسع سنین ذهب عنها الیتم وزوجت واقیم  10
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 ر یبا دختر ز  یی)ع( فرمودند: روابط خاص زناشو یاز امام صادق)ع( موجود است که امام علی  تیرواج:  

 اتیروا  11.(234، ص  10، جشیخ الطائفة)  به او شود، ضمان را به همراه دارد  ب یسال اگر موجب آس  9

اجازه  انیب آشکارا  داده  یشده  را  کودکان  بنابرا ازدواج  برا  نیاند.  فقه  و  کودکان،   یشرع  ازدواج 

 یسالگ   9کودک به سن    دنیرا مشروط به رس  ی جنس  زشیاند و صرفا آمنکرده  نییتع  ی سن  ت یمحدود

 اند.رفتهیدانند و ازدواج کودکان را پذیم

باشد، در حالی که این روایات مربوط به بنابراین باورهای دینی و مذهبی از عوامل ازدواج کودکان می

به   می  1400قریب  زمان  آن  جامعه  و  پیش  طرفی  سال  از  شده   امبری»پباشد.  متذکر   اسالم)ص( خود 

ها انسان   یعدم آمادگ   لیدل  نیبه هم  ند«،یگو   یسخن م  شانیبا مردم، به اندازه عقل ا  امبرانیاست که پ

)نوبهار،   موضوع بوده است   نیمسائل از جمله ا  یو ائمه سبب  مسکوت گذاشتن بعض  امبر یدر زمان پ

ز(1، ص  1395 در  روز  به  روز  مردم  و  جوامع  است  مشخص  که  همانطور  چون   یمختلف  یهانهیم. 

طلبد. در یم  زیاحکام را ن  یی ایپو   ،ییا یپو   ن یهستند و ا  شرفت یو... در حال پ  یاسیس  ، یاقتصاد  ،یفرهنگ

 م یشوند، قابل تعمیمقرر م ییایو جغراف  یفرهنگ طیمثل شرا  یخاص طی که باتوجه به شرا  یاحکام جهینت

که ممنوع نکردن ازدواج در سن   می ریبگ  جهینت  میتوانیمبحث م  نی. از استندین  گری ها و جوامع دبه دوره

دل  تواندیم  نییپا آمادگ   لیبه  دل  یفکر  یعدم  اما  باشد  اسالم  صدر  در  تزو  یبرا  یل یمردم   جی ادامه 

و به  ندارد.  وجود  حاضر  زمان  در  قر  ژهیکودکان  در  کر آآنکه  تزو  یلیدل  مین   افتیکودکان    ج یبر 

 . شودینم

 یعامل اقتصاد  -5-2

 ری ثأو فقر ت  یخانواده، عوامل اقتصاد  لیبه منظور تشک  یریگ   میتصم  یبرا  رانیدر ا  ریاخ  یهادر سال

اساس  ادیز نقش  داشته  یو  ازدواج  همکاران،    انددر سن  و  ا(88،ص  1399)عباسی  در ازدواج  نی.  ها 

دل  رانیا اقتصاد  لیبه  مخانواده  نییپا  یسطح  ایها  طرفخانواده  نیباشد،  از  زودهنگام   یها  ازدواج 

خانواده کاسته شود و    ی هانهیتا از هز   نندیب یم  شیخو  ی اقتصاد  ط یبهتر شدن شرا  یبرا   یهدختران را را

 دهد؛ یم شیکودکان افزا  جیتزو یرا برا نیوالد  یمال زهیانگ زین ربهایو ش هیمهر  افت یدر یگریاز طرف د

ب  یدر برخ  لی دل  نیدارند، به هم  یباالتر  اریبس  هیمورد توجه بوده و مهر  شتریمناطق دختران کم سن 

خر  یاهیرو نام  مبالغ  دیبه  پرداخت  با  که  آمده  وجود  به  سن  یگواه  ،یسن  در  را  تر نییپا  نیرشد 

  شوند ینوزادها در مقابل مبالغ اندک به اصطالح »نافبر« م  یاز مناطق حت  یدر بعض  ند،ینمایم  یداریخر

ازدواج کودکان فقر   لیدال  نیاز مهمتر  یکی  میگونه که شرح داد. آن (306-304، صص  1398)احمدی،

مباشدیم باعث  فقر  خانواده  شود ی.  تزوتا  با  مال  جی ها  منفعت  قب  یکودکانشان  بدست   ربها یش  ل یاز 

که ممکن است ازدواج کودکان بار   یخود را به فروش برسانند. در حال  کودکان  یو به عبارت  اورندیب

نبا  یاقتصاد اما  بردارد،  اصل  دیاز دوش خانواده  بازنده  که  کرد  دوران   دهستن  یکودکان  یفراموش  که 

