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 چکیده

 سن سال 17 از کمتر طرفین از یکی حداقل ازدواج این در که باشد؛ زودهنگام )کودک همسری( می ازدواج، ازدواج انواع از یکی

 روش و است پدیده این وقوع از جلوگیری جهت در مختلف افراد به بخشیدن گاهیحاضر، آ پژوهش انجام از باشد. هدف داشته

 گرفته صورت های بخشی آگاهی رغم علی که دهد می نشان پژوهش این های باشد. یافته می افراد با مصاحبه و ای کتابخانه آن

مذهبی،  و سنتی ازدواج، باورهای از کانهکود اقتصادی، تصورات عوامل جمله از مختلفی دالیل به جامعه در پدیده این همچنان

 پیوستن وقوع شود. به می افزوده نیز ها آن تعداد به مناطق برخی در هرسال آمار طبق و دارد و. . . رواج زندگی محل موقعیت

 است.  آورده وجود به مذکور کودکان برای را زیادی اجتماعی و فردی های آسیب همسری کودک

 

 ج، کودک همسری، آسیب فردی، آسیب اجتماعی، بلوغ جنسی.ازدواهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

گیرد از جمله نیاز به دوست داشته شدن، نیاز به  ازدواج از رسوم رایج در تمام جوامع است و به دالیل مختلفی صورت می

ترین نوع روابط است.  رش نسل از مهمشود و به جهت گست استقالل، بقای نسل و . . . . این رابطه غالباً میان زن و مرد برقرار می

کند.  های آنان را بیشتر می دهند و این استقالل، مسئولیت افراد با ازدواج کردن یک زندگی مستقل از والدین خود تشکیل می

پذیرش و انجام چنین مسئولیتی نیازمند بلوغ جسمی، جنسی و عقلی طرفین است و این موارد در شرایط مساعد در افراد 

ای  افتد که باعث بروز پدیده بینیم در برخی جوامع بار مسئولیت ازدواج به دوش کودکان می شود اما گاه می سال دیده میبزرگ

 گردد.  به نام کودک همسری می

سالگی وارد پیمان زناشویی  17کودک همسری نوعی ازدواج رسمی یا غیررسمی است که در آن فرد پیش از رسیدن به 

هایی را در حیطه فردی و اجتماعی به بار  (. طبیعتاً این مسئولیت که در توان کودک نیست آسیب1377شود )منوچهری،  می

های حاصل  ی شد تا دالیل امر را بیابند و آسیب ا ی کودک همسری در محیط زندگی محققین، انگیزه ی پدیده آورد. مشاهده می

ی و مصاحبه با افراد است. هدف از انجام تحقیق، آگاهی بخشیدن ا ی کتابخانه از آن را بررسی کنند. روش پژوهش حاضر، شیوه

 به شهروندان برای پیشگیری از وقوع کودک همسری است. 

 

 پیشینه علمی

 کنیم:های انجام شده در این زمینه اشاره میدر ادامه به نتیجه سه مورد از پژوهش

قانون مدنی  1401، استدالل شده است که ماده «کودک همسری از نظر قرآن»( با عنوان 1377راد )در پژوهش شکوری -1

ای به آن نرفته است؛ ثانیاً درباره ازدواج کودکان هیچ دلیل قرآنی ندارد. اوالً کودک همسری در قرآن تجویز نشده و حتی اشاره

ینرو و با توجه به آثار و های عام قرآنی و آیات مربوط به ازدواج و ارتباط شوهران با زنانشان با آن سازگاری ندارد. از اآموزه

 رسد.  تبعات ناگوار آن برای کودکان و جامعه، بازنگری در این ماده قانونی و اصالح آن معقول و ضروری به نظر می

بررسی مردم نگارانه پدیده ازدواج زودهنگام در میان مهاجران افغان )قوم »ای تحت عنوان ( در مقاله1371سعیدی ) -2

ای هامبورگ )آلمان( دریافت که الگوی ازدواج زودهنگام در مناطق حاشیه« رگ)آلمان( و تهران )ایران(هزاره( در دو شهر هامبو

المللی، سطح سواد و ساختار قانونی جوامع کند که عواملی چون مهاجرت بینو تهران )ایران( تغییر کرده است. او اشاره می

