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Abstract
Child marriage is one of the major challenges in the family
institution and in society. Child marriage has been widespread
throughout the history of societies depend on time and place. But its
increase in society, especially for reasons such as poverty and the
widespread age difference is considered a threat to the institution of
the family and society. In this article, child marriages across the
country are reviewed based on valid statistical yearbooks. The results
of statistical analysis show that the trend of child marriage has been
increasing since 2011 until 2019 and Khorasan-e-Razavi, East
Azarbaijan, Sistan and Baluchestan and Khuzestan provinces are
among the provinces with the highest rates of child marriage. Yazd
and Semnan provinces have the least statistics.
East Azarbaijan province ranks second in early marriage and child
marriage as well as in divorce in the age group of 10 to 14 years.
Within the provinces, child marriage is more common in the cities of
Malekan, Bostanabad, Sarab and Charoimagh and the highest divorce
rate was observed in early marriages in Varzaghan, Malekan, Sarab,
Khodafarin, Kaleibar and Hashtrood. Therefore, for preventing,
adjustment and controlling of unintended and unwanted child
marriage in the community and proper management of families with
child marriage, it seems that education and promotion of life skills and
communication of child marriage families, education and awareness
of different groups of people about child marriage outcomes, Social,
Legal and Economic Prevention of child marriage based on economic
poverty, creation of a database and observation of issues and problems
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of child marriage, employing religious leaders and community Imams
in changing the stereotypes , Creating a legal obligation to deliver
courses Life and marital harassment, banning abnormal age at
marriage and marrying under 14, and forming medical, psychological,
social, and cultural committees to guide families on the path to
successful marriage are the ways in which the abnormal childmarriage rate can be decreased, Controlled and modified.
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بررسی کودکهمسری در کشور با تأکید بر استان آذربایجان شرقی
کمال کوهی

1

چکیده
کودکهمسری یکی از چالشهای اساسی در نهاد خانواده و در جامعه است .کودکهمسری
در طول تاریخ جوامع وجود داشته و بسته به مقتضیات زمانی و مکانی نیز وجود خواهد داشت،
اما افزایش آن در جامعه به ویژه به دالیلی مانند فقر و وجود اختالف فاحش سنی یک تهدیدی
بر نهاد خانواده و جامعه تلقی میشود .در این نوشتار ،آمار کودکهمسری در کل کشور بر
اساس سالنامههای آماری معتبر بررسی شده است .نتایج بررسی آماری نشان میدهد که روند
کودکهمسری از سال  0931تا سال  0931روند صعودی را طی کرده و استانهای خراسان
رضوی ،آذربایجان شرقی ،سیستان و بلوچستان و خوزستان تا سال  0931در زمره استانهایی
قرار دارد که بیشترین نرخ کودکهمسری در آنها اتفاق افتاده است .در این میان استانهای
یزد و سمنان کمترین آمار را به خود اختصاص دادهاند.
استان آذربایجان شرقی در ازدواج زودهنگام و کودکهمسری و همچنین در طالق گروه
سنی  01تا  01سال در رتبه دوم کشور قرار دارد .در داخل شهرستانهای استان نیز
کودکهمسری در شهرستانهای ملکان ،بستانآباد ،سراب و چاراویماق بیشتر رایج است و
باالترین درصد طالق نیز در ازدواجهای زودهنگام در شهرستان ورزقان ،ملکان ،سراب،
خداآفرین ،کلیبر و هشترود مشاهده شده است .بنابراین برای پیشگیری ،تعدیل و کنترل
کودکهمسریهای غیر منطقی و ناخواسته در جامعه و مدیریت صحیح خانوادههای کودکهمسر
به نظر میرسد آموزش و ارتقای مهارت زندگی و ارتباطی خانوادههای کودکهمسر ،آموزش و
ارتقای آگاهی اقشار مختلف در خصوص پیامدهای کودکهمسری ،پیشگیری اجتماعی ،قانونی
و اقتصادی از وقوع کودکهمسری با اختالف فاحش سنی و کودکهمسری به دالیل فقر
اقتصادی خانواده ،ایجاد بانک اطالعاتی و رصد مسائل و مشکالت فرایند کودکهمسری،
 .0دانشیار ،دانشکده حقوق و علوم اجتماعی ،مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز و عضو قطب
علمی جامعهشناسی سالمت ،تبریز ،ایران.
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استفاده از رهبران دینی و ائمه جماعات در تغییر باورهای کلیشهای حاکم ،ایجاد تکلیف قانونی
برای گذاراندن دورههای آموزشی مهارتهای زندگی و زناشویی ،ممنوعیت فواصل سنی غیر
طبیعی سن زوج و زوجه در ازدواجهای زیر  01سال و تشکیل کمیتههای پزشکی ،روانشناختی و
اجتماعی و فرهنگی برای هدایت صحیح خانوادهها در مسیر ازدواج موفق از جمله راهکارهایی
است که میتوان نرخ کودکهمسریهای غیر طبیعی را کنترل و تعدیل نمود.

