
 

 

ان
ير

ي ا
اع

تم
اج

ل 
سائ

 م
سي

رر
ب

ن 
ستا

تاب
و 

ر 
بها

ل، 
او

ه 
ار

شم
م، 

ده
ه 

ور
، د

89
31

ص 
 ،

86
1

-
83

1
 

 فهم مسئلۀ ازدواج در دوران کودکی 

 1کردۀ خراسانی زنانِ ازدواج-از نگاه کودک

  4، خدیجه سفیری3افسانه کمالی، 2عهدیه اسدپور

 1/0/0999تاريخ پذيرش:   01/9/0991تاريخ دريافت: 

 چکیده 
ان زن-های آن از نگاه کودکپژوهش حاضر در پی فهم مسئلۀ ازدواج در دوران کودکی و علل و زمینه

کرده است. برای رسیدن به هدف مذکور از روش تحلیل تماتیک استفاده شد. اطالعات از میان ازدواج

زنانِ استان خراسان رضوی )شهرهای گناباد، بردسکن، تربت حیدریه و بجستان(، که در سنین -کودک

نفر مورد  48آوری شدند. درمجموع سال داشتند، جمع 81کودکی ازدواج کرده بودند و هنوز هم زیر 

زیرمقولۀ فرعی و  72دست آمد که در قالب  مفهوم به 93مصاحبه قرار گرفتند. در مرحلۀ کدگذاری باز 

-عنوان اصلی مقوله 2های اصلی تحقیق در قالب بندی شدند. نهایتاً زیرمقولهزیرمقولۀ اصلی دسته 72

دست آید. نتایج  ن کودکی بهبندی شدند تا تصویری کالن از وضعیت مفهومی ازدواج دختران در دورا

گسیخته و غیره(، های خانوادگی )خانوادۀ ترمیمی، نابسامان، از همدهد که زمینهاین پژوهش نشان می

های های فرهنگی، بافت مذهبی، ویژگیهای اجتماعی(، زمینهها و نگرشهای اجتماعی )ارزشزمینه

ساز برای  شرایط زیست محیطی از علل زمینههای اقتصادی و دختر(، زمینه-فردی )خواستگار و کودک

 آیند.  حساب میدختران به-ازدواج کودک

 زنان،  خانواده، خراسان رضوی-ازدواج کودکان، کودکواژگان کلیدی: 

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
 ین مقاله برگرفته از رساله دکتری سرکار خانم عهدیه اسدپور از دانشگاه الزهرا )س( است. . ا8

 . دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه الزهرا )س(، )نویسنده مسئول(؛ پست الکترونیکی:  7
Ahdiehasadpour7503@gmail.com  
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 مقدمه و بیان مسئله

شود. فرایندی که آنها را برای ورود به ازدواج یکی از تغییرات مهم زندگی برای زنان و مردان محسوب می

دهد. تغییری که با خود تغییرات دیگری را نیز در پی دارد که از اهم آنها تشکیل نیای بزرگسالی سوق مید

های جایی که ازدواج جنبهخانوادۀ جدید یا اضافه شدن عضوی جدید به خانوادۀ گستردۀ دیگری است. ازآن

راستای تشکیل یک زندگی موفق و دهد، افراد باید در تأثیر خود قرار میمختلفی از زندگی زوجین را تحت

 مستحکم عمل نمایند. 

و 9، بلوغ عاطفی7، بلوغ فکری8نیازها از قبیل بلوغ فیزیکیای از پیشبرای ازدواج موفق مجموعه

-(. پیش858: 8367، 6)بالد5ضروری است که افراد پیش از ادواج باید از آنها برخوردار باشند 4اجتماعی

به شدت تحت تأثیر سن افراد در زمان ازدواج هستند. بدین معنا که افراد برای نیازهای مذکور برای ازدواج 

نیازهای موردنیاز برای این امر را دارا باشند. بر داشتن زندگی موفق و عاری از تنش، باید شرایط و پیش

اساس سخن بگوییم. بر« 2ازدواج کودکان»ای به نام توانیم از پدیدهنیازهاست که میمبنای همین پیش

سالگی  81تعریف کنوانسیون حقوق کودکان، ازدواج کودکان یعنی ازدواج افرادی که قبل از رسیدن به سن 

 کنند.ازدواج می

های توان به کتابای طوالنی در تاریخ بشر دارد. برای اثبات این مدعا میازدواج کودکان سبقه

-جتماعی ایرانیان پرداخته و اطالعات گرانرجوع کرد که به ثبت زندگی ا 1(8968تاریخی )تاج السلطنه، 

اند. بنابراین، ازدواج کودکان به هیچ های خویش نگاشتهبهایی از زندگی عامۀ مردم و جماعات در سفرنامه

کردند، امروز و ها که کودکان ازدواج را تجربه میای نوظهور نیست. اما چرا بعد از گذشت قرنعنوان پدیده

شدت مقابل این عمل طور خاص، بهطور کلی و جامعۀ ایرانی بهعۀ جهانی بهیک، جام و در قرن بیست

-توان به چند عامل اشاره کرد. یکی از آنها مورد توجه واقعایستاده است؟ برای پاسخگویی بدین سؤال می

