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چکیده
این مقاله حاصل یک مطالعه کیفی با تمرکز بر تجربه زندگی در ازدواج 
زودهنگام بوده و هدف آن دسترسی به تجربیات زندگی زنانی است که در 

ازدواج زودهنگام به ازدواجی اطالق ،طبق تعاریف.نداکردهکودکی ازدواج
.نرسیده باشدیسالگ18که زوجین یا یکی از آنان به سن شودیم

. اند با روش گلوله برفی انتخاب شدندکردهزن که در کودکی ازدواج12
آوري و بازنویسی ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاري جمعتجربیات آن

وتحلیل قرار اده از روش کالیزي، جمالت و عبارات مورد تجزیهگردید و با استف
.گرفتند

نتایج .شده، دوازده مضمون استخراج شدهاي انجاماز تدوین مصاحبه
تواند یک عامل مثبت در بروز خشونت ازدواج زودهنگام مینشان داد که

ازدواج کودك از منظر روابط زناشویی.خانگی و ترك تحصیل دختران باشد
اکثریت زنان کودك . تواند یکی از مصادیق آزار جنسی کودکان نیز باشدمی

ازدواج زودهنگام اغلب باعث استثمار کار زن از.همسر، کودك مادر هم هستند
فقر و عوامل .شودجمله کار خانگی، روستایی یا اشتغال خارج از منزل می

ترین رویی مهمآباقتصادي، فرهنگ خانوادگی، محلی و قومی و ترس از بی
.مطالعه بوده استعوامل رخداد ازدواج زودهنگام در نمونه مورد
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شده مشخص نمود که زنان در ازدواج زودهنگام با هاي استخراجمضمون
رسد که رشد اقتصادي و فرهنگی به نظر می.مشکالت متعددي روبرو هستند

تنهایی کند ولی بهکننده عمل عنوان یک عامل پیشگیريتواند بهها میخانواده
.ها، فرایندها، فرهنگ و قانون استکافی نیست و این امر مستلزم تغییر نگرش

ازدواج زودهنگام، ازدواج کودك، تجربه زیسته، کودك :هاي کلیديواژه
همسري، مطالعه کیفی

مقدمه و طرح مسئله
یلگسا18سن کودکی را تا ازجمله یونیسفو علمیحقوقی ،المللیمجامع بین

که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادي، نامه جهانی حقوق کودكنظر پیماناز.دانندیم
18کودك کسی است که سن او کمتر از کند،را بیان میکودکاناجتماعی و فرهنگی 

در میان مسائلی که حقوق )نامه جهانی حقوق کودكماده یک پیمان(.سال باشد
تعداد زیادي از ازدواج کودك یکی از مسائلی است که ، اندازدیمکودکان را به مخاطره 

طبق تعاریف ازدواج زودهنگام به ازدواجی .دینمایمکودکان را از حقوق خود محروم 
مقاله حاضر .ده باشدنرسییسالگ18که زوجین یا یکی از آنان به سن شودیاطالق م

بر تجربه زندگی در ازدواج زودهنگام تمرکز دارد و هدف آن دسترسی به تجربیات 
.اندکردهازدواجزندگی زنانی است که در کودکی 

زودهنگام هستند يهادو جنس در معرض ازدواجدر این میان باوجودي که هر
اجبار کودك براي ازدواج .وندریقربانیان این پدیده به شمار مترینیشولی دختران ب

ارتباط با محیط پیرامون يهاکه کودك در حال کسب تجربهحالیدر سنین خردسالی در
وتحلیل قواعد پیچیده زندگی و هنوز قادر به تجزیهاستزندگی يهاو کسب مهارت

زندگی گوناگونزناشویی و چگونگی برخورد مناسب با زوج خود در شرایط 
و ظلم بزرگی به دخترانی است که تجربه زندگی مشترکشان براي ، تبعیضباشدینم

ازدواج اجباري ازدواجی است که .اي از ترس و تبعیض خواهد بودهمیشه در هاله
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و در آن اجبار عاطفی ردیگیبدون توافق معتبر یکی از طرفین یا هر دو زوج صورت م
سالی 18هر فرد زیر هاین کاز این منظر به دلیل . یا بدنی یک عامل اصلی است

راحتی به مانند ازدواج را بهياطالعات الزم براي انتخاب سرنوشت سازتواندینم
دست 

شودیآورد، ازدواج کودکان عالوه بر زودهنگام بودن، ازدواج اجباري هم محسوب م
)UN Woman, 2005(.

. وجود داردجهان گوناگوننقاط در اي است که ازدواج زودهنگام، پدیده
میلیون زن بین 60توسعه، بیش از که در کشورهاي درحالدهدییونیسف گزارش م

ساالنه اند؛ سالگی زندگی زناشویی را شروع کردهسال، قبل از هجده24تا 20سنین 
برابر 5سال، 15و دختران زیر سن کنندیساله زایمان م19تا 15میلیون نو بالغ 14

ومیر در طول بارداري یا زایمان الگی دستخوش مرگسسن بیستدر بیش از دختران 
سالگی 19درصد بیش از دختران باالي 60سالگی، 18دختران زیر سن . شوندیم

شان هستند و حتی اگر شانس زنده شان در یک سال اول زندگیومیر نونهالشاهد مرگ
ایی و دیرکرد وزنی، کمبود مواد غذکميهايماریتر در معرض بماندن داشته باشد بیش

,UNICEF(.رندیگیدر رشد جسمی و شناختی قرار م 2007: فاصله سنی زیاد بین .)4
رسیدگی به کودك و يهاتیدختران باهمسرانشان، سبب تحمیل کار خانگی و محدود

در خانوار را زنانگیريو همین امر قدرت و توان تصمیمشودیآنان ميهافرصت
,UNICEF(دهدیکاهش م 2007: گویند که یکی دیگر از بارزترین کارشناسان می.)22

ها براي تربیت ، عدم آمادگی زوج و یا یکی از آنییهاپیامدهاي منفی چنین ازدواج
.فرزند است، البته اگر پیش از آن به طالق منجر نشده باشد

مددکاران توجه کننده و نیازمند نگران، هنگام در ایرانزوديهاآمار ازدواج
علوم انسانی، يهاتصمیم سازان و برنامه ریزان حوزهجامعه شناسان،،ماعیاجت

در سال معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان. استبهداشتی و سیاسی 



15گروه سنی ل مربوط بهماهه اول سابیشترین ازدواج دختران در سهاعالم کرد 1386
این دییتأهمچنین با احوال سازمان ثبتمعاون حقوقی و سجلی . بوده استسال 19تا

تا 20شده بیشترین رقم مربوط به گروه سنی ثبتيهااز کل طالق«مطلب اعالم کرد 
ماهه 9در «همچنین».سال براي زوج است29تا 25سال براي زوجه و گروه سنی 24

درصد طول مدت زندگی 48شده حدود ثبتيهااز تعداد کل طالق1386سال 
نتیجه گرفت بیشترین توانیمبر این اساس» سال بوده است4زوجین کمتر از مشترك

طبق آمار . اندکردهازدواجآمار طالق مربوط به افرادي است که در سنین پایین 
درصدي ازدواج و طالق کودکان از 45، افزایش حدوداً 1389در سال احوال کشورثبت

تر است ازدواج دهندهاما آنچه تکان. شده استگزارش1389تا سال 1384سال 
مورد بوده است و نسبت به سه سال قبل دو برابر 716سال است که 10کودکان زیر 

سال مطلقه و بیوه 18تا 10هزار کودك 37که دهدینشان م89آمار سال . شده است
800در هرسال ، 89تا 86همچنین بر اساس آمارهاي سال .در کشور وجود دارد

سال در کشور طالق 19تا 15هزار کودك دختر 15سال و 14تا 10دختر کودك 
دختر یا پسر کمتر از 75، 90احوال استان تهران در سال ثبتآماربر اساس. اندگرفته

به گفته یک پژوهشگر فعال حوزه کودکان و با استناد به .اندکردهازدواجسال 10
85مربوط به آخرین سرشماري کشور در سال سالنامه منتشرشده مرکز آمار ایران که 

85ساله کشور تا سال 18تا 10شود، حدود هفت درصد از کودکان در سنین می
750دود که حشودهزار کودك می848بر حدود اند که این درصد بالغکردهازدواج

ودك در هزار ک848هزار نفر از 25. اندهزار نفر از این مجموع دختر و مابقی پسر بوده
.اندگرفتهسال طالق 18سنین کمتر از 
دهد که افراد در آن به مرحله بلوغ هاي زودهنگام در سنینی روي میازدواج

توانند ، بنابراین زوجین در انتخاب شریک زندگی خود نمیانددهیفکري و عقالنی نرس
داره زندگی علت ناتوانی در اه که پس از گذشت مدتی و بطوريهیچ نقشی ایفا کنند به

يهاپژوهشگران معتقدند که ازدواجشتریب.گیرندتصمیم به طالق و جدایی می
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افزایش آمار طالق دارد طالق گرفتن این کودکان باعث بسزایی درریتأثزودهنگام
شود با شود، چراکه فقري که خود منجر به ازدواج میتداوم و تشدید زنانه شدن فقر می

ازدواج در دوران کودکی یا نوجوانی، .کندآن را تشدید میطالق کودك امتداد و حتی
کههاي اجتماعی زیادي را در آینده بر آنان تحمیل خواهد کردتبعات منفی و آسیب

ها بر هر دو از آثار روانی، عاطفی، اجتماعی و زیستی که این نوع ازدواجتوانینم
ها و سبات اجتماعی و فردي آنازدواج کودکان بر منا. ، غافل ماندکندیجنس تحمیل م
الزامات ازدواج در سنین پایین اغلب منجر به جدایی از .گذاردیمریتأثدرنهایت جامعه

خانواده، دوستان و تعلقات، از دست دادن آزادي، تعامل باهمساالن و استفاده از 
.کنندیماین دختران پس از ازدواج ترك تحصیل تیاکثر. شودهاي آموزشی میفرصت

ازدواج زودهنگام بر ترك ریتحقیق صورت گرفته توسط یاراحمدي درباره تأثبر اساس 
سال 19تا 10با رویکرد چند سطحی روي افراد زن که تحصیل زنان جوان در ایران 

ازدواج را علت اندنمودهافراد متأهلی که ترك تحصیل % 56شده است، انجامکشور 
.)15: 1387ي، یاراحمد(اند دانستهترك تحصیل خود 

که ییهاکه ازدواج دختران در سنین کودکی در خانوادهدهدینشان مهایبررس
سواد یا کودك تک والد یا والد ناتنی داشته باشند و ازلحاظ پدر معتاد، بیمار روانی، بی

امروزه قاچاق کودکان در قالب . اجتماعی در سطح پایینی باشند، بیشتر است-اقتصادي 
درصد از زنانی که اقدام به 72براي مثال . فقیر استيهابان گیر خانوادهازدواج گری
اجتماعی بهزیستی استان تهران در يهاکرده و در اورژانس) فرار از خانه(ترك خانه 

.)12: 1386معبودیان، (سال داشتند 17تا 11شده بودند بین پذیرش82و 81يهاسال
فکري، کودك را با دنیایی از نیازها و انتظارت ازدواج در سن پایین و قبل از بلوغ

به دلیل . گذاردمرور اثرات روحی و روانی در فرد میکند که بهبرآورده نشده مواجه می
، دختران ردیپذیها پیش از رسیدن کودك به بلوغ فکري صورت ماین ازدواجاین که

اند دوران نکه نتوانستهاند به دلیل آکودکی که در سنین پایین مجبور به ازدواج شده
مرورزمان دچار بیماري روحی و روانی درستی طی کنند بهکودکی و نوجوانی خود را به



، فرار از خانه، روسپیگري و افزایش کودکان مطلقه در جامعه یخودکش.شوندمی
عدم آمادگی جسمانی . شودیمشمرده هاي ازدواج کودکانآسیببرخی از عنوان به

سالگی از یکسو و عدم آمادگی روانی و15تا 10ه کودکان واقع در سنین ویژکودکان به
آموزشی کودکان در پذیرش خواسته یا ناخواسته و آگاهانه یا ناآگاهانه همسر بخصوص 

کودکی از سوي دیگر زمینه نپذیرش مردان بزرگسال یا جوان از سوي دختران در س
.سازدآنان را فراهم میهاي جسمی و روانیپذیريوقوع بسیاري از آسیب

.باشدیمنامه جهانی حقوق کودك ایران یکی از امضاکنندگان پیمان1373از سال 
سالگی و پسران در 13بر اساس قوانین فعلی ایران، دوران کودکی دختران در حالبااین

15در همین حال بر اساس موازین شرعی پسران در پایان . ابدییسالگی پایان م15
شرایطی که تا چند سال . ندیآیحساب مسالگی بالغ به9و دختران در پایان سالگی 

پیش در قانون مندرج بود و اکنون نیز قانون راهی را براي عمل به موازین شرعی باز 
ساله و 13قانون مدنی عقد نکاح دختر 1041طبق ماده گذاشته است به این معنی که 

. یا حکم دادگاه است) پدر و جد پدري(ساله منوط به اخذ اجازه ولی 15پسر 
دهد کهیمنشان هادادگاههاي وکال در مورد نحوه صدور گواهی رشد در گزارش«

و براي دختري که رشد دهندیها شواهد و مدارك ظاهري را مالك قرار مدادگاه
قاضی چند سؤال از کودك . شودیجسمی خوبی داشته باشد گواهی رشد صادر م

