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Abstract

In Lorestan province, one of the phenomena that endangers the health and development 

of children is child marriage. The rate of child marriage, especially girls, is significant in 

this province. Child marriage is common while many other countries have outlawed it 

because of its harms. The question is why this phenomenon still remains despite the 

changes that the society has experienced. In this research, the answer to the above 

question is sought by using grounded theory. The study population is all women who 

have experiences of marriage in childhood in Lorestan province. Forty cases from five 

cities of the province were interviewed using the purposeful sampling method. The data 

was analyzed by coding method. The findings show that legal legitimacy, traditions, 

disruption in the family, the norm of chastity and dropping out of school are the main 

causes of these marriages. Community residents arrange these marriages by applying 

pressure and families by forcing their daughters. Child marriage is not only a violation of 

children's rights, but also endangers the health of mothers and their babies. As a result of 

the child marriage of these women, their rights in the field of education, choosing a 

husband and a safe life with relative welfare have been jeopardized. Their set of 

strategies in the face of this phenomenon and its events consists of confronting each 

other, surrendering, Request for support and leaving the relationship, all of which are 

ineffective except for Request for support.

Keywords: Child Marriage, Violation of Rights, Powerless, Endangering Mother's 

Health
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  ها و پیامدهاي کودك همسري در استان لرستان مطالعه زمینه

مهري فتائی
شناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  دانشجوي دکتري جامعه

  .علوم تحقیقات، تهران، ایران

. نشگاه آزاد اسالمی، واحد اراكشناسی دا استادیار جامعه*معصومه مطلق

  .اراك، ایران

  حسین آقاجانی مرساء 
شناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران  دانشیار جامعه

  .تهران، ایرانجنوب،

  

  چکیده

ده است کودك سالمت و رشد کودکان را در معرض خطر قرار داهاي که در استان لرستان یکی از پدیده

ازدواج کودکان در . توجه است ویژه دختران در این استان قابل میزان ازدواج کودکان به. همسري است

پرسش این . اند آن را غیرقانونی کردههایش، حالی شایع است که بسیاري از کشورهاي دیگر به دلیل آسیب

این . مانده است این پدیده هنوز باقیرغم تغییر و تحوالتی که جامعه تجربه کرده است  است که چرا علی

کنندگان کلیه زنان داراي  مشارکت. اي به دنبال پاسخ به پرسش فوق است پژوهش با استفاده ازنظریه زمینه

گیري هدفمند با چهل مورد  با استفاده از روش نمونه. تجربه ازدواج در سن کودکی در استان لرستان هستند

ها نشان  یافته. شده استها بر اساس روش کدگذاري تحلیل داده. ده استاز پنج شهرستان استان مصاحبه ش

دامنی و ترك تحصیل از علل عمده  ها، فضاي آشفته خانواده، هنجار پاك دهد مشروعیت قانونی، سنت می

را  ها ها با مجبور کردن دخترانشان این ازدواج ساکنان اجتماع با اعمال فشار و خانواده. ها هستند این ازدواج

نوزادان آنان را تنها نقض حقوق کودکان است، بلکه سالمت مادران و کودك همسري نه. دهند ترتیب می

در نتیجه کودك همسري این زنان حقوقشان در زمینه تحصیل، انتخاب شوهر و زندگی . اندازد به خطر می

مقابل با این پدیده و رویدادهاي  ها در هاي آن مجموعه استراتژي. امن همراه با رفاه نسبی به خطر افتاده است

جز طلب حمایت  ها به مثل، تسلیم شدن، طلب حمایت و خروج از رابطه که همه آن به اند از مقابله آن عبارت

  .ناکارآمدند

  قدرتی، به خطر افتادن سالمت مادر کودك همسري، نقض حقوق، بی:ها واژهکلید

                                                  
  m-motlaq@iau-arark.ac.ir   .    نویسنده مسئول *
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  مقدمه

المت و رشد کودکان را به خطر بیندازد که یکی از توانند س هاي مختلفی هستند که می پدیده

در دنیایی معاصر گرچه سن ازدواج . است 1»زودهنگامازدواج «یا » کودك همسري«ها  آن

شایع دهد که ازدواج کودکان در بسیاري از کشورها اما شواهد نشان می، یافته است افزایش

بر . هاي کودکان در کشور است واجدهنده وجود ازد در ایران نیز برخی از شواهد نشان. است

 18درصد زیر سن  17سالگی و  15سه درصد از کودکان در ایران زیر سن  ها اساس گزارش

در استان )United Nations Population Fund, 2012: 151(کنند سالگی ازدواج می

 1390هاي  لرستان هم میزان کودك همسري تا حدودي رایج است، شواهد سرشماري سال

زیر سن  20سالگی و حدود  14درصد از دختران در زیر سن  2دهد  میایران نشان 1395و

  ).مرکز آمار ایران(کنند که نرخ تأملی است  سالگی ازدواج می 18

فقر و مبارزه با  کن کردن ریشهسوي توسعه فراگیر،  ازدواج کودکان مانع پیشرفت به

همبستگی قوي بین . شود ندسازي زنان میها، ازجمله نابرابري جنسیتی و توانم نابرابري

ازدواج کودکان و تأثیرات منفی آن بر بهزیستی مادر و کودك، توانمندسازي زنان، برابري 

 Parsons et(جنسیتی، تحصیالت، مشارکت در بازار کار و سالمت به اثبات رسیده است 

al, 2015: 12-22; United Nations Population Fund, 2012: 153.(سطح فردي  در

تواند  و میمنفی دارد ازدواج کودکان و زایمان زودرس بر رشد جسمی و روانی زنان تأثیر 

همچنین دختران نوجوانان اغلب . و کودك شود جنینمادر،  2ومیر و ناخوشی منجر به مرگ

ترین  از مهمها و عوارض این حاملگیهاي ناخواسته و ناامن هستند در معرض حاملگی

  ).Raj, 2010: 931-935; Unicef, 2001: 53(میر آنان استو عوامل مرگ

اند ازدواج کودکان با کمک به افزایش رشد جمعیت، کاهش  مطالعات نشان داده

هاي بهداشتی پتانسیل رشد را  سطح تحصیالت، عوایدها در طول زندگی و افزایش هزینه

رفته زنان و  عواید ازدسترفته و  هاي رشد پایین یا ازدست عالوه فرصت به. کند تضعیف می

                                                  
1. Child marriage or early marriage
2. mortality and morbidity
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دختران در پایدار کردن و انتقال بین نسلی فقر، نابرابري و پایگاه اجتماعی پایین زنان سهم 

طالق یا رها کردن زنان، از سوي دیگر ).Ueyama & Yamauchi, 2009: 43-44(دارد 

یت کامل فرزندان تنهایی مسئول اندازد، زیرا بعد از طالق اغلب زنان به آنان را به دام فقر می

ي اقتصادي نظیر اشتغال براي آنان در ها فرصت، این در حالی است که گیرند را به عهده می

هاي کودکان نقض حقوق بشر  توان گفت ازدواج به لحاظ قانونی، می.دسترس نیست

هاي اغلب در سنی  این ازدواج. است کودكشوند زیرا اغلب بدون رضایت  محسوب می

قدر کم سن و سال هستند که درك درستی از انتخاب همسر  که کودکان آنافتند  اتفاق می

  ).United Nations Population Fund, 2012: 17(و ازدواج ندارند 

اند، اما این  هرچند که برخی از کشورها قانون حداقل سن ازدواج را تصویب کرده

نیز  ایراندر . است هاي کودکان شایع قوانین هنوز تأثیر ناچیزي دارند و هنوز ازدواج

. به ثمر نرسیده استهنوز ها  براي منع قانونی ازدواج کودکان، این تالشها رغم تالش علی

هدف این پژوهش برجسته کردن شیوع ازدواج کودکان با تأکید بر دختران، تعیین عوامل 

 اصلی آن و پیامدهاي آن در استان لرستان و درنهایت پیشنهاد مداخالت سیاستی است که

  .کننده باشد کمک زا آسیبتواند در کاهش شیوع این عمل  می

  

  پیشینه پژوهش

. شود پژوهش داخلی و سپس پژوهش خارجی پرداخته می مرور بهدر این بخش ابتدا 

کند استدالل می» قرآن ازنظرکودك همسري «اي با عنوان  در مطالعه) 1399(شکوري راد

اي  کان مبناي در قرآن ندارد چراکه به آن اشارهقانون مدنی درباره ازدواج کود 1041ماده 

هاي قرانی با آن سازگاري ندارند، لذا ایشان اصالح این ماده را پیشنهاد  نشده است و آموزه

» ساز کودك همسري علل زمینه«اي با عنوان  در مطالعه) 1400(حاجیلو و دیگران . کنند می

ساز کودك همسري  ترین عوامل زمینه همنفر م 21با استفاده از روش کیفی و تعداد نمونه 

بلوغ زودرس، تعصبات مذهبی، مردساالري، زندگی با پدر و در میان زنان در شهر تبریز را

  .دانند مادر ناتنی و فشارهاي اجتماعی می
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رفته و تجربه  هاي ازدست کودکی«اي با عنوان  در مطالعه) 1400(خضري و دیگران 

نفر  19اي و تعداد نمونه  و استفاده از روش نظریه زمینه» مثابه سیماي زندگی خشونت به

ها، رسوم و باورهاي  اند از فقر خانواده ترین علل ازدواج کودکان عبارت اند مهم نشان داده

گسیخته، ترس از عدم ازدواج، هنجار  هاي ازهم محلی، مشروعیت قانونی، خانواده

ن پیامدهاي منفی همچون ترك تحصیل، ازدواج براي این زنا.دامنی، و فشار اجتماعی پاك

جنین، فرار از منزل، طالق و کودك  بارداري ناخواسته، درد شدید به هنگام زایمان، سقط

  .، و اقدام به خودکشی را به همراه داشته استیوگیب

نگارانه پدیده ازدواج زودهنگام  بررسی مردم«اي با عنوان  در مطالعه)1396(سعیدي 

عنوان حجم نمونه  نگاري و هفتاد نفر به با استفاده از روش مردم» غاندر میان مهاجران اف

از سوي دیگر . دهد عرف هنوز بر روابط و مناسبات جامعه افغانستان مسلط است نشان می

هاي مذهبی از عوامل  هاي جنسیتی و رواجِ سنت فقر، ناامنی، سطح پایین سواد، نابرابري

ها در زندگی زناشویی، اختالالت روانی،  تن مهارتهمچنین نداش. عمده این پدیده هستند

ومیر  مرگجنین، زایمان زودرس، افزایش اجتماعی شدن نامناسب، افزایش خطر سقط

هاي آموزش از پیامدهاي این پدیده  مادران و نوزادان و از دست رفتن یادگیري و فرصت

  .هستند

ازدواج زودهنگام بر سالمت  تأثیر«اي با عنوان  در مطالعه) 1396(مقدادي و جواد پور 

اي و مرور  خانه با استفاده از روش کتابو » جنسی کودکان و سازوکارهاي مقابله با آن

فقر اقتصادي، هاي جنسیتی، مند مطالعات عواملی مانند ارتباطات خانوادگی، نابرابري نظام

شرایط ها، درگیري، بالیا و  کنترل روابط جنسی و حفظ عزت و آبروي خانواده، سنت

دهد  هاي این مطالعه همچنین نشان می یافته. شمارند اضطرار را براي ازدواج کودکان برمی

 سالمت بهی جنسی، آسیب کش بهرهمحرومیت از تحصیل؛ تجربه خشونت، سوءاستفاده و 

ومیر مادران و نوزادان؛ اختالالت روانی مانند افسردگی و اضطراب  جنسی و باروري؛ مرگ

  .کودکان است پیامدهاي ازدواج
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نشان » پژوهشی جامع درباره ازدواج زودهنگام کودکان در ایران«در ) 1396(احمدي 