نوعی شدن کودک و کودکی است که بر مبنای آن کودکان متفاوت از بزرگساالن در نظر گرفته شده و به

اما به زمان، به پیدایش  _هرچند دیرهنگام_شناسی نیز شدند. کشف کودک و کودکی در جامعه« فکش»

گردد. درواقع، های اخیر برمیدر دهه« شناسی دوران کودکیجامعه»شناسی به نام ای جدید در جامعهحوزه

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
1. Physical Maturity 

2. Mental Maturity 

3. Emotional Maturity 

4. Social Maturity 

5. Social Maturity 

6. Blood 

7. Child Marriage 

سال، گزارش ازدواج در سن کودکی، خاطرات های ایرانی کمنظیر در میان منابع تاریخی در باب زوجهای کم. یکی از نمونه1
 اش منجر به رنج، سقط جنین و سرانجام طالق شده است.که ازدواج سلطنتی و فرمایشی ( است8968السلطنه )تاج السلطنه، تاج
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در آن، به کودکی نه پردازی در حوزۀ کودکی، رویکردهای نوینی سربرآوردند که در مراحل توسعه و نظریه

نگاه شد. در این نگاه، « در حال بودن»ای بلکه  به مقام پدیده« درحال شدن»ای عنوان پدیدهبه

سرعت شدت و بهشدن به اشکال سنتی و اعمال نگرش بیولوژیک به رشد کودک، بهفرایندهای اجتماعی

طور یرگذار ازدواج کودکان بر جامعه بهمورد نقد قرار گرفت. عامل دیگر به آشکار شدن ابعاد مختلف و تأث

 گردد.طور خاص برمیکرده بهکلی و بر کودکان ازدواج

دختران -شود، باید گفت کودکبا وجود اینکه ازدواج کودکان میان هر دو جنس، دختر و پسر، واقع می

کودکی در میان دختران سو، میزان ازدواج در دوران روند. چراکه از یکشمار میقربانیان اصلی این پدیده به

بیشتر از پسران است. این ادعا براساس گزارشات آماری یونیسف قابل تأیید است. سازمان مذکور تعداد کل 

میلیون نفر در کل جهان  856و  272سالگی به ترتیب برابر با  81کردۀ قبل از سن دختران و پسران ازدواج

هر دو جنس با خطرات و عواقب یکسانی روبرو نیستند. (. از سوی دیگر، 7285اعالم کرده است )یونیسف، 

ها برای جنس مؤنث به دلیل قابلیت باروری و احتمال زایمان عبارتی، پیامدهای حاصل از این نوع ازدواجبه

زنان به انجام -تر است. بر همین مبنا، این مطالعه در میان گروه کودکزودرس و غیره ناگوارتر و سخت

 رسیده است. 

میلیون نفر  87شوند برابر با دخترانی که درگیر مسائل برآمده از زندگی زناشویی می-کل کودک تعداد

-میلیون نفر دیگر به این جمعیت اضافه می 872، 7292دهد تا سال در سال است که برآوردها نشان می

ذشته در سراسر دختران نسبت به گ-حال، آمارها نشان از کاهش ازدواج کودک(. بااین7283شود )یونیسف، 

دختران را به -(. جدول ذیل آمارهای مربوط به ازدواج کودک1: 7282و همکاران،  8جهان دارد )کوسکی

 گذارد.نمایش می

 سال 11سال و زیر  11: درصد ازدواج دختران زیر 1جدول شمارۀ 

 سال                                  
 نام کشورها

2111 2112 

 سال 11زیر  سال 11زیر  سال 11زیر  سال 11زیر 

 78 5 72 1 کل جهان

 93 87 45 85 یافتهکشورهای کمتر توسعه

 42 87 42 87 جنوب صحرای آفریقا

 81 4 81 9 شرق میانه و شمال آفریقا

 92 1 43 82 جنوب آسیا

 75 4 73 2 کارائیب و آمریکای التین

 - - 82 9 ایران

(7283و  7285: )یونیسف، گزارش وضعیت کودکان جهان   

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
1. Koski 
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دختران سیر نزولی داشته است، اما این روند در -های جدول فوق، میزان ازدواج کودکبراساس داده 

رود و در برخی نقاط، سرعت این تغییرات بسیار کند تمامی نقاط کره زمین، با سرعت یکسانی پیش نمی

-وب صحرای آفریقا زندگی مینحوی که هنوز بخش قابل توجهی از زنانی که در کشورهای جناست؛ به

 (. 7225، 8کنند )لیودسالگی ازدواج می 81کنند، قبل از سن 

دستی از میزان ازدواج دختران در سن کودکی موجود نیست. نگاهی در ایران، اما آمارهای دقیق و یک

های  دختران در استان-دهد که برحسب پراکندگی ازدواج کودکبه آمار رسمی ثبت احوال کشور نشان می

هزار مورد ازدواج کودک در رتبۀ  6سال، استان خراسان رضوی با ثبت بیش از  82-84ایران در گروه سنی 