لین ازدواج در جامعه مهاجران افغان )قوم هزاره( مؤثر است. شرایط گرایانه بر مؤلفه سن اومیزبان در تدوین قوانین کنترل

یافته به فراگیری آموزش همگانی برای دختران و زنان انجامیده و در کنار کسب زندگی شهری به ویژه در جوامع توسعه

 های متنوع و ورود به بازار کار، سن ازدواج را افزایش داده است. مهارت

اظهار « اجتماعی-گیری روانیهای کودک همسری با یک جهتمطالعه آسیب»اله خود با نام ( در مق1377منوچهری ) -3

دارد با وجود هشدارهای زیاد درمورد تبعات کودک همسری، این پدیده همچنان در جامعه وجود دارد و کودکان زیادی می

های نه تنها دارای آسیب« کودک همسری»امروزی شوند. ازدواج زودهنگام و یا به عبارت متداول ها میقربانی اینگونه ازدواج

گیرد؛ بلکه بنا به اظهار نظر محققان حوزه های مختلف، این پدیده نامتعارف اجتماعی و روانی است و دامن زن و شوهر را می

 شود.  های اجتماعی میکند و باعث بروز دیگر آسیبهای جامعه هم وارد میضربات خود را بر دیگر بخش
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 های کودک همسری و ریشه دالیل

شوند، نقشی  کودک همسری روایت زندگی کودکانی است که در سنین پایین محکوم به پذیرش نقش جدیدی در زندگی می

سال، قبل از اینکه دختران و پسران از نظر روحی و 17که گاهی انتخاب خودشان نبوده است. به بیانی دیگر، هرگونه ازدواج زیر 

شود. )احمدی،  ایف ازدواج و مراقبت از کودکان آمادگی الزم را داشته باشند، کودک همسری نامیده میجسمی برای انجام وظ

1044 .) 

ساله در  10تا  14است، تعداد ازدواج دختران  1044مطابق با آمار اخیر منتشر شده از سوی مرکز آمار که مربوط به بهار سال 

ازدواج رسیده و از سوی دیگر  78۷3به  1377ا آمار مشابه خود در بهار سال درصد رشد در قیاس ب 32با حدود  این سالبهار 

این آمار فصلی ازدواج برای این بازه سنی از دختران با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر باالترین تعداد را نشان 

 . دهد می

 تعداد ازدواج -1جدول 

 
اند و این درحالی است که آمار  ازدواج کرده 1044ساله نیز در بهار  17تا  1۷ دختر ۷22هزار و  0۷مطابق با همین آمار، 

های ثبت رسمی شده در سازمان ثبت احوال کشور است و به گفته کارشناسان اغلب ازدواج  مذکور تنها مربوط به ازدواج

 . کودکان ثبت نشده و همین امر منجر به نبود آمار دقیق در این حوزه می شود

به ثبت  1044ساله نیز در بهار  17تا  1۷پسر  1۷83سال و  1۷دیگر مطابق با آمار یاد شده، ازدواج شش پسر کمتر از از سوی 

 . رسیده است

ساله نیز به نوعی رکورد در بهار امسال شکسته شد و تعداد ازدواج  17تا  1۷همچنین در آمار فصلی ازدواج پسران و دختران 

در قیاس با آمارهای مشابه فصلی طی دوسال گذشته،  1044ساله در بهار سال  17تا  1۷پسران های به ثبت رسیده دختران و 

 (. 1044تهران، -رسانی و خبری جماران )پایگاه اطالع باالترین تعداد است
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ست که رسیدن به بلوغ همه جانبه مهمترین معیار برای ازدواج است. منظور از بلوغ در واقع رسیدن به حدی از کمال و رشد ا

و اولویت بندی کرده و نیازهای خود را  ]باشد[های خود آگاه  فرد بتواند خوب و بد را تشخیص دهد و در مورد نیازها و خواسته

های خود  ها و هنجارهای اجتماعی، به خواسته براساس خرد، دانش و عقل پیگیری کند و همچنین در کنار احترام به چارچوب

ی بلوغ با  شود ولی دوره های بدنی شروع می ن به خود و دیگران دست پیدا کند. بلوغ با نشانهدر این چارچوب بدون آسیب زد

توان برای ازدواج الگو قرار داد، کسی که از لحاظ  کند؛ بنابراین صرفا بالغ شدن را نمی های روانشناختی خاتمه پیدا می ویژگی