جهت   نیخود شدند. به هم  یهاخانواده  یفقر و مشکالت اقتصاد  یتباه شده است و قربان   شانیکودک 

 
 »من وطىء امرأة من قبل ان یتم لها تسع سنین فأعنف ضمن« 11
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عوامل کودک   ن یکند تا فقر که از مهمتر  یاقتصاد  ت ی کمتر برخوردار، حما  یاز خانواده ها  دیدولت با 

کاهش    یهمسر اابدی است،  از  و  اقتصاد  قی طر  نی.  خسارات  کالن  یمانع  سطح  از   ی ناش  ،در 

 زودهنگام شوند. یهایباردار

را   یاد یز  یخسارات اقتصاد  ت،یجمع  شیو به تبع آن افزا  یبارور  شی افزا  قیزودهنگام از طر  ازدواج

شوند   یها دختران زودتر باردار مازدواج  نیکند، چون که در ایم  لیدر حال توسعه تحم   یهابر دولت 

ها خانواده  ییاناموضوع باعث کاهش تو   ن یآورند و ا  یم  ا یبه دن  یشتریو در طول عمر خود فرزندان ب

 انی پا  نیبنابرا  ابد؛ی یفقر در جامعه گسترش م  قی طر  نیشود و از ا  یخود م   یاساس  یازهاین  نیمأدر ت

همراه    رفاه را به  شیموضوع افزا  نی و هم  شود یم  ت یدادن به ازدواج کودکان باعث کاهش رشد جمع

داشت  انجام  ؛خواهد  جهانپژوهش  بانک  توسط  ب   یشده  مرکز  مورد   قاتیتحق  یالمللنیو  که  زنان 

رود ازدواج کودکان معادل یانتظار م 2030دهد که تا سال یاست، نشان مبوده    تسیگ   لیب ادی بن ت ی حما

براونیلیتر دالر  هزدرحال    یکشورها  یها  نه    جادیا  نهیتوسعه  کودکان  ازدواج  مسأله    کیتنها  کند. 

پ  یاجتماع که  ه  یبرا  یریچشمگ  یامدهایاست  بلکه    مسرکودک  دارد؛  فرزندانش  موضوع    کیو 

 ,  Quentin))  گذاردیم  ریثأو کاهش فقر ت  یرشد اقتصاد  یکشورها برا  ییکه بر توانا  است  یاقتصاد

همان2017 که  .  شد  گونه  کشورها  ،بررسی  در  فقر  گسترش  باعث  کودکان  توسعه درحال  یازدواج 

و منجر به ازدواج زودهنگام آنها    گذاردیمکودکان اثر    یمجدداً بر زندگ   یدستفقر و تنگ    نیشود ایم

اش نقض جهیکه نت  یاچرخه  گرددیدر جامعه م  وبیمع  یاچرخه  جادیموضوع باعث ا  نیو ا  شودیم

 حقوق اشخاص است.  شتریب

 ی عامل اجتماع -6-2

سال مربوط به   18سن    ریز  یهااز ازدواج  یوجهتل  منتشره توسط ثبت احوال شمار قاب   یمطابق آمارها

م سه  یدختران  عوامل  از  نگرش   می باشد؛  دختران،  ازدواج  که   یزیآم  ضیتبع  یتیجنس  یهادر  است 

خانه را   رو کار د  یفرزندآور  ن،یتر دانسته و تمکدختران مذموم  یاز ازدواج را برا  شیپ  یروابط جنس

م  فهیوظ دلی زن  به  تقرنگرش  نیهم  لیداند،  ازدواج کودکان    یتمام  بایها،  اول  سال  همان  در  دختر 

م فرزند  ا  ن یشوند؛ همچنیصاحب  ب  نیدر  ها  مهارت  50از    شیازدواج  زنان  از  از خانه   ریغ   یدرصد 

که جوامع را با مشکالت   یتیجنس  یها نگرش  لیاز دال  یکی.  (85)مددی، پیشین، ص    اندنداشته  یدار

م  یددمتع افزا  کند،یروبرو  و  اعتماد  دادن  ا  انیم   یی دورو  شیاز دست  است،  در جامعه   ن ی اشخاص 

افزا به  منجر  اخالق  شیموضوع  انحرافات  آن  یانواع  گسترش  م  ها و  خانواده  نهاد  اساساً  یبه  و  شود 

از   یی رها  یمردان برا  لیدل  نیبه هم    .(241، ص1398،  دنزیگ )  کندیم  دیرا دچار شک و ترد  یزندگ 

مبارزه با    یاز راه کارها  نیکنند. بنابرا یم  دایپ  لیبه ازدواج با کودکان تما   سرشان هم  ی انحرافات اخالق

 ها است. به افراد و خانواده یرسان ی و آگاه رانیدر نقاط مختلف ا یآموزش و فرهنگ ساز  دهیپد نیا