دهد که مشروعیت مذهبی، تحصیالت پایین و فقر علل عمده ازدواج کودکان در  می

مقبولیت اند از  هاي ازدواج کودکان در کشور عبارت ترین شیوه همچنین مهم. کشور است

احمدي . شده هاي ترتیب داده بري، فرار از منزل و ازدواج زنان، ناف ازدواج کودکان، تبادل

بررسی تأثیر ازدواج زودهنگام بر ترك تحصیل زنان «اي با عنوان  نیز در مطالعه) 1388(

ترین  دهد ازدواج کودکان مهم هاي ثانویه مرکز آمار نشان می و با استفاده از داده» نوجوان

  .ها است عامل ترك تحصیل آن

و استفاده » ازدواج زودهنگام در تایوان«اي با عنوان  در مطالعه) 2019(1اي و دیگرانت

متعلق به کنند  اند افرادي که زود ازدواج می هاي ثانویه نشان داده از روش کمی و داده

ازدواج زودرس براي آنان به معناي و  هاي با پایگاه اقتصادي اجتماعی پایین هستند خانواده

و زایمان در سن کودکی ساالن در شرایط محرومیت  هاي بزرگ تن مسئولیتبه عهده گرف

رابطه جنسی اجباري و ازدواج «اي با عنوان  در مطالعه) 2020(2سف و دیگران. است

اند تجاوز به دختران  نفر نشان داده 408با استفاده از روش ترکیبی و حجم نمونه » زودهنگام

کند با فرد  ن است چراکه اجتماع آنان را وادار مییکی از عوامل ازدواج زودهنگام آنا

  .دارند در معرض رابطه جنسی اجباري قرارمتجاوز ازدواج کنند و این زنان در زندگی 

فقدان منابع اقتصادي و پایداري ازدواج «اي با عنوان  در مطالعه) 2018(3چاکراوارتی

دهد فراتر از فقر و  ان میهاي ثانویه نش با استفاده از داده» کودکان در غرب بنگال

هاي شغلی جدید براي زنان و دختران در مناطق روستایی  پذیري فرصت سوادي، آسیب بی

دهنده این است که چرا والدین تمایل ندارند تا در مدرسه و تحصیالت  و شهري توضیح

هاي اقتصادي زنان توسط  همچنین حوزه فعالیت. گذاري کنند باالتر فرزندانشان سرمایه

اي که تا حدود زیادي با ازدواج و مادري  گونه ردارهاي فرهنگی تعیین حدود شده بهک

                                                  
1. Tai and et al
2. Seff and et al
3. Chakravarty
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هاي جدید درباره  یافته«اي با عنوان  در مطالعه) 2017(1پترونی و دیگران. همسو است

المللی  ینبهاي مرکز  و با استفاده از داده» ازدواج کودکان در جنوب صحراي افریقا

د ازدواج کودکان در هنجارهاي نابرابري ریشه دارد که به دهن نشان میتحقیقات زنان 

دهد  نگرد که به سرپرستان خانوار اولویت می عنوان مادر و یا همسر می هاي زنان به نقش

  .گذاري اندکی براي دخترانشان داشته باشند سرمایه

و  »تجربه ازدواج زودهنگام«اي با عنوان  در مطالعه) 2015(2و دیگرانانگلچین-سگال

مثابه  دهد دختران ازدواج را به نشان میبا استفاده از روش مطالعه موردي و مصاحبه با ده نفر 

یابی به آزادي و عشق در چارچوبی که به آنان احترام گذاشته شود و همچنین فرار از  دست

بهاي  دهنده نشانکنند؛ اما روایت آنان بعد از ازدواج  مشکالت خانواده و فقر تصور می

که از مسائل  این زنان درحالی. اند نی است که بابت ازدواج در سن کودکی پرداختهسنگی

اند از مسائل دیگري که ناشی از ازدواج در سن کودکی  یافتهنقبل مانند کنترل و فقر رها 

سوادي یا تحصیالت اندك، فقر و نداشتن حرمت رنج  هستند نظیر تنهایی شدید، بی

  .برند می

و » اثرات اقتصادي ازدواج کودکان«اي با عنوان  در مطالعه) 2015(پارسونز و دیگران 

گیري  ازدواج کودکان با قدرت تصمیمدهند  نشان می مند نظامبا استفاده از روش مرور 

هاي  سوادي، مشارکت کمتر در فعالیت کمتر در خانواده، احتمال اخراج از مدرسه و بی

هاي خانواده رابطه  ، کنترل کمتر بر داراییاقتصادي یا بازار کار و لذا کسب درآمد کمتر

دهد که ازدواج در سن کودکی با مرگ ناشی از زایمان و  هاي همچنین نشان می یافته. دارد

تر نوزادان  هاي سخت و سالمت و تحصیالت پایین ناخوشی، فقر تغذیه و سالمت، باروري

باعث درآمدهاي هاي کودکان  در سطح کالن ازدواج. یا کودکان آنان رابطه دارد

  .شود رفته و لذا انتقال بین نسلی فقر در خانواده می ازدست

                                                  
1. Petroni and et al
2. Segal-Engelchin
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و با » ازدواج زودهنگام دختران در بنگال معاصر«هاي پژوهش دیگر با عنوان  یافته

دهد فشار  یمهاي موجود نشان  نفر و سایر داده 380استفاده از روش میدانی و مصاحبه با 

رساالري در اجتماعات بنگال باعث ازدواج زودهنگام پنهانی مقامات محلی و ساختار پد

مثابه  ازدواج را بهگیرند و جوامعی که نقش دختران را نادیده می. دختران شده است

-ماندگی اجتماعی هاي عقب شمارند جوامعی هستند با ویژگی آنان برمی 1»سرنوشت نهایی«

  ).2011، 2گوش(این مسئله تفاوت نسبت به  اقتصادي، فقیر، به لحاظ فرهنگی همگن و بی

ي مرور شده چندین عامل ها پژوهشهاي ازدواج کودکان در  ینهزمدر باب 

 ها سنت) فقر و مشکالت اقتصادي، ب) الف: اند از عبارت ها آنترین مهمشده که  ییشناسا

ترس از رابطه جنسی ) ترك تحصیل، س) مشروعیت قانونی و مذهبی، د) و رسوم، ج

ی نوع بهدر بسیاري از این عوامل . هاي سیاسی ثباتی یبجنگ و ) كخارج از ازدواج و 

. ها است سازوکار ترس وجود دارد و ترس از رابطه جنسی خارج از ازدواج در مرکز آن

در کنار این عوامل، عوامل دیگري مانند تجاوز به دختران، بارداري خارج از ازدواج، 

هاي جنسیتی، روابط و  ينابرابر، ها انوادهخبودن یتپرجمعیا  والد بودني تک ها خانواده

  .اند شده ییشناساخانوادگی، نوع مذهب، باوري ناخواسته و غیره  ارتباطات

تداوم : اند بودند از شده ازدواج کودکان عبارت ترین پیامدهاي شناسایی همچنین مهم

شویی ها، روابط زنا فقر، اختالالت روانی، ترك تحصیل، فرار از منزل، تجربه خشونت

هاي مقاربتی  خارج از ازدواج، اقدام به خودکشی و خودکشی، فرار از منزل، ابتال به بیماري

ها، درد شدید به هنگام زایمان، تجربه بارداري در سن کودکی و  و برخی از سرطان

هاي زایمانی  ریزي رس، مرگ جنین و یا مادر به هنگام زایمان، افزایش خونبارداري پیش

شدن فقر و برخی از پیامدهاي طالق و کودك بیوگی، زنانهجنین، سقطان،و بعد از زایم

هاي جنسیتی،  رفته کسب درآمد، بازتولید نابرابري هاي ازدست سطح کالن مانند فرصت

  .ومیر زودرس کاهش شاخص توسعه انسانی درنتیجه ترك تحصیل، فقدان درآمد و مرگ

                                                  
1. ultimate destiny
2. Ghosh
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بین سطح خرد و کالن و همچنین  بر این اساس نوآوري این پژوهش ناظر بر پیوند

شده است که چگونه خألهاي قانونی به  نشان داده. مطالعه پژوهش در جامعه جدید است

هاي والدین در سطح خرد منجر  زا در سطح کالن به انتخاب هاي آسیب همراه فقر و سنت

ن هاي پیشین جامعه آماري محدودي داشتند اما ای همچنین بسیاري از پژوهش. شده است

. پژوهش با چهل نفر در مناطق شهري و روستاي پنج شهر استان لرستان مصاحبه شده است

  .اعتماد را تولید کرده است هاي قابل رو یافته ازاین

  

  چارچوب مفهومی

هاي  شود و سپس نظریه به تعریف کودك و ازدواج کودکان پرداخته می ابتدادر این بخش 

کودك به کسی اطالق ،کودك نوانسیون حقوق مفاد ک بر اساس. شوند مرتبط مرور می

قرار دارد، اما در برخی از کشورها، این سن بسته به  یسالگ 18شود که در سنین تولد تا  می

ها  دوران کودکی زمانی براي بچه). Unicef, 1989: 2(قوانین خاص آن کشور متغیر است

ان باید به مدرسه بروند و شود و در این زمان است که کودک است که از بدو تولد آغاز می

تر و  و تشویق خانواده و اجتماع بزرگ بامحبتنفس شوند و  بازي کنند تا قوي و با اعتمادبه

این دوران زمان باارزشی است که کودکان باید فارغ از . ساالن رشد کنند مراقبت بزرگ

دوران کودکی ترتیب،  این به. دوراز خشونت و مصون از آزار و استثمار رشد کنند ترس، به

این دوران به چگونگی زندگی کودك سالی است و چیزي بیش از زمان بین تولد و بزرگ

  ).Unicef, 2017: 3(دارداشارهها سال  و کیفیت این

سال  18هاي در زیر سن  را ازدواج 1»ازدواج کودکان«صندوق جمعیت سازمان ملل 

روانی و اقتصادي آماده به  کند چراکه در این سن کودکان به لحاظ جسمی، تعریف می

این صندوق تأکید .آوري و تربیت بچه نیستندداري مانند بچه هاي خانه عهده گرفتن نقش

 United(شود سالگی نقض حقوق کودکان محسوب می 18کند که ازدواج زیر سن  می

Nations Population Fund, 2012: 18.(  

                                                  
1. Child marriage
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توان گفت در هر  اهی کلی میدر نگ. هاي ازدواج کودکان است موضوع بعد زمینه

اي میزان فقر بیشتر باشد و نابرابري جنسیتی و ستم علیه زنان بیشتر باشد میزان کودك  جامعه

عدم واسطه تلقی هزینه بودن از دختر و بقاء اقتصادي و فقر به. همسري بیشتر است

در همچنین . گذاري در رشد و توسعه کودکان در ازدواج کودکان سهم دارد سرمایه

گذاري در  هاي شغلی براي دختران وجود ندارد که بعد از سرمایه اجتماعات فقیر فرصت

ها با محاسبه هزینه و سود بر روي  آموزش، آنان بتوانند کار پیدا کنند، لذا خانواده

  ).Bicchieri and et al, 2014: 6; Unicef, 2001: 17(کنند گذاري نمی دخترانشان سرمایه

در بعد اقتصادي نابرابري به . نیز در رواج کودك همسري سهم دارد نابرابري جنسیتی

فرهنگی -در بعد اجتماعی. هاي شغلی و دارایی اشاره دارد محدودیت در دستیابی به فرصت

اي است که توانایی دختران براي  پیوسته هم کودك همسري نتیجه هنجارهاي اجتماعی به

هاي زندگی ازجمله  د و بر آنان در همه حوزهکن انتخاب و دسترسی به منابع را محدود می

ها، باورها و ادراکات تأثیر  نهادها، قوانین، کردارها و مشارکت، دسترسی به دارایی

تبع آن هنجارهاي نقش زنان و بایدونبایدهاي را  ها و به در بسیاري از موارد سنت.گذارد می