واژگان کلیدی
کودکهمسری ،ازدواج ،ازدواج زودهنگام ،طالق ،خانواده ،اختالف سنی
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مقدمه
نهاد خانواده ،رکن بنیادین اجتماع بشری است و به دلیل پیوستگی که با حیات
اجتماعی دارد ،تغییرات و تحوالت جامعه میتواند موجب تغییر در نوع ساختار و
کارکردهای خانواده گردد .در سالهای اخیر کشور ما تغییرات و تحوالت گستردهای را
تجربه نموده است که به طور طبیعی میتواند این عنصر پایهای فرهنگ ،یعنی خانواده
را متحول سازد .تغییرات در نوع ساختار و کارکردهای خانواده ،مشکالت و ظرفیتهایی
را در کانون خانواده ایجاد میکند .به عبارتی دیگر پارهای از تحوالت ،مثبت و برخی
دیگر منفی ارزیابی میشود و در صورت استفاده بهینه از ظرفیتها ،فرصتها و امکانات،
شرایط مطلوب مادی و معنوی در زندگی خانوادگی فراهم میشود و در صورت غفلت از
ساختارهای تأثیرگذار در تضعیف نهاد خانواده ،بنیانهای آن روز به روز متزلزل میشود
(.)0
اجتماعی و در وضعیت کلی جامعه اثر میگذارد .خانواده اگر نتواند کارکردهای اساسی
خودش را در جامعه به خوبی ایفا نماید ،جامعه را دچار مشکالت عدیده مینماید .به
عبارتی دیگر در صورتی جامعه سالم خواهد بود که از خانواده سالم برخوردار باشد .به
بیان دیگر یکی از عوامل سعادت و تکامل یا سقوط و فروپاشی جامعه را میتوان در
چگونگی خانوادهها دید .خانواده نیز به نوبه خود در هر جامعه تحت تأثیر آن جامعه
است .خانواده در ارتباط تنگاتنگی با نهادهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی
بوده و این نهادها اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر خانواده دارند (.)2
فرایند تشکیل خانواده و ازدواج به عنوان یکی از مراحل اساسی زندگی افراد در
جامعه و تأثیرگذار بر روی سایر فرایندها و پدیدههای جمعیتی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی است که همواره مورد عالقه و توجه محققان رشتههای مختلف علوم اجتماعی
بوده است .یکی از دالیل اهمیت یافتن این مطالعات ،تغییرات سریع این فرایند تشکیل
خانواده در جریان فرایند نوسازی و توسعه جوامع مختلف بوده است .در کشورهای در

کمال کوهی

وضعیت خانواده ،به عنوان یکی از نهادها و ارکان مهم هر جامعه ،در سایر نهادهای
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حال توسعه ،در اثر تعامل عوامل و شرایط درونی با تأثیرات بیرونی ،خانواده دچار
تغییرات شده است و میرود تا به طور اساسی دگرگون شود (.)9
جامعه از نگاه الگوی غربی از افراد تشکیل شده است ،در حالی که در نگاه اسالمی
سلول اصلی پیکره اجتماع ،خانواده میباشد که این همان وجه تمایز میان جوامع
انسانی و اجتماعات حیوانی میباشد .خانواده ،سلول تشکیلدهنده جامعه میباشد ،نه
افراد و به خاطر همین ،بخش زیادی از استعدادهای بشریت در دل خانواده شکل گرفته
بررسی کودکهمسری در کشور با تأکید بر استان آذربایجان شرقی

و جامعه صورت انسانی یافته است .به خاطر همین اسالم توجه ویژهای به خانواده کرده
است (.)1
جامعهشناسان کارکردهای مهم خانواده را تنظیم رفتار جنسی ،تولید مثل ،حمایت
و مراقبت ،ایجاد آرامش روانی ،ارضای نیازهای عاطفی ،جامعهپذیری و کنترل و نظارت
میدانند ،البته به این موارد باید نقش بیبدیل خانواده در پرورش معنوی را نیز افزود.
تحوالت خانواده در دهههای اخیر تمام کارکردهای یادشده را در معرض آسیب قرار
داده است .کاهش پیوندهای خانوادگی در دهههای اخیر ،خانواده را بیش از پیش تنها
گذاشته و در حل مشکالت خود ناتوانتر ساخته است .غلبه فرهنگ فردگرایی بیش از
هر چیز در حس استقاللطلبی و فرار از تعهدات مؤثر بوده است .همین فرهنگ،
زمینههای کمشدن حس تعاون اجتماعی و پیوندهای گروهی را فراهم کرده است .از
سوی دیگر ،به نظر میرسد سیاستهای حمایتی دولتها از قشرهای آسیبپذیر ،در
مجموع نهتنها به کارآمدی خانواده نینجامیده است ،بلکه نسلی را پرورده است که برای
حل مشکالت مختلف زندگی از جمله اشتغال و ازدواج ،چشم به یاری دولت دوخته و
توان ذاتی خود را به کار نمیگیرند .تضعیف جایگاه والدین که در تحقق آن ،نهادهای
فرهنگی و تبلیغی بیش از دیگران مقصرند افزون بر کاهش نظارت کیفی آنان بر روند
پرورش نسل جدید ،به کمشدن اهتمام آنان به فرزندان و نیز به کاهش پیوند خانوادگی
میانجامد .اینها و دهها مسأله دیگر نشاندهنده افقهایی تیره فراروی آینده خانوادههاست
(.)5
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ازدواج ،واقعهای اجتماعی ،زیستی و فرهنگی است که نقش آن در تشکیل خانواده
از اهمیت اساسی برخوردار است .بقای جامعه به خانواده بسته است و بقای خانواده نیز
به وجود ازدواج.

در عصر حاضر ،نظام خانواده دچار مشکالت و چالشهای اساسی گردیده و حتی
گاه اساس و تمامیت آن نیز به زیر سؤال رفته است .در این میان کودکهمسری به
آمار مربوط به آن ،نشان از روند صعودی با شیب تند دارد .بررسی آمارهای کودک
همسری در کشور بیانگر آن است که سهم ازدواج دختران در گروه سنی  01-01نسبت
به کل ازدواجهای ثبتشده در سال  0931از  1/5درصد به  5/5درصد در سال 0935
افزایش یافته است .اسفبارتر این است که تعداد ازدواجهای زیر  01سال در کل کشور
در سال  0932از  210فقره به  291فقره در سال  0935رسیده است .بررسی جایگاه
استانها در کودکهمسری نشان میدهد که استان خراسان رضوی رتبه اول و استان
آذربایجان شرقی در رتبه دوم ،سیستان و بلوچستان رتبه سوم و خوزستان رتبه  1در
سطح کشور را به خود اختصاص دادهاند .تهران در رتبه هشتم و سمنان نیز در رتبه
آخر قرار دارد.