گیرند )سازمان ثبت های بعدی قرار میهای آذربایجان شرقی و خوزستان در رتبهاول قرار دارد و استان

این استان رقم باالیی را به خود  سال نیز در 81(. از طرف دیگر، میزان ثبت طالق زیر 8935احوال کشور، 

اختصاص داده است. به همین دلیل استان خراسان رضوی جامعۀ مورد مطالعۀ این پژوهش در نظر گرفته 

کرده مورد شناسایی و تحلیل زنان ازدواج-های وقوع این پدیده از نگاه کودکشده است تا علل و زمینه

سر اند و هنوز هم در دوران کودکی بهودکی را تجربه کردهقرار گیرد؛ یعنی کسانی که ازدواج در دوران ک

توان ها و مسائل اجتماعی همچون ازدواج در دوران کودکی، میبرند. چراکه با شناخت علل وقوع پدیدهمی

 مطلقگی نیز پیشگیری کرد. -قدمی در راستای رفع و حل آنها برداشت و درنتیجه، از وقوع کودک

 تجربی - مالحظات مفهومی

بایست ای اجتماعی، زیستی و فرهنگی است که به دلیل نقش بنیادین آن در تشکیل خانواده، میازدواج واقعه

های آماری در گونه که دادهحال، همانبه وقوع بپیوندد. بااین« بهنگام»تر، عبارت دقیقدر سن مناسبی، به

های مواجه هستیم. منظور ما از ازدواج« دهنگامزو»های مباحث پیشین نشان دادند، در عالم واقع، ما با ازدواج

سالگی صورت  81هایی است که در سنین کودکی قبل از رسیدن به سن در این مطالعه، ازدواج« زودهنگام»

اند تا یابیم که محققان تالش نمودهپذیرند. با نگاهی به مطالعات انجام شده در زمینۀ ازدواج کودکان، درمیمی

-بسترسازِ ازدواج کودکان را نمایان سازند. نتایج مطالعات متعدد نشان داده است که شاخصهای علل و زمینه

-دختران را در ریسک ازدواج زودهنگام قرار می-های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و تاریخی کودک

ت خارجی نیز (. یکی از دالیل اصلی ازدواج زودهنگام، که حجم زیادی از تحقیقا798: 7287، 7دهد )والکر

اعالم نمود  7282در سال  9المللی پژوهش دربارۀ زناناست. شورای بین« فقر اقتصادی»بدان اشاره داشتند، 

که ازدواج کودکان در مناطق و کشورهایی از جهان رایج است که فقیر هستند و حتی بدون اینکه سطح 

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
1. Lloyd 

2. Walker 

3. ICRW: International Council for Research on Women 
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های فقیر در آن تمرکز است که خانوادهاقتصادی کشورها در سطح کالن را مدنظر قرار دهیم، در مناطقی م

کنند، پدر و مادرها از مسئولیت اقتصادی در قبال آنها رها سکونت دارند. چراکه وقتی دختران زود ازدواج می

و همکاران،  8گردد )ماتورنصیبشان می« دریافت هدیه»شوند و گاهی اوقات نیز منافع اقتصادی در قالب می

های زودهنگام: تأثیر ازدواج و فقر بر شیوع ازدواجای با عنوان نیز در مطالعه (7283(. پائول )895: 7229

ها بر پیشرسی ازدواج دختران هندی تأکید بر اثرگذاری فقر خانواده ای در هندوستانتحلیلی در سطح منطقه

راستاست. ( نیز در همین 594: 7286( حسین و همکاران )7286و همکاران ) 7کرد. نتایج تحقیقات هاتچکیس

عبارتی، اگر دختران پاکی جنسی دلیل دیگر ازدواج کودکان را باید در اهمیت باکرگی دختر جستجو کرد. به

خود را از دست دهند، شهرت و آبروی خود و خانوادۀ خود را در معرض خطر قرار خواهند داد )ماتور و 

های ازدواج که معموالً خود را در جهیزیه ینهاین، هزبر(. عالوه565: 8311، 9؛ اوپنهایمر758: 7229همکاران، 

و همکاران   4دهد نیز در زمان و سن ازدواج اثرگذار است. مطالعۀ منچهای تشکیل زندگی نشان میو هزینه

کند، و هرچه سن  داده است که در دو کشور هند و بنگالدش، که جهیزیه را خانواده عروس تأمین می نشان

های ها، خصوصاً خانوادهتری فراهم شود، بنابراین بسیاری از خانوادههیزیه سنگیندختر بیشتر باشد، باید ج

براین، اعتیاد  (. عالوه872: 7225سالگی، شوهر دهند ) 72کنند دخترانشان را تا قبل از درآمدتر، سعی میکم

: 8337و همکاران،  5ینزکنند )هاوک والدین و وجود والد ناتنی نیز در گرایش به ازدواج زودهنگام نقش ایفا می

(. شفنیت و 79: 7284، 6های زودهنگام اثرگذار است )ارولکارهای مردم بر ازدواج(. گاهی نیز نگرش64

اند که ازدواج به های مردم روستایی تانزانیا در باب ازدواج زودهنگام، نشان دادهنگرش همکاران با مطالعۀ