ز اجتماعات این هنجارها سن در برخی ا. اند بایست به آن تن دردهند مشخص کرده که می

بر اساس این هنجارها بهترین سن براي . کنند و شیوه انتخاب همسر و یا ازدواج را تعیین می

ترها مانند  است و شیوه انتخاب همسر نیز توسط بزرگ) کودکی(ازدواج در سن پایین 

  .)Unicef, 2001 and 2017؛ 1396احمدي، (. پذیرد والدین صورت می

زمانی . شود سوادي نیز منجر به کودك همسري می سوادي و کم لب بیتحصیل در قا

سواد باشند درباره حقوق کودکان و پیامدهاي  سواد یا بی که والدین و کودکان کم

زمانی که به هر دلیلی کودك از تحصیل . زایی کودك همسري آگاهی ندارند آسیب

اي دیگر  ر ساکنان اجتماع گزینهکند به نظر والدین و سای ماند و یا ترك تحصیل می بازمی

دامنی  هنجار پاك). Said Nur and Mberia, 2016: 38(براي او جز ازدواج وجود ندارد 

ترس والدین از روابط جنسی پیش از . یکی از عوامل تعیین کنند کودك همسري است

این خطر  رساند که ازدواج آنان را از سازي و غیره آنان را به این نتیجه می ازدواج، شایعه

  ).Bicchieri and et al, 2014: 3-8(کند  محافظت می
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توانند منجر به کودك همسري  هاي عامی هستند که می عواملی که مرور شدند زمینه

ساختار خانواده . کرده توان به برخی از عوامل خاص نیز اشاره در کنار عوامل عام می. شوند

ها تک سرپرست یا پرجمعیت یکی از  هرسد خانواد به نظر می. یکی از این موارد است

ها هم  ها خانواده این نوع).Montazeri et al, 2016: 1-8(عوامل کودك همسري باشد 

کنند؛ لذا  گذاري می بیشتر دچار فقر هستند و والدین کمتر در آموزش کودکانشان سرمایه

  .زمینه براي ازدواج کودکان در آنان فراهم است

  

  هاي پژوهش سؤال

اقتصادي ازدواج کودك دختران چیست؟ تجربه زیسته دختران از -هاي اجتماعیزمینه

پیامدهاي دختران از کودك همسري در سطوح مختلف کودك همسري چگونه است؟

  زیستی، روانی و اجتماعی چیست؟

  

  شناسی پژوهش روش

راي تجربه کلیه زنان دامطالعهجامعه. است شده استفاده اي ینهزمنظریه روشدر این مقاله از

گیري هدفمند پنج  با استفاده از روش نمونه. ازدواج در سن کودکی در استان لرستان است

ها انتخاب  آوري داده دختر براي جمع آباد، کوهدشت، نورآباد، درود و پل شهرستان خرم

. هاي مختلف استان قرار دارند و از دو قوم لر و لک هستند ها در بخش این شهرستان. شدند

شده  گیري هدفمند استفاده منظور انتخاب افراد موردمطالعه نیز از روش نمونه ن بههمچنی

ام به اشباع رسید اما  معیار حجم نمونه اشباع نظري بود که قبل از مصاحبه با نفر سی. است

  .منظور پوشش همه مناطق با چهل نفر مصاحبه شد به

ها از  آوري داده براي جمع. آوري شد جمع 1401و بهار  1400ها در زمستان سال  داده

شده  ها از روش کدگذاري استفاده منظور تحلیل داده بهفن مصاحبه نیمه ساختاریافته و

سؤاالت مصاحبه درباره دالیل ازدواج در . ها حدود چهل دقیقه بود میانگین مصاحبه. است

از ترین سؤاالت پژوهش عبارت بودند  برخی از مهم. سن کودکی و پیامدهاي آن بود
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اید؟ فرایند خواستگاري و ازدواج شما به چه  کرده اینکه چرا در سن کودکی ازدواج

کنید، در صورت خیر چرا؟ از  صورت بود؟ آیا از وسایل پیشگیري از بارداري استفاده می

تجربه بارداري و زایمانتان بگوید؟ بعد از ازدواج مورد اذیت و آزار قرار گرفتید، در 

همچنین در نقل . کسی و به چه صورت بوده است؟ و غیرهصورت بله از طرف چه 

  .شده استهاي مستعار استفاده منظور پنهان ماندن هویت پاسخگویان از نام ها به روایت

ها بازبینی توسط اعضا،  منظور ارزیابی کیفت پژوهش و نظریه احصا شده از مالك به

هاي همچون انتخاب  یلی با مالكپذیري تحل بررسی همکار، تعیین اعتبار بیرونی یا تعمیم

زنان در شهرها و در سنین مختلف استان، بازبینی توسط اعضا، و استفاده از روش پایایی 

درصد به دست  0,81ضریب پایایی برابر با (کدگذاري با استفاده از همکاري پژوهش 

ب مالحظات اخالقی پژوهش نیز شامل شرح دالیل انجام پژوهش و جل. استفاده شد) آمد

حساسیت محقق به چگونگی رضایت پاسخگویان، رازداري، رعایت حریم شخصی افراد و 

  .است انتشار اطالعات

  

  هاي پژوهش یافته

  سیمایی پاسخگویان

ها، میانگین سن پاسخگویان برابر با سی سال، کمترین سن پانزده سال و  بر اساس تحلیل

ودو سال است  آنان برابر با سیمیانگین سن شوهران . وهشت سال است بیشترین سن پنجاه

میانگین سن ازدواج زنان پانزده . دهد فاصله سنی آنان با همسرانشان زیاد نیست که نشان می

میانگین سن زایمان برابر با .سال، کمترین سن دروازه سال و بیشترین سن هفده سال است

.اند یمان کردهسال بعد از ازدواج زا 1,38دهد این زنان  سال است که نشان می 16,38

سواد و بیشترین آن  سال است که کمترین آن برابر با بی 7,2میانگین تحصیالت آنان برابر با 

شغل پدر . میانگین تحصیالت شوهران آنان نیز برابر با نه سال است. با برابر دیپلم است

دار  هپاسخگویان به ترتیب کارگر، کشاورز، آزاد، مسافرکش، بیکار، ماهیگیر، نقاش، سرای

  .و دو نفر نیز پدرشان فوت کرده است
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دار و  شغل مادر پاسخگویان خانه. سال است 5ها حدود  میانگین تحصیالت پدر آن

شواهد تحصیالت و شغل پدر و مادر این زنان . سال است 2,4میانگین تحصیالت آنان 

ه ترتیب شغل شوهر آنان ب.اقتصادي هستند-ها از طبقه پایین اجتماعی دهد آن نشان می

بیکار، آزاد، کارگر؛ ماهیگیر، اخراج شده از حوزه، تحت پوشش نهادهاي حمایتی، دالل، 

و میلیون ها برابر حدود یک میانگین درآمد خانوار آن. مسافرکش و پیک موتوري است

دهنده تداوم فقر در  شواهد شغل و میزان درآمد فعلی نشان. صد هزار تومان بود شش

شان  ها قبل ازدواج با خانواده همه این زنان غیر از دو نفر از آن. زندگی این زنان است

نزد پدربزرگ و شده بهزیستی و دیگري کردند این دو نفر نیز یکی بزرگ زندگی می

  .مادربزرگش زندگی کرده است

اند که سه مورد از این زنان دو بار تجربه  اند تجربه سقط داشته وپنج درصد گفته پنجاه

دو نفر نیز تجربه . اند د، اما تنها یک نفر از این زنان تجربه فوت نوزاد داشتهان سقط داشته

وشش درصد گفته بودند افکار خودکشی دارند و بیست  بیست. فرار از منزل را داشته بودند

، )نفر 12(اند  سی درصد از زنان تجربه طالق داشته. درصد اقدام به خودکشی کرده بودند

الق داده بودند که درنهایت به طالق منجر نشده بود یا در پانزده درصد درخواست ط

از میان کسانی که طالق گرفته بودند حدود هفت درصد در کودکی . جریان طالق بود

شان به  بعد از طالق بازهم با شوهر قبلی) نفر 4(وسه درصد  طالق گرفته بودند و حدود سی

  .کرده بودند اجدالیل همچون فرزندان یا طرد از سوي خانوادگی ازدو

  

  هاي کودك همسري زمینه

سوگیرانه، ازدواج ها و رسوم جنسیتی ها سنت بندي داده پس از کدگذاري و مقوله

گذاري، ترك  مثابه استراتژي بقاء خانواده، خانواده آشفته، جنسیت مبناي ارزش دختر به

واج کودکان هاي ازد عنوان زمینه دامنی دختر به تحصیل و ترس از به خطر افتادن پاك

  .شده استهاي آن در جدول زیر نشان داده مفاهیم و مقوله. شناسایی شد
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  هاي کودك همسري پردازي زمینه مفهوم -1جدول 

  مضامین اصلی  مضامین فرعی  کد/مفهوم  ردیف

  ازدواج فامیلی  ازدواج فامیلی و ازدواج با پسرعمو  1

ها و رسوم  سنت

جنسیتی

  سوگیرانه

ها بر اساس  تقسیم نقش  ها آور و تقسیم نقش د ناندار، مر زن خانه  2

  جنسیت

  اجبار خانواده  اجبار، محدودیت  3

صورت سنتی، رسم منطقه، رسم طایفه، سن  ازدواج به  4

ترها، رسم ازدواج در  ایدئال ازدواج، انتخاب توسط بزرگ

  سن پایین، رسم خانوادگی، تعصبی بودن خانواده

رسم خانوادگی و 

  منطقه

  

5  

بدهکار بودن، بیکار بودن، اندك بودن درآمد، اعتیاد، نبود 

کار، شرایط سخت زندگی در روستا، نبود کار، رها کردن 

سواد بودن سرپرست،  منزل از سوي سرپرست، بیماري، بی

نداشت مهارت، فوت سرپرست خانوار، زندگی با پدر و 

  .حمایت اندك از سوي کمیته امداد

  عوامل فقر
ازدواج دادن 

مثابه  تر بهدخ

استراتژي بقاء 

  خانواده
ها، فرار از مشکالت، عدم  هزینه بودن دختر، کاهش هزینه  6

  .تأمین نیازها و مقایسه خود با دیگران
  فقر عامل ازدواج

ازدواج مجدد پدر، خانواده پرجمعیت، خودکشی مادر،   7

فوت پدر، زندگی با نامادري، طالق و فوت والدین، 

  .و زندگی در بهزیستی زندگی با مادربزرگ

اختالل در ساختار 

  خانواده
  خانواده آشفته

عدم توجه و محبت، تجربه آزار، عدم رسیدگی به نیازها و   8

  تنش در فضاي خانواده

اختالل در کارکردهاي 

  خانواده

  

9  

خانواده تعصبی، اعمال محدودیت از سوي خانواده، 

س از گیر بودن خانواده، ترس از رابطه جنسی، تر سخت

  .هوا بودن رابطه با پسر، ترس از آبروریزي و سربه

ترس از به خطر افتادن 

  دامنی پاك

ترس از به خطر 

  دامنی افتادن پاك

  

10  

گذاري در  تفاوت قائل شدن بین دختر و پسر، عدم سرمایه

آموزش دختر، محدودیت بیشتر براي دختر، ترجیح پسر 

تر پسر، تفاوت به دختر، خرید بیشتر براي پسر، آزادي بیش

  .ها و انتظارات متفاوت در نقش

جنسیت مبناي 

  گذاري ارزش

جنسیت مبناي 

  گذاري ارزش

  

