
 

 

 

 

 

شناسان،  کار ینوظهور در کشور است که با وجود همه هشدارها های یدهاز جمله پد« کودک یوهب» -قانون

در  یفرهنگ های یسال در کشور، عامل بروز ناهنجار ۵۱ یرز یها ازدواج یداشته و در پ یروز افزون یوعش

. در یشترها ب کودک یوهو به تبع آن، تعداد ب شود یم یشترکودکانه در کشور ب یها . آمار ازدواجشود یکشور م

شان  یکه بر اصول سنت ییو باال رفتن سن ازدواج باز در شهرها ینیشدن و گسترش شهرنش یتهعصر مدرن

بلوغ  یا یکودک یایکه در دن ییها مشهود است، بچه یارسال بس ۵۱کمتر از  ینهستند، ازدواج در سن یبندپا

 یاریاراده و اخت ینکهو مادران خود را بر دوش بکشند بدون ا رپد یها اس سنترا بر اس یزندگ یتمسئول یدبا

نفر  ۸۸هزار و  ۵۱که در سه ماهه اول امسال  دهد یثبت احوال نشان م یداشته باشند. آمارها ینهزم یندر ا



اند  که با هم ازدواج کرده یدختر و پسر ۸۶۸هزار و  ۹ یگرد یبه عبارت یااند  سال ازدواج کرده ۱۲کمتر از 

دختر و پسر کمتر از  ۸۸۵هزار و  ۱۹، ۹۲گزارش، در سال  ینبر اساس ا ینسال سن دارند. همچن ۵۱از  ترکم

ازدواج زودهنگام  یزانم ترین یینپا دهد، یها نشان م آمار ینازدواج کرده اند. ا یکدیگرسال در کشور با  ۵۱

و بلوچستان  یستانو س فهاناص یها استان ییو مناطق روستادرصد است  ۷/۷متعلق به شهر تهران با 

 ۵۹و  ۵۸، ۵۷که تا قبل از سن  یدرصد کسان یبررس یناند. همچن را به خود اختصاص داده یزانم یشترینب

 ۵/۵۸و  ییساله در مناطق روستا ۵۷درصد دختران  ۸/۱۱به  یککه نزد دهد یاند نشان م ازدواج کرده یسالگ

 ۱۲تا  ۱۲درصد زنان  ۸۶آن است که  یایگو یزن یجهان یاند. آمارها ازدواج کرده یدرصد در مناطق شهر

 یمانساله زا ۵۹تا  ۵۱نوبالغ  یلیونم ۵۲ازدواج کرده اند و ساالنه  یسالگ ۵۸به سن  یدنسال قبل از رس

در  یردستخوش مرگ و م یسالگ ۱۲از دختران سن  یشسال، پنج برابر ب ۵۱سن  یرو دختران ز کنند یم

شوند یمان میزا یا یطول دوران باردار .  

عامل ازدواج کودکانه ی،فرهنگ فقر   

از  یاریهنوز در بس یو سنت یمیقد یدبه اصول و عقا یبندیو پا یفقر فرهنگ گویند یم شناسان کار

که  یبندهاییپا ینا یو قربان یرنوجوان خود را اس یاوجود دارد که دختر و پسر کودک  یرانیا یها خانواده

دختر و پسر در دوران  واج. تبعات ازدکنند یو فرهنگ آن خانواده است، م یبودن سطح آگاه ییناز پا یناش

 ییها بچه آورد، یبر آنان بوجود م یندهرا در آ یادیز یاجتماع های یبو آس یتبعات منف ی،نوجوان یا یکودک

را بدون رغبت و بر اساس  یمتاهل یاز زندگ یبار بزرگ یدبا اند، یدهکامل نرس یکه هنوز به شعور و آگاه

 یاز پسران قربان یشسال ب ۵۱دختران کمتر از  یانم ینا رخود به دوش بکشند. د ینوالد های یخودخواه

مانند خوزستان و  ییها و شهرها روستا یاریدر بس شوند، یخود م یها خانواده یفقر مال یو حت یفقر فرهنگ