و بدین ترتیب اجازه ازدواج وي کندیم رشید بودن را براي وي صادر مو حکپرسدیم
کند که فردي ازنظر فیزیکی دییاگر پزشکی قانونی تأ) 1386،اعتماد(» .شودیداده م

تر از این، مجوزي بنام ده را دارد، حتی در سنین پاییناتوانایی ازدواج و تشکیل خانو
. ازدواج کندتواندیاساس این مجوز او مبر. شودیبراي او صادر م"گواهی رشد"

براي ها ممانعتیکه در اغلب موارد دادگاهدیگویمحمد سیف زاده وکیل دادگستري م
نماینده شده توسط بر اساس آمار اعالم.کنندیساله ایجاد نم15ساله و پسران 9دختران 

دور حکم رشد مورد ص42213فرهنگی زنان -قوه قضائیه در جلسه شوراي اجتماعی 
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افزایش ازدواج نوجوانان ایرانی با اجازه رسمی است که موجب شدهثبت85در سال 
.)همان(گردیده است دادگاه

رسد که یمبه نظر توجه ازدواج زودهنگام و پیامدهاي آن آمار قابلبا وجود
میی هم که انجاهاپژوهشگرفته است و ي اندکی در این حوزه انجامهاپژوهشتاکنون 

صورت غیرمستقیم در مورد پیامدهاي ازدواج زودهنگام از قبیل ترك شده است به
رو بررسی ابعاد ازاین.تحصیل بوده و به ارائه آمار در این زمینه بسنده نموده است

،ویژه با تأکید بر تجربه زیسته زناناجتماعی و فرهنگی ازدواج زودهنگام بهگوناگون
قصد تحلیل عمقی و ضرورت، مقاله حاضر بهراینبناب.رسدیمضروري به نظر 

پردازد که یمآن به تجربه زیسته زنانی گوناگونهاي یهالموشکافانه این پدیده و بررسی 
هم از نوع پدیدارشناسی همین جهت روش کیفی و آنبه.اندکردهازدواجدر کودکی 

توان یماین جهت به.شده است تا بتوان به زوایاي پنهان موضوع پرداختانتخاب
در این مطالعه .شده براي این مقاله را بکر و بدیع دانستموضوع و روش برگزیده

و احساسات زنانی هابرداشتپاسخ داده شود که تجربیات، سؤالبه این شودیمسعی 
، چیست؟اندکردهازدواجکه در کودکی 

ضرورت پژوهش
ا توجه به آمار رخداد آن و تأثیراتی که رسد که پدیده ازدواج زودهنگام ببه نظر می

،ساختار خانواده، طالق و تربیت نسل آینده داشته باشدتواند بر کودکان و نوجوانان،می
هاي بیشتري است تا از این رهگذر عوامل بروز و ها و بررسینیازمند انجام پژوهش

ها به پژوهشرسانی نتایج این اطالعشده و باصورت شفاف مشخصپیامدهاي آن به
االمکان از پیامدهاي منفی آن بینی شود که حتیمسئوالن امر اقدامات و راهکارهایی پیش

هایی که در این به همین جهت و با توجه به دامنه اندك پژوهش.جلوگیري به عمل آید
زمینه صورت گرفته است، طراحی پژوهشی در حوزه ازدواج زودهنگام ضروري به نظر 



اند بتوان به کردهازدواجرهگذر بررسی تجربه زیسته زنانی که در کودکی رسید تا از می
هاي عمیق موضوع نفوذ کرده و عوامل و پیامدهاي ازدواج زودهنگام را از این الیه

.طریق موردبحث و بررسی قرارداد

پژوهشهاي هدف
.اندکردهازدواجدسترسی به تجربه زیسته زنانی که در کودکی :هدف اصلی

هدف کاربردي
و تأثیرگذاري بـر مسـئوالن امـر بـراي     سازي پیامدهاي ازدواج زودهنگامشفاف-

.که ازدواج زودهنگام به لحاظ قانونی به رسمیت شناخته نشودنحويتغییر قانون به
توجه مددکاران اجتماعی بـه پدیـده ازدواج زودهنگـام و پیامـدهاي آن و     جلب-

ایـن پدیـده از طریـق ارائـه خـدمات آموزشـی و       ایفاي نقش آنان جهـت پیشـگیري از  
.ها و دختران نوجوانحمایتی به خانواده

مبانی نظري
شخصـیت هـر فـرد، طـی     کـه کنـد یمـ مطرح اریکسون 1اجتماعی-نظریه رشد روانی

هر مرحله در نظریه اریکسون به صالحیت یافتن و شایسته شـدن  . یابدرشد می،مراحلی
سـر گذاشـته   خـوبی پشـت  اگر یک مرحله بـه . بوط استدر یک محدوده از زندگی مر

طـور ضـعیفی مـدیریت    و اگر یک مرحلـه بـه  شود، شخص احساس تسلّط خواهد کرد
–مرحلـه رشـد روانـی    8اریکسون .کفایتی در شخص پدید خواهد آمدشود، حس بی

و در هـر مرحلـه   ردیـ گیمـ اجتماعی را براي انسان از بدو تولد تا زمان مـرگ در نظـر   
به بعـد مربـوط بـه دوران    5از مرحله .)Erikson EH,1980(ردیگیمادي را در نظر تض

هویـت در  با عنوان اجتماعی-رشد روانینظریه 5مرحله .شودیمازآن نوجوانی و پس

١. Psychosocial Development
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کودکـان بـه   ی کـه در آن  دوران.کندیمدر مورد دوران نوجوانی بحث 1گشتگیبرابر گم
هـایی کـه از   آن. کننـد دیگر، خود را حس میعبارتهپردازند و بکشف استقالل خود می

هاي شخصی، تشویق و پشتیبانی مناسبی دریافت کننـد، ایـن مرحلـه را بـا     طریق کاوش
گذارنـد و کسـانی   سر مـی حس استقالل و کنترل و نیز حسی قوي نسبت به خود پشت

نیز نـامطمئن و  که نسبت به باورها و تمایالت خود نامطمئن بمانند، درباره خود و آینده
شـده در مراحـل قبـل بنـا     هاي یاد گرفتههر مرحله بر پایه مهارت. گشته خواهند بودگم
اریکسون عقیده داشت که حـس قـوي هویـت شخصـی بـراي ایجـاد روابـط        . شودمی

.اهمیت دارددر دوران بزرگسالیصمیمانه و همراه با تعلّق خاطر
در 2تعلّق در برابر انـزوا ون با عنواناریکساجتماعی-رشد روانینظریه 6مرحله 

زمانی که افراد به کشف روابط شخصی یعنی،کندیممورد دوران اولیه بزرگسالی بحث 
یده داشت که برقرار کردن روابط نزدیک و متعهدانه با دیگـران  قعکسونیار.پردازندمی

اي را بـه  دانهکسانی که در این مرحله موفق باشند، روابط مطمئن و متعه. ضرورت دارد
اند کسانی که حس ضعیفی نسبت به خوددارند مطالعات نشان داده. وجود خواهند آورد

در روابطشان نیز تمایل به تعهدپذیري کمتري دارند و بیشتر در معرض انزواي عـاطفی،  
فعالیـت  با عنـوان اجتماعی-رشد روانینظریه 7مرحله .تنهایی و افسردگی قرار دارند

ما به ساختن زندگی خود ادامه دورانی که . دوران بزرگسالی استدرباره3ددر برابر رکو
که در این مرحله موفـق  یکسان. دهیم و تمرکزمان بر روي شغل و خانواده قرار داردمی

باشند، حس خواهند کرد که از طریق فعال بودن در خانه و اجتماع خود، در کار جهـان  
آوردن این مهارت ناموفق باشند، حس غیرفعال هایی که در به دستآن. مشارکت دارند

رشـد  نظریـه  8مرحلـه  . بودن، رکود و درگیر نبودن در کار دنیـا را پیـدا خواهنـد کـرد    

١. Ego Identity Role Confusion
٢. IntimacyIsolation
٣. Generativity Stagnation



مربوط به دوران کهنسالی اسـت  1یکپارچگی در برابر ناامیديبا عنوان اجتماعی-روانی
حلـه نـاموفق هسـتند    هایی که در این مرآن. هاي گذشته تمرکز داردو بر بازتاب فعالیت

. شده است و بر گذشته افسـوس خواهنـد خـورد   شان تلفحس خواهند کرد که زندگی
کـه  یکسان. در این حالت است که فرد با حس ناامیدي و ناخشنودي روبرو خواهد شد

از دستاوردهاي گذشته خود در زندگی احساس غرور داشته باشند، حـس یکپـارچگی،   
ا موفقیت پشت سر گذاشتن این مرحله یعنی نگـاه بـه   ب. درستی و تشخّص خواهند کرد

درواقع ازدواج کودکان باعـث اخـتالل   .گذشته با اندکی تأسف و احساس رضایت کلی
و کودك را بـدون گذرانـدن مرحلـه پـنجم     گرددیماجتماعی –در مراحل رشد روانی 

انـزواي  هـویتی،  یعنی دوران نوجوانی تا انتهاي دوران کهنسالی دچـار سرگشـتگی، بـی   
.عاطفی و اجتماعی، ناامیدي، ناخشنودي و افسوس خواهد کرد

این ) 1391پین، (.بیندپیوسته میهمعنوان اجزاي بهجامعه را به» هانظریه سیستم«
هايیستمداند که رابطه بین اجزا را همانند رابطه بین یک سیستم و یا سنظریه الزم می

صرفاًمنزله یک تصمیم ستمی ازدواج کودك بهنظریه سیدر. دیگر اجتماعی بررسی کند
هاي گوناگون در یک یستمسشود بلکه محصول روابط ینمشخصی یا خانوادگی تحلیل 

هاي یستمس.تواند افزایش یا کاهش این پدیده را در پی داشته باشدیمجامعه است که 
هایی هستند میستسازجمله ... خانواده، مدرسه، محله، فرهنگ، دین، سیاست، قوانین و 

یر آن تأثها و یستمستوانند در این پدیده دخیل باشند و تحلیل صحیح روابط این یمکه 
.تر شدن زوایاي این پدیده یاري رساندتواند به روشنیمبر بروز ازدواج زودهنگام 

زن را در قید و تاًیآنچه که نهافمینیست اگزیستانسیالیست،،به عقیده دوبوار
نظر او ازدواج غارت ، دو نقش همسري و مادري است و ازداردیاسارت نگاه م

، 2برناردجسی)1380دوبووار، . (جنسی زن استيهایژگییافته کار و وسازمان
ـ که براي زنان جنبه » ازدواج فرهنگی«فمینیسم لیبرال، با تقسیم ازدواج به پردازیهنظر

١. Integrity Despair
٢. Jessie bernard
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ـ یعنی ازدواجی که در واقعیت وجود ، ازدواج نوع دوم»ازدواج نهادي«آرمانی دارد ـ و 
وي . و خواستار رهایی زنان از آن بوددانستیدارد ـ را به نفع مردان و به ضرر زنان م

زنان و مردان مجرّد، نتیجه وکردهازدواجبا ارائه شواهدي از درجه تنش زنان و مردان 
ابرابر زناشویی روي ازدواج براي مردان خوب و براي زنان بد است و تأثیر ن: گرفتیم

دو جنس، زمانی متوقف خواهد شد که زن و شوهر از قیدوبندهاي نهادي رایج رهایی 
شان بهترین همخوانی را دارد یابند و ازدواجی را در پیش گیرند که با نیازها و شخصیت

.)476ـ 1380:475ریتزر، (
براي خانواده شش کارکرد اساسی 1934در سال 2و کالرك تیبیتس1ویلیام آگبرن

تنظیم رفتار جنسی، تولیدمثل، حمایت و مراقبت، : اند ازاند که عبارتبرشمرده
,Richard Schaefer(و تأمین پایگاه اجتماعی ، عاطفه و همراهییريپذجامعه 1989:

324(.
شناسان و جامعهازبسیاريسويازکهخانوادهمهمکارکردهايازیکی

يهاگروهدیداز. است» تنظیم رفتار جنسی«رارگرفته، کارکرد شناسان مورد تأکید قروان
خانواده،درجنسینیازهايارضايیاجنسیرفتارتنظیمکارکردفمینیست،گوناگون

ز نمودهاي بارز نابرابري بین زن و مرد است؛ نابرابري که نهاد خانواده به آن دامن ایکی
شدن نیاز جنسی زن را، که در پرتو به رسمیت شناخته هاینیستهرچند فم. زندیم

، اما از دانندیدر اوایل قرن بیستم رخ داد، پیشرفتی براي زنان مشناسییستتحقیقات ز
و شودیارضاي تمایالت جنسی همچنان برحسب معیارهاي مردانه تعریف ماین که

ازجمله . کنندی، گالیه مشودیاز محرّك جنسی زن فرض متريمحرّك جنسی مرد قو
براي توجیه هنجارهاي متفاوت زن و مرد در تمایالت جنسیها عاملیفرضپیشاین

کنش رودیآغازگر باشند و از زنان انتظار مرودیاز مردان انتظار ماین که؛ مثلگردندیم
جنسینیازهايبینکهییهاتفاوتها،ینیستفمدیداز.)25: 1380، گرت(پذیر باشند

١. William F. Ogburn
٢. Clark tibbitts



يگذارارزشجوامع،بیشتردراستشدهموجبشود،یمگرفتهنظردرمردانوزنان
د و در این زمینه، امیال جنسی زنان گیرصورتزنانجنسیلذتبهنسبتکمتري