شود. در پاسخ به اینکه چرا یک نفر ازدواج یگاه اجتماعی تلقی میعنوان ابزاری برای دستیابی به موقعیت و پا

بوده است.  3و قانون سوکوما 1، قانون خدا2عنوان قانون طبیعیکند؟ پاسخ نشان از درک از ازدواج بهمی

های اخالقی، رشد جسمی و اثر بلوغ برای تغییرات بدنی، مشکالت اند که نگرانینویسندگان نشان داده

و نیاز به نیروی کار برای کمک به مادرشوهر در خانه، فقر خانواده و ازدواج زودهنگام خواهر و برادر  خانوادگی

تواند درجۀ باالیی از استقالل را در طول تواند بر ازدواج زودهنگام اثرگذار باشد. از طرفی، فرد میبزرگتر می

 (. 39 -825: 7283روند ازدواج تجربه کند )

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
1. Mathur 

2 . Hotchties 

3. Oppenheimer 

4. Mensch 

5. Hawkins 

6. Auradkar 

7 . natural law  

8 . God’s law 

9 . Sukuma law 
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-( بر این باورند که در کشورهای در حال توسعه، کمبود گزینه85: 7229) 7ونتنو تر 8همچنین جنسن

های فرهنگی حاکم بر آن جوامع های قابل انتخاب برای دختران برای ازدواج و مشکالت اقتصادی و سنت

و  9های زودهنگام است. اثرگذاری فنّاوری و محرومیت اقتصادی در سومالی )کننیعامل اصلی ازدواج

و  4( و شوک اقتصادی و کاهش سطح رفاه جامعه در اندونزی )کوماال دیوی828 -888: 7283ان، همکار

دختران مؤثر بوده است. برخی از مطالعات نیز بر کیفیت روابط -( نیز بر ازدواج کودک74 -95: 7281، 5تگو

و همکاران،  2شفنیت( و تعارض منافع مابین آنها )431: 7283و همکاران،  6میان والدین و فرزندان )بهان

(، هنجارهای 45: 7283و همکاران،  1زای خانوادگی )تیلورهای تنش(، فرار از موقعیت946 -959: 7283

و همکاران،  88؛ ویتال743: 7281و همکاران،  82؛ شولتز828 -888: 7283و همکاران،  3اجتماعی )کننی

 85؛ بومن7282، 84و سینگال 89ونگ ؛8: 7283؛ کیسلقی و همکاران، 7282و همکاران،  87؛ کیسلقی7282

-(، قوانین و هنجارهای محلی، تفسیر قوانین حوزۀ خانواده در مناطق روستایی و نگرانی7282و همکاران، 

(، دستیابی به موقعیت و پایگاه اجتماعی در میان 459: 7281، 82و هوری 86های مذهبی )گریجس

 اند.تأکید کرده (35: 7283و همکاران، ( و جامعۀ خود )شفنیت 7282همساالن )ویتال و همکاران، 

: 81،7288همچنین در مطالعاتی به اثرگذاری متغیرهای دموگرافیک، همچون تحصیالت )کرمیشل

؛  7286، 77؛ پندی7283، 78؛ پینتو پائول86 -74: 7283و همکاران،  72؛ راسموسن87: 7288، 83؛ لین476

و حسین و  7879 -7846: 7283، 74؛ ساندر41: 7283، 79؛ تنکورنگ7286هاتچکیس و همکاران، 

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
1.Jensen 

2. Thornton 

3 . Kenny 

4 . Kumala Dewi 

5 . Teguh  

6 . Bhan 

7 . Schaffnit 

8 . Taylor 

9 . Kenny 

10 . Schultz 

11 . Vaitla 

12 . Cislaghi 

13 . Wang  

14 . Singhal 

15 . Bouman 

16 . Grijns  

17 . Horii 

18. Carmichael 

19. Lane 

20 . Rasmussen 

21 . Pintu Paul 

22 . Shanta Pandy 

23 . Tenkorang 

24 . Sunder 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213419300080#!
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( نیز اشاره 473: 7288و کرمیشل،  7286( و محل سکونت )هاتچکیس و همکاران، 592: 7286همکاران، 

سوادند و جمعیت روستانشین بیشتر در معرض شده است. بدین معنا که کسانی که سواد کمتری دارند یا بی

 ازدواج در دوران کودکی قرار دارند. 

رسی ازدواج در ایران توجه نشان دادند. العات خارجی، تحقیقات داخلی نیز به علل پیشبر مطعالوه

در »بر این باورند که  شناسی خانواده،ای بر جامعهمقدمه( در کتاب 52: 8941برای نمونه بهنام و راسخ )

«. قتصادی بودگذشته یکی از عوامل روی آوردن زنان به ازدواج، محرومیت آنها از استقالل اجتماعی و ا

( رابطۀ شاخص توسعه با سن ازدواج را مدنظر قرار 829: 8939پور )برخی دیگر از محققان همچون کاظمی

رود. شماری یافتگی بیشتر باشد، سن ازدواج زنان نیز باالتر میداده و اذعان نمودند که هرچه درجۀ توسعه