کمال کوهی

عنوان پدیدهای است که در میان بحرانها ،حائز اهمیت بیشتری است ،به طوری که
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بررسی کودکهمسری در کشور با تأکید بر استان آذربایجان شرقی

منبع اینفوگرافی ()1

معیار جهانی سن ازدواج 01 ،سال است ،اما اغلب کشورها یا سن ازدواج را پایینتر
از آن و یا بیشتر از آن تعیین کردهاند .در ایران اوایل انقالب سن ازدواج برای دختران 3
و برای پسران  ،05یعنی همان سن تکلیف شرعی بوده است ،اما بعدها این سن برای
دختران به  09سال تمام تغییر پیدا کرد و برای پسران نیز همان سن تکلیف شرعی
یعنی  05سال تمام باقی ماند .برای اساس ماده  0110قانون مدنی ،حداقل سن ازدواج
دختران  09سال تمام و برای پسران نیز  05سال تمام است ،اما ازدواج کودکان زیر این
سن بکلی منع نشده است و میتواند با اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت و با
تشخیص دادگاه صالح ازدواج دختران را صورت داد .بر اساس این قانون ،کودکهمسری
به آن دسته ازدواجهایی گفته میشود که شرایط سنی پیشبینیشده ازدواج در قانون
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اساسی (برای دختران  09سال و برای پسران  05سال) رعایت نشده و قبل از رسیدن
به سنین مذکور ازدواج صورت بگیرد.
بررسی وضعیت موجود کودکهمسری در استان آذربایجان شرقی
1ـ ازدواج
از بررسی ویژگیهای زناشویی کشور و استان آذربایجان شرقی در جداول  0و 2
چند نکته را میتوان استنباط کرد:
بیشترین میزان ازدواج ثبتشده در کشور در استان خراسان شمالی و کمترین
میزان نیز به استان تهران تعلق دارد .در این میان استان آذربایجان شرقی با 01/179
درصد در رتبه  07قرار دارد.
استان خراسان شمالی در میزان ازدواج ثبتشده در نقاط شهری و روستایی نیز در
به استان قم اختصاص دارد .استان آذربایجان شرقی در میزان ازدواج ثبتشده در نقاط
شهری در رتبه  29و در نقاط روستایی در رتبه  00کشوری قرار دارد .این امر نشان
میدهد که میزان ازدواج ثبتشده در نقاط شهری استان به مراتب کمتر از نقاط
روستایی بوده است.
بیشترین میزان ازدواج ثبتشده در گروه سنی  01-01سال در کشور به استان
خراسان رضوی و کمترین آن در استان سمنان مشاهده شده است .بنابراین در
کودکهمسری استان خراسان رضوی در رتبه اول و استان سمنان در رتبه آخر قرار
دارد .استان آذربایجان شرقی در خصوص کودکهمسری بعد از استان خراسان رضوی
در رتبه دوم قرار دارد .آمارها نشان میدهد که استان خراسان رضوی و استان
آذربایجان شرقی با مشکل شیوع کودکهمسری مواجه هستند.
بقیه اطالعات در جداول  0و  2منعکس شده است.

کمال کوهی

رتبه اول قرار دارد و کمترین میزان در فقاط شهری به استان تهران و در نقاط روستایی
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 -1-1پراگندگی ازدواج در گروه سنی  11سال و کمتر بر حسب سن زوجه:
جدول  9ازدواج در گروه سنی  01سال و کمتر را بر حسب سن زن و محیط جغرافیایی
نشان میدهد .در این جدول:
ـ بیشترین میزان ازدواج دختران در سن زیر  01سال نسبت به کل جمعیت ازدواج
کردهها به ترتیب به استان سیستان و بلوچستان و استان زنجان و کمترین میزان نیز به
استانهای قزوین ،خراسان جنوبی ،یزد و سمنان که میزان آنها صفر است ،تعلق داشته
بررسی کودکهمسری در کشور با تأکید بر استان آذربایجان شرقی

است.
ـ بیشترین میزان ازدواج دختران در سال  0935در گروه سنی  01تا  01سال به
ترتیب به استانهای زنجان ،آذربایجان شرقی ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،اردبیل
و همدان اختصاص یافته است .میزان ازدواج دختران در گروه سنی  01تا  01سال در
این استانها نسبت به کل ازدواجها باالی  %01بوده است .کمترین میزان نیز به ترتیب
به استانهای تهران ،اصفهان ،سمنان و چهارمحال و بختیاری با میزانی کمتر از 9
درصد تعلق داشته است.
ـ در جمعبندی نتایج به دستآمده از جدول  9میتوان گفت که از کل ازدواجهای
ثبتشده زیر  05سال ،یعنی زیر  01به عالوه  01تا  01سال در سال  0935استانهای
زنجان ،آذربایجان شرقی و خراسان رضوی پیشتاز هستند و استانهای تهران ،اصفهان و
سمنان از این حیث در رتبههای آخر قرار دارند.
 -1-2تعداد ازدواجهای ثبتشده بر حسب سن در زمان ازدواج کل کشور و
استان آذربایجان شرقی در سال  :1931بررسی تعداد ازدواجهای ثبتشده زیر 01
سال در کل کشور در سال  0931نشان میدهد که تعداد ازدواجهای زیر  01سال در
سال  0932از  210فقره به  071فقره کاهش یافته است ،اما روند ازدواجهای زیر 01
سال از سال  0939تا سال  0931افزایشی بوده و از  071فقره به  291فقره رسیده
است .روند ازدواجهای زیر  01سال دوباره در سال  0931در کل کشور به  207فقره
کاهش پیدا کرده است .از  291فقره ازدواج زیر  01سال در سال  ،0935سهم استان
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آذربایجان شرقی به کل کشور  0/21بوده است .این سهم در سال  0931به 9/13
افزایش پیدا کرده است .همچنین تعداد ازدواجهای ثبتشده در گروه سنی  01تا 01
سال از سال  0932تا سال  0931به جز سال  0935روند کاهشی داشته ،به طوری که
از  10291فقره به  95999فقره کاهش یافته است .در استان آذربایجان شرقی نیز
تعداد ازدواجهای  01تا  01سال در سال  0935به  1012فقره رسیده بود که در سال
 0931به  9125فقره کاهش یافته است ،اما این میزان کاهش باعث نشده است که
استان آذربایجان شرقی از رتبه دوم کشوری خارج شود.