طریق ابزارها ها و هنجارهایی جدید را از  تردید ارزشفرآیند تجددگرایی در جوامع بشری بیاز طرفی  

ورود هر   از آنجایی کهکند،  تحمیل می  بشری  جوامع  بر.  …و  هاو عواملی همچون شهرنشینی، رسانه
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جد یک    دیعنصر  میبه  اختالل  دچار  را  سیستم  کارکرد   ، جریان سیستم  ورود  میان  این  در  و  کند 

اجتماعی خانواده بالطبع ساختار  و  ایرانی  ایجاد ایرانی،    تجددگرایی به ساختار اجتماعی جامعه  باعث 

 تردید نقشی بسها را سرمایه اجتماعی بنامیم، بیاگر برآیند کنش متقابل انسانتغییراتی شده است که  

به مؤ  دنبالش خانواده را  به  ایرانی و  یا تضعیف و فرسایش سرمایه اجتماعی در جامعه  تغییر و  ثر در 

اس آورده  ارمکی،  وجود  )آزاد  تحوال(.  1394ت  به  توجه  شدهبا  گفته  ا  ت  جامعه  ازدواج   ران،یدر 

 ن ی .  ا(152،ص1388،ولی ه)  است   شده  رییآن دچار تغ  ی هایژگ یکند که ویم  یرا سپر  یانتقال  یامرحله

شود و هنوز در   یکودک همسر  دهیاست تا مانع پدمتأسفانه نتوانسته    یرانیو تحول در خانواده ا  رییتغ

 .میباش یسال م 14کمتر از سن  یو حت یسن قانون ریز یهاسطح جامعه شاهد وقوع ازدواج 

دارند تا در طول عمر خود فرزندان   یشتریزنان فرصت ب  ،ازدواج زودهنگام  با  شد  گفته  که  طور  همان

 میانگین   شیکه در حال افزا   ییهادولت   یبتوان گفت برا   دیشا  موضوع  نیو ا   اورندیب   ای را به دن  یشتریب

 ت یجمع  شیبه افزا   دواریاست و با ممنوع نکردن ازدواج کودکان ام  ت ی حائز اهم  ،هستند  جمعیت   یسن

هستند خود  از  .کشور  غافل  نای  اما  افزاموضوع  که  اجتماع   رمتخصصیغ  ت یجمع  شیاند   ی،تبعات 

 .ال داردبآنها به دن یرا برا .....و   یتیامن ی،اقتصاد

 تأثیر قومیّت   -7-2

 ن ی باشند که ا یخود م  نیدر ب  یاشتراکات  یآن دارا  ینمود که همه اعضا  فیتعر  نیچن  دیرا با   ت یّ قوم

زبان و ..... ، عالوه    اکان،یکند از جمله از نظر اصل و نسب، نژاد، نیاشتراکات آنها را به خود جذب م 

ا آن  که ایم  زین  یو مذهب  ی رفتار  ، یاشتراکات شامل موضوعات فرهنگ  نیبر  به   یهانسل  زشود  قبل 

آنها بروز   نیبه وجود آمده و به صورت فرهنگ در ب  یگریو عوامل د  لیبر اساس دال  ایو    دهیارث رس

با  یفئودالدهند؛ جوامع  یها، جامعه را شکل مت یّ قوم  نیتوجه نمود که ا  دیو آشکار شده است، پس 

م قرار  خود  اشتراکات  مالک  را  ایخون  از  و  دارا   نیدهند  مشترک    ن،یسرزم  ینظر  زبان  و  فرهنگ 

موجبات   ز یمسأله ن  نیهم  ؛یاقتصاد  نهیزم  از جمله در  ستندین  داریاشتراکات ثابت و پا  نیا  یشوند ولیم

 . (176، ص 1389ی،آشور) شودیآنها م نیاختالف ب

 ی آنها از علل اصل   یجنس  لیجامعه به کنترل م  ازیت زنان و نو عفّ  یبر باکرگ  از اندازه اقوام  شیب  دیتأک 

نث نه تنها به اعتبار و افتخار خانواده، ؤ کودکان م  یجنس لی رود. میازدواج زودهنگام کودکان به شمار م

ازدواج زود هنگام کودکان کند، رسم  ی م  دایارتباط پ  زین  یطبقه و نژاد و گروه قوم  فه،یطا  یبلکه به آبرو

بر م کنترل  که متضمن  تداوم  آنها است، در طول نسل  یجنس  لی دختر  از    افتهیها  خانواده مرد   کی و 

 ی حفظ باکرگ  یاقوام برا  نی. بنابرا  ( 27،ص  1398)احمدی،  است   دهیبه ارث رس   گریساالر به خانواده د