11  

ازدواج عامل ترك تحصیل، عدم اجازه شوهر، 

هاي خانواده شوهر، بارداري، مخالفت شوهر  محدودیت

  .براي رفتن به شهر، بار مسائل زناشویی و مخالفت مدرسه

ازدواج عامل ترك 

  تحصیل

نبود امکانات تحصیل   نبود مدرسه در روستا  12  ك تحصیلتر

  در روستا

هاي تحصیل، مخالفت  عدم توان خانواده جهت تأمین هزینه  13

  .دایی، عدم اجازه خانواده، ترس از آبرو و تعصبی بودن خانواده

عدم توانایی و مخالفت 

  خانواده
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ادي از خانوارها در مناطق رسم ازدواج تعداد زی: سوگیرانهها و رسوم جنسیتی سنت

هاي ازدواج دادن  کردن یکی از گزینهنشان. صورت فامیلی است روستاي و سنتی استان به

بر اساس این قرارداد دختر را از سنین خردسالی براي یکی از پسران فامیل . دختران است

که زنان  هاي ها بر نقش همچنین سنت. کنند تا در آینده باهم دیگر ازدواج کنند نشان می

هاي انتخاب همسر اثر  توانند در جامعه داشته باشند، سن مطلوب ازدواج، و روش می

داري، شوهرداري و تربیت فرزند تعریف صورت خانه هاي زنان اکثراً به نقش. اند گذاشته

ها  هاي فردي زنان مانند تحصیل و اشتغال مهم نیست پس ازنظر خانواده موفقیت. شده است

خانم .هاي فوق را به عهده بگیرند کردن هرچه زودتر نقشان با ازدواجبهتر است زن

  :کاظمی گفته است

موندیم، پسـرا   ذاشتن دخترا درس بخونن، دیگه ما تو خونه می تو روستاي ما زیاد نمی"

گـرفتن، دیگـه بـراي یـه      گشتن زن می که از سربازي برمی کردن، همین هم زود ازدواج می

هـم  . ]ذاشـتن درس بخونیـد   چـرا نمـی  [. سال به پایین مناسـب بـود   15پسر تو اون سن دختر 

  ".هاش برسه زن آخرش باید تو خونه شوهرداري کنه، به بچه گفتن میمدرسه نبود و هم 

ها تنظیم  هاي موجود شیوه همسرگزینی و ازدواج دختر توسط خانواده بر اساس سنت

از موارد دختران ناچار  در برخی. موضوع مهم در اینجا کسب رضایت است. شود می

شوند که رضایت بدهند و در موارد دیگر آنان براي فرار از شرایط نامطلوب منزل  می

حتی در مواردي که رضایت کودکان جلب شده است آنان درك . خواهند ازدواج کنند می

  :زاده گفته استخانم نادري. هایشان ندارند چندانی از ازدواج یعنی حقوق و مسئولیت

سنم پـایین بـود   . ام ازدواج کردم و باعث شد روح و روانم بهم بریزد صرار خانوادهبه ا"

توانستم تصمیم بگیرم مخالفت کردم ولی با من دعوا کردن و مرا کتک زدند و گفتنـد   نمی

  ".مجبوري ازدواج کنی

زمانی که . تأکیددارنددر این اجتماعات رسوم بر ازدواج در سن کودکی همچنین 

کنند آنان  ها فکر می کنند، خانواده اهري دختران درنتیجه بلوغ جسمی تغییر میهاي ظ نشانه

سازي پشت  اگر دختر یا پسري که دیرتر ازدواج کند با شایعه. اند شدهبراي ازدواج آماده
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کنند که الزم است  اش وارد می سر او که احتماًال مشکلی دارد، فشار را بر او و خانواده

در برخی از . دهند ها نیز در اولین فرصت دخترشان را ازدواج می وادهازدواج کند، پس خان

: براي مثال خانم سلیمانی گفته است. موارد باورهاي اشتباه راجع به دختران وجود دارد

چون میگن دختر بعد زایمان شکسته  ]...[که دختر باید زود ازدواج کنه،  آینهاینجا رسم بر «

ها به لحاظ جنسیتی  این رسوم و سنت. »کنه دختر افت می مونه و میشه، و پسر جونتر می

هاي آنان و مجازات آنان  سوگیرانه هستند، بدین معنا که حقوق دختران را با تعریف نقش

  .کنند در صورت تخطی از آن نقض می

تعدادي از کودکانی که ازدواج : مثابه استراتژي بقاء خانواده ازدواج کودك به

هاي کمتر در این مناطق  به دلیل فرصت. تایی زندگی هستندکنند در مناطق روس می

در . هاي شغلی کمتري برایشان دسترس است کند و فرصت ها کمتر رشد می هاي آن مهارت

هاي آموزشی کمتر است و دسترسی به خدمات پزشکی نیز محدود  این مناطق فرصت

مشاغل شایسته از هاي اقتصادي همچون  سو و فرصت هاي از یک فقدان این فرصت.است

ها و فقدان  باید گفت فقدان فرصت. زند ها دامن می سوي دیگر به فقر این خانواده

تنها در . شود توانمندي میگذاري در آموزش و بهداشت منجر به ایجاد فقر از نوع سرمایه

نشین  هاي حاشیه ویژه در محله در مناطق شهري به. مناطق روستایی نیست که فقر وجود دارد

بودن درآمد و تعدادي از مسائل اجتماعی بیکاري، پایین. ز شاهد تراکم فقر هستیمنی

زاده درباره اثر فقر خانم ولی. هاي برخی ساکنان این مناطق است همچون اعتیاد از ویژگی

  :بر ازدواجش گفته است

، اذیـت و آزارم بـود، همـش دعـوا و     خریـدن  نمـی مشکل مالی داشتیم، برامون چیزي "

خریـدن، پـیش خـودم فکـر      ، وضعیت اقتصادي خوبی نداشتیم، به زور لبـاس مـی  فوش بود

  ".درمیاماز این وضعیت  آینهکردم که قبول کنم بهتر، حداقلش 

توانند نیازهاي کودکانشان را برآورد کنند و  ها نمی این خانواده: فضاي آشفته خانواده

ها نشان داد در  یافته. کنند ده میپروري همچون همراه با آزار استفاهاي غلط فرزند از شیوه

آیند به دختران  هاي که بسیار فقیر هستند و از پس تأمین برخی از نیازهایشان برنمی خانواده
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رو ازدواج ازاین. نگرند، چراکه وجود آنان به معنی هزینه بیشتر است مثابه بار اقتصادي می به

فقر و آشفته بودن . فقر است نوعی از استراتژي کاهشها دادن دختران براي خانواده

  .کند تحمل می خانواده هر چه بیشتر این فضا را براي دختران غیرقابل

اي از  هاي فقیر که در برخی از موارد پرجمعیت نیز هستند با دامنه گسترده خانواده

در مواردي . مسائل همچون عدم تأمین نیازها و وجود فضاي تنش در خانواده مواجه هستند

عنوان منبع درآمد خانواده و لذا از بین رفتن این منبع هر چه بیشتر  ت خانواده بهفوت سرپرس

فضاي پر از تنش، همراه با عدم تأمین نیازهاي کودکان، عدم . زند به فقر خانواده دامن می

شود این دختران به  دریافت توجه و محبت و تجربه اشکال مختلف آزارها باعث می

ها براي آنان  یکی از استراتژي. ي خروج از خانواده فکر کنندهاي جایگزین برا استراتژي

ویژه  حتی در برخی از موارد خانواده به. که همراه با تصور زندگی بهتر است ازدواج است

. خواهند دخترانشان را از این فضا نجات دهند ها می هاي آشفته با ازدواج دادن آن خانواده

  :ودکی گفته استخانم تیموري درباره ازدواجش در سن ک

هـاي پـدرم منـو     مامانم زن دوم پدرم بود و بچهبه خاطر مشکالت زندگی، چون ]...["

. کردند و مادرم بـه خـاطر اینکـه از مشـکالت رهـا بشـم اذیـتم نکنـد شـوهرم داد          اذیت می

گفت تـا مـثًال    درواقع منو در چاه بزرگی انداخت چون مادرم خیلی بدبختی کشیده بود می

  ".شرایط در بیاممن از این 

ها انتظارات متفاوتی از فرزندانشان دارند و بر  خانواده: گذاري جنسیت مبناي ارزش

انتظارات متفاوت . گیرند هاي متفاوتی را بر عهده می ها نقش مبناي همین انتظارات آن

در این فرایند موفقیت اقتصادي براي پسران بیش از . شود گذاري می همچنین مبناي ارزش

خانم . کنند گذاري می ها بیشتر در این زمینه سرمایه کند و خانواده ن اهمیت پیدا میدخترا

  :گذاري متفاوت در آموزش بر مبناي جنسیت گفته است بهاري درباره سرمایه

هاي که پسر باشـه اجـازه    ذارن دختران برن دانشگاه، محیط شهر ما دانشگاه نداره، نمی"

لیسـانس گرفـت، مـا     رم، مثالً داداشم رفت دانشـگاه، فـوق  دن، خانواده منم نذاشتن من ب نمی

  ".همش تا نهم خوندیم
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کنند دختران  بخشی از این نابرابري بر این اساس قابل توجیه است که خانواده فکر می

این نیز بر مبناي انتظار مالکیت . مانند روند و براي آنان باقی نمی با ازدواج کردن از خانه می

نوعی دارایی داماد و خانواده  کند که پس از ازدواج دختران آنان به میاست و خانواده فکر 

شان ثمري ندارد و این داماد است که  گذاري براي آنان و خانواده شوند و لذا سرمایه او می

  .چیند میوه آن را می

ها همچنین روابط جنسی افراد یعنی نحوه  سنت: دامنی ترس از به خطر افتادن پاك

در این اجتماعات خانواده تنها را برآورد کردن نیازهاي . کنند را نیز تنظیم میها  برآورد آن

جنسی است و هرگونه رابطه جنسی خارج از آن نقص هنجارها ازجمله هنجارهاي دینی به 

ها از طریق  ها نگران روابط جنسی خارج از عرف آن در این شرایط خانواده. آید شمار می

در صورت داشتن این روابط و حتی روابط . شدن هستندبسته گول خوردن، تعرض و دل

. افتد دامنی این دختران به خطر می پاك)بدون هرگونه رابطه جنسی(دوستی صرف 

کنند،  هاي محروم زندگی می ها بیشتر در مناطق روستایی و محله ازآنجاي که این خانواده

ین مناطق، بیشتر نگران روابط سازمانی اجتماعی در ا دفاع و بی هاي بی به دلیل وجود فضایی

  . جنسی خارج از عرف دخترانشان هستند

زمانی که به هر دلیلی دختري با پسري وارد رابطه شود، اگر اجتماع از این موضوع 

کنند  ها تالش می پس خانواده. برند واسطه شایعه احتماًال آبروي دختر را می آگاه شود، به

منظور جلوگیري از به خطر افتادن  حفظ کنند و به دامنی دخترانشان را در درجه اول پاك

  :خانم بختیاري گفته است. ها را ازدواج دهند کنند زودتر آن آن سعی می

شناسن نباید با افراد نامحرم بگـردي یـا    گفتن چون روستا کوچیکه و همه مارو می می"

  ".حرف بزنی

هم پیامد آن، در  تواند علت ازدواج باشد نوعی هم می ترك تحصیل به: ترك تحصیل

این مطالعه ترك تحصیل بیشتر پیامد ازدواج بود اما در مواردي بستر را براي ازدواج فراهم 

دانند و در  داري می هاي دختران را خانه ها ازآنجاکه نقش باید گفت خانواده. کرد می

بعد ها از سنی به  ها هستند، با تحصیالت آن مواردي نگران روابط جنسی خارج از عرف آن
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نبود مدارس در مناطق روستاي از مقاطعی به بعد منجر به تقویت این. کنند مخالفت می