کمال کوهی

 -1-9تعداد ازدواجهای ثبتشده بر حسب سن زوجه و شهرستان :نتایج
توصیفی به دستآمده از تحلیل جدول  5بیانگر این است که در سال  0931ازدواجهای
زیر ده سال در شهرستانهای هشترود ،آذرشهر ،بستانآباد ،بناب ،مرند ،ملکان و هریس
مشاهده شده است .در این میان هشترود با دو فقره در رتبه نخست و بقیه نیز هر کدام
با یک فقره در رتبه دوم قرار دارند.
بررسی نسبت ازدواج زیر  05سال در مقایسه با کل ازدواجهای سال  0931نشان
میدهد که شهرستان ملکان با  21/01درصد در رتبه نخست و بستانآباد با 21/50
درصد در رتبه دوم ،سراب با  21/05درصد در رتبه سوم و چاراویماق با  21/15درصد
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در رتبه چهارم قرار دارد .به عبارت دیگر بیشترین میزان شیوع کودکهمسری در این
چهار شهرستان استان است .از هر  9ازدواج تقریباً  0ازدواج در شهرستان ملکان در زیر
سن  05سال انجام میشود .در چاراویماق نیز از هر  5ازدواج  0ازدواج در زیر سن 05
سال صورت میگیرد.
 -1-1توزیع اختالف سنی زوج و زوجه در سال  :1931بررسی تطبیقی سن
زوج و زوجه در جدول  1نشان میدهد که همگنی سنی بین دختر و پسر در میان
بررسی کودکهمسری در کشور با تأکید بر استان آذربایجان شرقی

ازدواجهای  01تا  01سال زیر  %01است ،یعنی اگر میانه سنی زوجه  02در گروه سنی
 01تا  01سال را در نظر بگیریم و در گروه سنی بعدی ،یعنی  03-05ساله را  07در
نظر گرفته شود ،اختالف سنی  5سال در بین  %01مزدوجین طبیعی و کامالً نرمال
است ،اما در بقیه ازدواجها اختالف سنی فاحشی وجود دارد .به عبارت دیگر در بین
 2111فقره ازدواج ،اختالف سنی زوج و زوجه  01سال و در بین  0191فقره ازدواج
اختالف سنی  05سال و در  010فقره نیز اختالف سنیشان  21سال بوده است.
 21/10درصد از ازدواجهای ثبتشده در گروه سنی  01تا  01سال دارای اختالف
سنی  05سال و  2/73درصد نیز دارای اخالف سنی  21سال هستند .این میزان از
اختالف سنی در ازدواجها غیر نرمال و غیر طبیعی است و احتمال وقوع طالق در چنین
خانوادههایی به مراتب بیشتر خواهد بود.
 -1-5سن زوج در زمان ازدواج برای گروه سنی  11تا  11سال زوجه :بررسی
جدول  7نشان میدهد که اختالف فاحش سنی بین دختر و پسر در زمان ازدواج وجود
دارد .به عبارت دیگر در یکسو ازدواجهای پسران با دختران گروه سنی  01تا  01سال
در شهرستان آذرشهر حاکی از اختالف سنی بیشتر از  01سال است ،یعنی از هر 011
ازدواج ،تقریباً  99ازدواج اختالف سنیشان بیش از  01سال است .این رقم برای
شهرستان اسکو 21/91درصد است .بیشترین میزان اختالف سنی پسران ازدواج کرده با
دختران ازدواج کرده گروه سنی  01تا  01سال در بین زوجین شهرستانهای ملکان با
 19/13درصد ،مرند با  97/51درصد ،میانه با 91/12درصد و اهر با  99/10درصد
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مشاهده شده است و کمترین میزان نیز به ترتیب به شهرستانهای چاراویماق با 01/12
درصد ،اسکو با  21/91درصد و ورزقان با  21/12درصد تعلق داشته است.
2ـ طالق
 -2-1طالق در بین گروه سنی  11تا  11سال (کودکهمسری) :بررسی میزان
طالق در ازدواجکردههای گروه سنی  01تا  01سال نشان میدهد که0 :ـ تعداد طالقها
از  0219در سال  0932به  0217فقره در سال  0939رسیده است؛ 2ـ میزان طالق در
گروه سنی  01الی  01ساله از سال  0931تا سال  0931روند کاهشی را طی کرده
است؛ 9ـ در بین استانهای کشور استان خراسان رضوی و استان آذربایجان شرقی در
تعداد طالقهای ثبتشده گروه سنی  01تا  01ساله به ترتیب رتبه اول و دوم را به
خود اختصاص دادهاند .کمترین تعداد طالق به استان یزد ،سمنان و چهارمحال
بختیاری تعلق دارد؛ 1ـ از تعداد کل طالقهای ثبتشده ،یعنی  1115مورد در استان
است؛ 5ـ اگر تعداد ازدواجهای این گروه سنی در نظر گرفته شود و میزان طالق
محاسبه گردد ،عددی برابر با  9/2درصد به دست میآید .به عبارت دیگر از هر 011
ازدواج صورتگرفته در گروه سنی  01تا  01سال تقریباً  9ازدواج به طالق ختم شده
است ،البته الزم به توضیح است که درصد این نوع ازدواجها بعد از  01الی  05سال
نشاندهنده میزان واقعی طالق آنها خواهد بود.
 -2-2تعداد طالقهای ثبتشده بر حسب سن زوجه در استان به تفکیک
شهرستانها :همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،تعداد ازدواج در گروه سنی
 01تا  01سال در سال  0935برابر  1337فقره بود که در سال  0931به  1115فقره
کاهش پیدا کرده است .بر همین اساس تعداد طالقهای این گروه سنی نیز از 099
فقره به  001فقره کاهش یافته است .همچنین تعداد طالق در زیر  01سال در سالهای
 0935و  0931نیز صفر بوده است.