معموالً یا مسکوت گذارده شده و یا نابهنجار قلمداد گردیده است، مگر زمانی که 
دي شواهارائهباهاینیستفمازبسیاري.شده باشدمکمل نیازهاي جنسی مردان مطرح

تاریخی گوناگون سعی دارند اثبات کنند که تمایالت يهاها و دورهدرباره فرهنگ
هرچند این موضع به معناي . شدت تحت تأثیر فرهنگ استجنسی زن و مرد هر دو به

زیستی بر تمایالت جنسی نیست، اما این تصور که هايیرگذاريرد یک سلسله تأث
هايینیستدر نگاه فم.)31ـ28: همان(کند ی، رد مرامگانی داردرفتار جنسی الگویی ه

لیبرال، اگر اصل بر برابري کامل زن و مرد است، پس نباید مردان در این حوزه، از 
: 1385مشیر زاده، (آزادي، اختیارات و امتیازات بیشتري نسبت به زنان برخوردار باشند

رضایتاحرازضرورتجنسی،روابطدرهاینیستفمیطلبمساواتدیگرنتیجه.)253
هرگونهکههستندمدعیرادیکالهايینیستفم. استارتباطبرقراريبهنسبتزن

کهآوردشماربهتجاوزازشکلیتوانیمرازنانمیلبرخالفمردجنسیپیشروي
: 1380آبوت و کلر، (کند یو درواقع، تجاوز را نهادینه مگیردیمعه ما آن را نادیده مجا

دیگر تجاوز به . یابدیها، تجاوز جنسی معنایی جدید ماز دید آناین کهخالصه .)135
روابط جنسی يمعنابهنیست، بلکهمعناي ارتباط جنسی خارج از چارچوب ازدواج

.رضایتمندانه است، حتی میان زوجینغیر
بقايکلیطوربهوجوامعبقايهموارهکهخانواده،مهمکارکردهايازدیگریکی

کارکرد،هافمینیستنظردر. است»مثلتولید«کارکردکند،یمتضمینرابشرنسل
برخی،نظردر. استمنازعهموردشدتبههايیگاهجاازیکیمادرينقشوتولیدمثل
سرازبایدکهاستسرکوبیازبخشیوزناندوشبرباريکردنمادريوتولیدمثل

که فشار را،جدیدهاييغالباً فناورهاینیستفمگروهاین. شودبرداشتهزنانراه
اما در مقابل، . اندعنوان کلید آزادي زنان دانستهبهدهندیتولیدمثل روي زنان را کاهش م

زن بودن يهالذتینترگروه دیگري بر این باورند که تولیدمثل و مادري یکی از بزرگ
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ین ترذکر رهانید تا تبدیل به یکی از مثبتاست، فقط باید آن را از زیر کنترل جنس م
چون زن : لیبرال فمینیسم، معتقد استپردازیه، نظر1فریدان. شودي زنانهاتجربه

موجودي مستقل است، حق دارد بر جسم خودکنترل داشته باشد و این حق از باور به 
نان باید از او اعتقاد ندارد که ز. شده استشأن انسانی مستقل زن همانند مرد برگرفته

مادري تنها وقتی به یک عمل لذت آفرین و : مادري رها شوند، بلکه معتقد است
که زنان بتوانند با آگاهی و مسئولیت انسانی کامل، تصمیم شودیمسئوالنه تبدیل م
است که بخواهد یا نخواهد -و فقط زن -به نظر او، این حق زن . بگیرند مادر باشند

که شودیعنوان یک حق مدنی تلقّی م، حق کنترل بر باروري بهبدین روي. دار شودبچه
: 1385مشیر زاده، (یرد بگیم تصماشزن، دربارهتواند جز خودهیچ مرجعی نمی

.)250ـ249
یکعنوانبهزنانبرايهمسريومادرينقشایفاينیزهاینیستفمـلیبرال

آید،ینمحساببهرسمیطوربهکهنظرآنازراخانگیکاروکردهردراتکلیف
زنانی که زندگی زنانه و : این گروه، عقیده داردپردازیهبتی فریدان، نظر. دانندیالمانه مظ

و نه غیر از کنندینه از تحصیالتشان استفاده مکنندیو مادري را دنبال ميدارخانه
ها محصول نآ. خانه، فرزندان، خانواده و زیبایی خود به چیز دیگري عالقه دارند

نفس انسانی فرهنگی هستند که از زنان انتظار رشد ندارند و حاصل آن تلف شدن یک
.)69: 1385گراگلیا، (است

کهيامسئله. یکی دیگر از کارکردهاي مهم خانواده است» یريپذجامعه«
نسیتی جيهانقشیريپذجامعهمسئلهاند،قرار دادهموردبحثطورجديبههاینیستفم

دختران و پسران انتقاد کرده و یريپذمتفاوت جامعههايیوهها از شآن. انواده استدر خ
. اندجنسی در سطح خانواده و جامعه دانستههاييآن را یکی از علل اصلی نابرابر

به شناختییستکه بر اساس جنس زشودیاطالق مییهابه نقش» جنسیتیيهانقش«

١. Betty Friedan



، جامعه رفتار مرتبط با جنسیت را به هاینیستر فمازنظ. شوندیمردان وزنان محول م
ها با تأکید بر آن. دهدیپیوند مشناختییستبه هریک از دو جنس زقاعدهیبايیوهش

، به این مسئله شودی، بلکه زن مشودیاین اندیشه دوبووار، که انسان زن زاده نم
مقرّر شده و بخشی یهاییتشده، موقعکسبهایییژگیجنسی ويهاپرداختند که نقش

، هام(داند یها مزنان را ناشی از طبیعت آنيهااز یک ایدئولوژي هستند که نقش
فرد يهابالقوه و خواستههايیتجنسیتی از ظرفيهاو چون این نقش.)401: 1382

ها، وضعیت بهتري در با کنار گذاشتن این نقش: معتقدندهاینیست، فمکنندیجلوگیري م
ها بر این باورند که الگوهاي ارزشی و رفتاري متمایز آن. زنان خواهد بودپیش روي 

میان زن و مرد باید متحول شوند و انسان بودن جاي زن بودن یا مرد بودن هدف فرایند 
یريپذجامعهنقشتوضیحبرايهاینیستفم.)137: 1378مطیع، (باشدیريپذجامعه
این کهها، تأکید بر ازنظر آن. اندیادکردهنیز»نیینشخانهایدئولوژي«نقشاز،هانقش

ها آن. دهدیرا تشکیل مینینشجایگاه زنان در خانه باشد، محور اصلی ایدئولوژي خانه
مانند یريپذدیگر، مجاري جامعهبیانایدئولوژیک و بهيهاکه دستگاهاندیدهبر این عق

صورت که از اند؛ بدینلوژي نقش داشتهها در تثبیت این ایدئوخانواده، مدرسه و رسانه
با خواهندیکه باید مطیع و مهربان باشند و هرچه مشدیکودکی به دختران یاد داده م

که براي هر دو هاییيباز، و حتی اسبابییجوبه دست آورند و نه با پرخاشییروکم
را برایشان نیشاهااي آینده نقشگونهباهم متفاوت بوده و بهشدهیجنس خریداري م

.)219: همان(.اندکردهیمشخص م
را در پی داشته، نقش سرپرستی مرد و هاینیستکه واکنش فمییهایکی از نقش

صورت یکسان ها، قدرت خانواده باید بین اعضا بهازنظر آن. اقتدار وي در خانواده است
، قدرت مطلق سویکتوزیع شود و نباید قدرت در دست مردان متمرکز باشد؛ زیرا از 

، و از سوي کندیهاي مردان در ستم بر زنان را بیشتر فراهم مداشتن زمینه سوءاستفاده
ها این اصل را آن. دیگر، عواملی که فساد آوري قدرت را تعدیل کند نیز وجود ندارند

:که هر جمعی نیازمند سرپرست است رد کرده، معتقدند
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ها باید حاکم دو انسان، ضرورتاً یکی از آندرست نیست تصور کنیم در جمع داوطلبانه 
تر این است که گمان کنیم قانون باید از قبل مشخص کند که مطلق باشد، و نادرست

ها، ازنظر آن.)61: 1379، یلم(یک فرودست باشدها فرادست و کدامیک از آنکدام
از زن و مرد بر عهده فرد خاصی نیست، بلکه هر یکدرباره امور مهم خانهگیريیمتصم

.)93ـ92: همان(کند گیريیمتصمتواندیکه صالحیت بیشتري داشته باشد، م
ینتریکی از مهم» ارضاي نیازهاي عاطفی«شناسان، جامعهازبسیارياعتقادبه

ویژه در جوامع بقا و استمرار این نهاد را ـ بهتواندیکارکردهاي خانواده است که م
تر مهمهمهازراکارکرددوخانواده،کارکردهايمیانازنزپارسو. صنعتی ـ تضمین کند

شخصیتتثبیتدرخانوادهکهنقشیدیگريو»یريپذجامعه«کارکردیکی: دانستیم
از یريگاین نقش مهم، که پارسونز با بهره.)88: 1370سگالین، (دارد ساالن بزرگ

اده در جوامع صنعتی ، آن را یکی از دو کارکرد اساسی خانويکاواصول روان
هاینیستفمشک،یب. ، درواقع، جنبه مهمی از کارکرد عاطفه و همراهی استدانستیم

. دانندیمخانوادهاساسیيهاآرمانازیکیراعاطفینیازهايارضايدیگرانمانندنیز
که واداشته است از این کارکرد خانواده نیز انتقاد کنند این استراهاینیستفمآنچهاما

. شودیصورت یکسان تأمین نماین کارکرد و این آرمان در خانواده براي مرد و زن به
ها عواملی عواملی همچون اشتغال زنان، کارِ خانگی، خشونت در خانواده و مانند آن

این کارکرد عاطفی در خانواده، عادالنه: اند تا ادعا کنندرا واداشتههاینیستهستند که فم
آنبهخانوادهعاطفیکارکردتحلیلدرهاینیستفمکهدیگريحوزه .شودینمي جار

آن را جنبه تاریکی هاینیستاست که فم» خشونت خانگی علیه زنان«حوزه ،اندپرداخته
عنوان پناهگاه امنیت و خانه غالباً به: ها معتقدندآن. انداز حیات خانوادگی دانسته

خ این است که خشونت خانگی بخشی از ، اما واقعیت تلشودیتصور میبختخوش
ها، دلیل اصلی خشونت، وجود ساختارهاي ازنظر آن. تجربه بسیاري از زنان است

اقتداري پدرساالرانه در جامعه است، و نهاد خانواده در حکم نهاد مرکزي پدرساالري، 



اجتماعی و استثمار زنان و کودکان بنانهاده شده است و هاييبر اساس نابرابر
.)77: 1383اعزازي، (آن را حفظ کندکوشندیجامعه مهايدئولوگیا

شناسیروش
مطالعه،علماست؛ پدیدارشناسی،پدیدارشناسینوعازوکیفیايمطالعهپژوهشاین

تجربیهايحوزهتمامبرکهاستزندگیهاي گوناگونپدیدهدقیقتفسیروتوصیف
موردافراداحساساتوهابرداشتبیات،تجرپدیدارشناسیتحقیقدر.تأکید دارد

Abdsaeidy(گیردمیقرارمطالعه & Akbari, ٢٠٠٥: باپژوهشایندرنمونه12.)٤٥
بر است،زنان در ازدواج زودهنگامزندگیتجربیاتکه کشفمطالعههدفبهتوجه

ري در گیاستفاده از این تکنیک نمونه، شدندانتخاب1گیري گلوله برفیاساس نمونه
خواهیم افراد نمونه خود را با کمک کسانی که در ابتدا با آنان مواردي رواج دارد که می

غلتد و در اي است که میبنابراین نمونه مانند گلوله برفی.آشنایی داریم، انتخاب کنیم
بدین معنا که مصاحبه خود را باکسانی از جمعیت آماري .شودتر میحال غلتیدن بزرگ

سیم آغاز کرده و سپس با معرفی و هدایت آنان به سراغ سایر اعضاي این شناکه می
در این روش استفاده از کسانی که به تعداد بیشتري از افراد پس.رویمجمعیت می

.جمعیت آماري تحقیق دسترسی دارند، از اولویت بیشتري برخوردار است
در کودکی ریفتعجمعیت نمونه پژوهش از میان افرادي انتخاب شدند که طبق

درشرکتبهتمایلبود،گذشتهآنانازدواجسال از2از بیشبودند،کردهازدواج
تکمیلراپژوهشدرشرکتنامهرضایتوفرم اطالعاتیدرنهایتوداشتندپژوهش

شده در هاي انجامنوع مصاحبه.آمددراجراتهران بهشهردرمطالعهاین.کرده بودند
حالی که محورهاي یعنی درعینه نیمه ساختاریافته عمیق بوده است، این تحقیق مصاحب

گیري شده است، گاهی با اصلی تحقیق مشخص بوده و از قبل در مورد آن تصمیم

١ Snowball
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نامه مصاحبه را شوندگان، ساختار پرسششده از سوي مصاحبهتوجه به مباحث مطرح
با هر عمقی که قادرند از تجربه ایم تا آنان به هر شکل وتا حدي رها کرده و اجازه داده