ت و شرافت قوم و از عفّ  ب یترت  نیتا بد  کنندیم  نییپا  نیکودکان در سن  جیدختران خود اقدام به تزو

کودکان   یزندگ   یو تباه  یاهیجز س  یز یآنها چ  جهیکه نت  یاشتباه  یمحافظت کنند. باورها  شیخو   لهیقب

 نخواهد داشت. یدر پ
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به   لیاجازه تحص  گریکدیاز تعامل و معاشرت دختران و پسران با    یر یجلوگ   یجوامع و اقوام برا  نیا

کنترل خود و احترام به مردانند که   ش یاز نما  یادختران وجهه  یجوامع  نیدر چن   د،دهنیدختران را نم

تمام زندگ   یدر  در  از جمله  م   ییزناشو   یطول عمر  انتظار  آنها  ایاز  به  در   نیرود  کنند،  عمل  شکل 

 یهانقش  باشد،یم  یو نژاد  یثر از افتخارات قومأکه مت  یجوامع مرد ساالرانه و مدافع کودک همسر

شده   لیها تسهنقش   نیهنگام، اکتساب ا  ازدواج زود  قیکه از طر  افتهیبه زنان اختصاص    یخاص  یسنت

ها نقش  تقو   ز یتجو   یتیجنس   یو  بنابرایم  ت یشده  ب  ن،یگردند؛  فشار  اعضا  یشتری جامعه  خود   یبه 

همسر کودک  نکردن  منسوخ  ص  آوردیم  یجهت  ت (109)همان،  که   حال  ازدواج   ت یّقوم  ریثأ.  بر 

 یم.پرداز یم رانیاقوام در ا یبه بررس گرفت قرار   یکودکان را مورد واکاو

قرن  رانیا طول  جا  یها  در  متفاوت  لیقبا  گاهیگذشته  اقوام  زندگ بوده    یو  هم  کنار  در  که   یاست 

رن در قرن ششم، مادها در قرن هفتم و هشتم، در ق  یپارس  لیقبا   لی از قب  ییهال و گروهی کردند قبایم

 ران یهجوم آورده و در ا  ران یها به امغول زدهمیترک و در قرن س  ل یقبا ازدهمی اعراب، در قرن  زیهفتم ن

و.  )  است مختلف شده    یهاو گروه  هات یّاز قوم   رانیشدن ا  لیموضوع باعث تشک  نیساکن شدند، هم

ساکنان  انیموضوع باعث تفاوت فرهنگ و سنت ازدواج در م نیهم (؛165-166،صص1380،ساوانا ییا

 شده است .  رانیا

ا  یکی عرب  نیاز  ساکناقوام  خوزستان  در  که  هستند  مها  در  ازدواج   انیاند،  سن  خوزستان  اعراب 

ازدواج در سن  ی برا ی دختران عرب و آمادگ  یکیز یف تیآن را وضع لیدل یکه بعض ، است  نییمعموالً پا

افتاد و یم  اتفاقو بزرگان    دانیسف  شی اعراب در گذشته ازدواج معموالً توسط ر  انیدانند، در میم  نییپا

رواج   دهیناف بر  ای   یازدواج به شکل اجبار  لیقبا  نیا  انیدر م  رایدر آن نداشتند ز  یدختر و پسر نقش

بهداشته   به    یعبارت  است،  ها  هم  ازدواج  کهصورت  اصالت   یپاک   ه یما  خون  نگهدارنده  عامل  و 

میم اتفاق  بهیدانستند  عموماً  که  دخترع  افتاد،  ازدواج  امروزه   موصورت  داشت،  رواج  پسرعمو  با 

انتخاب همسر رو  یراتییتغ ول  داده  یدر مرحله  بعض  یاست  باق  ی هاسنت   یهنوز  که    یاعراب  مانده 

 . (42-40، صص1388،انواری) شودیزودهنگام م یهاباعث ازدواج

این   بزرگان  ،شودیمشاهده م  شانانیباشند که هنوز ازدواج کودکان در م یاقوام، لرها م  نیاز ا  گرید  یکی

حداکثر تا سن و دختری که    سالگی( است    9که سن ازدواج برای دختران سن بلوغ )معتقد بودند  قوم  

ن  سالگی  15 قرار  د  کرمیازدواج  مالمت  قوم  در  .گرفتندمیمورد  این  بفرهنگ  ،میان  نام  ی  بران ه  ناف 

بریدند و در ن نوزاد دختر ناف او را به نام پسری مشخص می، بدین شکل که با متولد شدسوم است مر

 هی شب  ییهادگاهی. البته ددکرمیبه محض رسیدن به سن بلوغ با همان پسر ازدواج    باید  آینده آن دختر

آورد ا   یول  افته ی کاهش    اریبس  میآنچه  ا  نیبا  در  هنوز  عروس   رانی وجود،  کودک،  هزاران  ساالنه 