کمال کوهی

آذربایجان شرقی در سال  001 ،0931فقره طالق مربوط به گروه سنی  01تا  01سال
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نتایج به دستآمده از جدول 01نیز حاکی از آن است که شهرستانهای ورزقان با
 ،7/92ملکان با  ،1/11سراب با  ،1/91خداآفرین با  ،9/71کلیبر با  9/11و هشترود با
 9/13به ترتیب بیشترین درصد طالق را در گروههای سنی  01تا  01ساله داشته است
و کمترین میزان نیز به شهرستانهای شبستر ،عجب شیر ،جلفا با صفر درصد ،میانه با
 1/52و تبریز با  1/11درصد اختصاص داشته است .بنابراین میتوان گفت شهرستانهای
مشکلدار در این خصوص شهرستان ورزقان ،ملکان ،سراب ،خداآفرین ،کلیبر و هشترود
بررسی کودکهمسری در کشور با تأکید بر استان آذربایجان شرقی

هستند .همچنین درصد طالق ثبتشده به تفکیک مناطق شهری و روستایی (جدول
 )00در سال  0935نشان میدهد که میزان طالق در گروه سنی  01تا  01سال در
نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی در استان آذربایجان شرقی بوده است.
دیدگاهها و پیامدهای کودکهمسری
دو دیدگاه در خصوص کودکهمسری و ازدواجهای زود هنگام وجود دارد :دیدگاه
سنتی که کودکهمسری را به عنوان فرصت و دیدگاه مدرن که کودکهمسری را به
عنوان تهدید مطرح میکند.
افراد و صاحبنظرانی که از دیدگاه سنتی به کودکهمسری نگاه میکنند ،ادلههای
محکمی از روایات و زندگی پیامبران و امامان و همچنین از عرف و فرهنگ گذشته خود
مطرح مینمایند .تحلیل جامعهشناختی پژوهشگر این نگرش را در جامعه سنتی که
ساختار خانواده به شکل خانواده گسترده بود ،مورد تأیید قرار میدهد ،چون در خانواده
گسترده چیزی به نام زندگی مستقل برای زوجین تازه ازدواجکرده معنی نداشت ،همه
اعضای خانواده حتی پس از ازدواج نیز با هم زندگی میکردند و پدربزرگ همه
مشکالت خانواده را حل و فصل میکرد و مهارتهای زندگی و حل مسأله و مشکل را
به صورت مستقیم و غیر مستقیم به فرزندان ازدواجکرده خود میآموخت ،اما در جامعه
مدرن کنونی آیا چنین چیزی وجود دارد؟
افراد و صاحبنظرانی که کودکهمسری را در جامعه مدرن تهدید تلقی میکنند،
معتقدند که در جامعه عصر حاضر چون شکل خانواده هسته است و فرزندان بعد از
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تشکیل زندگی باید در مکانی جدید ،زندگی مستقل را آغاز نمایند ،بنابراین این زن و
شوهر خردسال نمیتوانند از اداره و مدیریت خانواده برآیند و ممکن است که دچار
مشکالت عدیدهای بشوند.
مقایسه دو دیدگاه نشان میدهند که هر دو ادله علمی و منطقی برای مخالفت و
موافقت با کودکهمسری طرح میکنند ،اما چیزی که در این خصوص باید گفت این
است که ازدواج زودهنگام به دالیل اقتصادی و با اختالف فاحش سنی بین زوج و زوجه
ظلمی است در حق فرزندان و هر دو دیدگاه این امر را برنمیتابند و با اینگونه ازدواجها
مخالف هستند .ازدواج زودهنگام با اختالف سنی طبیعی و با حمایت خانوادههای
زوجین میتواند شکل بگیرد ،اما اگر در اینگونه حمایتها تعبیر و تفسیر دخالت
خانوادهها مطرح شود ،ممکن است که شیرازه خانوادههای نوپای خردسال از هم بپاشد.
حاصل مطالعه پژوهشگر در خصوص کودکهمسری نشان میدهد که این نوع
ـ تهدید سالمت روحی و روانی و جسمی و احتمال افزایش افسردگی ،اختالالت
روانی و استرس.
ـ سقط جنین و افزایش احتمال مرگ و میر مادران و تولد بچه نارس و ناسالم به
دلیل عدم رشد کامل جنین.
ـ فشار زیاد برای حاملهشدن.
ـ تشدید چرخه فقر.
ـ افزایش جمعیت بدون شناسنامه در زمانی که چنین ازدواجهایی ثبت قانونی نشوند.
ـ افزایش پدیده کودک بیوه بر اثر طالق.
ـ خشونت خانوادگی.
ـ محرومیت از تحصیل و آموزش.
ـ فاشکردن اسرار خصوصی برای دیگر دانشآموزان و شیوع کودکهمسری و
رفتارهای غیر اخالقی در اثر آن.
ـ اختالف سنی زیاد.