اند. برای نمونه آقاجانیان و مدنظر قرار داده فرد بعد از انقالب اسالمی را از تحقیقات، شرایط منحصربه

-اند که با پیروزی انقالب اسالمی و با توجه به تالش(  اذعان داشته94: 8912( و امانی )2: 8333مهریار )

های مختلف زندگی اجتماعی جامعۀ ایرانی، های مجدّانه برای اجرای فرامین الهی دین اسالم در حوزه

معضل مطرح نبوده است. هرچند که برخی دیگر از محققان همچون پاپلی یزدی  ازدواج کودکان مسئله یا

بخشِ اسالم ندارد... های زودرس هیچ ارتباطی با دستورات تعالیاین ازدواج»( اذعان نمودند که 12: 8928)

ا حل پیدفروشی. ولی امروزه با کاله شرعی راهداری و بردهای است مربوط به دوران بردهاین مسئله

اند که ارتباط خانوادگی، تبعیض )نابرابری( ( اظهار نموده97: 8936همچنین مقدادی و جوادپور )«. اند کرده

جنسیتی، فقر و تدابیر اقتصادی، کنترل روابط جنسی و حفظ عزت خانواده، سنت و فرهنگ، درگیری، بالیا 

(، با 98: 8935زاده و علیپور )ماننمایند. ایو شرایط اضطراری زمینۀ وقوع ازدواج زودرس را فراهم می

نفر از  81مطالعۀ تجربۀ زیسته زنان مرند از مشکالت ازدواج زودهنگام با استفاده از روش پدیدارشناسی، با 

اند. نتایج مطالعۀ آنان علل ازدواج زودهنگام را در عواملی سالۀ این شهر مصاحبه انجام داده 94تا  83زنان 

سطح اقتصادی نامطلوب، اعتیاد و تک والدی یا بودن والد ناتنی، اجبار، فرهنگ چون سطح اجتماعی پایین، 

 حلقه: نگاهی به ازدواج زودهنگام در ایران، فقرای و باورهای سنتی یافت. از نظر نویسندۀ کتاب طایفه

از فرهنگی، پایبندی به اصول و رعایت سنن قدیمی و سنّتی بسیاری از والدین، فقر اقتصادی، جلوگیری 

های خارج از ازدواج و... از علل گرفتار های جنسی خارج از ازدواج یا بارداریخطر فحشا، جلوگیری از رابطه

سوادی و  (. قدرت، سنن، هنجارهای اجتماعی، کم45: 8935شدن به ازدواج زودهنگام هستند )مظفریان، 

( 54: 8936نگاه احمدی ) همسری ازسازی ازجمله عوامل کودکگیری از عنصر دین جهت مشروع بهره

 اند. ، معرفی شدهطنین سکوت؛ پژوهشی جامع درباره ازدواج زودهنگام کودکان در ایراناست که در کتاب 

های انجام شده در مورد ازدواج دختران در دوران کودکی، گویای آن است که مطالعۀ بررسی پژوهش

ها با رویکرد اختصاص داده است و غالب پژوهش پدیدۀ مزبور با رویکرد کیفی سهم بسیار اندکی را به خود
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کارگیری کمی و بیان میزان همبستگی و تحلیل رگرسیون صورت پذیرفته است.  بدین ترتیب، لزوم به

رو نیز قصد کاربست آن را دارد. مضاف بر یابد. روشی که مطالعۀ پیشروش کیفی ضرورتی دو چندان می

رو )خراسان دختران در جامعۀ مورد بررسیِ پژوهش پیش-ج کودکاین، تاکنون تحقیقی جهت شناخت ازدوا

 دختران در آن انجام نشده است.-رضوی( با وجود آمار باالی ازدواج کودک

 روش تحقیق

بوده است.  8ساختاریافتهآوری اطالعات مصاحبه نیمهپژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی است. ابزار جمع

یا موضوعی استفاده شده است. روش تحلیل تماتیک روشی   7تماتیکها از روش تحلیل برای تحلیل داده

های متنی است. تحلیل تماتیک عبارت است از تحلیل مبتنی بر استقرا که در آن، مناسب برای تحلیل داده

شناسی تحلیلی دست ای به یک سنخداده ای و بروندادهها و الگویابی درونبندی دادهمحقق از طریق طبقه

ها و تحلیل آنها مشخص کند که کند از طریق کدگذاری داده. درحقیقت، تحلیل تماتیک سعی مییابدمی

(. با توجه به 66: 8937هاست )محمدپور، گویند. این تحلیل در پی الگویابی در دادهها به ما چه میداده

، این شکل رایج های ازدواج دختران در دوران کودکی استهدف پژوهش که همانا شناسایی علل و زمینه

گیری تواند در خدمت اهداف پژوهش باشد. روش نمونههای متنی بیش از هر روشی میاز تحلیل داده

پیش  4ها تا رسیدن به اشباع نظریبوده است. مصاحبه 9برفیگیری هدفمند و گلولهتحقق مبتنی بر نمونه

 زن مصاحبه صورت پذیرفت.-کودک 48رفت و درمجموع با 

سال از شهرهای بجستان،  81گان در تحقیق، از میان دختران ازدواج کردۀ کمتر از کنندمشارکت