خانوار محسوب کرده و با ازدواج او  ینهبر هز یو بار اضاف ینهبودن دختران را هز ینن والدو بلوچستا یستانس

و  یاقتصاد یبه زندگ توانند یتر م گاه با ازدواج دخترشان با افراد مسن بلکه کاهند یرا م ینهنه تنها بار هز

 یخانواده دختر به نوع یاجتماعات ازدواج برا یندهند. در ا یسامان بهتر یزخودشان ن یدختر و حت یاجتماع

گاه  و گیرد یمورد معامله قرار م االبه عنوان ک یطشرا یندختر در ا یک. شود یمحسوب م یزن یاقتصاد یازامت

دانند  یبد زراعت، خانواده ها م یطشرا یا ی. در موارد نابسامانشود یمعامله م یبده یبه جا یا به عنوان پول 

 یمنظر برا ینبا هم یزیهآنان باشند موضوع پرداخت جه یبرا یاقتصاد یتامن ینهزم توانند یم که دخترانشان



در  یکودک ینکه ازدواج دختران در سن دهد ینشان م ها یاست. بررس امبه ازدواج زودهنگ یقتشو

داشته باشند و از لحاظ  یوالد ناتن یاکودک تک والد  یا یسوادب ی،روان یمارکه پدر معتاد، ب ییها خانواده

است یشترباشند، ب یینیدر سطح پا اجتماعی – یاقتصاد .  

قاچاق کودک یبرا ازدواج   

که اقدام به ترک خانه )فرار از خانه( کرده و در  یدرصد از زنان ۷۱ دهد، یکشور نشان م آمارهای

سال  ۵۷تا  ۵۵ ینبودند بشده  یرشپذ ۸۱و  ۸۵ یها استان تهران در سال یستیبهز یاجتماع یها اورژانس

: ازدواج به عنوان یدگو یم« قانون» گو با  و در گفت یاجتماع شناس یبشناس و آس کار ی،ابهر یدداشتند. مج

را تنها  یاز افراد در جامعه ما بلوغ جسم یاریفرخنده نقطه عطف بلوغ است. متاسفانه هنوز بس یدهپد یک

که  یستمهم ن یشاناصوال برا یعنیندارند.  یو اجتماع یفکربه بلوغ  یمالک ازدواج قلمداد کرده و توجه

نه یاازدواج را دارد  ییفرد توانا .  

زودرس هنوز  یها مثل خوزستان و هرمزگان ازدواج یری: با کمال تاسف در مناطق عشادهد یادامه م وی

 یو بلوغ جسم ییآب و هوا یطشرا یلها به دل گونه ازدواج ینشده ا یاد. معموال در مناطق شود یمالحظه م

در خانواده  یددختر با دارنداعتقاد  یرعشا یها خانواده یبرخ یزن یدر مورد بلوغ جسم ی. حتافتد یاتفاق م

مرد بزرگسال  یکخردسال به عقد  یدختر شود یغلط باعث م یها و پندارها عادت ینشوهر به بلوغ برسد. ا

 یها از نزاع یشگیریو پ ای یرهو عش ای یلهقب ینب یدن به دعواهادا یانپا یبرا یلهبزرگان قب ی. گاهیایددر ب

عالوه بر بروز  ینکها یانبا ب ی. ابهردهند یانجام م گویند می« خون بست»کار را که به آن  ینا یبعد

اظهار  آید، یسال به وجود م ۵۱کمتر از  ینزوج یانم ییکه در روابط زناشو هایی یو ناراحت یمشکالت جسم

و در  شود یو فرار از خانه م یکه منجر به خودکش آید یم یشها پ آن یبرا ای یدهعد یمشکالت روح :دارد یم

دهد یادامه م یرا در افسردگ اش یآن دختر زندگ شود یحالت آن باعث م ینبهتر .  