جز ازدواج براي او باقی  اي به کند گزینه زمانی که دختر ترك تحصیل می. شود موضوع می

  :زاده گفته استخانم ولی. دهند ماند، لذا خانواده او را ازدواج می نمی

گفتن تـو   خودم دوس داشتم، ولی می. یگه تا پنجم خوندمپدرو مادرم اجازه ندادن، د"

گفت فردا مثل من میشـی، همـه    دار بود، می درس بخونی چی بشه، مامانم که خودش خونه

  ".دخترا آخرش باید برن خونه شوهر

  

  پیامدهاي کودك همسري

شده کودك همسري در این مطالعه عبارت بودند از ترین پیامدهاي شناسایی مهم

و زایمان همراه با هاي محدود و نداشتن مهارت زندگی، بارداري ناخواسته آموزش دریافت

جنین، تجربه خشونت، تابع بودن در رابطه جنسی، ترك تحصیل، افکار  درد، سقط

خودکشی و اقدام به آن، تجربه خیانت، محدودیت در روابط اجتماعی و دخالت در 

  .الق و تداوم زندگی در فقراحساسات منفی و مسائل سالمت روان، طزندگی،

  

  پردازي پیامدهاي کودك همسري مفهوم -2جدول 

  مضامین اصلی  مضامین فرعی  کد/مفهوم  ردیف

هاي پیشگیري از  عدم آشنایی با مسائل زناشویی و روش  1

شدن به هنگام استفاده از وسایل پیشگیري،  بارداري، اذیت

م گرفتن مخالفت شوهر براي استفاده از وسایل پیشگیري، عد

راهنمایی از دیگران، ترس اولین رابطه جنسی، عدم دریافت 

آموزش، نداشتن مهارت زندگی در سن کودکی، عدم آشنایی 

با بارداري، نداشتن مهارت برقراري ارتباط، احساس گناه از 

داشتن رابطه جنسی، سرد شدن از رابطه جنسی، عدم مراجعه 

ر زیاد به هنگام داري، کا براي درمان، نداشتن مهارت خانه

بارداري، عدم آگاهی از دوره بارداري و زایمان و درگیري با 

  شوهر

عدم آگاهی از 

هاي پیشگیري  شیوه

از بارداري و عدم 

استفاده از وسایل 

پیشگیري از 

  بارداري

دریافت 

هاي  آموزش

محدود و 

نداشتن مهارت 

  زندگی
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  مضامین اصلی  مضامین فرعی  کد/مفهوم  ردیف

عدم مهارت مراقبت از فرزندان، عدم ارتباط مناسب با   2

کودکان، ترس از در آغوش گرفتن فرزند، عدم مهارت 

  .مراقبت از نوزاد، ترس از نوزاد و آزار دادن فرزندان

هاي  نداشتن مهارت

  فرزند پروري

بستگان، مادر، مادر شوهر، مشاوره و کتاب، توضیحات   3

شوهر، خانه بهداشت، توضیحات خواهر در شب ازدواج، 

هاي مذهبی،  ها، حلقه همشاوره قبل از ازدواج، برخی شنید

  .فضاي مجازي و خجالت کشیدن از یادگیري

هاي محدود  آموزش

  و ناکافی

  بارداري ناخواسته  ریزي و بارداري مکرر بارداري ناخواسته، بارداري بدون برنامه  4

بارداري 

و ناخواسته

زایمان همراه با 

  درد

، هوش شدن، زایمان سخت، زایمان همراه با درد، سزارین بی  5

ریزي، وحشت کردن، بخیه خوردن، ترس  اذیت شدن، خون

  از نوزاد، پارگی و افتادگی

  زایمان همراه با درد

  عدم مراقبت  جنین عدم آگاهی، عدم مراقبت و سقط  6

  حمایت عدم  .عدم اهمیت شوهر و کار زیاد به هنگام بارداري  7

جنین، سقط به دلیل تجربه خشونت، نداشتن امنیت  سقط  8

صادي، عدم استفاده از وسایل پیشگیري از بارداري، اقت

  .نداشتن مهارت، کار زیاد و استرس و ناراحتی عامل سقط

  جنین سقط  جنین سقط

هول داده شدن، تیکه پاره شدن با چاقو، کتک خوردن،   9

کشیدن مو، شکستن سر، شکستن دست، زخمی شدن با 

 ، سوخته شدن باپرت کردن وسایلچاقو، شکستن دماغ، 

سیگار، لگدزدن، کتک خوردن با کمربند و چوب و زدن در 

  .گوش

  خشونت فیزیکی

  تجربه خشونت

وآمد،  دعوا کردن، بیرون کردن از منزل، محدود کردن رفت  10

محدود کردن ارتباط با دوستان، محدود کردن ارتباط با 

خانواده، تهدید به خشونت جسمی، تهدید به طالق، 

دین، تجربه خشونت جلوي سرکوفت شدن، توهین به وال

دیگران، ترس از تجاوز، عدم توجه به نیازها، تهمت زدن، 

  .مقایسه کردن و سرزنش کردن

  خشونت روانی

درخواست روابط جنسی غیرمتعارف، برقرار کردن رابطه   11

  .جنسی بدون رضایت و داشتن رابطه جنسی در دوره قاعدگی
  خشونت جنسی
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  مضامین اصلی  مضامین فرعی  کد/مفهوم  ردیف

گیر بودن  شتن استقالل، سختاجازه گرفتن از شوهر، ندا  12

  .شوهر، روابط محدود، بدبین بودن و رفت آمد با شوهر

اعمال محدودیت در 

اعمال محدودیت   روابط اجتماعی

در روابط 

اجتماعی و 

دخالت در 

  زندگی

  عامالن محدودیت  .دخالت والدین شوهر، شوهر و اطرافیان  13

زه براي هاي زندگی، عدم اجا محدود کردن روابط، هزینه  14

تحصیل، پوشش، ترس از مزاحمت دیگران، ارتباط با 

بستگان، رابطه با خانواده، ارتباط با دوستان، عدم اجاره براي 

  .ها تنهایی و فرزندان و امور تربیتی آن انجام خرید به

موضوعات 

محدودیت و 

  دخالت

گرا بودن، عدم عالقه به رابطه، تأمین نیازهاي  تابع بودن، درون  15

  .ر و نداشتن خواستههمس
  تابع بودن

زیست جنسی 

  نابرابر
تفاوت بودن، ترس از  عدم اجازه شوهر، نداشتن حق، بی  16

رابطه جنسی، ترس از شوهر، تنفر از رابطه و ناراحت شدن 

  .شوهر

ترس از شوهر و 

  رابطه با او

ناراحتی، تنهایی، ترس، غربت، ناامیدي، افکار منفی، حقارت،   17

  .تنگی و گناه دلخشم، غم، 
مشکالت سالمت   احساسات منفی

روان و 

  احساسات منفی
مشکالت اعصاب، ، استرساختالل استرس پس از سانحه،   18

  .و اضطراب افسردگی

مشکالت سالمت 

  روان

داشتن افکار   داشتن افکار خودکشی  19

  خودکشی

افکار خودکشی و 

  اقدام به آن

قصد  خوردن وایتکس، زدن رگ، خفه کردن، ریختن نفت به  20

بام پرت کردن و  خودسوزي، خوردن قرص، خود را از پشت

  .خوردن سم

  اقدام به خودکشی

عوامل عدم   .ترس از خودکشی و عدم خودکشی به خاطر فرزندان  21

  خودکشی

بندوبار بودن  بیخیانت شوهر، داشتن پیشنهاد خیانت و   22

  .شوهر
  خیانت تجربه

خیانت زناشویی 

تحمل خیانت به خاطر فرزندان، عدم اعتراض، قهر کردن و   23  و پیامدهاي آن

  .عدم اهمیت خیانت
  تحمل خیانت

و کودك طالق  طالق بعد از عقد  طالق بعد از عقد  24

  تالش براي طالق  تالش براي طالق  25  بیوگی
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  مضامین اصلی  مضامین فرعی  کد/مفهوم  ردیف

  در شرف طالق  .ا طالقدرخواست طالق، پیگیري طالق و مخالفت خانواده ب  26

تجربه طالق در سن کودکی، طالق گرفتن و طالق و ازدواج   27

  .مجدد
  تجربه طالق

ازدواج مجدد به خاطر فرزندان و طالق و بازگشت به   28

  .زندگی

طالق و بازگشت به 

  زندگی قبل

بیماري شوهر، عدم توانایی در تأمین نیازهاي فرزندان، اعتیاد   29

، بیکاري شوهر، شغل فصلی، فقر بعد از هاي آن و هزینه

طالق، زندگی با کمک بهزیستی، زندگی در فقر مطلق، 

  .بودن و فقدان مهارتمستأجر

  تداوم زندگی در فقر

  

در بیشتر موارد منابع آموزشی : هاي محدود و نداشتن مهارت زندگی دریافت آموزش

ا ختم شده است و حتی در ه هاي اطراف آن کودکان بسیار محدود بوده است و به حلقه

هاي اطراف  نظام دانش حلقه. اند هاي اشتباه را دریافت کرده ها آموزش مواردي آن

خانواده یا اطرافیان آنان در . کودکان بسیار محدود است و مبتنی بر شواهد علمی نیست

هاي بسیار محدودي را براي کودکانشان قبل از ازدواج تدارك  بسیاري از موارد آموزش

  :خانم بختیاري گفته. ها بیشتر به هنگام مواجه با مسئله است این آموزش. اند دهدی

هاي شنیده  کسی نبود برام توضیح بده، تنها یه مطالبی بود، چیزهاي بود که از برخی

  .بودم، در همین حد

. هاي محدود و بسته به حلقه اطرافیان نداشتن مهارت در زندگی است نتیجه آموزش

هایشان  ها و مسئولیت کودکی یعنی زمانی که کودك از نیازها، خواستهازدواج در سن 

آنان زمانی که وارد زندگی . زند آگاهی ندارد هر چه بیشتر به نداشتن مهارت دامن می

براي مثال عدم مهارت . بینند هم اطرافیانشان شوند هم خودشان آسیب می زناشویی می

در موارد شود که بارداري زودهنگام مواجه میاستفاده از وسایل پیشگیري از بارداري به 

گونه یکی از  زاده اینخانم ولی. دیدن مادر شده استجنین و آسیب زیادي منجر به سقط

  :ابعاد عدم مهارت را بیان کرده است
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ترسیدم بچه را بغل بگیـرم   سالگی باردار بودم و زایمان کردم می16و  15در سن بین "

خواهم و  گفتم بچه را نمی چون می. ذاشتی باردار شوي گفت نمیپرستار به من سیلی زد و 

هنوز صـداي سـیلی آن   . دادم ترسیدم بچه را بغل کنم و به او شیر بدهم و بچه را پس می می

  ".کشی ات را می گفت آالن بچه پرستار در گوشم هست که می

ختلف خشونت در زندگی این زنان بسیار شایع است، آنان اشکال م: تجربه خشونت

نداشتن مهارت زندگی و مسائل و مشکالت زندگی این . اند ها را تجربه کرده خشونت

اند که  هاي فرهنگی خشونت یعنی مردان این حق را براي خود قائل زوجین، به همراه انگاره

علیه این زنان خشونت بورزند و عدم توانایی این زنان جهت محافظت از خود از علل اصلی 

ربه مصرف مواد مخدر از سوي شوهر نیز عاملی دیگر براي خشونت تج. خشونت هستند

کنند و هم در برخی از موارد از  آنان هم از سوي شوهرانشان خشونت را تجربه می. است

ها و  گاهی اوقات آنان در جلوي دید سایرین ازجمله خانواده. سوي خانواده شوهرشان

خانم . شود به هتک حرمت آنان می کنند، که منجر بستگانشان این خشونت را تجربه می

  :بهرامی گفته است

گفت انجـام   ها کاري می دم بعضی وقت گفت من آخر روز تورو طالق می همیشه می"