کمال کوهی

ازدواجها دارای پیامدهای زیر است:
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ـ محدودیت حمایت و انزوای اجتماعی در جامعه.
ـ نداشتن مهارت برای ورود به بازار کار.
ـ ناتوانی در استیفای حقوق قانونی و مالی به دلیل نرسیدن به برخی از سنین
قانونی و فقدان مهارتهای زندگی و اجتماعی.
علتهای کودکهمسری
بررسی کودکهمسری در کشور با تأکید بر استان آذربایجان شرقی

نتایج به دستآمده از مصاحبههای خبرگان در خصوص رتبه دوم استان در ازدواج
ثبتشده در بین گروههای سنی  01-01سال ،حاکی از آن است که مهمترین علل رواج
ازدواج در بین گروههای سنی  01-01سال عبارتند از :فقر فزاینده ،طرحوارههای رایج
ناصواب ،سرمایه فرهنگی پایین ،باورهای دینی ،تبعیضهای جنسی ،نگرش اقتصادی
(هزینه و فایده) والدین ،هراس از دستدادن فرصت ازدواج ،نگرش مثبت به ازدواج
زودهنگام ،ترس از گمراهی ،گریز از محدودیتها و تنگناهای خانوادگی.
در تبیین دالیل ازدواج در سنین پایین یا کودکهمسری به ویژه در بین سنین 01
تا  01سال میتوان گفت که پدیده ازدواج زودهنگام در جامعه ایران ،امری دیرین و
دیرپاست ،هرچند این پدیده در بعضی مناطق شهری و پیشرفته امروزه کمرنگتر شده
است ،اما همچنان در بسیاری از مناطق شهری و روستایی کشور ما تعداد زیادی از
نوجوانان در معرض خطر ازدواج زودهنگام قرار دارند و با شرایط فرهنگی موجود در
جامعه ما و آموزشهای سطح کالن در جامعه و گسترش خدمات اجتماعی و ...هنوز
معضل مهمی به شمار میآید ( .)09کودکهمسری در زنجیره نابرابری جنسیتی تحت
تأثیر فقر ،توقعات اجتماعی ،خشونت فرهنگی ،هنجارهای کلیشهای جنسیتی ،همچنان
به عنوان یک الگوی سنتی زناشویی در میان بسیاری از اقوام و مناطق روستایی و
شهرهای کوچک رواج دارد ( .)01همچنین ارزشمندی ازدواج ،باورهای جامعه درباره
فواید ازدواج زودهنگام ،نگرانی والدین از پیامدهای پاسخ منفی به خواستگار ،نگرانی از
حرفهای مردم ،عبرت از دختران مجرد (بیشتر از  91سال) ،نگرانی از افزایش سن
دختران و تأخیر در ازدواج یا نبود فرصت ازدواج در آینده ،نگرانی از فاصله سنی زیاد
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زوجین با کودکشان ،تقاضای فراوان برای ازدواج با دختران نوجوان ،تمایل دختران
نوجوان به ازدواج ،نگرانی والدین از فرار دختر با پسر مورد عالقهاش و به خطرافتادن
آبرو و ضعف مالی از دالیل ازدواج زودهنگام است (.)05
در تأیید یافتههای باال ،احمدی ( 0931ش ).در پژوهش خود نشان داد که هنجارهای
اجتماعی و فرهنگی از جمله هنجارهای مربوط به مذهب ،بر سنی که از دختران انتظار
میرود ،ازدواج کنند ،تأثیر میگذارد .به عالوه وضعیت اجتماعی ،اقتصادی ،سطح
تحصیالت و زمینه اجتماعی بر احتمال ازدواج زودهنگام یک دختر دخالت دارند.
همچنین مردساالری ،تحکیم روابط بین خانوادهها ،هنجارهای جنسیتی اجتماعی،
ساختارهای اجتماعی تبعیضآمیز ،فشار اجتماعی ،پایبندی و تداوم هنجارهای اجتماعی
درون نسلی ،پرهیز از داغ اجتماعی ،ترس و نبود امنیت ،تضمین آینده دختر ،منع
فعالیتهای جنسی خارج از ازدواج از مهمترین دالیل ازدواج زودهنگام در ایران هستند.

بررسی آمار و ارقام موجود در کشور نشان میدهد که نرخ کودکهمسری از سال
 0931به اینسو دارای نرخ افزایشی گاه با زاویه کند و گاه با شیب تند بوده است .در
این میان استانهای خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی ،سیستان و بلوچستان و خوزستان
پیشتاز بوده و از نرخ باالی کودکهمسری برخوردارند .در قیاس با این استانها ،استان
سمنان و یزد کمترین میزان کودکهمسری را دارند.
استان آذربایجان شرقی در ازدواج زودهنگام و کودکهمسری و همچنین در طالق
گروه سنی  01تا  01سال در رتبه دوم کشور قرار دارد .در داخل شهرستانهای استان
نیز کودکهمسری در شهرستانهای ملکان ،بستانآباد ،سراب و چاراویماق بیشتر رایج
است و باالترین درصد طالق نیز در ازدواجهای زودهنگام در شهرستان ورزقان ،ملکان،
سراب ،خداآفرین ،کلیبر و هشترود مشاهده شده است .بنابراین از برای پیشگیری،
تعدیل و کنترل کودکهمسریهای غیر منطقی و ناخواسته در جامعه و مدیریت صحیح
خانوادههای کودکهمسر به نظر میرسد پیادهسازی راهکارهای زیر مفید باشد:

کمال کوهی

نتیجهگیری

 / 711فصلنامه حقوق کودک

سال اول ،شماره سوم ،پاییز 8931

0ـ آموزش مهارتهای ارتباطی ،اجتماعی ،زندگی و حل مسأله و آموزش اصول روابط
مناسب در خانواده برای خانوادههای کودک همسر؛
2ـ ارتقای آگاهی و دانش خانوادهها و فرزندان در خصوص پیامدهای کودکهمسری
از طریق برگزاری گارکارهای آموزشی ،همایشها و کنفرانس عمومی و رسانههای گروهی؛
9ـ ایجاد بانک اطالعاتی و رصد مسائل و مشکالت فرایند کودکهمسری؛
1ـ انجام تحقیقات علمی منظم برای شناسایی کامل مسأله؛
بررسی کودکهمسری در کشور با تأکید بر استان آذربایجان شرقی