اند. استان خراسان رضوی گناباد، بردسکن و تربت حیدریه )واقع در استان خراسان رضوی( انتخاب شده

اجتماعی باهم _های زیاد و کم است که هرکدام از نظر شرایط اقتصادیدارای شهرهای مختلفی با جمعیت

متفاوت هستند. شهرهایی مانند مشهد و نیشابور ازجمله شهرهای پرجمعیت این استان بوده که قابل 

مقایسه با شهرهایی مانند گناباد، بجستان، بردسکن و... نیستند. شهرهای کوچک این استان از نظر 

یت دیگر این است های محروم کشور بوده و نرخ بیکاری در آنها باالست. نکتۀ حائز اهماقتصادی از استان

دختران صورت پذیرفته در این شهرها باال بوده است و ساکنین آنها نیز از نظر -که میزان ازدواج کودک

های زبانی و فرهنگی چشمگیری باهم ندارند. جدول های زبانی و فرهنگی به هم شبیه و تفاوتویژگی

 دهد.و سن فعلی ارائه می های نمونۀ تحقیق بر حسب سن ازدواجذیل اطالعاتی در باب ویژگی

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
1. Semi Structured Interview 

2. Thematic Analysis 

3 . Snowball 

4 . Theoretical Saturation 
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 کنندگان از نظر سن ازدواج و سن فعلیهای مشارکت: ویژگی2جدول شمارۀ

 کد پاسخگو نام سن ازدواج سن فعلی

 8 فاطمه 88 86

 7 معصومه 84 81

 9 فاطمه زهرا 89 82

 4 دنیا 86 81

 5 اسما 88 85

 6 ملیحه 82 81

 2 عاطفه 84 86

 1 زهرا 3 85

 3 طیبه 84 82

 82 مهدیه 85 81

 88 ریحانه 84 81

 87 ستایش 89 81

 89 هما 87 82

 84 حبیبه 88 86
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 هایافته

کنندگان زیر دهد که از نظر وضعیت شغلی، مشارکتکنندگان نشان میهای دموگرافیک مشارکتویژگی

 23/49نفر معادل  81دار )درصد( بودند یا خانه 23/56نفر معادل  79سالۀ این مطالعه یا محصل ) 81

درصد(. از نظر سن  23/83دل نفر درحال تحصیل در حوزۀ علمیه بودند )معا 1درصد(. از میان محصلین، 

گیرد ساله است که یک نفر را در برمی 86دختران کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی -ازدواج کودک

نفر را شامل  3ساله است که تعداد  84درصد( و بیشترین میزان فراوانی مربوط به گروه سنی  49/7)برابر با 

در و مادر و همسر بیشترین میزان فراوانی به ترتیب مربوط درصد(. از نظر شغل پ 35/78شود )برابر با می

نفر معادل  85درصد( و نانوا ) 9/32نفر معادل  92دار )درصد( و خانه 4/73نفر معادل  87به مشاغل نانوا )

 درصد( است.  6/95

اجتماعی، های های خانوادگی، زمینهترتیب شامل زمینهها استخراج شد که بهمقولۀ اصلی از میان داده 2

شود. های اقتصادی و شرایط اکولوژیکی میهای فردی، بافت مذهبی، زمینههای فرهنگی، ویژگیزمینه

 هریک از این مقوالت در ذیل خود ابعاد و خصایصی دارند که پس از مرور آنها به بحث خواهند آمد. 

 ه شده است:از پژوهش به تفکیک ارائ حاصلهدر جدول زیر، مقوالت اصلی  و زیر مقوالت 

 های استخراج شده. مقوله3جدول شمارۀ

 های فرعیزیر مقوله های اصلیزیرمقوله مقوله اصلی

های زمینه
 خانوادگی

 حضور نامادری خانواده ترمیمی

 عدم حضور پدر به دلیل طالق، فوت یا ازدواج مجدد خانواده از هم گسیخته

 سابقه زندان پدر یا برادر اعتیاد پدر یا برادر، داشتن خانواده نابسامان

 فشارهای خانواده فشار روانی شدید از سوی خانواده

 طلبی استقالل های خانواده پدریرهایی از اعمال محدودیت

 مشاجرات مابین والدین فضای ناآرام خانه

 در جستجوی محبت
-کمبود محبت و احساس عاطفی نسبت به کودک

 دختران

های زمینه
 اجتماعی

 ارزشمندی ذاتی ازدواج های اجتماعیارزش

 نگرش اجتماعی
 ذهنیت منفی نسبت به افراد مجرد

 بدل( -ترس از بازماندگی و عواقب آن )داغ ننگ و عوض

های زمینه
 فرهنگی

 پیشگیری از آبروریزی حفظ بکارت

 های مردساالرانهتسلط دیدگاه

 های ضد زنرواج نگرش

 پسران رها و دختران دربند

 مندی پدر در خانوادهقدرت

 عدم آمیختگی دختر با پدر
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 های استخراج شده. مقوله3دول شمارۀادامه ج