گفت یه روزي بـه خـاطر    می. گفتم نه خواست می دهم یا چیزي می گفتم انجام نمی بدم می

گفتم،  م چیزي نمیگفت و من ه ام هم می دهم حتی پیش خانواده همین کارات طالقت می

  ".زد بهم تهمت هم می

محدودشدن روابط : اعمال محدودیت در روابط اجتماعی و دخالت در زندگی

تر از آن به دلیل اعمال محدودیت از سوي  اجتماعی به دلیل تغییر در محل زندگی و مهم

 قبل از ازدواج این کودکان در. شوهر، از پیامدهاي ناگوار ازدواج در سن کودکی است

ازدواج و . ها هستند شان تعدادي دوست دارند که همدم و همبازي آن محله یا مدرسه

جاي محل سکونت و  جابه. برد هاي دوستی را از بین می جایی محل سکونت این شبکه جابه

این زنان در بسیار از موارد به . شود هاي دیگر باعث تنهاي آنان می اسکان در مناطق و محله

همچنین . آیند ماه بعد از ازدواج از خانه بیرون نمیون حیا تا چنددلیل هنجارهاي همچ
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این زنان اجازه ندارند . کنند شوهران آنان و خانواده شوهرشان روابطشان را محدود می

بدون اجازه شوهر از خانه بیرون بروند و تنها اجازه دارند با شوهر یا سایر اعضاي خانواده او 

  .همچون مادر شوهر بروند

ها  تنگی مضاعف در میان آن در برخی از موارد دوري از خانواده باعث احساس دل    

هاي روابط  هاي اول ازدواج شبکه ویژه در سال رفته بعد از ازدواج به هم روي. شود می

شود که پیامدهاي مختلفی همچون احساس تنهایی،  اجتماعی این دختران بسیار محدود می

تنها در روابط اجتماعی این  خانواده شوهران نه. ه همراه داردغم و افسردگی را براي آنان ب

کنند بلکه در سایر ابعاد زندگی آنان همچون تحصیل، تربیت  زنان محدودیت اعمال می

اعمال محدودیت در روابط . کنند فرزندان، پوشش و ارتباط با اعضاي خانواده دخالت می

خانم . ده گرفتن حقوق این زنان استشان شکل دیگري از نادی ها و دخالت در زندگی آن

  :بهرامی گفته است

داد با دوستانم و فامیل رابطه داشته باشم بـا خـانواده خـودم هـم      شوهرم بهم اجازه نمی"

گفتند کسی که شوهر کنـه نبایـد    جور بودند که می اش این خانواده. داد خیلی کم اجازه می

  ".ارتباط زیادي با بقیه داشته باشه

شان تابع همسرانشان هستند و در  این زنان در زیست جنسی: ابرابرزیست جنسی ن

احساس شرم و گناه یکی از دالیلی است که . کنند هایشان را بیان نمی مواردي خواسته

ها که در بسیاري از موارد  نحوه ازدواج آن. هایشان را بیان نکنند شود آنان خواسته باعث می

ه بوده است، به همراه سایر رویدادهاي ناگوار در زندگی خانواده و عدم عالقمبتنی بر اجبار

شود این زنان عالقه چندانی به شوهرانشان نداشته باشند و  همچون تجربه خشونت باعث می

در موارد دیگر آنان از . لذا در برخی از موارد تمایلی به ارتباط جنسی با آنان ندارند

همچنین شوهران . شود ها می خواسته شوهرانشان ترس دارند و این ترس باعث عدم بیان

همه این موارد منجر به زیست جنسی نابرابر در زندگی . آنان به نیازهایشان توجهی ندارند

  :خانم درویشی بیان کرده است. شود این زنان می

شد و من دوست نداشـتم،   همیشه سر این موضوع درگیر بودیم، اون همیشه عصبی می"

  ".ترسیدم ازش می
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یکی از نتایج عدم دریافت آموزش و نداشتن : جنین اخواسته و تجربه سقطبارداري ن

زایمان و بارداري براي آنان رویدادي . مهارت در زندگی بارداري ناخواسته است

هاي جنسی این  ازآنجاي که اندام. ریزي بوده است غیرمنتظره و همراه با درد و خون

یکی دیگر . با دردهاي غیرمتعارف استخوبی رشد نکرده است بارداري همراه  کودکان به

از پیامدهاي نداشتن مهارت عدم مراقبت از خود و جنین و حتی نوزاد است که منجر به 

بودن در برخی از موارد به دلیل عدم در دسترس. شود دیدن مادر و جنین میآسیب

رنتیجه عدم د. کنند هاي الزم را در دوره بارداري تجربه نمی هاي رابطه، آنان حمایت شبکه

جنین در میان این زنان شایع  هاي مؤثر سقط نبود حمایتمراقبت از خود و جنین و همچنین

دان به رشد  همچنین تکامل جنسی در میان این زنان اتفاق نیفتاده است و رحم و تخم. است

هاي مکرر به دلیل عدم  تجربه بارداري. کامل نرسیده است که از دیگر عوامل سقط است

در برخی موارد که . ه از وسایل پیشگیري از بارداري نیز منجر به سقط شده استاستفاد

شدند و توان نگهداري نوازد جدید را نداشتند آن را سقط  زنان پشت سرهم باردار می

  :خانم بختیاري گفته است. کنند می

 6هایم پشت سرهم اتفاق افتـاد بـه فاصـله     سقط. ام جنین داشته سال پیش سقط 5بار دو "

]جنین برایت مشـکلی پـیش آمـد؟    بعد از سقط[. زمین خوردم و چیز سنگین بلند کردم. ماه

ماه و نیم باردار بودم که اوایل خونریزي کمـی داشـتم ولـی بعـد از بیسـت      2بار اول تقریباً 

ریزي شدید داشتم و مجبور شدم که کوتاژ کـنم و خیلـی اذیـت     روز درد بیشتر شد و خون

  ".توانستم از جایم بلند شومماه نمی 6شدم تا 

تجربه خیانت زناشویی از سوي شوهران بخشی دیگر : خیانت زناشویی و پیامدهاي آن

توجیه تعدادي از  ویژه به دالیل غیرقابل به دالیل مختلف به. از زیست تعدادي از زنان بود

سات منفی درنتیجه تجربه خیانت این زنان احسا. کنند شوهران این زنان به آنان خیانت می

یکی دیگر از پیامدهاي خیانت تغییر در روابط است، زنان بعد از تجربه . کنند را تجربه می

آنان . شود ها تضعیف می رود و کیفیت روابط آن خیانت اعتمادشان به شوهرانشان از بین می

کردن، کردن، قهرزدن، دعواها همچون حرف در مقابل آن طیف مختلفی از استراتژي
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در بسیاري از موارد به دلیل فرزندان، فقر و . گزینند بودن و عدم اهمیت را برمی تفاوت بی

حتی اگر خواهان طالق . طرد از سوي خانواده پدري مجبورند در این رابطه باقی بمانند

اي که همراه با  حمایت قادر به جداي از این رابطه نیستند، رابطه باشند به دلیل فقر و عدم

  :گفته است 2خانم تقی شماره .ها استاشکال مختلف آسیب

شدم واکنشم این بود که اول بـا زبـان خـوش باهـاش حـرف       وقتی متوجه خیانتش می"

کـردم ولـی فایـده     رفتم خونه پـدرم یـا تهدیـد مـی     کردم می کردم قهر می گریه میزدم، می

ون از نداشت که بعد از مدتی به خاطر اینکه با یه دختر رابطه داشت طالق گـرفتم ولـی چـ   

طرف خانه پدرم حمایت نشدم بعد از دو ماه به شوهرم گفتم یعنی خودم درخواست کـردم  

  ".و دوباره برگشتم و شوهرم هم قبول کرد

هاي اول زندگی طیف  ویژه در سال زنان به: مشکالت سالمت روان و احساسات منفی

این . کنند میاي از احساسات منفی همچون تنهایی، غم، خشم و گناه را تجربه  گسترده

مکان، از  جایی و نقل جابه. احساسات نتیجه واکنش به رویدادهاي ناگوار زندگی است

هاي روابط در محل  دادن دوستان و روابط با اطرافیان و عدم در دسترس بودن شبکهدست

اعمال محدودیت در . شود جدید منجر به احساساتی همچون تنهاي، غم و افسردگی می

. کند هاي آنان این احساسات را تشدید می ان از سوي شوهر و خانوادهروابط اجتماعی آن

صحبتی ندارند و بار  این زنان در بسیاري از مواقع در کنج منزل تنها هستند و همدم و هم

یکی از دالیل دیگر این موضوع عدم مهارت . کشند این احساسات را به تنهاي به دوش می

  .ها است اغتشان به همراه ایجاد ارتباط سازنده با آنکردن اوقات فرشوهران آنان براي پر

احساس ترس نیز در میان آنان به دلیل تجربه خشونت شایع است و گاهی اوقات این 

این زنان گاهی اوقات خود را مقصر . شود احساس منجر به نفرت نسبت به عامالن ترس می

رابطه . کنند تقصیر میرو احساس گناه و  دانند، ازاین رویدادهاي ناگوار زندگی می

زا، نابرابر، به همراه تجربه رویدادهاي ناگوار و این احساسات منفی به مشکالت و  آسیب

زمانی که با این . انجامد مسائل روان همچون مسائل اعصاب، اضطراب و افسردگی می
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ه و دهند و به دلیل باروهاي اشتبا خوبی آن را تشخیص نمی شوند به ها نیز مواجه می اختالل

  :خانم نجفی گفته است. کنند منظور درمان مراجعه نمی فقر به متخصصان به

پـول نداشـتیم و   . ام بـه دکتـر یـا مشـاور مراجعـه نکـرده      خیلـی زیـاد افسـردگی دارم و   "

  ".ترسیدم برام حرف در بیارن می

کنند به چند دلیل عمده  زنانی که در سن کودکی ازدواج می: و کودك بیوگیطالق

دلیل نخست، شیوه یا نحوه . یرند که این دالیل اکثرًا باهم دیگر ارتباط دارندگ طالق می

اجبار والدین است و  ها به ازآنجاي که در بسیاري از موارد این ازدواج. ازدواج آنان است

شود، همین دلیلی براي عدم عالقه و رضایت از زندگی و لذا طالق  رضایت زنان جلب نمی

دواج در سن کودکی برابر است با عدم تصور دقیق از آن و عدم از سوي دیگر از. شود می

تعدادي از این زنان تصوري از ازدواج، زندگی زناشویی . داشتن مهارت براي اداره زندگی

عدم تصور و درك و لذا مهارت و آمادگی آنان را . ها و وظایف ازدواج ندارند و مسئولیت

از سوي دیگر مهارتی . کند مواجه میبا مسائل مختلفی همچون تضاد، تنش و خشونت 

ها در زندگی  دخالت خانواده. شود ها ندارند و لذا به طالق منجر می براي مدیریت این تنش

  .کند ها را تشدید می آنان این تنش

شدن، خانواده را در موارد دیگر شوهران این زنان به دلیل اعتیاد یا جرم و لذا زندانی

اده برابر است با از دست رفت منبع درآمد، فقر و لذا سایر کردن خانورها. کنند رها می

اي دیگر از مسائل همچون عدم تأمین نیازها و لذا  فقدان بلوغ اقتصادي نیز به دامنه. مسائل

به ازآنجاي که در برخی از موارد شوهران این زنان قادر. شود نارضایتی از زندگی منجر می