5ـ استفاده از رهبران دینی و ائمه جماعات در تغییر باورهای کلیشهای حاکم؛
1ـ آموزش سیاستهای تنظیم خانواده برای خانوادههای خردسال تشکیلشده برای
مدیریت مسائل سالمت؛
7ـ جرمانگاری ممانعت از تحصیل دختران متأهل در جامعه؛
1ـ ایجاد تکلیف قانونی برای گذاراندن دورههای آموزشی مهارتهای زندگی و زناشویی؛
3ـ ممنوعیت ازدواج دخترانی که به سن بلوغ نرسیدهاند و جرمانگاری آن از طریق
تصویب قوانینی در مجلس شورای اسالمی؛
01ـ ممنوعیت فواصل سنی غیر طبیعی میان زوج و زوجه در ازدواجهای زیر 01
سال.
در نهایت باید اضافه کرد که نگاه تکبعدی مبنی بر اصالح سن قانونی ازدواج از 09
به  01برای دختران نمیتواند جلوی ازدواجهای زودهنگام را بگیرد .اینگونه از راهکارها
به احتمال قوی موجب زیرزمینیشدن چنین ازدواجهایی و عدم ثبت آنها در مراجع
قانونی خواهند شد که یکی از پیامدهای آن افزایش جمعیت بدون شناسنامه میباشد.
بنابراین الزم است در کنار راهکارهای حقوقی و قانونی ،راهکارهای پژوهشی ،علمی،
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی نیز مد نظر قرار گیرد.

سال اول ،شماره سوم ،پاییز 8931
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جدول  :1ویژگیهای زناشویی کشور در سال 0931

کمال کوهی
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جدول  :2ویژگیهای زناشویی استان آذربایجان شرقی در سال 0931

بررسی کودکهمسری در کشور با تأکید بر استان آذربایجان شرقی
منبع اقتباس)1( :
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جدول  :9پراگندگی ازدواج در گروه سنی  01سال و کمتر بر حسب سن زوجه به لحاظ
جغرافیایی بر اساس تعداد و نسبت کل ازدواجهای ثبتشده در سال 0935
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منبع اقتباس)3( :
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جدول  :1تعداد ازدواجهای ثبتشده بر حسب سن در زمان ازدواج کل کشور و استان
آذربایجان شرقی در سال 0931

بررسی کودکهمسری در کشور با تأکید بر استان آذربایجان شرقی
منبع اقتباس)01( :
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جدول  :5تعداد ازدواجهای ثبتشده بر حسب سن زوجه در زمان ازدواج  0931به تفکیک
شهرستانهای استان
شهرستان

تعداد کل ازدواج زیر
زادوج

 15سال

درصد ازدواج زیر
 15سال نسبت
به کل ازدواج

تعداد ازدواج
زیر  11سال

اسکو

115

099

21/12

1

اهر

0110

201

09/02

1

بستانآباد

777

211

21/50

0

بناب

0010

019

09/11

0

تبریز

02321

311

1/35

1

جلفا

939

20

5/91

1

خداافرین

905

91

00/19

1

سراب

0919

991

21/05

1

شبستر

309

35

01/10

1

عجبشیر

597

52

01/99

1

کلیبر

502

53

00/52

1

مراغه

2911

251

01/31

1

مرند

2151

207

01/51

0

ملکان

0011

921

21/01

0

میانه

0590

221

01/19

1

هریس

951

19

01

0

هشترود

511

17

07/03

2

ورزقان

191

15

05/02

1

چاراویماق

931

10

21/15

1

استان در سال 31

91110

9125

01/771

1

استان در سال 35

95515

1025

00/533

9

منبع اقتباس)00( :

کمال کوهی

آذرشهر

313

019

00/99

0
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جدول  :1توزیع اختالف سنی زوج و زوجه در استان آذربایجان شرقی در سال 0931

بررسی کودکهمسری در کشور با تأکید بر استان آذربایجان شرقی

منبع اقتباس)00( :

سال اول ،شماره سوم ،پاییز 8931

 / 717فصلنامه حقوق کودک

جدول  :7توزیع سنی زوج در زمان ازدواج برای گروه سنی  01تا  01سال زوجه بر حسب
شهرستان ( 0931ش).
زوج

آذر شهر

اهر

اسکو

بستانآباد

بناب

جلفا

تبریز

خداآفرین

سراب

شبستر

عجبشیر

کلیبر

مراغه

مرند

ملکان

میانه

هریس

ورزقان

هشترود

چاراویماق

1

1

0

1

1

0

1

2 099 01 92 91 27 09

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

01 01 09 09 03 21 20 90 3 01 05 11 5

59 93 11 91 027 015 001 051 99 91 50 039 03 09 522 77 001 011 73 55
02 05 21 01 71 011 13 11 01 02 27 39 02 5 229 57 52 10 21 92

1

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

 21/91درصد
 99/99درصد

 99/10درصد

 27/1درصد

 99/07درصد

 27/00درصد

 21/57درصد

 99/99درصد

 91/21درصد

 91/59درصد

 29/11درصد

 21/10درصد

 27/79درصد

 97/51درصد

 19/13درصد

 91/12درصد

 21/03درصد

 90/71درصد

 21/12درصد

 01/12درصد

اختالف سنی بیش از  %01سال

2

0

3

0 21 00 5

1

1

2

1

9

1 02 02 1

0

9

0

1

منبع اقتباس)02( :
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جمع کمتر از  05سال 95-93 91-91 25-23 21-21 05-03