هایی ازدواج در کودکی بگویند، حاصل این روش این بوده است که در مواردي به یافته
ابتدا.ایمیافتیم که از قبل انتظار آن را نداشته و یا در مورد آن اطالعات کمی داشتهدست

ضبطنواررويلماتمکاکلیهآناناجازهو باانجاممصاحبهجداگانهطوربهفردهربا
قبل .گویان انجام شدمصاحبه به مدت یک ساعت و نیم تا دو ساعت با پاسخ12.شد

از مصاحبه مختصري از موضوع پژوهش و هدف تحقیق جهت اطالع و اطمینان خاطر 
دانست که رونوشتی از شونده میشده است و هر مصاحبهپاسخگو برایش بیان می

هاي تحقیق آوري دادهرسی نزد محقق صرفاً براي جمعوگو بدون هیچ اسم و آدگفت
.خواهد ماند

برداشت و احساس آنان در تجربه،سؤاالتی که از این زنان پرسیده شده درباره 
تصور آنان از عشق، ازدواج و روابط زناشویی پیش .مورد ازدواج در کودکی بوده است

میزان ها از روابط زناشویی،چگونگی رخداد ازدواجشان، تجربه آنو پس از ازدواج،
روابط زناشویی و بارداري و مادري، تجربه آنان از گري آنان در ازدواج،انتخاب

نحوه زایمان و مادري در سنین پایین، تأثیر ازدواج زودهنگام بر ادامه تحصیل،بارداري،
تجربه آنان از خشونت حضور در اجتماع، روابط اجتماعی و مسائل اقتصادي آنان،

شده در سؤاالت مصاحبه ترین موضوعات مطرحمواردي از این قبیل مهم... انگی وخ
.بود

متنآنازپسداده وگوشآنبهباردوپژوهشگرمصاحبه،اتمام هرازپس
اي ها از روش هفت مرحلهوتحلیل دادهمنظور تجزیهبه.درآمدکتبیصورتبهمکالمات

هاي مهم و هم احساس شدن با افراد ن یافتهکالیزي استفاده شد که شامل خواند
منظور درك افراد و استخراج جمالت مهم در رابطه با پدیده کننده بهشرکت

بندي مفاهیم و شده، دستهموردمطالعه، دادن مفاهیم خاص به جمالت استخراج
ها، توصیف پدیده موردآمده، رجوع به مطالب اصلی و مقایسه ایدهدستهاي بهفرمول



کنندگان جهت بررسی ها به شرکتطالعه و درنهایت بازگردانی توصیف پدیدهم
.آمده استدستاعتمادپذیري نتایج به

نامی، محرمانه بودن اطالعات و برخورداري از کسب رضایت آگاهانه، حفظ بی
.گیري از پژوهش ازجمله مالحظات اخالقی لحاظ شده در مطالعه بودحق کناره

هایافته
.دهدکنندگان در تحقیق را نشان میهاي جمعیتی شرکتفراوانی و ویژگی1جدول 
ازدواجنفر از زنانی بودند که در کودکی 12کنندگان در این تحقیق شامل شرکت

هاسنی آنسال قرار داشته و میانگین68تا 15کنندگان بین دامنه سنی شرکت.اندکرده
سال از 3کنندگان حداقل شرکت. سال بود5/14سال و میانگین سن ازدواجشان 5/33

میزان .سال بوده است5/16میانگین سن اولین بارداري . گذشتزمان ازدواجشان می
سواد مورد بی1ومورد ابتدایی7مورد سیکل، 3مورد دیپلم، 1تحصیالت در زنان 

نفر کارگر 3ها نیز نفر شاغل بودند که از میان آن4دار و تنها نفر از آنان خانه8. بودند
.منازل و یک نفر مربی تعلیم رانندگی بود
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کنندگان در تحقیقهاي جمعیتی شرکتویژگی-1جدول 
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:باشندها، دوازده مضمون استخراج شد که به شرح زیر میاز آنالیز مصاحبه
چرا ازدواج زود فرارسید؟

چرا و چه شد که در سن این کهبرداشت زنان در نمونه موردمطالعه در مورد 
خور و ترس کم شدن نانتصادي،پایین ازدواج کردند به مواردي چون فقر و عوامل اق

:گویدیکی از زنان می. آبرویی اشاره دارداز بی
دختر .بابام گفت دختر نباید بمونه، باید زود بدي بره خونه شوهر«

بابام شکاك بود مثالً یک .زیاد تو خونه بابا بمونه با این میره با اون میره
د زود شوهر دختر بای.کشتزد خودش رو میپسر با دخترش حرف می

براي پول .ترسیداز آبروریزي می.سروسامان بگیره.کنه بره سر زندگی
».گفت نون خورمون کمتر میشهپول نداشتیم، می. گفتهم می

!رسدازدواج زودهنگام به ارث می
محلی و قومی تواند فرهنگ خانوادگی،یکی دیگر از علل ازدواج زودهنگام می

مطالعه مشاهده شد زنانی که خودشان در کودکی موردکه در نمونهنحويبه.باشد
تغییر زمانه در سنین با وجودهاي دخترشان نیز اند دخترانشان و حتی نوهکردهازدواج

رسد که فرهنگ خانوادگی، محلی و به نظر می.اندکردهازدواجسال 17الی 14کم 
از زنان در مورد ازدواج یکی.تواند موجب بازتولید ازدواج زودهنگام شودقومی می

:گویدزودهنگام دخترانش می
نقد آشون لیبه خاطر خوشگ. نقد خوشگلنآدو تا دخترام «

.سالگی شوهر داد14- 13واسشون خواستگار اومد باباشون اینا رو 
گفت تا خودم هستم .ترسید دختراش با کسی برن زود شوهر دادمی

از بابام راضی نیستم منو دخترم همش میگه من. زود سروسامون بگیرن
شوهر یکی از .زود شوهر داد خدا هم راضی نباشه منو بدبخت کرد

ها هم نوه.سالش بود خودش رو دار زد30دخترام هم شیزوفرنی داشت 
یکی از نوه هام اول . بچه هم دارن.سالگی ازدواج کردن15-14همه 
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ي، اینو پسربرادر شوهر دخترم اومد خواستگار.نظري ازدواج کرد،
. گفت پسرعمومه عیب نداره.خواست، اینم راضی شد، شوهرش داد

».اومده پیش دخترمهم طالق گرفته با یه بچهاآلن
عدم آگاهی

ین، عدم اطالع و آموزش چه از یدختران در ازدواج زودهنگام به علت سن پا
، طرف خانواده و چه از سوي نهادهاي رسمی مانند مدرسه در زمینه مسائل جنسی

اي وارد زندگی زمینههاي زندگی بدون هیچ پیشها و مهارتبارداري، مادري، مسئولیت
.کندهاي آنان را دوچندان میشده و این مسئله آسیب

سالگی قبل من شوهر 14-13ترم رو هم همون بابام خواهر بزرگ«
همش خواهرم .دروغکی گفت زن ندارم.مرده خودش زن داشت. داد

وقتی خواهرم طالق گرفت من هنوز تو .م طالقشو گرفتبابا.زدرو می
وقتی اومدن .کردبرگشت اومد پیش ما زندگی می.خونه بودم

رسید که من اصالً عقلم نمی.خواستگاري من خواهرم هیچی نگفت
.اصالً هیچی نمی دونستم.بخوام راجع به ازدواج از اون چیزي بپرسم
نبودند که بخوام تو مدرسه دختراي اون موقع هم اصالً هیچی بلد 

شدم رفتم با این دخترها دوست میمثالً تو مدرسه می.چیزي بفهمم
ها اصالً در فکر ازدواج و این حرف.گفتناصالً هیچی بهم دیگه نمی

هم اصالً نامام.تا وقتی این اومد خواستگاریم. زدنهیچی حرف نمی
تو اون یکماه هم . شداز خواستگاري تا ازدواج یکماه ن.گفتهیچی نمی

من اون موقع هنوز .اصالً هیچکس هیچی در مورد ازدواج به من نگفت
بعد از اون .مثکه همون شب عروسی بود پریود شدم.شدمپریود نمی

.دونستم پریود چیهیعنی خونه بابام من اصالً نمی.فوري حامله شدم
.و فاز نبودمهیچی نشنیده بودم دخترا اینطوري میشن انگار من اصالً ت

».کنی همه چی حالیشونهدختراي االن ماشاال نگاه می) با خنده(



ادامه تحصیل
یکی از پیامدهاي معمول ناشی از ازدواج زودهنگام ترك تحصیل دختران و عدم 

علت ترك تحصیل این دختران معموالً به ممانعت پدر .ها استامکان ادامه تحصیل آن
دك همسر عموماً یا پیش از ازدواج و از طرف پدر زنان کو.گرددیا شوهر بر می

یکی از زنان که . اندخانواده و یا در آستانه ازدواج توسط شوهر از تحصیل منع شده
:گویدپیش از ازدواج با ممانعت پدر ترك تحصیل نموده است می

.مریض شدمماه گریه کردم،4-3.پدرم اجازه ادامه تحصیل نداد«
کالس .کنندشود دورش زندان درست میتر میگدختر روز به روز بزر

کوبند تو سرش که بشین خانه تو دختر بزرگی شدي، پنجم شد، همه می
».زشته از خانه بیرون بروي

یکی دیگر از زنان کودك همسر که در آستانه ازدواج ترك تحصیل نموده است 
:گویدمی

درس تا کالس اول راهنمایی . رفتمقبل از ازدواج مدرسه می«
من اصالً دوست نداشتم . بعد از اون بابام آورد منو شوهر داد. خواندم

.خیلی دوست داشتم درس بخونم به یه جایی برسم، نشد. شوهر کنم
فقط من . هیچ کس که تو خونمون سواد دار نبود.درسم خوب بود

بعدش هم باز .هیچکس نبود کمکم کنه. خودم همه چی بلد بودم
.م ولی شوهرم اصالً مدرسه رو قبول نداشتخواستم درس بخونمی

».سواد کامل بودبی.خودش هیچی درس نخونده بود
عشق

اند و یا خاطره زنان کودك همسر یا هرگز فرصت عاشق شدن را پیدا نکرده
پندارند که دوري از اولین کسی دارند که به آنان ابراز عشق کرده و در رویاي خود می

یکی از .آورد، روزگار بهتري داشتماولین عشق رؤیایی درمیاگر پدر من را به همسري 
:گویدزنان می
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زنان اجازه ندارند حتی عاشق شوند، باید پدر و مادرشان کسی را «
اصالً من فرصت عشق پیدا .پیدا کنند، ازدواجشان هم اختیاري نیست

.هر خواستگاري هم که برایت بیاید طبق میل پدر و مادر است.نکردم
».شودول مثل کاال مبادله میبا پ

اي از عشق رؤیایی دارند از ها در ذهن خودشان اسطورهگویی همه آن: عشق اول
اولین کسی که در همان سنین در کوچه، خیابان یا فامیل و آشنایان به آنان ابراز عشق 

هاي خود از عشق و محبت در زندگی را در آن عشق گمشده نموده و تمام نداشته
:کندگونه روایت مییکی از زنان ماجراي خود را این.کنندجستجو می

اومد وامیساد می. خواستشوهرم یه پسرعمو داشت این منو می«
دید با اومدم بیرون برم مدرسه تا منو میکه از خونه میتو خیابون من

خواد منم یجوري شده بود افتاد تو نگو این پسرعمو منو میمن راه می
نقد از من دور وایمیسی؟ بیا نزدیک آگفت چرا من میبه.خواستمشمی
گفت توروخدا بیا می. شدگفتم نه چون اصالً روم نمیمنم بهش می.من

تو .تو رو دوست دارم.من تورو می خوام.تر با من حرف بزننزدیک
منم درسمو .دیپلمتو بگیر.درستو بخون درستو ادامه بده.ازدواج نکن

اون .منم خیلی دلم اینو گرفته بود.کنیمزدواج میکنم باهم اتموم می
دوست داشتم باهاش ازدواج .شدماومد دوست داشتم خوشحال میمی

، چیکار بینه میگه خانم حالت خوبههم هست یموقع منو میکنم اآلن
کنه تو دل نقد عزت احترام خانم خانم میآبینهن میکنی منو اآلمی

من خودم خیلی ) خنددمی(.نبال منهگم این باز چشمش دخودم می
یدفعه . بابام منو اشتباهی به این داد.گم کاشکی این نبود با اون بودممی

حرف منو زمین انداختی رفتی شوهر .هم منو دید گفت تو بی وفا بودي
خونم من بهش گفتم منم درسمو می.گفتم دست من نبود که.کردي



خواد منو برداره دونستم بابام میچه می.قول دادم.درسم تموم شد باشه
».بده به این

رسد که در صورتی که شوهر فوت نکند یا طالق نگیرند در آخرین به نظر می
گویی که .شوددوره زندگی تغییرات مثبتی در زندگی زنان کودك همسر ایجاد می

یاد مرد به.آموزند که چگونه زندگی کنندهاي فراوان زن میمردان تازه پس از رنج
هایی را بر زنش تحمیل نموده است و زن دیگر از غرزدن خسته آورد که چه رنجمی
اش در خواهد که در دوره دوم بزرگسالی یا کهنسالی به جاي تمام زندگیمی.شودمی

و اکنون کردهازدواجسالگی 14یکی از زنان کودك همسر که در .آرامش زندگی کند
:گویدساله است می68

هاي پیش اصالً سال.مسال خیلی بهش وابسته شدمولی ا«
. خواستم ببینمش ولی از پارسال تا حاال اخالقش خیلی خوب شدهنمی