هایشان زندگی کنند و لذا همین موضوع  با خانوادهتهیه مسکن نشده بودند مجبور بودند 

همه این مسائل منجر به طالق . شان شده بود ها در ابعاد مختلف زندگی منجر به دخالت آن

گیرند و  تعدادي از این زنان در سن کودکی طالق می. شود یا تالش براي گرفتن طالق می

  .گیرند ق میهاي بعد طال شوند و تعدادي دیگر در سال کودك بیوه می

طالق نیز با دامنه مختلفی از مسائل همچون زندگی در فقر مطلق، بازگشت به منزل 

زندگی در فقر . شود پدري و لذا مسائل آن، مسائل سالمت روان و مسائل فرزندان منجر می
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خودشان به دلیل فقدان مهارت و توانمندي قادر به پیدا . سیماي زندگی این زنان است

هایشان  هاي اقتصادي براي آنان وجود ندارد، خانواده ند، در جامعه فرصتکردن کار نیست

قدر اندك است  به دلیل فقر قادر به حمایت از آنان نیستند و کمک نهادهاي حمایتی آن

هاي  خانم رشنو درباره تأمین هزینه.که قادر با رهانیدن آنان و فرزندشان از فقر نیست

  :اش گفته است نهخا اش ازجمله تأمین کرایه زندگی

آوردم و  از طریق حقوق بهزیستی، یارانه و معیشتی و یک مدت هـم لبـاس کهنـه مـی    "

  ".خرد فروختم ولی آالن به خاطر بیماري کرونا کسی لباس نمیمی

ها و حتی طردشدن  در موارد دیگر به دلیل فقر، مسائل فرزندان، اصرار مجدد خانواده

کنند و یا ممکن است با فرد جدید ازدواج  ان ازدواج میش ها با شوهر قبلی از سوي خانواده

بازگشت به زندگی قبلی با همان مسائل قبل و حتی با شدت بیشتر همراه است، لذا . کنند

  .ماند اي جز سوختن و ساختن و آسیب دیدن براي این دسته از زنان باقی نمی گزینه

. ن زنان بعد از ازدواج استفقر بخشی دیگر از تجربه زیسته ای: تداوم زندگی در فقر

به دلیل . خواستگاران و یا شوهران تعدادي از این کودکان نیز از خانوارها فقیر هستند

انداز و  کند و هنوز فاقد آن میزان از پس هاي آنان رشد نمی ازدواج در سن کودکی مهارت

در . کننددارایی هستند که بتوانند زندگی همراه با رفاه متوسط و حتی اندك را شروع 

منظور کار و کسب درآمد نیز وجود ندارد یا  هاي اقتصادي به محل زندگی آنان فرصت

در برخی . نوبه خود در تشدید فقر در میان این خانوارها نقش دارد بسیار اندك است که به

هاي مجرمانه به  شوند یا به دلیل فعالیت دیگر از موارد شوهران این زنان گرفتار اعتیاد می

فقر نیز منجر به دامنه مختلفی از مسائل و . ها نیز از عوامل فقر هستند روند، این می زندان

عدم توانایی در تأمین نیازها اعضاي خانواده یکی . شود ها در زندگی منجر می ناسازگاري

  :خانم کرمی گفته است. شود ها است که خود باعث نارضایتی از زندگی می از آن

توانـد کـار کنـد و نیـاز      و چون شوهرم بیمار است و نمیفکرم درگیر مشکالت است "

کـاري   دانم باید چه نمیشوم خودم تنهام، مهارتی ندارم هایم را برآورده کنم عصبی می بچه

  ".انجام دهم
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این زنان در واکنش به زیستی که همراه با رویدادهاي : هاي مقابله ناکارآمد استراتژي

مثل،  به هاي نظیر مقابله شود مجموعه از استراتژي ناگوار است و حقوقشان در آن نقض می

ها غیر از طلب  همه آن. اند حمایت و خروج از رابطه را اتخاذ کردهتسلیم شدن، طلب

قدر توانمند نیست که منجر به  شان نیز آن هاي حمایتی حمایت ناکارآمد هستند، البته شبکه

  .حمایت مؤثر از آنان شود

  

  هاي مقابله تراتژياسپردازي  مفهوم-3جدول 

  مضمون اصلی  مضامین فرعی  کد/مفهوم  ردیف

شدن، خشونت ورزیدن، پرخاشگري کردن و خشونت عصبی  1

  .ورزیدن

    مثل به مقابله

  

  

  

هاي  استراتژي

  مقابله ناکارآمد

  

2  

گرفتن کردن، سکوت کردن، فاصلهگریه کردن، ناراحت شدن، قهر

ها، نداشتن  ن خواستهاز محیط تنش، کوتاه آمدن، عدم بیان کرد

خواسته، عدم صحبت با دیگران، تیکه به باورهاي مذهبی، عدم 

واکنش، گذشت کردن، عادت شدن، ساختن به خاطر فرزندان، باج

  .تفاوت بودن کردن، عدم اعتراض و بیکردنی، توجیه دادن، تحمل

  

  

  تسلیم شدن

  حمایت نشدن  .ن حمایتحمایت از سوي خانواده، طرد از سوي خانواده و نداشت عدم  3

  طلب حمایت  .زدن، گزارش به بستگان، در دل کردن و گفتگو با خانوادهحرف  4

  خروج  طالق گرفتن، درخواست طالق، اقدام به خودکشی و فرار از منزل  5

  

مثل واکنش به تجربه خشونت است، تعدادي از این زنان در برابر  به استراتژي مقابله

ها نشان دهند عدم  این. ورزند کنند و خشونت می پرخاشگري می شوند، خشونت عصبی می

ها نظیر کنترل خشم است و باعث تشدید تنش و تضاد در  توسعه مهارت زندگی در آن

تسلیم .ها بود ترین استراتژي آن تسلیم شدن از نوع سوختن و ساختن، شایع. شود رابطه می

هاي حمایتی از هر نوع آن یا  شبکهقدرتی و فقدان  شدن ناشی از روابط نابرابر، بی

تحصیل، آنان به دلیل ترك. بستگی به فرزندان و ساختن به دلیل زندگی آنان است دل

نداشتن مهارت، فقدان اشتغال و کسب درآمد و خانواده فقیر و عدم دریافت حمایت مؤثر 
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مانی که در ز. از سوي آنان قادر به ترك رابطه همراه باتجربه رویدادهاي ناگوار نیستند

اي دیگر  شوند و به خاطر فرزندان یا به دلیل نبود گزینه تفاوت می رابطه نیز باقی مانند بی

تفاوت شدن ناشی از قطع امید است براي بهبود آنچه  بی. مجبور به سوختن و ساختن هستند

  :خانم طیبه گفته است. توانست رخ دهد می

برایم مهم نیست و آالن هم بـه خـاطر پسـرم     چیز که اعتیاد را کنار نگذارد هیچ تا وقتی"

  ".کنم مجبورم تحمل

هایشان طلب  شان همچون خانواده هاي اجتماعی این زنان گاهی اوقات از شبکه

ها در دسترس است و منجر به حل مسئله  گاهی اوقات این حمایت. کنند حمایت می

ران از سوي در برخی از موارد این دخت. شود و گاهی اوقات در دسترس نیست می

خروج به سه . خروج از رابطه گزینه آخر این زنان است. شوند هایشان طرد می خانواده

اقدام به خودکشی در . داده است شکل اقدام به خودکشی، فرار از منزل و طالق رخ

. قصد خودکشی که به آن نینجامیده است توجه است و در مواردي به منظور جلب مواردي به

زمانی که . گزینه دیگر بوده است که به حل مؤثر نتیجه منجر نشده است فرار از منزل نیز

اي دیگر از مسائل همچون تجربه خشونت  گردند با دامنه این زنان بعد از فرار به منزل بازمی

رفته براي این  هم طالق یکی دیگر از مسیرهاي خروج است که روي. شوند بیشتر مواجه می

شوند که بتوانند زندگی  در توانمند نیستند یا حمایت نمیق زا است چراکه آن زنان آسیب

ها و طرد از سوي خانواده  براي خود و فرزندانشان بسازند و در برخی از موارد به دلیل همین

اند به همراه  آنانی که نیز طالق گرفته. شوند زا می مجبور به بازگشت به رابطه آسیب

  :شنو گفته استخانم ر. کنند فرزندانشان در فقر زندگی می

بار رگ خـودم را زدم و  بار قرص خوردم، یک چند بار اقدام به خودکشی کردم یک"

کردنـد کـه    ام با چاقو تهدیـدم مـی   آوردم خانواده اسم طالق که می. بار هم سم خوردم یک

  ".خواهی آبروي ما را ببري و طالق بگیري می

ندگی مشترك با شوهر زیست این زنان به هنگام خواستگاري، ازدواج و تجربه ز

هاي مختلف همچون تحصیل، سن  توان گفت در زمینه می. سرشار از رویدادها ناگوار است
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ازدواج، انتخاب شوهر، بارداري و زایمان، رابطه جنسی، برخی از امور زندگی روزمره و 

هاي  نقض حقوق این زنان ناشی از فقر و سنت. شود حتی طالق حقوق این زنان نقض می

اي این پژوهش را کودك همسري بستري براي نقض  توان مقوله هسته می. نه استسوگیرا

  .حقوق نام نهاد

هاي مختلف ازجمله تحصیل،  گونه که مرور شد حقوق این کودکان در زمینه همان

ها محصول  همه این. شود آیینی الزم است نقض می- انتخاب شوهر و هر آنچه براي خود

کند که با دامنه  ها را محدود می فقر دایره انتخاب. دهاي سوگیرانه هستن فقر و سنت

تنها قادر به  خانوارهاي فقیر نه. گونه همراه استاي از مسائل از جنس آسیب گسترده

منظور  هاي کودکانشان به ها و مهارت گذاري در تأمین توسعه و بسط قابلیت سرمایه

همچنین . ن نیازهایشان نیز نیستندها نیستند، بلکه قادر به تأمی آیینی آن- توانمندي و خود

گذاري  ازنظر آنان کودکان دختر، در آینده ثمري براي آنان ندارد و در صورت سرمایه

ها  رو در تقویت توانمندهاي آن رسد، ازاین می) داماد و خانواده او(میوه آن به دیگران 

  .کنند گذاري نمی سرمایه

. بناي جنسیت حائز سوگیري هستندهاي موجود در اجتماعات مطالعه شده بر م سنت 

کنند نه اینکه  داري و شوهرداري تعریف می هاي زنان را در قالب خانه به این معنی که نقش

ها  این نقش. آنان داراي حقوقی همچون تحصیل و ادامه آن، اشتغال و کسب درامد هستند

تحصیل و اشتغال ازآنجا به لحاظ جنسیتی سوگیرانه هستند که زنان را از حقوقشان همچون 

گونه  همان. کنند داري و امثال آن تعریف می کنند و نقش آنان را در قالب خانه محروم می

فرایند شده است و هاي تعیین همسر از قبل در این جوامع مشخص شیوهکه مرور شد،

چنان درکی و  این کودکان آن. شود خواستگاري و انتخاب همسر توسط والدین تنظیم می

ق از ازدواج ندارد، فاقد مهارت هستند و در مواردي که با ازدواج مخالفت تصوري دقی

درنهایت فرایند ازدواج و زندگی . اند شده هایشان شوهر داده زور و اجبار خانواده اند به کرده

هاي  شدن حقوقشان در زمینهها برابر است با رویدادهاي ناگوار و نادیده گرفته مشترك آن

  .مختلف
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  اي کودك همسري مدل زمینه -1شکل 

  

مدل در . اي ازدواج زودهنگام دختران در استان لرستان است مدل زمینه 1شکل 

در باال به شرح اجزاء مدل پرداخته . اي منطقی این فرایند را به تصویر کشیده است زنجیره