های  کند و وابستگی داند و احساسات خود را کنترل می ای خود را میه روانشناختی، ارتباطی و اجتماعی بالغ است، قطعا اولویت

های الزم را برای حل مشکالت  حل شدیدی ندارد، در روابط بین فردی احساسات خود را بروز داده و اگر دچار مشکل بشود، راه

 (. 1377ود را دارند )وبگاه ایسنا، دهد، این افراد از نظر بلوغ جسمی نیز توانایی انجام کارهای شخصی و اجتماعی خ ارائه می

سوادی، عدم حمایت قانونی، فشارهای اجتماعی، از عوامل مؤثر درترویج کودک همسری فقر، سطح تحصیالت پایین و بی

توان نام برد. والدینی که قادر نیستند در هنگام  کنترل کامل سنت قرار داشتن و باورهای مذهبی میانتظارات مردان و تحت

آورند تا آنها به برای دختران خود جهیزیه سنگین آماده کنند، دختران خود را به عقد مردان مسن، معلول یا بیمار درمیازدواج 

ها دارد و در نتیجه تمایل آنها به داشتن  جهزیه کم رضایت دهند. اصوالً دلیل اصلی این رفتار، ریشه در فقر این گونه خانواده

دهند دختران را به عنوان یک نان خور یح دادن فرزندان پسر بر دختر. اصوالً آنها ترجیح میهای بزرگ و همچنین ترج خانواده

 (. 1044اضافی شوهر بدهند. )احمدی، 

ها و  ها مطرح است. اکثر والدین در شهرستانشرایط خاصی از جمله ترس والدین از عدم ازدواج فرزندان، در این نوع ازدواج

دانند و  آبرویی و عامل استرس و فشار به خانواده می ی بی فرزندان خود به ویژه دختران را مایهروستاهای کوچک عدم ازدواج 

سال در مناطق روستایی از 13شود. بلوغ زودرس کودکان در سنین زیر  بین والدین نوعی رقابت برای ازدواج فرزندان ایجاد می

ها را کودکان مناطق روستایی، خطراتی نیز از لحاظ جسمی آندیگر عوامل ازدواج زود هنگام است. با توجه به بلوغ زودرس 

ها از این موضوع  تر از دختر شهری است؛ بنابراین خانوادهی روستایی از لحاظ جسمی بالغ ساله10کند، قطعا دختر  تهدید می

دانند. همچنین  حل ممکن می که دختران مورد تجاوز قرار بگیرند، نگران بوده و برای پیشگیری از آن، ازدواج را بهترین راه

رغم عدم  های روستایی باعث شده دختران و پسران با وجود سن کم، علی چشمی در بین خانوادهوجود رقابت و چشم و هم

کند. )وبگاه ایسنا، شناخت صحیح از یکدیگر به سمت ازدواج پیش بروند که این عامل نیز زوجین را با مشکالتی مواجه می

1377 .) 

 ساز کودک همسری در جامعه بصورت خالصه به شرح زیر است:نهعوامل زمی

 شود.  به ظاهر شدن زود هنگام عالیم جسمی، هورمونی و رفتاری گفته می بلوغ جنسی زودرس: -1

 

ی یک یا چند مرد است. جنس مذکر به عنوان  در خانواده مرد ساالر، اساس مدیریت و رهبری بر عهده مرد ساالری: -2

 رنده است. سرپرست و تصمیم گی

 

بخشی از اعتقادات مذهبی به طور سنتی، از عوامل اصلی فرهنگی مرتبط با ازدواج است و تمسک به  اعتقادات مذهبی: -3

های دینی در بستر سازی برای ازدواج زودهنگام نقش مؤثری دارد. این امر هم در مورد والدین و هم در مورد دخترانی که  سنت

در علت ازدواج من چیزی به جز اعتقادات مذهبی نبود . خانواده همسرم »کنند صادق است.  های مذهبی رشد می در خانواده

ای مذهبی شناختند  ها را هم خانواده ی خواستگاران تحقیق کردند و چون آن ام درباره مرا دیدند، به خواستگاری آمدند. خانواده
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ساله، خانه دار، 17«)رسد.  در زندگی به تعالی می کنم با ازدواج انسان موافقت کردند من هم قبول کردم چون فکر می

 تحصیالت اول دبیرستان(

 

های  ها و مزاحمت جوان آبرویی بخاطر حرف مردم، ترس از نگاه ترس از بی موقعیت محل زندگی)فشار اجتماعی(: -0

 محله، ترس از تنبیه از طرف خانواده. 