فقط بهم میگه اگر مردنی هست من از تو زودتر . دهدیگه فحش نمی
هر .میگه یه روز تو رو نبینم. خوام من بمونم تو بمیريمن نمی.بمیرم

منم بهش .زنهحرفاي خوب می.زنهروز صبح از دهات بهم زنگ می
.میگه منو ببخش اون موقع من تو رو خیلی اذیت کردم. زنمزنگ می

بهمون بگه .کسی نبود بهمون یاد بده.دونستمنمی.خیلی کتکت زدم
زندگی .خودم هم بلد نبودم چی بگم.راهنما نداشتم.اینجوریهزندگی

خوام نمی. زدمتو رو می.کردمهمش تو رو اذیت می.کردن بلد نبودم
میگه منو ببخش من معذرت .وقت مردن تو از من ناراضی باشی

بخشمت میگه نه توروخدا منو خوام منم به شوخی میگم نه نمیمی
ها به خودش هم گفتم دیگه گذشته) خنددمی(بخشمش می.ببخش
یعنی همه کارایی که کرده، .من دیگه هیچی به دلم نیست.گذشته
ولی کارهاي بچگی خودمو همه رو .ها همه یادم رفتهها، کتکاذیت
»نمیدونم چرا.مال اینو هر کاري بهم کرده یادم رفته.یادمه
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یکی از زنان در پاسخ این سؤال که .توانند از عشق حرف بزنندها به سختی میآن
:گویدکنی عشق چیست؟ میفکر می

روز اول من نمی دونستم اصالً زندگی چیه، طعم چون که از«
تا .اصالً نفهمیدم زندگی چیه.از زندگی لذت نبردم. زندگی رو نچشیدم

.بود همش تو خونه با کتک کار کردم اصالً زندگی کردن بهم نچسبید
. فهمم چیهاصالً نمی. بعد هم که میرم خونه مردم سرکار. لذت نبردم

ها گیرم تو خونه واسه بچههرچی هم می.شب بخواب صبح برو سرکار
یموقع چی بشه لباسی چیزي الزم داشتم براي خودم . کنمخرج می

شوهرم که از اول تا آخر عمر دوتا پیرهن برام نخرید ببینم .بخرم
من که . داشت یا نداشت اصالً بلد نبود هدیه دادن چی هست. چجوریه

».ش دروغهنقد زجر کشیدم به نظرم عشق و این حرفا همآ
رابطه زناشویی

تواند یکی از مصادیق آزار جنسی کودکان باشد چراازدواج کودك از این منظر می
که کودك بدون هیچ اطالع و آموزش و بسیاري از اوقات حتی پیش از بلوغ و در 

تر از خود زمانی که خود هنوز تمایالتی از این قبیل پیدا نکرده معموالً به مردي بزرگ
اي با وي رفتار شود تا به هر شیوهاطالع بیشتري از خودش دارد سپرده میکه حداقل

دهنده و بازگویی آن هاي زنان کودك همسر عموماً در این بخش بسیار تکانتجربه.کند
یکی از .باشدکه یادآور بدترین خاطرات آنان میچرا.براي خودشان نیز دشوار است

است تجربه خود از اولین شب عروسی را دهکرازدواجسالگی 14زنان که در سن 
:کندچنین بیان میاین

من که .سالش بود25شوهرم هم .ترسیدمشب اول خیلی می«
کردم اون همش منو ناز من گریه می.کار از کار گذشت. رسیدعقلم نمی

هی قسمش .ترسیدمازش می.کردمولی من خیلی گریه می.کردمی
بعد .زداونم هیچ حرفی نمی.منو ول کنگفتم توروخدادادم میمی



دیدم خونریزي کردم گریه می.کردبازم ول نمی.شدید خونریزي کردم
یک خانمی رو شب اول عروسی وقتی عروس و دوماد خلوت . کردممی
کردن میذاشتن پشت در که دستمال دختر رو ببینه که معلوم بشه می

گفتن ره آگه نداشت میگفتن دختآگه دستمال داشت می. دختره یا نه
رفت خونه کردن میآگه دختر نباشه همون شبانه رد می.دختر نبوده

کردها .شوهرم وقتی کار خودش رو کرد گذاشت رفت بیرون. باباش
داماد وقتی کار خودش رو می کنه میذاره میره بیرون، اون .رسمشونه

اش میره خانم میاد دستماال رو جمع میکنه میبره میذاره تو بقچه فرد
میگه چشمتون روشن دخترتون دیگه ازدواج کرد .پیش پدر مادر دختره

دستماال رو جمع کرد شوهرم از .خانمه اومد ناراحت شد.تموم شد
نقد دیگه بهش آدوباره اومد یخورده باهاش دعوا کرد گفت واسه چی

تو وقتی دیدي این اینجوریه واسه چی دوباره . فشار میاري دیگه بسه
.حالیش نبود.ردي؟ گفت داغون ماغونش کردي دیگه بسهشروع ک

بعدش هرشب . تا سه روز خونریزي داشتم.بالنسبت مثل خر بود
دیگه هرشب ول .دیگه از دستش خسته شده بودم.همینجوري بود

.هر ساعت هر دقه اینجوري بود.انگار روز از نو روزي از نو.کردنمی
حس خوبی نداشتم اصالً بدم من هیچ .شب و روز واسش فرق نداشت

دوست نداشتم ولی هیچی . اي نداشتماومد چارههمیشه بدم می.اومدمی
».گفتمنمی

بارداري، زایمان و مادري
ها صحبت کردیم یکی دوسال بعد از اکثریت زنان کودك همسري که ما با آن

آنان .ده استسال بو5/16ها اند و میانگین سن اولین بارداري آنازدواج باردار شده
اند که هنوز یعنی زمانی مادر شده.عالوه بر کودك همسر، کودك مادر هم هستند
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یکی از این .اندشدند و در دوره نوجوانی خود قرار داشتهخودشان کودك محسوب می
:گویدزنان در مورد تجربه بارداري خود می

بار دانستم ازدواج یعنی چی؟ اولینوقتی شوهرم دادند اصالً نمی«
وحشت دانستم حاملگی یعنی چی؟وقتی فهمیدم حامله شدم، اصالً نمی

».کسی که مادر شد دیگه باید همه چیز رو تحمل کند.زده شدم
براي بسیاري از این زنان خبر مادر شدنشان جزء اتفاقات خوب زندگی محسوب 

زندگی، ها را از رنج شده است و در آن سن برایشان مثل یک بازي بوده که آنمی
شده بود ها گذاشتههاي سنگینی که ناگهان بر دوش آنخشونت همسران و مسئولیت

:کندگونه توصیف مییکی از این زنان خوشحالی خود از مادر شدنش را این.رهاندمی
اون موقع فهمیدم خوشحال .آزمایش دادیم گفت حامله است«
. خوشم می اومدخورد ام تکون میحامله شدم بچه. دوست داشتم.شدم

».برام یجور مثل بازي بود
60سال، 18دختران زیر گونه که در مقدمه بیان شد بر اساس آمار یونیسف همان

ومیر نونهالشان در یک سال اول سال شاهد مرگ19درصد بیش از دختران باالي 
.زنان کودك همسر از مرگ نوزادانشان مؤید همین مطلب استتجربه.زندگی هستند

تا از فرزندانش قبل از 4و کردهازدواجسالگی 14از زنان کودك همسر که در یکی
:دیگویمسالگی فوت شدند یک

هیچکس برام چیزي از زایمان .سالگی زاییدم15ام رو اولین بچه«
.صبح درد داشتم5خیلی اذیت شدم، از غروب تا .طبیعی زاییدم.نگفت

خونه .شوهرم نبود. زدمم، جیغ میام به دنیا اومد خیلی درد داشتبچه
صبحش بچه رو آوردن بغلش کردم .بیمارستان نیومد، با مادرم رفتم.بود

.دختر بود.روز نگه داشتم مرد40ولی بچه نموند که، . دوسش داشتم
ها و لباس. وقتی فوت کرد من خیلی ناراحت شدم، خیلی گریه کردم

».کردمکردم گریه میاش رو بو میمالفه



اي چون اهمیت تولد فرزند پسر و تفاوت قائل شدن میان تفکرات مردساالرانه
شود زنان مجبور فرزند دختر و پسر بخشی از چرخه ظلم به زنان است که باعث می

هاي مکرر تن دهند و فرزندان دختر نیز تا شوند تا زمان تولد فرزند پسر به بارداري
بارداري را تجربه نموده 12یکی از زنان که . همیشه مورد تبعیض و تفاوت قرار گیرند

:گویداست می
شوهرم .خودم هم دوست داشتم بچه دار شم که براش پسر بیارم«

شد سرکوفت بهش دختر می.شدناراحت بود همش واسش دختر می
شوهرم فقط پسر .زدن که تو اجاقت کوره، زنت همش دختردارمیشهمی

میگه دختر به درد .ندارههم دخترهاشو دوستدوست داره اآلن
کنن گفتم انقد پسرپسرکردي اینم پسرات چیکار میمنم می. خورهنمی

اولین پسر رو حامله شدم انقد .کننواسه ما واال هیچکاري واسمون نمی
ها بردش امام زادهکرد میدونی واسش چیکار میخوشحال شد نمی
اراحت بودم با کرد من نبه دخترها اینجوري نمی. میذاشت رو کولش

هم میگه خداکنه فقط اآلن.دادبه پسر خیلی اهمیت می.دختر خوب نبود
پسراشون رو فقط .اینا ازدواج کنن من پسراي اینا رو ببینم بعداً بمیرم

».پسریه دیگه چیکارش کنم.ببینه دختراشون رو نه
ند خوراك، هاي اولیه مانداري فیزیکی و مواظبتتصور این زنان از مادري به نگه

چراکه خود نیز در زمانی که به .شودحمام و تهیه امکانات اولیه زندگی محدود می
یابی نیاز داشتند در کانون خانواده، محبت و حمایت پدر و مادر براي رشد و هویت

براي .هاي الزم را کسب نکرده بودندموقعیتی رها شدند که براي ورود به آن آمادگی
:گویدباره علت تصمیم خود براي جلوگیري از بارداري میمثال یکی از زنان در

.سال قرص خوردم13.دیگه قرص خوردم نذاشتم حامله بشم«
گفتم دیگه هی .تا پسر داشتم3دیگه . دیگه بچه نخواستم خسته شدم

گفت چرا می.خواستمخواست من دیگه نمیاون می.کنهپسر پسر نمی
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.دونستاون نمی.خواده بسه نمیگفتم دیگمیدار نمیشی؟دیگه بچه
-5خواستم برم حموم ماشاال وقت میهر.خوردممن هرشب قرص می

بردم حموم یک نفري همه اینا روکردم میتا بچه رو بلند می6
خانمه رو صدا .شدمکردم بیرون بعداً خودم دیگه خسته میشستم میمی
».گفتم بیا منو بشورکردم میمی

ازشود که مادر هیچ حس مادري به فرزندش ندارد ورد دیده میو در بسیاري موا
اي فرزند را رقیب گونهکه در هنگام تولد فرزند، خود نیز کودکی بیش نبوده بهآنجایی

راحتی که اجازه نداده بهداند میهایی داند و او را مایه دردسرها و ناراحتیخود می
12ساله که در 23یکی از زنان .ایی یابدبار خود رهطالق بگیرد و از زندگی مصیبت

سالگی باردار شده و اکنون از شوهرش در شهرستان طالق 14سالگی شوهر کرده و 
:گویداش را رها کرده و به تهران آمده میساله6گرفته، فرزند 
دلم می خواد یادم بره که .اصالً دلم نمی خواد دیگه بهش فکر کنم«

ت شوهرم زجر کشیدم اینم پسر همونه می انقد از دس.بچه اي داشتم
من سنی ندارم من اصالً نفهمیدم .خواد دو روز دیگه مثل باباش بشه

.ببینم زندگی چطوریه.زندگی چیه می خوام دوباره از اول زندگی کنم
ها آخرش هم بهم بچه رو که به من نمیدن برم کلی بدوام تو داد گاه

».اشبدن، بیاد دوروز دیگه بشه لنگه باب
ازدواج زودهنگام و خشونت خانگی

دهد که ازدواج زودهنگام تجربه عام زنان موردمطالعه از خشونت خانگی نشان می
رسد که زن در به نظر می.تواند یک عامل مثبت در بروز خشونت خانگی باشدمی

ازدواج زوهنگام به علت سن پایین، ناآگاهی از حقوق خود، قطع ارتباط با دنیاي خارج 
پس از ازدواج و ترس شدید از تنبیه شدن، مانند یک کودك در معرض خشونت 

ترس شدید . گیردطور مکرر تحت خشونت قرار میتواند از خود دفاعی کند و بهنمی
باعث پنهان کاري و عدم بیان مشکالت به خانواده و اطرافیان شده و انزواي کودك را 



ن در مورد تجربه خود از خشونت همسرش یکی از زنا. نمایدپس از ازدواج تشدید می
:گویدمی

من بچه .شوهر که کردم منو بعد دو ماه برداشت برد شهرستان«
هر وقت هرچی .هر کاري رو با کتک بهم یاد داد.کاري بلد نبودم.بودم

هیچکس هم اونجا نمی اومد به .ازش خواستم با کتک جوابم رو داد
من .خودم تنها بودم.هیچ کس دیگهمن سر بزنه، نه پدر و مادرم و نه 
».اونجا کسی رو نداشتم، غریب بودم