هاي علی مشروعیت  در زمینه. د توضیح استشد، اما برخی دیگر از اجزاء مدل نیازمن

سن ازدواج براي دختران در قانون. قانونی به قانونی بودن سن ازدواج کودکان اشاره دارد

اما باید گفت در قانون محدودیت براي سال قمري است؛ 15سال قمري و براي پسران  13

عوامل علی

دامنی،  ها، فقر، فضاي آشفته خانواده، هنجار پاك سنت

ترك تحصیل و مشروعیت قانونی

جنسیت و محل 

سکونت

يا عوامل زمینه

فشار اجتماع، اجبار والدین، 

خروج از خانواده

گر عوامل مداخله

کودك همسري بستري 

براي نقض حقوق

پدیده

، طلب حمایت و شدنتسلیممثل،  به مقابله

  خروج از رابطه

ها استراتژي

ترك تحصیل، فقدان مهارت تجربه خشونت، محدودشدن روابط اجتماعی، دخالت 

در زندگی، زیست جنسی نابرابر، احساسات منفی، مسائل روان، بارداري ناخواسته، 

جربه خیانت، تداوم زندگی در فقر و جنین، ت زایمان همراه با درد مضاعف، سقط

  .طالق

پیامدها
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سال و پسر کمتر از  13دختر کمتر از سن ازدواج در نظر گرفته نشده است چراکه ازدواج 

رو به  ازاین. »مصلحت با تشخیص دادگاه صالح شرط بهمنوط است به اذن ولی «سال  15

  .لحاظ قانونی هیچ منعی براي ازدواج کودکان در ایران وجود ندارد

گونه که بیان مسئله  همان. هاي ازدواج کودکان است جنسیت و محل تولد نیز از زمینه

ها و  سنت. کنند ، دختران بیش از پسران در سن کودکی ازدواج میبا آمارها نشان داده شد

رود باعث  بسترهاي قانونی و بر این اساس انتظاراتی که در جامعه از زنان و مردان می

گري که در  دیگر عوامل علی و مداخله عبارت به. کنندشود آنان زودتر از پسرها ازدواج می

. آورند تا پسران براي ازدواج در سن کودکی فشار می ها آمد بیشتر به دختران باال مرور آن

همچنین بر اساس آمارهاي که مرور شد و بر . محل سکونت نیز به محل زندگی اشاره دارد

نشین و فقیر زندگی  هاي حاشیه ها این دختران در مناطق روستایی و محله اساس مصاحبه

قر و فشارهاي هنجاري منجر به واسطه عواملی همچون ف زندگی در این نواحی به. کنند می

  .شوند کودك همسري می

  

  گیري بحث و نتیجه

ها، فقر و فضاي  کنشی عواملی نظیر سنت کودك همسري در استان لرستان نتیجه برهم

ها و اجتماع آن را تسهیل کرده است و مشروعیت قانونی  آشفته خانواده است، فشار خانواده

. زا وجود نداشته باشد ی در برابر این عمل آسیبدر سطح ملی باعث شده است مانع قانون

ها را  توجهی بین آن هاي این مطالعه بنگریم همسوي قابل اگر به ادبیات پژوهش و یافته

کنیم، گرچه در ادبیات پژوهش عواملی مانند تجاوز، زیبایی دختر و جنگ و  مشاهده می

شده بود، اما در این  ن اشارههاي ازدواج کودکا عنوان زمینه هاي سیاسی نیز به ثباتی بی

هاي  در یک سطح کلی ازدواج کودکان نتیجه سنت. پژوهش شواهدي براي آن یافت نشد

. شده بود به این دو عامل در همه مطالعات اشاره. زا به همراه فقر است سوگیرانه و آسیب

عه، هاي زنان در جام ها جایگاه و نقش ها در میان برخی از اجتماعات و خانواده سنت

بر این اساس . کنند هاي همسرگزینی، سن مناسب ازدواج و روابط جنسی را تنظیم می شیوه
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شود، سن  داري است، همسرگزینی توسط والدین ترتیب داده می نقش زنان در جامعه خانه

  .مناسب ازدواج در کودکی است و روابط جنسی در قالب نهاد خانواده ممکن است

ها شده  ي زنان در جامعه منجر به تقویت این سنتهاي اقتصادي برا فقدان فرصت

هاي مرتبط با تحصیل اندك است یا  زمانی که در این اجتماعات براي زنان فرصت. است

پردازند و آنان را  گذاري در آموزش کودکانشان نمی ها به سرمایه وجود ندارد، خانواده

طع روستاي از یک مقطعی به نبود مدارس در مقا. کنند داري فراهم می هاي خانه براي نقش

در . داري بیشتر کمک کرده است بعد به ترك تحصیل و آماده شدن براي اخذ نقش خانه

تعدادي از مناطق روستایی مطالعه شده براي دختران و حتی پسران مدرسه در مقاطع 

را ها به دلیل ترس و نگرانی دخترانشان  تحصیلی باالتر وجود نداشت، اما تعدادي از خانواده

زمانی که آنان . کردند از فرستادن به روستاهاي دیگر یا شهر براي ادامه تحصیل منع می

ها آنان را ازدواج  شد و خانواده کردند براي آنان خواستگار پیدا می ترك تحصیل می

کردند، وظایف شوهرداري و  دخترانی که به هنگام تحصیل نیز ازدواج می. دادند می

  .شد ها می نعت شوهر باعث ترك تحصیل آنبه همراه مماداري خانه

خانواده برخی از کودکان . هاي ازدواج کودکان است فقر گسترده یکی دیگر از زمینه

فقر باعث شده بود آنان به دخترانشان به چشم . کردند مطالعه شده در فقر مطلق زندگی می

ازدواج . ري نکنندگذا آموزي کودکانشان ازجمله تحصیل سرمایه هزینه بنگرند و در مهارت

در میان . هاي خانوار بود کاهش هزینهها براي دادن دختران در سن کودکی استراتژي آن

منظور رهایی  تعدادي از خانوارهاي آشفته و فقیر، والدین و دختران استراتژي ازدواج را به

کنند در شرایطی که خانوارها در فقر زندگی می. هایشان برگزیده بودند از مشکالت و رنج

گذاري کمتر بر  ها با سرمایه براي مثال آن. شوند حتی بین دختران و پسرانشان فرق قائل می

  .هاي زندگی بکاهند خواند از بار هزینه ها می روي دخترانشان یا ازدواج دادن آن

رفته عواملی در سطح کالن مانند مشروعیت قانونی ازدواج کودکان در ایران،  هم روي

و فقر در اجتماعات به همراه نبود امکانات تحصیل در مناطق روستایی، هاي سوگیرانه سنت

. تعدادي از خانوارها را مجبور کرده است که دخترانشان را در سن کودکی ازدواج دهند
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وگو درباره ازدواج و  سازي، گفت واسطه شایعه اهالی اجتماع با فشار بر خانوارها به

ها نیز در برخی از موارد به  دهند و خانواده رار میها را تحت تنگنا ق خواستگاري خانواده

  .کنند ها را مجبور به ازدواج می آورند و یا آن کودکانشان براي ازدواج فشار می

هاي زیادي براي این کودکان و نوزادانشان همراه  ازدواج در سن کودکی با آسیب

به مراقبت از خود و  ها قادر ها آن به دلیل ازدواج در سن پایین و نداشتن مهارت. است

جنین در  هاي جنسی سقط ها و تکامل نیافتن اندام به دلیل عدم این مهارت. نوزادانشان نیستند

شان با شوهرشان نابرابر است و این نابرابري منجر به  رابطه. میانشان بسیار شایع است

شان ها، تجربه خشونت و خیانت، محدود شدن روابط و دخالت در زندگی قدرتی آن بی

هاي  استراتژي. سیماي زندگی این زنان تجربه رویدادهاي ناگوار، رنج و فقر است. شده بود

شان  هاي حمایتی زا بوده است و شبکه ها ناکارآمد و آسیب ها براي کاستن از این آن

ها بوده است که به فقر خودشان و فرزندانشان  هاي آن طالق که یکی از گزینه. ضعیف

زا شده  مواردي منجر به طرد از سوي خانواده و بازگشت به رابطه آسیبدامن زده است، در 

ها در قبل از ازدواج و بعدازآن به همراه تجربه ازدواج در  شرایط زیست و زندگی آن. بود

هاي مختلف ازجمله تحصیل، کار و انتخاب  سن کودکی به نقض حقوق این زنان در زمینه

  .شریک زندگی انجامیده است
  

  هاپیشنهاد

ها و مداخالتی  منظور مقابله با ازدواج کودکان در استان لرستان الزم است سیاست به

  :اند از زمان اخذ و به اجرا گذاشته شود که عبارت صورت هم به

. قانون مدنی و غیرقانونی کردن ازدواج کودکان 1041اصالح قوانین ازجمله ماده )1

هاي قرانی ندارد،  ي مبناي در قران و آموزهاند کودك همسر گونه مطالعات نشان داده همان

در کنار غیرقانونی و جرم . به لحاظ قانونی منع و جرم انگاري شودرو الزم است ازاین

انگاري پدیده کودك همسري الزم ضمانت اجرایی، حقوقی، کیفري مؤثر براي نقض 

راردادهاي مقررات مربوط به حداقل سن ازدواج، عدم ثبت نکاح، اجبار به ثبت رسمی ق

  .ازدواج در نظر گرفته شود
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اعتماد نظیر روحانیون،  هاي قابل استفاده از رهبران اجتماع همچون شخصیت) 2

بزرگان محل و بزرگان طایفه براي آگهی بخشی در زمینه پیامدهاي ازدواج کودکان و 

  .مقابله با آن

ادهاي حمایتی این موضوع به عهده نه. هاي فقیر و محروم توانمندسازي خانواده) 3

هاي فقیر را شناسایی کند و  است که همه خانواده) ره(همچون کمیته امداد امام خمینی 

ها توجه جدي به  در این برنامه. ها طراحی کند هاي توانمندسازي جامع براي آن برنامه

  .تحصیل کودکان بسیار ضروري است

هنجارهاي سوگیرانه با  ها و محور براي مقابله با سنت هاي اجتماع طراحی برنامه) 4

هاي زندگی،  مهارتها باید شامل آموزش حقوق بشر، این برنامه. کمک سازمان بهزیستی

هاي سوگیرانه و باورهاي  پیامدهاي ازدواج در سن کودکی، آگاهی بخشی در زمینه سنت

  .اشتباه و پیامدهاي آن باشد

هاي  منظور تقویت انگیزهها بر اساس آموزش و تحصیل به تر فرصت توزیع منصفانه) 5

  .ها براي ادامه تحصیل کودکانشان خانواده

هاي زندگی و فرزند پروري،  هاي جنسی جامع، مهارت فراهم کردن آموزش) 6

ها به الزم است همه این. هاي قبل از ازدواج و خدمات جامع سالمت باروري مشاوره

  .ها باشد صورت رایگان در اختیار خانواده

اي که دختران احساس  گونه هاي ارتباط میان والدین و فرزندان به بهبود راه) 7

هاي این پژوهش نیز  محدودیت. ها براي ازدواج شنیده شود ارزشمند بکنند و صداهاي آن

ها براي مصاحبه  کنندگان و جلب اعتماد و رضایت آن بیشتر ناظر بر پیدا کردن مشارکت

ه این مناطق، ارتباط با جامعه محلی و همچنین در مناطق روستاي که مستلزم مسافرت ب. بود

. شد ها بیشتر می ها بود این محدودیت گیري با آن کنندگان و ارتباط پیدا کردن و مشارکت

هاي کیفی هستند تا محدودیت به معناي  هاي پژوهش البته این موارد بیشتر جزو ویژگی

.خاص
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