اند شده یادها ز کودک بیوه   

سال  ۵۱ یرز ینزودرس و در سن یها از ازدواج یدرصد قابل توجه ینکهبا اشاره به ا یاجتماع شناسان کار

همراه داشته که  یزها را در ن کودک یوهب یدهمهم پد ینکه ا گویند یم شود یم یزمنجر به طالق زودرس ن

 ینکهاز افراد جامعه و ا روهگ ینا یو فکر یروح یها خاص خود را دارد. بحران یو فرهنگ یمعضالت اجتماع



مورد توجه قرار گرفته  یتیحاکم یها نهاد یاست که کمتر از سو یاز جمله مسائل شوند یرها م   بعد از طالق،

کودکان مطلقه را همراه داشته است یشمسئله افزا ینو ا .  

مداخله کند دولت   

 یآزار دهنده دخالت نهادها یها ازدواج ین: اکند یم یحباره تصر یندر ا یزن یشناس اجتماع کار ی،گودرز مینو

هستند و  یتها پرجمع خانواده یناز ا یکنند. بعض یریجلوگ یعفجا ینا از ات طلبد یرا م ییو قضا یفرهنگ

کار را  ینه شکم فرزندان خانواده خود اینرها شدن از هز   یفرزند دارند و در مناطق هرمزگان برا ۵۲ یگاه

 یدموال یریجلوگ یبرا یاجبار های یشگیریاعمال پ یو حت یتپرجمع یها خانواده یی. شناسادهند یانجام م

کمتر از  یها : متاسفانه ازدواجگوید یم یحوادث تلخ باشد. و یناز ا یریجلوگ یرا برا یگریراهکار د تواند یم

 ینموارد ا یشتر. در بشود یم یعقد جار یغهمحل ص یرسد و فقط توسط روحان ینم یسال به ثبت قانون ۵۱

: باال بردن سطح دهد یادامه م ی. وشود یم اعتراض از خانه اخراج ینتر و زن با کوچک یافتهادامه  یغهص

شده و  یادجنوب و مناطق  یردر عشا یآموزش یها پروژه یفها، تعر رسانه یقاز طر یو اطالع رسان یآگاه

اهل  یونساز باشد. چرا که روحان چاره تواند یگونه موارد م یندخالت در ا یمحل برا یوناز روحان استمداد

گونه اعمال  ینمردم از ا یبا آگاه ساز توانند یهستند و م ای ه یژو یگاهجا یدارا یننش یسنت در مناطق سن

ازدواج و  یالفبا یو حت آید یکه عروس با عروسک به خانه بخت م شود یم یدهد ی. گاهکنند یریجلوگ

و با مشکالت  دهد یها آموزش نم را به آن ییکس هم مسائل زناشو یچو متاسفانه ه داند یرا نم ییزناشو

 یروین یستی،امداد، بهز یتهکم یقاز طر یبرنامه گسترده علم یکدر  ید. دولت باشوند یمواجه م ادییز

 ینکرده و اجازه ندهند ا یرسان اقدام به اطالع یلقبا یدانش سفیروسا و ر یساز با آگاه ییهو قوه قضا یانتظام

و تکرار شود یفتدها اتفاق ب و ازدواج یعگونه فجا .  

شوند؟ یم ها چه کودک بیوه   

 یکسو،و از  شوند یسال کودک محسوب م ۵۸ یرحقوق کودک تمام افراد ز یجهان یونکنوانس براساس

سن  ین. با توجه به قوانرسند یبه بلوغ م یسالگ ۵۱و پسران در  یسالگ ۵۸دختران در  یبراساس قانون مدن

. یاز منظر قانون یگریو د یو فرهنگ یاز نظر اجتماع یکیاست  یموضوع از چند منظر قابل بررس ینازدواج ا

که از  یمهزار کودک مطلقه داشت ۱۱حدود  ۸۱که در سال  گوید یدست و پا شکسته ثبت احوال م یها آمار



هزار  ۵۱تعداد حدود  ینکهتوجه ا بوده است. قابل یدر نقاط شهر یو مابق ییهزار در نقاط روستا۵۱ یزانم ینا

است.  یشترب یاند که همسرشان فوت کرده که آمار آن در نقاط شهر سال مشاهده شده یندر ا یزکودک ن

و  یروح یها خود با بحران یدوره تازه زندگ یو در ابتدا شود یچه م یوهسرنوشت کودکان مطلقه و ب ینکها

پاسخ یاست همچنان ب یموضوع کنند، یچه م یاجتماع ... 