راحتی با رفتارهاي ساده شود که پس از خشونت بهدنیاي کودکانه زن باعث می
هایی که شاید پس از بروز خشونت تشویقی خشونت را فراموش کرده و به امید تشویق
اي که در خشونت خانگی هچرخ.انجام شود به پذیرش رفتار خشونت آمیز تن دهد

:شودیمتکرار 
کند و سکوت شود شروع به تهدید میفرد مهاجم عصبانی می: فاز اول تنش●

کند فضا را آرام کند و در رفتار و قربانی تالش می. کندسنگینی را به قربانی تحمیل می
.گفتار خود دقت کند تا مهاجم را خشمگین تر نکند

جم خشونت جسمی، جنسی، روانی، اقتصادي و کالمی فرد مها: فاز دوم بحران●
کند و خود را در وضعیتی غیر قربانی احساس تحقیر شدگی می. کندرا اعمال می

.بیندعادالنه گرفتار می
. کند رفتار خشن خود را توجیه کندفرد مهاجم تالش می: فاز سوم توجیه●

ورد رفتار و گفتار خودش کند تا این توضیحات را درك کند، در مقربانی تالش می
.کندآمده احساس میشود و خود را مسئول وضع پیشدچار شک می

کند یا حتی خواهد، درخواست کمک میمهاجم پوزش می: عسلفاز چهارم ماه●
دهد، به مهاجمش قربانی به او شانس دیگري می. آوردسخن از خودکشی به میان می

,gosselin(ود را تغییر دهدکند تا رفتار خکند و تالش میکمک می ٢٠٠٩(.
:کندیمخوبی فازهاي این چرخه را روایت تجربه یکی از زنان به
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زد از اونور منو ناز از اینور می.کردمزد فقط گریه میوقتی منو می«
کرد مثالً سینما محبت هم می.گفت عیب نداره منو ببخشمی. کردمی
م سینما دوست داشتم اینجوري من. برد سینماهر روز منو می.بردمی

»)خنددها میمثل بچه(.زد دیگهسرمو گول می
کالمی، تواند انواع متفاوتی ازجمله خشونت روانی،شده میخشونت اعمال

.فیزیکی، اقتصادي، جنسی و اجتماعی داشته باشد
نفس زن را آمیزي که شرافت و آبرو و اعتمادبهرفتار خشونت:خشونت روانی

،توهین،تمسخر،فحاشی،تحقیر, صورت انتقاد ناروااین رفتار به, کندمیدارخدشه
یکی از زنان در مورد رفتار . شودمیتهدیدهاي مداوم به طالق یا ازدواج مجدد اعمال 

:گویدشوهرش پس از مرگ یکی از فرزندان می
گفت تو بچه رو از قصد . روز شوهرم دیگه با من حرف نزد40تا «
این پسر بوده، از قصد .ت گفتم درد داري؟ گفتی نه ندارممن به. کشتی

روز هیچی برام نخرید، هیچی هم بهم نداد، اصالً 40تا . پسرمو کشتی
».همنم ناراحت بودم این باهام قهر کرد.حرف هم باهام نزد

زنان نیروي کار مجانی هستند و , در بسیاري از نقاط جهان:خشونت اقتصادي
آنان . آنکه امنیت اقتصادي داشته باشندز خانواده خود مراقبت کنند بیباید تا آخر عمر ا

و چنانچه مانندمیوابسته به مرد خانواده باقی کامالًدسترسی به منابع اقتصادي ندارند و 
تعریف. افتدمیبه مخاطره ادامه زندگی زنان جداً, مردان در این امر کوتاهی کنند
مضیقه مالی دائم در هر نوع : ازعبارت استشودمیدیگري که از این نوع خشونت 

:کندگونه بیان میساله شرایط خود را این23براي مثال یک زن . قربانینقرارداد
ده، پول هم داشته باشه خرج مادرش اصالً هیچی که بهم پول نمی«

ده برم از خونه که اجازه نمی.ساله که مریضم منو دکتر نبرده3. می کنه



تو اون خونه .دهودش هم که باهام نمیاد، پول هم که نمیخ.بیرون
».دلم می خواد بمیرم.زندونی شدم

،هر گونه رفتار غیر اجتماعی که در محیط زندگی خصوصی:خشونت جنسی
براي مثال . گیردمیصورت الزام به تمکین از شوهر صورت زناشویی و خانوادگی به

:گویدرابطه زناشویی میساله در مورد تجربه خود از 25یک زن 
از همون اولین بار شب عروسی .براي من مثل شکنجه می مونه«

ولی هیچی .سالم بیشتر نبود تا االن هر بار دارم شکنجه میشم14که 
»چی می تونم بگم؟.نمیگم

یکی .ممانعت از برقراري روابط اجتماعی و انزواي اجتماعی:خشونت اجتماعی
:ویدگاز زنان کودك همسر می

ولی خودش منو بیرون .گفت حق نداري بیاي بیرون از خونهمی«
».بردمی

:شودها بسیار شدید میگاه حوزه محدودیت
کافیه من برم بیرون .ده تا سرکوچه خرید هم برماصالً اجازه نمی«

اینم شب میاد منو میگیره به باد کتک که . مادرش سریع بهش خبر میده
»فتی بیرون؟به چه حقی بدون اجازه ر

یکی از عوامل بروز خشونت در ازدواج زودهنگام ناآگاهی طرفین از مسائل 
تجربه کردهازدواجسالگی 14یکی از زنان که در . زندگی و نحوه مواجهه با آن است

:کندخود را چنین بیان می
همون شب اول عروسی که رابطه داشتیم من حامله شدم، خودم «

هی .کردم بدم می اومدغذا درست می. داشتمیکماه ویار. خبر نداشتم
گفت باید بخوري زد میخوردم، منو مینمی.گفت بخوربهم می

. شکستزد تو دهنم ظرف و ظروف میمی.خورمگفتم بابا نمیمی
کرد من فکر می. خوريگفت باید بخوري یه چیزي هست تو نمیمی
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خورم نه اون حالیش مثالً یه جاي دیگه با کسی خوردم باهاش غذا نمی
منم نمی دونستم حاملگی چیه .بود نه من حالیم بود که من ویار دارم

».بچه چیه
تواند پیامدهاي گوناگونی داشته اعمال خشونت خانگی در فضاي خانواده می

روانی و تمایل به خودکشی در زنان و ایجاد –هاي روحی باشد ازجمله بروز بیماري
یکی از زنان در مورد احساس نفرت خود .ال آن به فرزنداناحساس نفرت در زن و انتق

:گویداز شوهرش می
کرد، فحش منو ناراحت می.رفتمهمش عصبی بودم از کوره در می«

چندسال بود .خواستم ببینمشمن اصالً نمی. زدداد، حرفاي بد میمی
خیلی منو کتک .گفتم تو منو خیلی اذیت کرديگفت میهرچی بهم می

به دخترها . ازت نفرت دارم.من اصالً دوست ندارم تو رو ببینم.زدي
»خسته شدم دیگه.گفتم من اصالً نمی خوام ببینمشمی

یکی از زنان کودك همسر در مورد افکار خودکشی ناشی از اعمال خشونت 
:گویدهمسرش می

.زد به بدنم جاش هم می موندبا چوب می. زدخیلی کتک می.«
چندبار .کشم از دست توخورم خودمو میاالن دوا میگفتم من من می

خورم دیگه خسته شدم از دستت انقد گرته می.فکر کردم خودمو بکشم
خواستم خودمو بکشم اعصابم اصالً خورد واقعاً هم می.کتک خوردم

گفتم اصالً زندگی می. خواستم از دستش خودکشی کنممی.شده بود
.»کردن به درد نمی خوره

ار کار خانگی یا شغل بیروناستثم
تواند شامل این استثمار می.شودازدواج زودهنگام اغلب باعث استثمار کار زن می

به این معنی که فرد در .روستایی یا اشتغال خارج از منزل باشداستثمار کار خانگی،
ي ابتداي ازدواج مانند یک کودك کارگر در منزل شوهر یا خانواده شوهر به انجام کارها



... خانگی و در بسیاري موارد کارهاي مربوط به روستا مانند کشاورزي، دامداري و 
هاي بعدي و با مهاجرت خانواده از روستا، بیکاري و شود و در سالمشغول می

ها رفته و تمام درآمد خود را صرف مشکالت اقتصادي این بار براي کارگري به خانه
این بار زن مسئول .اندن هیچ حمایت مالی ماندهکند که اکنون بدوچندسر عائله اي می

شود ولی باز در همه این حاالت نیروي کار او استثمار اقتصادي خانواده نیز می
:گویدعنوان مثال یکی از زنان از تجربه کار روستایی میبه.گرددمی

.شوهر کردم منو برداشت برد روستا با من با بدبختی زندگی کرد«
یک .چیدیمکردیم عدس میدرو می.و گوسفند بودیمهمش دنبال گاو 

با کتک بهم یاد .بچه محصل نمی دونست که کار روستا چجوریه
دروکردن رو با کتک بهم یاد .دادنون پختن را با کتک بهم یاد می.دادمی
زد منو با چوب می. دادهر کاري که اونجا بود با کتک بهم یاد می.دادمی

موند یدفعه زد تو دستم اومد باال بعد خودش به بدنم جاش هم می
».سال اونجا من فقط سختی کشیدم15.پشیمون شد

را گوناگونهاي یکی از زنان تجربه خود در مورد نظافت منازل و فشار نقش
:کندگونه بیان میاین

چون وضعمون خوب . رفتمهاي مردم سرکار میتو تهرون خونه«
والً شوهرم نمی ذاشت برم سرکار بعداً ا. اصالً خرجی نداشتیم. نبود

.خواهرش گفت خرجی تون نمی رسه، دوسه تا مشتري برام گیر آورد
رفتم سرکار، بعد هر روز می. یواش یواش دیگه خودم راه افتادم

ها مدرسه بچه.رسیدمبهشون می. کردماومدم واسشون پخت و پز میمی
مدرسه نرفته، دختر بزرگم چون دیر آوردمش تهرون،.رفتنمی
ها رو من بچه.داشتها رو نگه میاون بچه.هم بیسوادهاآلن.سوادهبی

».رفتم سرکارمی ذاشتم پیش اون می
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اینجا هم مادر .شودنهایت در این چرخه بازهم یک دختر است که قربانی میدر
اخل کند و مسئول اقتصادي خانواده است و دقربانی است که بیرون از منزل کار می

مادر گوناگونهاي فشار نقش.منزل نیز باید به همه افراد خانواده خدمات ارائه دهد
داري دختر پیش از ازدواج و در سنین کم براي نگه.شود دختر هم قربانی شودباعث می

.ماندشود و از هرگونه آموزش و پیشرفتی محروم میسایر فرزندان استثمار می
خیانت

شود نوع نگاه ابزاري به زن در ازدواج زودهنگام باعث میانتخاب ناآگاهانه و 
.خیانت و ارتباط شوهر با زنان دیگر ازجمله پیامدهاي شایع ازدواج زودهنگام باشد

مهر و محبت در چنین تر آنکه زنان نیز به علت ارتباط کمرنگ و پیوند سستجالب
قدر همه چیز دهند و آنگونه رفتارهاي مردان واکنشی نشان نمیهایی به اینازدواج

.تفاوت شده است که حتی آگاهی به خیانت شوهر نیز برایشان اهمیتی نداردبرایشان بی
یکی از زنان در مورد تجربه آگاهی خود .اندتوگویی که آنان مردگانی در هیات زندگان

:گویدنسبت به خیانت شوهرش می
رفتم می. متا بچه داشت2اون موقع . شوهرم عاشق یک خانمه شد«
من . ذارهتو نگو شوهرم از سرکار میاد خانمه براش چایی می.سرکار

شوهرم با .نشستاومد وسط من و شوهرم مینشستم، خانمه میمی
به شوهرم گفتم تو .گفتمکرد، منم هیچی نمیهاي اون بازي میگیس

من ناراحت .خواد، برو عقدش کنخواي، اونم تو رو میاینو می
ده اصالً دیدم به من اهمیت نمیمی.عین خیالم نبود بیاد بشینهشدم نمی

کنه میگه لیلی کجا افتاده هم باز یادش میشوهرم اآلن.دوسش نداشتم
.»بیاد یه سر به من بزنه

رفتهکودکی ازدست
و بایـد  شـود یمدر ازدواج کودکان، کودك درست زمانی که وارد مرحله نوجوانی 

گذراندن مناسب این دوران وارد دوره بعدي یعنی بزرگسـالی  هویت خود را بیابد بدون



و چون هویت شخصی شکل نگرفته است فرد بـا عـدم اطمینـان بـه باورهـا و      گرددیم
هـم در  کـه در آن شودیماي تمایالت خود و حسی ضعیف نسبت به خود وارد زندگی

:دیگویمیکی از زنان . موضع ضعف و تبعیت مرد قرار دارد
سنش بیشتر بود هم قد و هیکلش اون هم.نی نداشتمخب من س«

.من هیچی بلد نبودم.ترسیدممن واقعاً ازش می.خیلی گنده تر بود
از خونه هم .هیچکس براي من توضیح نداده بود.هیچی نمی دونستم

من .رفتیم مثل پسرها تو کوچه خیابون چیزي یاد بگیریمکه بیرون نمی
من .کردمگفت باید قبول میاون میهرچی.از خودم هیچی نداشتم