10 15 15 12 221 927 201 251 53 52 35 991 91 20 311 012 215 201 099 012
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جدول  :8تعداد طالقهای ثبتشده کل کشور به تفکیک استانها در سال 0931

بررسی کودکهمسری در کشور با تأکید بر استان آذربایجان شرقی
منبع اقتباس)3( :

 / 713فصلنامه حقوق کودک

سال اول ،شماره سوم ،پاییز 8931

جدول  :3تعداد طالقهای ثبتشده بر حسب سن زوجه در استان به تفکیک شهرستانها در
سال  0935و 0931

کمال کوهی
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جدول  :11درصد طالق زودهنگام به کل طالق در شهرستانهای استان در سال 0931
تعداد طالق زیر

درصد طالق زیر  15سال

 15سال

نسبت به کل طالق
0/139

بررسی کودکهمسری در کشور با تأکید بر استان آذربایجان شرقی

شهرستان

تعداد کل طالق

آذرشهر

019

2

اسکو

277

9

0/119

اهر

919

1

2/11

بستانآباد

203

5

2/21

بناب

221

2

1/30

تبریز

1373

19

1/11

جلفا

71

1

1

چاراویماق

97

0

2/71

خداافرین

29

0

9/71

سراب

011

1

1/91

شبستر

010

1

1

عجبشیر

11

1

1

کلیبر

000

1

9/11

مراغه

112

1

0/20

مرند

171

01

2/00

ملکان

217

02

1/11

میانه

919

2

1/522

هریس

11

0

0/01

هشترود

37

9

9/13

ورزقان

10

9

7/92
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جدول  :11جمعیت گروه سنی زیر  05سال بر حسب جنسیت ،وضعیت تأهل و محل سکونت
استان آذربایجان شرقی در سال 0935
مشخصات

مرد

جمعیت

213117

015111

11193

تعداد جمعیت ازدواجکرده

5171

2111

9122

دارای همسر

5729

2971

9952

بیهمسر در اثر طالق

001

55

10

بیهمسر در اثر فوت

27

20

1

جمعیت

091271

35119

19217

تعداد جمعیت ازدواجکرده

2035

0250

311

دارای همسر

2103

0210

311

بیهمسر در اثر طالق

17

91

90

بیهمسر در اثر فوت

07

09

1

جمعیت

090107

31715

11199

تعداد جمعیت ازدواجکرده

9175

0037

2171

دارای همسر

9101

0013

2111

بیهمسر در اثر طالق

13

03

91

بیهمسر در اثر فوت

01

1

2

2/07

0/92

1/17

0/31

2/92

0/12

درصد ازدواج به جمعیت کل گروه سنی
01-01
درصد طالق نسبت به جمعیت ازدواجکرده
زیر  05سال
درصد طالق نسبت به ازدواج در 35

%25

کمال کوهی

زن

جمعیت کل نقاط شهری نقاط روستایی
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جدول  :12مقوالت و مفاهیم مرتبط با رتبه دوم استان در ازدواج ثبتشده در بین
گروههای سنی  01-01سال
مقوله
فقر فزاینده

مفاهیم
فشار اقتصادی ،مشکالت اقتصادی ،فقر اقتصادی خانوادهها ،فقر
فرهنگی

فراوانی
1

رواج باورهای سنتی در جامعه ،طرز فکرهای سنتی در جامعه،
طرحوارههای رایج

بررسی کودکهمسری در کشور با تأکید بر استان آذربایجان شرقی

ناصواب

باورها و اعتقادات سنتی ،طرز فکرهای اشتباه خانوادگی ،رواج
فرهنگهای غلط در خانوادهها ،تعصبات و آداب و رسوم غلط،

3

سنتهای نادرست ازدواج ،تصورات غلط در مورد سن ازدواج
دختران ،وجود چشم و همچشمی در خانوادهها

سرمایه فرهنگی

سطح تحصیالت پایین والدین ،عدم آگاهی از ویژگیهای دوران

پایین

نوجوانی ،ناآگاهی افراد ،تحصیالت پایین افراد ،ناآگاهی والدین

باورهای دینی

اجازه شرع به ازدواجهای زودهنگام ،به روزنبودن باورهای و
ارزشها دینی ،مذهبیبودن خانوادهها

5
9

نظام مردساالری ،هنجارهای جنسی اجتماعی ،ساختارهای
تبعیضهای جنسی

اجتماعی تبعیضآمیز ،نگرشها و تعصبات نسبت به زن ،ارزش

1

پایین دختران برای خانوادهها ،بیاعتمادی به دختران
نگرش اقتصادی
(هزینه و فایده)
والدین

حمایت کمِ خانوادهها از فرزندان در زمینه مالی ،هزینهبربودن
ماندن دختران در خانواده ،هزینههای باالی نگهداری فرزند،
هزینههای باالی تحصیالت فرزندان ،رهایی از مسؤولیت نگهداری
فرزندان

هراس از دستدادن ترس از ترشیدهشدن ،ترس از افزایش سن دختر ،نگرانی از تأخیر
فرصت ازدواج

در ازدواج دختران

نگرش مثبت به

تصور مثبت از ازدواج زودهنگام ،تصور منفی از ازدواج دیرهنگام،

ازدواج زودهنگام

رواج تفکر غالب در خصوص ازدواج زودهنگام فرزندان

ترس از گمراهی
گریز از محدودیتها و
تنگناهای خانوادگی

5

حفظ عزت خانواده ،ترس از آبرو و مسائل خانوادگی ،ترس از
بیبندوباری فرزندان
دورشدن از محدودیتها و بداخالقیهای خانواده ،فرار از خانه

منبع اقتباس)1( :

9
9
9
2
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سال اول ،شماره سوم ،پاییز 8931

نمودار تعداد طالقهای ثبتشده از سال  0932تا  0931در گروه سنی  01-01ساله

کمال کوهی
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