 

سائل مختلف عقاید خاصی رایج است که با تکرار در نسل در فرهنگ هر منطقه در مورد م باورها و هنجارهای عرفی: -۷

گوید  شود. ضرب المثلی که می ها، به صورت باورها و به دنبال آن رفتارهای ناشی از آن به صورت هنجارهای عرفی باب می

 از جمله این اعتقادات است. « ها بسته شده است عقد دخترعمو و پسرعمو در آسمان»

 

به امکانات مالی بیشتر در زندگی، بهرمندی از حمایت مالی خانواده همسر، شرایط مناسب رسیدن  عوامل اقتصادی: -1

 دهد.  خواستگار و فرار از فشار مالی در خانواده پدری، از جمله مواردی است که نقش عامل اقتصادی را نشان می

 

که تخیل برایش از واقعیت، گاهی دختر نوجوان آن چنان محبوس رؤیا و تخیل است  تصورات کودکانه از ازدواج: -8

دانند. یا با طرز فکر کودکانه برای تغییر تصمیم  شان همانند می شود. چنانکه زندگی واقعی را با خاله بازی کودکانه تر می واقعی

شود. )حاجیلو و  ترها به کارهای کودکانه مثل قهر کردن و فرار از خانواده متوصل شده که منجر به کودک همسری می بزرگ

 (. 1044کاران، هم

 کند:  ساله در این باره تجربه خود را روایت می 17خانمی 

شود. اطرافیانم اغلب در همین سن ازدواج کرده بودند و من نیز  کردم که همه چیز به ازدواج منتهی می سالگی فکر می 10در »

ستگارم جواب بله دادم. شور و هیجان خاصی ام اجرا شد و به اولین خوا دوست داشتم زودتر، این امر به عمل بپیوندد. خواسته

داشتم. به جرئت میتوانم بگویم هیچ دلیلِ منطقی برای ازدواجم وجود نداشت و من طبق آن شور عاطفی جلو رفتم. ابتدای 

کردم هنوز برای رو به رو  ازدواج باز هم شیرین بود، چندی گذشت؛حس تهی و پوچ بودن سراسر وجودم را فرا گرفت، حس می

گویم  دادم، نمی تجربه هستم. زودرنج شدم، به هر حرفی واکنش نشان می های اولیه بسیار بچه و بی دن با یک سری از چالشش

دیدم. آن سال اقدام  تجربگی و عدم درک مسائل و مشکالت، خودم را در مضیقه خاصی می همیشه بد بوده است اما به خاطر بی

عملکرد سریع شوهرم زود به بیمارستان رسیده و جان سالم به در بردم. االن که به خودکشی کردم که خوشبختانه به خاطر 

تجربگی  سال زندگی مشترک، آن حس خأل و بی ۷سالم است دارای یک فرزند دختر هستم اما باز هم با وجود تجربه  17

م است. ای کاش همه این مورد را تر از آن باشم که نصیحت کنم اما بلوغ عقلی خیلی مه  شود. شاید بچه بیشتر مواقع حس می

 «ی نوجوانان.  در نظر بگیرند، همه

 

 ها و پیامدهای کودک همسری آسیب

تر کرده و در هر  زای سالمتی، پیچیده کودک همسری یا ازدواج زودهنگام بر زندگی کودکان اثر گذاشته و آن را با تبعات آسیب

 دهد.  قرار میسطحی از توسعه، رشد و تعالی فردی را تحت شعاع خود 

شود که می تواند وضعیت اقتصادی خانواده را  در برخی کشورهای در حال توسعه، ازدواج زودهنگام یک ابزار اقتصادی تلقی می 

تواند پیوندهای خانوادگی را تحکیم بخشیده و تضمینی برای باکرگی دختران قبل از ازدواج باشد که امیال  بهبود بخشد، می
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کند و می تواند مانع از رسیدن دختران به سنی شود که جذابیت جنسی شان به عنوان همسر  ل میجنسی ایشان را کنتر

 11ترین دالیل مرگ و میر دختران در سنین تحلیل رود. از طرف دیگر مشکالت بغرنج مربوط به بارداری و وضع حمل از عمده