کی هستم چی می خوام آینده قراره کنم نمی دونمهم فکر میحتی اآلن
.»چی بشه

نماید، دورانی رفته این زنان در تمناي امروزشان براي بازي رخ میکودکی ازدست
:که زود خاتمه یافت و فرصت بازي و کودکی را از آنان گرفت

. ، فوتبال، پینگ پنگ بلد بـودم کردمیمبازي قبل ازدواج تو مدرسه «
لـی لـی و وسـطی هـم بـازي      . تو مدرسه ورزش خیلی دوسـت داشـتم  

دوست داشـتم بـازي   . ازدواج دیگه هیچوقت بازي نکردمبعد.کردمیم
نفهمیدیم اصالًبعد ازدواج انقد سرمون شلوغ شد گهید).خنددیم(کنم 

بـازي مـی کـنن    هـا بچـه نمیـ بیمـ . یاد اونموقع خیلی می افتم. چی شد
.»)خنددیم(.خوشم میاد

انزوا
که مرحله آنجاییو ازشوندیمازدواج زودهنگام به نوعی دچار انزوا زنان پس از

درسـتی و در مسـیر طبیعـی خـود طـی نشـده اسـت، فـرد         قبل یعنی دوران نوجوانی به
مـاعی و فراینـد   ي اجتهـا مهـارت ي اجتماعی مانند مدرسـه را کـه بـراي رشـد     هاگاهیپا
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و در شـود یمـ اجتماعی شدن ضروري است، رها کرده، در چـارچوب خانـه محصـور    
.ردیگیمیی و افسردگی قرار تنهامعرض انزواي عاطفی،

زدم، بازي ها حرف میقبل ازدواج تو مدرسه با چند تا از بچه«
بخوام با کسی . ولی هنوز سنی نداشتم که بفهمم صمیمیت چیه. کردممی

.م با کسی بریم بیایمهداد که بخوااصالً بابام اجازه نمی.باشمصمیمی
بعد ازدواج هم با کسی دوست نبودم، آخه تو چاردیواري خونه که 

.هم هیچ دوستی ندارماآلن. کسی نیست آدم باهاش دوست بشه
اونجوري که کسی رو داشته باشم که باهاش حرف بزنم، برم بیام، کسی 

.»رو ندارم
)گیريقدرت انتخاب و تصمیم(ريانتخاب گ

آموزد که حق دختر در ازدواج زودهنگام از ابتدا و در ساختار خانواده پدري می
یکی از زنان در .گیري دختر در ازدواج نقشی نداردانتخاب و تصمیم.انتخابی ندارد

:گویدمورد نحوه ازدواج خود می
اي یک دفعهها اومدن خواستگاري، بابام همون اولین بار این«

اون. ها قراره بیان خواستگاريمن اصالً نمی دونستم این. بهشون داد
بابام . من اصالً دوست نداشتم باهاش ازدواج کنم.رفتمموقع مدرسه می

فقط دیدم . شدگفتن من اصالً حالیم نمیشنیدم چی مینمی.به زور داد
تونستم الً نمیمن اص.اینا اومدن خواستگاري تو، منم دادم: بابام گفت

».رو حرف بابام حرف بزنم
رود که حتی بله عروسی را هم مادر به جاي این عدم انتخاب تا آنجا پیش می

:گویدعروس می
وقتی عقدمون رو میخوند .قبل جشن رفتیم محضر عقدمون کردن«

وقتی پرسید وکیلم یا نه؟ من .تا حاال ندیده بودم نمی دونستم چی میگه
.ترسیدم، فقط ترس تو بدنم بودهمش می.ادرم گفت بلهم. شدروم نمی



این دیگه چیه این .گفتم خدایا چجوري میشه چجوري نمیشههمش می
».ترسیدمتاحاال نمی دونستم شوهر چیه، ازدواج چیه، می.دیگه کیه

به علت سن پایین، عدم آگاهی، اعمال خشونت مردان، فقدان شکل گیري هویت 
مراتب گیري زنان در خانواده بهر، قدرت انتخاب و تصمیمو استقالل کودك همس

تر آنکه حتی با افزایش سن زن نیز مناسبات قدرت در خانواده جالب.یابدکاهش می
گویی ترس،.یابدتغییر نکرده و مانند اوایل ازدواج به همان منوال گذشته ادامه می

شده و براي اطاعت از تگیري در وجود کودك تثبیپذیري و واگذاري تصمیماطاعت
ترتیب دور از ذهن نیست که بخشی از اینبه.شودمرد تا انتهاي عمر تربیت می

هایی که در سیستم جامعه به دنبال نهادینه ساختن مردساالري در نظام خانواده و نظام
چراکه در چنین فرایندي .دست باشندهایی ازاینجامعه هستند به دنبال ترویج ازدواج

.تغییر نیستراحتی قابلگردد و بهمردساالري از کودکی در وجود زن تثبیت میپذیرش
:گویدیکی از زنان در مورد نحوه ازدواج زودهنگام دختران خود چنین می

شوهرم زود اینا رو .من دوست نداشتم دخترها زود ازدواج کنند«
من دوست داشتم اینا درس بخونند به یه جایی برسند.دادشوهر می

دو تا دخترهایم که خودشون راضی . دستشون به دهن خودشان بره
گفتن ما اصالً نمی خوایم می.نبودن باباشون به زور شوهرشون داد

گفت من می خوام درس بخونم، درسش هم دخترم می.شوهر کنیم
.باباش نذاشت فقط گذاشت تا اول راهنمایی بخونه.خیلی خوب بود

گفت تو می. من نمی تونستم حرفی بزنمخواست شوهر بدهاینا رو می
ها هم خیلی زد، جلوي بچهاونموقع هم هنوز منو می.نباید حرف بزنی

».حتی جلوي دامادها هم زده.منو زده
از شیره جان خود او را پرورده،ماه در وجود خود پرورده،9مادري که فرزند را 

ر مورد ازدواج دختر خود نظري سالگی رسانده، حق ندارد د14مراقبت نموده و به سن 
:بدهد



147تجربه زیسته زنان در ازدواج زودهنگام    

دامادم وقتی اومد خواستگاري دخترم، مشکل داشت ولی «
دیدم من از باال می. همسایه طبقه پایین ما بودن.اش به ما نگفتنخانواده

گفتم این پسره مثکه به شوهرم می. این یکدفعه با سر می خوره به دیوار
. دمخترم رو شوهر نمیاومدن خواستگاري من گفتم د.دیوونه است

چونکه از روستاي خودمه من باید .شوهرم گفت به تو ربطی نداره
. اونم موجی بود.شوهرش داد. دخترامو جلوي چشم خودم شوهر بدم
دخترم همیشه میگه بابا رو .هم دخترم هم نوه هام بدبخت شدن

».منو بدبخت کرد.بخشمنمی
!اگر انتخاب با من باشد

به او حق انتخاب و قدرت ... اگر پدر، شوهر و ق انتخاب داشتند،این زنان اگر ح
نهادي در جامعه وجود داشت که از آنان حمایت دست کمدادند و یا گیري میتصمیم

:کردند و سبک زندگی خود را چگونه برمی گزیدند؟کند چگونه زندگی می
آگه دوباره به دنیا بیام هیچ کس هم مجبورم نکنه دوست دارم «

سالگی ازدواج کنم فقط 25–20.رس بخونم، انقد زود ازدواج نکنمد
دلم می خواد با یه مردي ازدواج کنم که دست بزن .هم یک بچه بیارم

نمی ذاره .البته وقتی آدم بچه نباشه از خودش دفاع می کنه.نداشته باشه
».که مثل من بهش زور بگن



گیريبحث و نتیجه
کنند نشان چه زنان داراي تجربه ازدواج زودهنگام بیان میوتحلیل آنبررسی و تجزیه

فقر و عوامل اقتصادي، فرهنگ خانوادگی، محلی و قومی و ترس از دهد که می
.مطالعه بوده استترین عوامل رخداد ازدواج زودهنگام در نمونه موردآبرویی مهمبی

تجربه عام .اشته باشدتواند پیامدهاي متنوعی در زندگی زنان دازدواج زودهنگام می
تواند یک دهد که ازدواج زودهنگام میمطالعه از خشونت خانگی نشان میزنان مورد

ارضاي «تواند کارکردخشونت خانگی می. عامل مثبت در بروز خشونت خانگی باشد
موجب که یکی از عواملی استرا در خانواده دچار اختالل کند و» نیازهاي عاطفی

جارياین کارکرد عاطفی در خانواده، عادالنهعنوان کنند کهاهینیستفمشود یم
شود یمکنند در ازدواج زودهنگام مشاهده یمها بیان ینیستفمگونه که همان.شودینم

که عاملی براي جامعهخانواده، فرهنگ و ساختارهاي اقتداري پدرساالرانه در که همان
دوباره.شوندیمبروز خشونت خانگی رخداد ازدواج زودهنگام بودند این بار موجب 

و تردید نسبت به زنان، عوامل اقتصادي و فرهنگی که موجب رخداد شکعدم اعتماد،
.شودیمازدواج زودهنگام شده است باعث بروز خشونت خانگی نیز 

یکی از پیامدهاي معمول ناشی از ازدواج زودهنگام ترك تحصیل دختران و عدم 
.ا استهامکان ادامه تحصیل آن

تواند یکی از مصادیق آزار جنسی ازدواج کودك از منظر روابط زناشویی می
کارکردهايازکه یکی»تنظیم رفتار جنسی«کارکرد در ازدواج زودهنگام .کودکان باشد

ز نمودهاي بارز نابرابري بین زن و مرد است؛ نابرابري که نهاد ا، یکیاستخانوادهمهم
تمایالت جنسی برحسب معیارهاي مردانه تعریف يارضا. زندیخانواده به آن دامن م

این زنان از ربیشت.گیردینمتوجه قرار وجه موردهیچو لذت و رضایت زن بهشودیم
بهنسبتزنرضایتاحرازضرورت. کنندیمرابطه جنسی به گونه یک شکنجه یاد 

زن و با خشونت تمام و تنها هیچ اهمیتی ندارد که برخالف رضایت ارتباط نهبرقراري
بدون توجه به حاالت روحی و جسمی وي رابطه به شدیدترین شکل ممکن پیش 
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بهتجاوزازتوان آن را شکلییمگویند میرادیکالهايینیستفمگونه که رود و آنیم
تجربه . کندیو درواقع، تجاوز را نهادینه مگیردیمعه ما آن را نادیده مجاکهآوردشمار

دهد که رضایت زن نسبت یه برقراري ارتباط یمر ازدواج زودهنگام نشان زنان د
.رو هستندرسد که این زنان روزانه با پدیده تجاوز روبهیماهمیتی نداشته و به نظر 

هرگونهمردان در این حوزه، ازبه دنبال آن هستند، لیبرالهايینیستفمآنچه برخالف
در .گونه امتیازي ندارندهستند و در مقابل زنان هیچي برخوردار آزادي، اختیار و امتیاز

،تفاوت سنیبا وجودشود که مردان آزادي دارند که یممطالعه مشاهده نمونه مورد
گیري دارند ازدواج حق انتخاب و تصمیمدردختر نوجوانی را به ازدواج خود درآورند،

رج از چارچوب خانواده و حتی پس از ازدواج نیز از آزادي برقراري رابطه جنسی خا
برخوردار هستند بدون آنکه زن بتواند اعتراضی کند و یا حتی جامعه مرد را محکوم 

.کند
اند اکثریت زنان کودك همسر موردمطالعه یکی دوسال بعد از ازدواج باردار شده

آنان عالوه بر کودك همسر، .سال بوده است5/16ها و میانگین سن اولین بارداري آن
اند که هنوز خودشان کودك محسوب یعنی زمانی مادر شده.ادر هم هستندکودك م

نسلبقايطورکلیبهوجوامعبقايهموارهدر خانواده که»تولیدمثل«کارکرد .شدندمی
نمونه بارزي از عدم وجود حق کنترل بر کند در ازدواج زودهنگامیمتضمینرابشر

در ازدواج زودهنگام مجبور هستند به خواست زنان کهدرحالی.باروري براي زنان است
رسوم سنتی به ومردان و بر اساس فشار فرهنگ، اجتماع، خانواده، شوهر و آداب

هاي مکرر تن دهند و انتخاب و مسئولیت آگاهانه آنان نقشی در این فرایند يباردار
یکنعنوابهزنانبرايهمسريومادرينقشازدواج زودهنگام ایفايدر.ندارد

درزنانی کند زندگی چنین یمگونه که بتی فریدان اشاره شود و آنیممطرح تکلیف
توانند به تحصیل ادامه یآنان نه مشود،یمخالصه و مادري يدارزندگی زنانه و خانه

ها آن.توانند به چیز دیگري بیندیشندیخانواده مو و نه غیر از خانه، فرزنداندهند



نفس د که از زنان انتظار رشد ندارد و حاصل آن تلف شدن یکمحصول فرهنگی هستن
.انسانی است

.محلی و قومی باشدتواند فرهنگ خانوادگی،یکی از علل ازدواج زودهنگام می
ازدواجکه در نمونه موردمطالعه مشاهده شد زنانی که خودشان در کودکی نحويبه

14تغییر زمانه در سنین کم با وجودز هاي دخترشان نیشان و حتی نوهاند دخترانکرده
توان به ارث رسیدن ازدواج زودهنگام را مرتبط با می. اندکردهازدواجسال 17الی 