ایم م  نیشوند.  نشان  قوم  یمسائل  که  م  ت یّدهد  چه  تا  آن  بر  حاکم  فرهنگ  ذهن  زانیو  افراد   ت یّبر 

 یراه  لی قب نیاز ا  یبا تفکرات یاند ول هداشت ییاستعدادها دیکه شا یدختران اری. چه بسباشدیم رگذاریثأت
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 تواندیاقوام م  انیدر م  ی داشته باشند. لذا فرهنگ ساز  طیاز شرا  یاند بدون آنکه درک خانه شوهر شده

 را کمتر کند.  دهیپد نیا

 تأثیر فرهنگ  -8-2

افراد جامعه به عنوان   شتر یباشد که توسط بیم   یحیاز احساسات، افکار و اعمال صر  یفرهنگ سلسله ا 

پذ را  رفتهیهنجار  و  االم)  شودیم  جیشده  س(136-135،صص1394ی،نیروح  و  سبک  رسم   اقی .  و 

بشر در   یهاشهیها و انداند که تالشکرده  ریبه فرهگ تعب  یجامعه را در علم مردم شناس  کی  یزندگ 

و   ی را جزئ  ف یتعار  نیا  زیپژوهشگران ن  یها شده است؛ بعضآن و رشد ملت   یباعث ارتقا  نه،یزم  نیا

تعر  شیپ و  دانسته  افتاده  ا  گرید  یفیپا  م  ن یاز  ارئه  را  هر عملیمقوله  انجام   یکنند:  انسان  توسط  که 

نت  ردیپذیم جهان )بهنام و    ردیگ یدر زمره فرهنگ قرار م  د،یآیعمل او هر آنچه به وجود م  جهیو در 

 )   بشر به وجود آمده است  یگروه  ی هاتالش  جهیگ در نت. آنچه مسلم است فرهن(40،ص  1382،بگلو 

 ن یباشند و بدیاز آن به شمار رفته و حامل آن م  یجزئ  زیجامعه ن  یکه اعضا   (،50،ص1379ی،  منیمه

 . شوندیمجزا در نظر گرفته م گری افراد در جوامع د ریاز سا ب یترت

که توسط انسان به دست    یو ماد  یمعنو  عواملفرهنگ عبارت است از    گفتتوان  یم  بدین ترتیب  

در نظر گرفته   ی و فکر ی عمل یتالش ها هیدر سا خیها در طول تارمشترک انسان ج یآمده و به عنوان نتا

 های بعدی، نسل    ی انتقال بهمسأله   نیا.رسند    یبه ارث م  ندهیآ  یهاو نسل  یبعد  یشده و به انسان ها

. (37،ص1392ی،  جان احمد)  گرددیمنتقل م  ندگانیتکامل فرهنگ به آ  نیل تر کرده و افرهنگ را کام

 کند یم  نییانکار است. فرهنگ جامعه تع  رقابلیآن غ  یاعضا  یاجتماع  یبر رفتارها  فرهنگ جوامع  ریثأت

 شود، یتابو محسوب م  ینوع  رد،یصورت گ   یو اگر از آن تخط  ندیرفتار نما  یها به چه طرزکه انسان

که ازدواج دختر از بدو تولد   یاجامعهدر    یصادق است. وقتطلب  م  ن یهم  زیازدواج کودکان ن  ةنیزم  در

ت و ... منتظر بزرگ شدن دختر و شوهر مثل ناموس و عفّ  یو به خاطر مسائل  شودیم  یمهم تلق  اریبس

گرفته و منتظر تکامل دختر و رشد او بمانند   دهیرا ناد  یروند عرف  نی توان ای دادن آن هستند، چگونه م

برا از  ردیبگ  میاش تصمیزندگ   یتا خود  کس  ایو    ریخ  ایکند  یم  دواجکه  انتخاب یرا م  یچه  خواهد 

  د؟ینما

 یبلکه معن  رندیگ ی مفهوم در نظر نم  ک ی کودک را به    ی،میقد  یو جوامع سنت  یرغربیغ  یهادر فرهنگ 

مفهوم  کیجوامع مختلف به   درتوجه داشت که کودک  دیبا رند،یگ یکودک در نظر م  ی برا ی اچند گانه

کودک و افراد بزرگسال تفاوت   نیب   یادر هر جامعه  نکهیبا ا  نیشود، همچنیدر نظر گرفته نم  کسانی

در جامعه حاکم است، متفاوت بوده و سطح   یچه فرهنگ  نکهیتفاوت بسته به ا  نیا  یشوند ولیقائل م

 . Montgomery, 2019))باشدیرات جامعه از آنها مختلف م انتظا
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عنوان شهروندان  معنا که با زنان و دختران به نیاست، بد  یتیجنس  یازدواج کودکان، نابرابر  یهاعلل از