 های فرعیزیر مقوله های اصلیزیرمقوله مقوله اصلی

 - باورهای مذهبی بافت مذهبی

های ویژگی
 فردی

 خانوادگی خواستگار -های فردیویژگی

 خویشاوندمحوری

 باز نبودنرفیق

 رشید بودن

 معتاد نبودن

 زیبایی ظاهری

 سالم بودن

 اشتغال دولتی مانند کارمند سپاه و نیروی انتظامی

 دختر -های فردی کودکویژگی
 لق نبودن )باحجابی(کله

 حافظ قرآن

شرایط زیست 
 محیطی

 - آبیکم

 - خشکسالی

 - از رونق افتادن کشاورزی

های زمینه
 اقتصادی

 نداشتن شغل ثابت و پایدار بیکاری

 وضعیت مالی بد خانواده پایگاه اقتصادی پایین خانواده

 وضعیت مالی و شغلی خوب خانواده پایگاه اقتصادی باالی خانواده

 های خانوادگیزمینه

 ویژهترین نظامی است که بر اعضای خود، بهعنوان خشت بنای جامعه، اولین و مهمنظام خانواده، به

لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ای بهگذارد. درواقع، اگر خانوادهکودکان و زندگی آیندۀ آنان، اثر می

شان نیز بهتر ای بهنجار باشد، کودکان در آن زندگی مساعدتری خواهند داشت و زندگی آیندهخانواده

 81شان در سنین زیر دواجکنندگان یکی از دالیل ازخواهد بود و بالعکس. در مطالعۀ حاضر، مشارکت

های ترمیمی، کنندگان خانوادهاند. براساس اظهارات مشارکتسالگی را به شرایط خانوادگی خود نسبت داده

های نابسامان، فشارهای روانی شدید از سوی خانواده و رهایی از اعمال های از هم گسیخته، خانواده خانواده

 ه این شرایط نامید. توان ازجملزای خانوادگی را می محدودیت

ای که در آن دست )خانواده« 8خانوادۀ ترمیمی»هایی که ناتنی یا اصطالحاً شرایط زندگی در خانواده

کم یکی از طرفین دارای فرزند یا فرزندانی از زندگی مشترک قبلی خود است، خواه در یک خانه زندگی 

های خانوادۀ ی متفاوت است. یکی از حالتهای عادکنند یا در محلۀ نزدیک دیگری( هستند با خانواده

نامادری بزرگ شده باشند، نوعی « زیر دست»دختران -که کودکاست. زمانی« حضور نامادری»ناتنی، 

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
1. Reconstituted Family 
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-تمایل دو طرفه و متقابل وجود دارد که هرچه زودتر، به واسطۀ ازدواج، از خانۀ پدری خارج شوند. همان

-کشد که زودتر کودکسو، نامادری انتظار میت؛ یعنی از یکگونه که گفته شد، این تمایل دو طرفه اس

کشد تا زودتر از این دختر انتظار می-دختر را از زندگی خود و شوهرش بیرون کند و از سوی دیگر، کودک

 ویژه اگر توسط نامادری مورد آزار و اذیت قرار گیرد. زندگی بیرون برود، به

اگه نامادری خوب بود که خدا هم نامادری داشت. فقط  نامادری اسمش روشه. یعنی مادرت نیست.»

 (.5)کد « دوس داشتم که دیگه نبینمش

بودن در آن نهفته « شرور»و « بد»کند که معنای تأکید می« نا»زن بر واژۀ -در این گفته، کودک

که گذارد خوبی به نمایش میاش بهزن را نسبت به مادر ناتنی-منفی بودن دیدگاه کودک« نا»است. 

کند که در آن ای ایجاد میرا نه تنها نسبت به نامادری، حتی نسبت به خانه« حس تنفر»درنتیجه، آن 

-کند که نامادریبرای محقق تعریف می« سفید برفی»کنندۀ فوق از داستان نامادری سکنی دارد. مشارکت

 اش با او چه رفتاری انجام داد و ادامه داد:

کرد. من که سیاه برفی هم نیستم. نه زیبایی باباش به او حسودی میخوب اون سفید برفی بود و زن»

)کد « خاصی داشتم نه چیزی. اصالً شاید دوس داشت که پدرم فقط مال اون باشه و به ما توجهی نکنه

5.) 

در پی کشف علت « سفیدبرفی»ای همچون های افسانهزن با مقایسه زندگی خود با داستان-کودک

یابد و صرفاً حدسیّات خود را برای محقق اش بوده است، اما جوابی قطعی برای آن نمیرفتارهای نامادری

 کند.بازگو می

ماند و یک حس زن پنهان نمی-اش از دید کودکنامادری برای عروس کردن دخترِ ناتنی« عجله»

را ترک  اشای که باید خانه پدری«موجود اضافه»کرد. در خانه را در وی ایجاد می« اضافه بودن»

 گوید.