 (. 1044سالگی است )احمدی،  13الی 

، امنیت، پیشرفت و سالمت عاطفی کودکان را به مخاطره می اندازد. ازدواج زودهنگام حکم به اثرات ازدواج زودهنگام کودکان

پایان ناگهانی کودکی داده و با بازداشتن کودکان از رشد فیزیولوژیکی و جسمی الزم برای آمادگی ذهن و جسم و فکرشان برای 

دهد.  نشگر، آنها را با بی رحمی به دنیای بزرگسالی هل میتبدیل شدن به همسرانی بالغ، والدینی آگاه و در کل شهروندانی ک

اند و نه بزرگسال. زیرا مانند یک ازدواج در سنین کودکی با مسیر طبیعی این رشد تناقض دارد. این دختران جوان نه کودک

واج کودکان هویت بزرگسال به نظر می رسند ولی هنوز ازنظر قدرت تصمیم گیری و استقالل درونی دچار کمبود هستند. ازد

نامد. زندگی آن ها بدون دنیای مردان لنگ خواهد ماند، دنیایی که آن  آن ها را مخدوش ساخته و ایشان را به غلط بزرگسال می

 (. 1044ها دیگر نه یک دختربچه اند و نه یک زن )احمدی، 

 ساله از ازدواج زودهنگام و دوری از دنیای کودکی:  17روایت خانمی 

دوران، )دوران نامزدی و ازدواج( دوران  ای فرهنگی وباسواد وصلت کردیم؛ آن گذرد ما باخانواده ندگی مشترکم میسال از ز1»

داشتم. وقتی پا به  گانه خود غرق بودم و به امید یک زندگی رویایی قدم برمی خوش و خوبی را تجربه کردم، در رویاهای بچه

اش به  ام را در مقابل شوهرم و خانواده های متأهل وظیفه و مثل بقیه زنزندگی مشترک گذاشتم سعی کردم پخته عمل کنم 

ها، باز هم آن حس کودک درونم با اینکه مدام سعی در پنهان کردنش داشتم خودش  درستی انجام دهم. با وجود همه کوشش

به یک سری مسائل واکنش درستی توانستم  شده بودم، نمی ای فرهنگی بزرگ کرد. با اینکه خودم نیز در خانواده را آشکار می

هایی که این چند سال با من همراه بوده است، درسم است  نشان دهم، دست خودم نبود، بچه بودم و بی تجربه. از جمله حسرت

ام رنگ  شد و باالجبار زندگی که چیزی که دوست داشتم میسر نشد. حس کودکی درونم بوده است که بیشتر موارد سرکوب می

گرفت. آن حس مستقل بودنی هست که همیشه دوست داشتم تجربه کنم اما هیچ وقت تا االن  سالی به خود میو بوی بزرگ 

 «نشده است. 

-کند، از نظیر بارداریهای حال و آینده تحمیل میها در نقش بزرگساالن، کودک همسری تغییراتی را در نسلبا قراردادن بچه 

گیری اجتماعی، ترک و های مالی از نسل جوان. تأکید بر گوشهو فرصت طلبیهای متعدد، محدودیت دسترسی به تحصیالت 

های منسوخ و قدیمی شده است. تبعیض و ظلم برمبنای جنسیت بیوگی زودهنگام و به دام افتادن بازماندگان در قواعد و نقش

ختران را به سمت سطوح باالی شود. بارداری های ناخواسته دبه حوزه تفکر گروهی نفوذ کرده و به نسل بعد منتقل می

ای به  ها برای بارداری آماده نیست. ازدواج کودکان دروازهدهد، زیرا بدن و ذهن آن های جسمی و روحی سوق میاسترس

های پرخطر و متعدد است. فشار زیادی به دختر برای اثبات قدرت بارداری و باروری به فامیل، همسر و جامعه وارد  زایمان

قبل از اینکه او توانایی تکمیل رشد جنسی و جسمی خود را داشته باشد، و حتی پیش از آنکه بلوغ عقلی، شود، حتی  می

شناختی و عاطفی الزم برای بارداری و قبول مسئولیت یک زندگی جدید در ایشان شکل گیرد؛ بارداری های مکرر و  روان

 (. 1044و بقای مادر و بچه شود )احمدی، تواند باعث جراحات همیشگی و تضعیف کنندة سالمت زودهنگام می