آنها کمتر ارزش   یشان برات یجنس  لیشود و به دلیآنها سلب م  یشود؛ حقوق انسانیدوم رفتار م  درجه

که   یاست؛ در جوامع  ی تیجنس  یابرابرفرهنگ و ن  نیا  ی هااز نشانه  یک یشوند، ازدواج کودکان  یقائل م

 ت ی موضوع باعث محدود  نیشوند، ایم  یاند، دختران بر اساس بکارت ارزش گذارها حاکمدگاهید  نیا

م  یتیجنس نت  شودیزنان  در  تع  جهیو  چگی م  نییمردان  زنان  که  لباس کنند  کنند؟چگونه  رفتار  ونه 

 یطیشرا  نیازدواج کنند؟ در چن  یو با چه کس   یانو چه زم  نند؟،یرا بب  یبپوشند؟، کجا بروند؟، چه کس

راه   نیوالد را  زودهنگام  م  یبرا  یازدواج  خانواده خود  و  دختران  از  از   یار ی بس  در  نند؛یبیمحافظت 

داشته باشند و باردار شوند، مجازات   یکه در خارج از ازدواج رابطه جنس  یمذاهب و کشورها دختران

 نی از ترس چن   نیوالد  نیبنابرا(.    American Jewish World Service, 2016, p2-4)  شوندیم

ثر فرهنگ بر انمونه از    کیموضوع تنها    نیدهند و ا یتن به ازدواج زود هنگام کودکان خود م  یاتفاقات

  باشد.می سن ازدواج

ا  یتواند نقش اساسیازدواج زودهنگام م  یو فرهنگ  یذهن  رشیپذ برا  یباز  نهیزم  نیدر  نمونه   یکند 

  ی تکرار و عادت اجتماع  کیموضوع را    نیاند، اازدواج کرده  نییپا  نی که در سن  یممکن است دختران

خواهران    نندیبیم و  مادران  برا  ا یکه  برادران  و  زده  یپدران  رقم  رفتآنان  رفته  و  به   نیا  هاند  مسأله 

گردمبدّ  یدرون  یفرهنگ بس  دهیل  ا  اریو  است؛  شده  ازدواج   نیمتدوال  مسأله  مورد  در  تنها  موضوع 

ازدواج   امدیپ  نیو همچن  یهمچنان که فقر علت اصل  تواند رخ دهد، یم   یاجتماع  دهیو در هر پد  ست ین

کشورها  در  کودکان  هنگام  فق  یسنت  یزود  کودک   نینش  ریو  دوران  مبن  یاست؛  و   نیا   یابر  فقر 

م  ت یمحروم حذف  و  افتاده  قلم  فراوان  شود،یاز  مبن  یشواهد  دارد  ا  یوجود  عامل   کیفقر    نکهیبر 

اقتصاد  یاجتماع نابرابر  ی و  سطوح  در  تفاوت  به  بسته  مردان  و  زنان  بر  که  مخ  ،یاست   یتلفاثرات 

 یباشد که در جوامع یموضوع م  نیدر جوامع مختلف مشهود است، ا   ینیگذارد، آنچه به صورت عیم

باشند،   ی اجتماع  یباال  یها ت یموقع  یو دارا  ی ابیاستعداد  ی قو   ستمیباال، س  التیتحص  ی که دختران دارا

سال   19سن    ریدرصد دختران ز  4کمتر از    کایکه در آمر  ییدهد، تا جایازدواج زودهنگام کمتر رخ م

کانادا  یازدواج م در  که  انگل  1کنند.  در  به    نیا  سیدرصد و  م  2آمار   ,Sweetman)  رسدیدرصد 

2003, p69) . 

سنت   میدان  یم و  آداب  جداکه  بخش  جامعه  ریناپذ  ییها  دوره هر  نمودن  کوتاه  که  آنجا  از  اند، 

دادنشان   ر ییتغ  افته،ی قالب و ساختار    اً قیداشته و عم  یو فرهنگ  ی اجتماع  یبناها  ریدر ز  شهیر  التیتحص

شده   رفتهیسنت اجتماع و فرهنگ پذ  کیدشوار است؛ عمل ازدواج زود هنگام کودکان به عنوان    اریبس

ارزش مجموعه  ح  یسنت  یهادر  به  و  داشته  وجود  م  اتی جوامع  ادامه  مجموعه   کیدهد.  یخود 

اجتماع  یفرهنگ  یکردهایرو در   ت ی با محور  یاقتصاد  یو  که  دارد  کودکان وجود  ازدواج زود هنگام 

به  تولددختران از بدو  یوقت شود،یم  ت یکرده و وجودش تقو  دایپ یرگیاقشار و طبقات جامعه چ یورا