کودك همسرموقعیت زنانها ینیستاستدالل فماساس بر.پذیري دانستفرایند جامعه
، ییهاهخانوادچنین در یريپذفرایند جامعهنیز چگونگی و عنوان همسر و مادر به

کند و یزنانگی و مردانگی را به نسل بعد منتقل ممربوط به زن و مرد ويهانگرش
مرزهاي جنسیتی و روابط ،کارزنان و تداوم تقسیميسازنقش اصلی را در فرودست
شود که در آن مادر در یماي تربیت دختري که در خانواده. قدرت میان زن و مرد دارند

داده و درگیر روزمرگی شده و دسترصت تحصیل و رشد را از، فکردهازدواجکودکی 
هاي خانواده ندارد و مورد تبعیض گیريبیند که مادر نقشی اساسی در تصمیمیمدختر 

خود را متناسب با قواعد نظام پدرساالري گیرد نقش جنسیتییمو محدودیت پدر قرار 
»ینینشخانهایدئولوژي«س نقشاسابر.کندیمآموزد و آن را بازآفرینی یمخوبی به

خانواده، مدرسه و :مانندیريپذدیگر، مجاري جامعهبیانایدئولوژیک و بهيهادستگاه
در تثبیت آموزند و ینمگذرد به او یمچیزي متفاوت ازآنچه در خانواده دختر ها رسانه

که شودیصورت که از کودکی به دختران یاد داده م؛ بدینرنداین ایدئولوژي نقش دا
، نقش اصلی به دست آورندییروبا کمخواهندیهرچه م،باید مطیع و مهربان باشند

.همسري و مادري است و باید از پدر و شوهر و حتی از برادر اطاعت کنندهاآن
تواند شامل این استثمار می.شودازدواج زودهنگام اغلب باعث استثمار کار زن می

آنچه این استثمار را .ی یا اشتغال خارج از منزل باشدروستایاستثمار کار خانگی،
گونه که مارلین فرنچ آن.هاي زنان است» تضاد نقش«و » فشار نقش«کند دوچندان می

اما همین ،کننده و ناخوشایندي نیستطورکلی، کار خستهکار منزل به«: دارد کهعقیده
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ردسال دارد، وقتی مجبور خيهاکار وقتی پول و فضا محدود است، وقتی مادري بچه
است پس از هشت ساعت یا بیشتر کار بیرون،

طور که بهها از اینزن. کندیکار منزل انجام دهد، دشوار و پرزحمت جلوه م
دارند، شکایت دارند؛ زیرا هم باید فرد مسئولیت کارهاي خانه را به عهدهمنحصربه

کسی که در . کار در منزل عادالنه نیستکه تقسیمچندین برابر کار انجام دهند و هم این
و آیدیصورت مستخدم سایرین درمطور خودکار بهمنزل مسئول کارهاي خانه است، به

» .است، پس زن باید بدون پاداش و احترام کاري را انجام دهدمزدیچون کار منزل ب
.)306ـ 305: 1373فرنچ، (

یعنـی دوران نوجـوانی   5له مرحناجتماعی اریکسو-نظریه رشد روانیبر اساس 
ازدواج کودکان، کودك درست زمانی کـه  در.استگشتگیهویت در برابر گممربوط به 

و باید هویت خود را بیابد بـدون گذرانـدن مناسـب ایـن     شودیموارد مرحله نوجوانی 
کـودك زمـانی کـه بایـد در دوران     .گـردد یمـ دوران وارد دوره بعدي یعنی بزرگسـالی  

، ناگهـان و  دیگر، خود را حس کنـد عبارتو بهبپردازدشف استقالل خود به کنوجوانی
و چـون هویـت   گـردد یمي ویژه آن هاتیمسئولبدون آمادگی وارد دوران بزرگسالی و 

شخصی شکل نگرفته و حس استقالل و کنترل و حسی قوي نسبت به خود کـه بایـد از   
فرد با عـدم  ،شود رخ ندادهایجاد هاي شخصی، تشویق و پشتیبانی مناسب کاوشطریق 

اي اطمینان به باورها و تمایالت خود و حسـی ضـعیف نسـبت بـه خـود وارد زنـدگی      
دور از ذهـن  نیبنـابرا .در موضع ضـعف و تـابع مـرد قـرار دارد    ،همکه در آنشودیم

نیست که احتمال خشونت خانگی در همه ابعاد آن، استثمار زن و جـنس دوم بـودن او   
.ابدیش مراتب افزایبه

یعنـی 6مرحلـه  پس از مرحله نوجوانیاجتماعی اریکسون-نظریه رشد روانیبر اساس 
ازدواج زودهنگـام بـه   زنـان پـس از  . استتعلّق در برابر انزوادوران اولیه بزرگسالی مربوط به 

درستی و در مسـیر  که مرحله قبل یعنی دوران نوجوانی بهو ازآنجاییشوندیمنوعی دچار انزوا 
ي هامهارتي اجتماعی مانند مدرسه را که براي رشد هاگاهیپابیعی خود طی نشده است، فرد ط



شده رها کرده و در چارچوب خانه محصوررا اجتماعی و فرایند اجتماعی شدن ضروري بوده 
دختر در ازدواج زودهنگام از .ردیگیمیی و افسردگی قرار تنهااست در معرض انزواي عاطفی،

گیري دختـر  انتخاب و تصمیم.آموزد که حق انتخابی نداردساختار خانواده پدري میابتدا و در 
به علت سن پایین، عدم آگاهی، اعمال خشونت مـردان، فقـدان شـکل    .در ازدواج نقشی ندارد

مراتـب  گیري زنان در خانواده بهگیري هویت و استقالل کودك همسر قدرت انتخاب و تصمیم
آنکه حتی با افزایش سن زن نیـز مناسـبات قـدرت در خـانواده تغییـر      تر جالب.یابدکاهش می

پـذیري و  اطاعـت گویی ترس،.یابدنکرده و مانند اوایل ازدواج به همان منوال گذشته ادامه می
شده و مانند یک کودك براي اطاعت از مرد حتی گیري در وجود کودك تثبیتواگذاري تصمیم

درواقع کودك همسـر پـس از ازدواج نیـز در    .شودبیت میبرخالف میل خود تا انتهاي عمر تر
راه بـودن و اطاعـت کـردن را تمـرین     کنـد سـربه  پذیري که مرد آن را مدیریت میفرایند جامعه

هایی که ترتیب دور از ذهن نیست که بخشی از نظاماینبه.شودکند و در وجودش تثبیت میمی
دساالري در نظام خانواده و جامعه هستند به دنبـال  در سیستم جامعه به دنبال نهادینه ساختن مر

چراکه در چنین فرایندي پذیرش مردسـاالري از کـودکی   .دست باشندهایی ازاینترویج ازدواج
نقش سرپرسـتی مـرد   ها این ینیستفم.تغییر نیستراحتی قابلگردد و بهدر وجود زن تثبیت می

ها، قـدرت خـانواده بایـد بـین اعضـا      ازنظر آنکشند ویمرا به چالش و اقتدار وي در خانواده 
.صورت یکسان توزیع شود و نباید قدرت در دست مردان متمرکز باشدبه

زن را در تاًیکه دو نقش همسري و مادري نهاعقیده دوبواراین توان گفتمجموع میدر
زن است، جنسی يهایژگییافته کار و وازدواج غارت سازمانوداردیقید و اسارت نگاه م

گفت که در مورد ازدواج توانیمصورت کلی افراطی به نظر برسد ولی ممکن است به
این » نهادي«و » فرهنگی«در مورد ازدواج برنارداساس نظریه جسیبر.زودهنگام صادق است

گردد بلکه کیفیت ازدواج و شرایط یمخود نیست که موجب انقیاد زنان خودينفس ازدواج به
مجموع و با توجه به نظریه در.هاي انقیاد زنان را فراهم نمایدینهزمتواند یمآن است که 

شخصی یا خانوادگی تحلیل نمود صرفاًمنزله یک تصمیم ازدواج کودك را نباید به،سیستمی
ي هاستمیس.ي گوناگون در یک جامعه دانستهاستمیسبلکه باید آن را محصول روابط 

یی هستند که هاستمیسازجمله ... نگ، دین، سیاست، قوانین و خانواده، مدرسه، محله، فره
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آن بر بروز ریتأثو هاستمیسدر این پدیده دخیل باشند و تحلیل صحیح روابط این توانندیم
.تر شدن زوایاي این پدیده یاري رساندبه روشنتواندیمازدواج زودهنگام 
ازدواج زودهنگام و کاهش توان گفت که براي جلوگیري از رخداد بنابراین می

بررسی بایست با نگاه سیستمی همه اجزاي سیستم را موردها و پیامدهاي آن میآسیب
، به ویژههابخشی از این فرایند مرتبط با آموزش و ارتقاي فرهنگی خانواده.قرارداد

توانند در از سوي دیگر نقشی که مدارس می.کرده استدرآمد و کمتر تحصیلاقشار کم
موزش دختران و حمایت آنان خصوصاً با پیگیري شرایط دانش آموزان و علل ترك آ

.قابل توجه استتحصیل آنان از سوي مشاورین و مددکاران مدارس ایفا نمایند
تواند به نشین میاي خصوصاً در محالت حاشیههاي محلهبینی خدمات و حمایتپیش

مسئوالن و مراجع هی بخشی جامعه،آگا.پیشگیري از ازدواج زودهنگام یاري رساند
ها و تواند به تغییر نگرشمذهبی نسبت به عواقب و پیامدهاي ازدواج زودهنگام می

وجه ازدواج کودك هیچکه بهنحوينهایت تغییر قانون بهدر.تغییر فرایندها یاري رساند
.باشدهاي مؤثري در این زمینهتواند گامرا توجیه نکرده و به رسمیت نشناسد می

پیشنهادها
رسانی و آگاهی اطالع.ها و فرهنگ مقدم بر هر اقدامی استتغییر نگرش-

هاي مذهبی و عموم جامعه نسبت به پیامدهاي ازدواج بخشی مسئوالن، مراجع و پایگاه
.ها یاري رساندتواند به تغییر نگرشزودهنگام می

ازدواج زودهنگام به نظر با توجه به نتایج مطالعه در مورد پیامدهاي منفی -
سال را با هیچ تمهیدي به رسمیت 18که ازدواج زیر نحويرسد تغییر قانون بهمی

.رودنشناسد گامی اساسی براي کاهش این پدیده به شمار می



با توجه به علل شایع ازدواج زودهنگام ارائه خدمات حمایتی اقتصادي و -
تواند به کرده میدرآمد و کمتر تحصیلکمهايخانوادهبویژهها آموزشی به خانواده

.هاي این پدیده یاري رساندکاهش آسیب
مانند آموزش والدین در مورد : هاي پیشگیرانه براي والدینارائه آموزش-

نیازهاي کودك و نوجوان و مراحل رشد شخصیت، سن و شرایط مناسب ازدواج 
زدواج به آن مجهز باشند و هایی که فرزندانشان باید پیش از امهارتفرزندان،
هایی که والدین را براي حمایت و همراهی فرزندان براي یک ازدواج مناسب آموزش

هاي تواند از طریق مدارس، فرهنگسراها و سازمانها میاین آموزش.کندآماده می
.نهاد ارائه شودمردم

تران مانند آموزش دخ: هاي پیشگیرانه براي دختران نوجوانارائه آموزش-
هاي زندگی آموزش مهارت،گوناگوننوجوان در مورد حقوق و نیازهاي خود در سنین 

براي تقویت آنان جهت مقابله با مشکالت، تقویت خودکنترلی و خودمراقبتی جهت 
معرفی راهکارها و نهادهایی که در اصطالح اغفال دختران نوجوان،جلوگیري از به

گیري آنان یا دیگران و تحدید قدرت تصمیمهنگام بروز مشکل، یا اجبار خانواده
تواند از طریق مدارس، ها میاین آموزش.ها استفاده کنندبتوانند از حمایت و یاري آن

.نهاد ارائه شودهاي مردمفرهنگسراها و سازمان
زنان نهادي که در جهت حمایت از حقوق دختران وهاي مردمتأسیس سازمان-

تواند در دو حوزه پیشگیري و ها میاین فعالیت.ؤثري انجام دهندهاي مبتوانند فعالیت
اي، تحقیقات اجتماعی و اقدام اجتماعی گروهی، جامعههاي فردي،مداخله و با روش

چنین .توانند در این حوزه نقش مؤثري ایفا نمایندمددکاران اجتماعی می.انجام شود
تواند از رخداد و دختران نوجوان میهاسازمانی در بخش پیشگیري با آموزش خانواده

هاي زنانی را که در تواند آسیبدر حوزه مداخله می.ازدواج زودهنگام پیشگیري نماید
هایی که در میان روش.اند کاهش دهد و از آنان حمایت کندکردهازدواجکودکی 

چراکه توانند استفاده کنند روش اقدام اجتماعی از اهمیت زیادي برخوردار است می
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هاي خود را درباره مشکالت یا نیازها، از طریق ارائه یافتهمددکار اجتماعی از این طریق
هاي اجرایی در سطح کالن جامعه مطرح پیشنهاد، تصویب قوانین، تدوین برنامه

عنوان مثال تالش براي تغییر به.تواند تأثیرگذاري وسیعی داشته باشدنماید و میمی
سال در هر شرایطی ممنوع باشد ازجمله 18اي که ازدواج زیر گونهقانون سن ازدواج به

.اقدامات در این زمینه است
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