 گوید: ساله در این باره از تجربه خود می 17خانمی 

گذرد؛ اوایل، زندگی بسیار خوبی داشتم، با اینکه شوهرم کارگر بود، اما باز هم به همان پول  سال از زندگی مشترکم می 0»

کنم خیلی هم زندگی  ی انس گرفته بودم، هرچند االن فکر میرفت. با آن زندگ مان به خوبی جلو میاندک راضی بودیم و زندگی
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دادند، مدام  آل و نرمالی نبود. خالصه چند وقتی گذشت، از آنجایی که خانواده شوهرم به بچه دار شدن خیلی اهمیت می ایده

یدم. آزار و اذیت خانواده دکردند که حتما باید زود باردار شوی، من واقعا شرایط را برای آمدن یک بچه مناسب نمی اصرار می

شوهرم خیلی زیاد شده بود و چون پولی نداشتیم جایی اجاره کنیم مجبور بودیم تحمل کنیم. باالخره طاقتم سر آمد، نادانی 

بود شاید، اما تصمیم گرفتم خودم را بکشم تا راحت شوم، آنجا بود که اقدام به خودکشی کردم. شاید خواست خدا بود که زنده 

ام را کمی تغییر دهم، البته به خواسته بقیه عمل کنم،  خانواده شوهرم متوجه شدند و نجاتم دادند. تصمیم گرفتم زندگیبمانم؛ 

حامله شدم. واقعا شرایط خوبی نداشتم، مدام بیمارستان بودم، طی درمانی که انجام شده بود، دکترم گفت که رحِمت برای 

ام سقط  ماهگی بچه 8د. چند ماه با رعایت و دارو و درمان گذراندم اما در اوایل نگهداری بچه جا ندارد و ممکن است سقط شو

شد. افسرده شدم، جسمم فشار زیادی را متحمل شده بود. باالخره با وجود همه مشکالتش گذشت. خانواده شوهرم بخاطر 

زدند.  کردند، سرکوفت می ام میمسخرهشرایطم مدتی از موضع خود پایین آمده بودند. مدتی نگذشته بود دوباره شروع کردند؛ 

ای نداشتیم. بی حس شده بودم، نسبت به همه چیز سرد شده بودم. دوباره بعد از مدتی اقدام به  من و شوهرم هم هیچ چاره

ماهگی سقط شد. دوباره ضربه دیگر و مشکالت  8ام در اوایل  باروری کردم، حامله شدم و استراحت مطلق بودم اما باز هم بچه

ها با فریاد شوهرم سر دیگر. حس کردم توانی برای ادامه زندگی ندارم و باز هم اقدام به خودکشی کردم، که دوباره همسایه

رسیدند و بدن نیمه جانم را از طناب پایین آوردند. چندروزی بیمارستان بودم اما دیگر تحمل شنیدن سرکوفت و . . . نداشتم. 

داد. ترجیح دادم این اش واکنشی نشون نمی آن توجه قبل را نداشت و به حرفای خانواده با خودم روراست شدم، شوهرم دیگر

کنم. پروسه طالق دارد  ام زندگی می ام، چندماهی است پیش خانوادهساله 17زندگی)زندگی مشترک( را خاتمه دهم. االن که 

 «شود و از آن زندگی راحت شوم . . . .  شود و به زودی تمام می طی می

سال آمادگی الزم برای ورود به زندگی مشترک را ندارند در نتیجه با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم 17ودکان زیر ک

های مناسب برای حل مسئله، حل مشکالت خود را به سایر افراد مانند پدر و مادر  کنند. آنان به دلیل عدم یادگیری روش می

خواهند شد که برای پذیرش این نقش آماده نیستند. در این دوران احتمال جدایی واگذار کرده و خود، معموال پدر و مادرهایی 

بین زوجین بسیار زیاد است یا اینکه اکثر زوجین تمایل به ایجاد روابط خارج از فضای خانواده را دارند و هریک به دنبال 

شود. این  سال می17دختران و پسران زیر گردند. کودک همسری باعث بروز فشارهای روانی زیادی در  رویاهای جوانی خود می

فشارها در پسران به دلیل ورود ناگهانی در فضای کار و تأمین معاش خانواده است که مجبور به تحمل هر نوع توهین و شرایط 