به سمت ازدواج زودهنگام دختران رفته   یسنت  یهانگرش  ند،یایبه حساب ب  ت ی بار و مسئول  کیعنوان  
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ا و  مس  نیاست  در  زده  شتاب  دختران  شده  باعث  گ   ریامر  قرار  ب  رندیازدواج  با  گاهاً  و   ی لیم  یو 

ازدواج  یتینارضا م  .زود هنگام تن دهند  یبه  نظر  در مورد   التیرسد که کوتاه کردن دوره تحصی به 

م  یدختران داده  بخشیکه شوهر  سنت  یشوند  توقعات  به محض   کی  یعنیباشد،    یاجتماع   یاز  دختر 

از   میکه اگر بخواه  میالزم است اشاره کن.کندی م  لیازدواج مناسب، از مدرسه ترک تحص  طیراداشتن ش

و پرورش   ت ی از دختران ترب  یادیگفت که تعداد ز  دیبا  مینگاه کن  هیقض  نیبه ا  فرهنگی  –  ینظر اجتماع

طول عمر خود را مشغول خانه   یازدواج کنند و مابق   دندیبه سن بلوغ رس  نکهیتا به محض ا  ابندییم

فرزندآور  یدار تحصیل G W Jones ,1997 ,p57))  باشند  ی و  ترک  موجب  زودهنگام  ازدواج   .

کمبود تحصیالت میبرای دختران می  خصوصاً یا  فقدان  نفس  کودکان و  شود،  ازدواج  به  منجر  تواند 

 کودکان دختر شود.   عمدتاً

می دختران  میان  در  بیشتر  تحصیل  ترک  باشددالیل  متفاوت  مختلف  جوامع  در  عموماً  ؛تواند    اما 

هزینه اجتماعی،  کمبود هنجارهای  و  خانوادگی  آبروی  و  دختران  امنیت  برای  نگرانی  تحصیل،  های 

  ها خصوصاً های شغلی برای آنها از دالیل اصلی تحصیالت کمتر برای دختران هستند. خانوادهفرصت 

این نقش احتیاج چندانی به ری میدر جوامع سنتی نقش دختر را همسری و ماد ایفای  برای  دانند و 

نمی احساس  تحصیالت  و  نیز هزینه(.  Belhorma,2016, p 273)  کنندآموزش  تحصیل  های 

خانواده  خصوصاً خانوادهدر  تا  شود  می  موجب  زیاد  فرزندان  و  پایین  اقتصادی  سطح  دارای  ها های 

اولویّ به  او کمتر ت بندی بگیرند. هرچه  تصمیم  ازدواج زودهنگام  تحصیالت فرد باالتر باشد احتمال 

ادامه با  رابطه  این  پایان دورهخواهد شد.  تا  یعنی دورهی دوی تحصیل  آشکارتر م مدرسه  متوسطه  ی 

شود و فقدان ی متوسطه کاهش شدیدی در ازدواج کودکان مشاهده میچرا که با تکمیل دوره  ؛شودمی

 .   (130،ص 1398)مددی،  گرددهای زودهنگام میازدواج تحصیالت منجر به افزایش

گردد نه مسائل مربوط به  یم دختران بر یبر رو یگذار  هیها و نبود سرماموضوع به کمبود فرصت  نیا

با   دیتوسعه بادرحال یآنها؛ دختران در کشورها یبرا یتی و حما  یمحافظت طی مح ایمدارس  ت یفیک 

 یک یدست و پنجه نرم کنند که   یلیتحص امکاناتبه  یابی دست یبرا یمتعدد یو فرهنگ  یموانع اجتماع

 . (109،ص 1398ی،احمد) باشدیآن ازدواج زودهنگام م یمنف جیاز نتا

 ی ها و روش  یدر مورد روابط جنس  یکاف  ةاندازها و کشورها جوانان به  از فرهنگ  یاریدر بس  نیهمچن

دانند و مطابق  یرا ممنوع م  نیجنجوامع سقط    نیا  نیو همچن  انددهیآموزش ند  یاز باردار  یریجلوگ 

مسئول برا  یفریک  ت یقانونشان  مسئول  یریجلوگ   یدارد؛  جوان  یقانون  ت یاز  مجازات،  به   انو  موظف 

بس   نیاز طرف  یکیاگر    یازدواج هستند، حت باشد؛ خانواده  اریازدواج  در کوچک  ازدواج دخترشان  ها 

پا به  نییسن  عفّ  یمعنا  را  عزّحفظ  و  مت  خود  شرافت  و  ایت  حال  نیدانند،  و   یدر  زن  که،  است 

 یها ازدواج    واردم  شتریشوند و در بیمعموالً خوشبخت نم  کنندیازدواج م  نییکه در سن پا  یشوهر

 نی بر دختران که در سن  ییهاازدواج  نیچن  یاثر منف  حالنینامناسب است، با ا  نیطرف  یزودهنگام برا

 .(kate,  2019) از پسران است   شتریب  اریاند بسازدواج کرده نییپا
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 نتیجه گیری

فرهنگ در  فقط  کودکان  زودهنگام  منطق  یهاازدواج  که  است  عقالن  یخاص  م  به  یو  با  ،  رسدی نظر 

آس به خسارات و  در سن  ییهاب ی توجه  ازدواج  م  نییپا  نیکه  وارد  اشخاص  ه  کندیبر  بر   یکس   چیو 

کردن   کنشهیگذاران تاکنون در رو قانون  گذاراناست یس،  هادولت که  تعجب است    یجا  .ست ین  دهیپوش

 لیبتوان دل  دیالبته شا  .نداهغافل بود  موضوع   نیبه ا  اند و نسبت نداشته  یقیازدواج زودهنگام کودکان توف

دولت  بغفلت  را  دانست   یشناخت  ت یمسائل جمع  اها  تودولت   نیبنابرا  ،.مرتبط   دهیپد  نیا  ه ب  یجهها 

و   مینکرده  گفت  حتی  ادامهتوان  از  م  خودشان  به شمار  آن  زنج  یتیوضع  .ندیآیدهندگان  در    ره یکه 

 یت یّمسائل قوم  ی، جنس  یهاشهی کل  ی،خشونت فرهنگ  ی، و توقعات اجتماع  ریثأتحت ت  یتیجنس   ینابرابر

م  .....و   تداوم  تغ  ابدیی همچنان  پ  یهایگذاراست یس  ازمندین  طیشرا  نیا  رییو  و  و   دن کر  دایمناسب 

   .ها است ازدواج لی قب نیا ت ی کاهش و ممنوع یراهکارها برا افتنی

تع  یهنگام  رسدیم  بنظر عامل  فقر  تصم  نییکه  گرفتن  والد  مات یکننده  است   یبرا  نیاشتباه  کودکان 

خانواده قلمداد   یمال  حتاجیجهت کاهش ما  یعمل  یازدواج زودهنگام دختران خردسال به عنوان راه حل

میم فقر  مانند  یشود.  زودهنگام   نیوالد  ،قدرتمند  یروین   کیتواند  ازدواج  با  تا  کند  وادار  را  کودک 

پ  یبرا  یپناه خود  خانوادهکنند  دایدختران  سن.  در  ازدواج  برا  نییپا   نیها  هم  برا   یرا  هم  و   یخود 

بهتر و مف ناچ  گریدختران د  اجاتیدانند. احتیم  دتریکودک خود  نگذاشته و   یخانواده را خال  زیمنابع 

راه فرار از   کیبه    لیکند. ازدواج زودهنگام کودکان تبدیم  یو  ب یبهتر را نص  یزندگ   ی فرصت برا  کی

خشونت  و  بنابرا  یتیجنس  یهافقر  است.  همسر  نیوالد  نیشده  کودک  ابزار  یاز  عنوان   یبرا   یبه 

 ک ی پول در قبال ازدواج دختر بچه    یمبلغ  افت یها درفرهنگ  یکنند و در بعضیفقر استفاده م  نیتسک

 ی ت اقتصاد رسم ازدواج کودکان با خشونت و مشقّولی باید توجه داشت که    و نرمال است.  یامر عاد

هنگامی م  دیتشد شرا   یشود.  ساختارها   یانسان  یاضطرار  طیکه  و  بافت  کند،  مختل  را   یجوامع 

 یسم ی به عنوان مکان  شانیهابه ازدواج دادن بچه  نیخواهد رفت. والد  نیمحافظ کودکان از ب  یاجتماع

دخترشان   ی و رفاه را برا  ت یاز امن   یشوند تا درجات یمتوسل م  ایبال  نی دست و پنجه نرم کردن با ا  یبرا

زمان  اًخصوص جنس  یدر  خشونت  خطر  امن   نیتضم  ابد،ییم  شیافزا  یکه  کمبود  احساس   ت ی کنند. 

از جنگ و   یناش  یبه احساس ناامن  یاست. ازدواج زودهنگام محافظ و پاسخ  یمحرک کودک همسر

نتاودش یم  ی داخل  ی هایریدرگ  در  چنانچه  مکان  ده ید  قاتیتحق  جی .  در  درگ   یی هاشد،   یهایر یکه 

کودک در نظر  یتر براامن یبه زندگ  یاوجود داشت ازدواج کودکان دروازه یکشمکش ا یجنگ  ،یداخل
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ها باید تمرکز بیشتری در این زمینه کنند و با قانون گذاری مناسب به همین جهت دولت شد.  یگرفته م 

 از ازدواج کودکان جزء در موارد استثنائی خوداری کنند. 
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