ای دار شدن شخصیت فرد می شود. ازدواج در سنین پایین بر دشواری از قبل ازدواج است، این امر باعث از بین رفتن و خدشه

ارزشی نسبت به خود است، همچنین به علت عدم داشتن توانایی دختران باعث کاهش اعتماد به نفس و داشتن حس بی

شود. در مورد ازدواج زوجینی که با اختالف جسمانی، فرد متحمل فشار زیادی است که در برخی موقع منجر به خودکشی می

کنند از لحاظ فکری بسیار متفاوت از هم سن زیاد با یکدیگر ازدواج می نسل مواجه هستند، باید گفت: زوجینی که با اختالف

ها به صورت فاحش خود را نشان خواهد داد. دلیل تمایل برخی از مردان به ازدواج با دختران  هستند، به مرور زمان این تفاوت

یچ ایده و فکرمستقلی نداشته باشد؛ کم سن و سال این است که این مردان تمایل دارند همسرشان فردی مطیع آنها بوده و ه

این به ویژه در زمان حال جامعه ما جز آسیب، برای جامعه چیزی به همراه ندارد زیرا که کودکان، بیشترین زمان خویش را با 

گذرانند و مادری با چنین توصیفی، فرزندان ضعیفی تربیت خواهد کرد که این خود، دامن جامعه را خواهد گرفت  مادر می

 (. 1377گاه ایسنا، )وب

 رود:سه حق اجتماعی کودک که در اثر ازدواج زود هنگام از بین می
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شود؛ زیرا این خانواده است که  اولین موردی است که در صورت ازدواج زود هنگام از آن سلب می حق انتخاب کودکان: -1

 گیرد.  برای آنها در زمینه انتخاب همسر تصمیم می

 

گیرد. به نحوی که آمار وزارت بهداشت و  که با ازدواج کودکان مورد تهدید قرار می حق بهداشت است حق بهداشت: -2

 سال حکایت دارد.  17سازمان بهداشت جهانی از بیشترین آمار مرگ ومیر در بین مادران زیر 

 

توانند به  نمیرود و بسیاری از این دختران و پسران بعد از ازدواج  در این ازدواج، حق آموزش زیر سؤال می حق آموزش: -3

 (1371تحصیل ادامه دهند. )مقدادی و جواد پور، 

به طورکلی پیامدهای اجتماعی کودک همسری عبارت است از: ثبت نشدن ازدواج ها، نداشتن اوراق هویتی، ظهور پدیده 

سنی زیاد با  فروشی، فرار از خانه، کارتن خوابی، محرومیت تحصیلی، فاصلهکودکِ بیوه، خشونت خانگی، همسر آزاری، تن

 (. 1371همسر، خودسوزی و خودکشی و بازتولید چرخه فقر )قاسمی و دادجو، 

 

 گیری نتیجه

توان سن  سالگی است. هر چند ازدواج از جمله مسائلی است که نمی 17کودک همسری به معنای ازدواج در سنین قبل از 

اند که وارد  وغ جسمی به آن حد از بلوغ عقلی دست نیافتهرغم بل سالگی علی 17مشخصی برای آن تعیین کرد اما افراد پیش از 

شود که  پیوندد و نتیجه آن می زندگی مشترک شوند منتها به دالیلی چون فقر فرهنگی و اقتصادی این امر به وقوع می

 ی طرفین و جامعه را خواهد گرفت.  مشکالت روحی و جسمی مختلفی گریبان زوج کودک، خانواده

ترین برای پیشگیری از کودک همسری، آگاهی نسبت به پیامدهای این معضل است. محرومیت کودک از اصلییکی از اقدامات 

حقوق خود چون آموزش و بهداشت و نیز نتایجی مانند خشونت خانگی و اقدام به خودکشی و به تبع آن درگیری جامعه با این 

 ری است. ی شهروندان برای پیشگیری از کودک همس مشکالت، برانگیزاننده
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Abstract 

One type of marriage is early marriage (child marriage), in which at least one of the parties is under the age of 

18. The aim of this study was to inform different people about preventing this phenomenon and its method is 

library and interview with people .The findings of this study show that despite the awareness, this phenomenon 

continues in the society for various reasons such as economic factors, childlike notions of marriage, traditional 

and religious beliefs, the location of living place, etc. According to statistics, the number of them increases every 

year in some areas. The occurrence of child-husbandry has caused many personal and social harms for these 

children 
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