مون. انگار من تو خونه اضافه گفت منو بده به پسر همسایهبابام به بابام مییه بار خودم شنیدم که زن»

، تو خونه بابای اون که نبودم... وقتی اینارو 8بودم و جای اونو تنگ کرده بودم. من پام رو قالی پدرم بود

 ( .98)کد « یگه خونه خودمو داشته باشمخواست زودتر شوهر کنم. دشنیدم، خودمم دلم میمی

کند که حضور او در زن احساس می-ترتیب، در شرایطی که نامادری در خانه حضور دارد، کودکبدین

کند زن ایجاد می-کنار حضور نامادری در یک خانه باهم تناقض دارند و این تمایل را حتی در ذهن کودک

حل خروج نامادری از خانه ای افتاد. راهایط، باید به فکر چارهکه این دو باهم قابل جمع نیست. در این شر

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
، بدین معناست که پدرش 98های کد شماره به صاحب بودن یا نبودن خانه اشاره دارد. این جمله در گفته« پا رو قالی داشتن. »8

 صاحب خانه است و قالی که کنایه از خانه دارد، برای پدرش است. 
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را دارد. در این شرایط، باید خود از خانه خارج « خانۀ نامادری»رسد، چراکه خانۀ پدر، حکمِ بست میبه بن

دختر( ازدواج است؛ آن هم -حل مورد پذیرش و قابل قبول )هم برای همگان و هم برای کودکشود. راه

 به وقوع بپیوندد. « هرچه زودتر»که  ازدواجی

-گذارد. خانوادهنیز بر ازدواج زودهنگام دختران اثر می« های از هم گسیختهخانواده»شرایط زندگی در 

نامید؛ یعنی « 8پدر غایب»توان آن را ای که میگسلد. پدیدهاز هم می« عدم حضور پدر»هایی که به دلیل 

 مجدد، تماس اندکی با فرزندان خود دارد، یا هیچ تماسی با آنها ندارد.خاطر طالق یا ازدواج پدری که به

 ( .48)کد « کردیم؟!کردیم، باید چیکار میپدر که باال سرمون نبود. ازدواج نمی»

سایه شدیم. من ابتدایی بودم که پدرم با ماشین تصادف کرد و مرد. وقتی هم که مرد دیگه ما بی»

گفت پدر که ندارین بزرگتر که بشین مردم خواهرمو شوهر داد. می مامانمم خوب زود هم من و هم

 (.97)کد « میگن پدر باالسرشون نبوده و معلوم نیس چطوری بزرگ شدن و چیکار کردن

های مورد مطالعه، گردد. درواقع، در میدانیکی از دالیل اهمیت حضور پدر به دالیل فرهنگی برمی

(. دلیل دیگر به شرایط اقتصادی 97ویژه دختران، است )کد  فرزندان، به ترحضور پدر به معنای تربیتِ سالم

 (.89گردد که پدر حضور ندارد یا حضور کمرنگی دارد )کد هایی برمینامساعد در خانواده

قرار دارند نیز شرایط را برای ازدواچ دختران در دوران کودکی « شرایط نابسامان»هایی که در خانواده

از نگاه  گردد.برمی« اعتیاد پدر یا برادر به مواد مخدر»یکی از شرایط نابسامان به کنند. فراهم می

گردد، کنندگان اعتیاد پدر یا برادر منجر به بروز نگرانی در وجود اعضای خانواده، به ویژه مادر، میمشارکت

 مبنی بر اینکه کسی به خواستگاری دخترشان نیاید.

ای خودشم اومد خواستگاری و ما باهم ازدواج کردیم. اون موقع داداشم معتاد بود. یکی از دوست»

دونستم که اون معتاده. بابامم معتاد بود. خوب کسی که معتاد باشه، عینه خودشم میاد  نمی

 (.1)کد « خواستگاریش. آدم سالم که نمیاد خواستگاریِ دخترِ یه معتاد

س سوم ابتدایی بوده، ازدواج نموده چنین سالگی، زمانی که کال 3های پاسخگوی فوق که در از گفته

-اش نیز مانند پدر و برادرش معتاد باشد. درواقع، آیندهداشت که شوهرِ آینده« انتظار»آید که خود نیز برمی

عبارتی، از نظر او، منطقی و عقالنی نیست که فردی  کرد. بهبینی نمیای جز این را برای خودش پیش

زنان اعتیاد پدر یا برادر -معتاد وصلت کند. نکتۀ قابل توجه این است که کودکغیرمعتاد با دختر یک انسان 

( و رانندگی با ماشین 1کردند و آن را به اشتغال به مشاغل سختی همچون شاطری )کد خود را توجیه می

 دادند.( در ارتباط دانسته و آن را امری طبیعی و موجه جلوه می78سنگین )کد 

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
1. Absent Father 
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قۀ کیفری در میان اعضای خانواده وجود داشته باشد نیز اثر منفی بر سن ازدواج براین، اگر سابعالوه

آید که فرزند دختر دارند. ای به حساب میگذارد. سابقۀ زندان امتیازِ منفی برای خانوادهدختران می-کودک

ولین شود که والدین در شوهر دادن دخترشان عجله کرده و با آمدن اوجود این ویژگی منفی باعث می

 خواستگار دختر خود را عروس کنند. 

بابام دو سال زندان بود. وقتی از زندان اومد بیرون، پسرعموم اومد خواستگاری. بابامم زود جواب »

 (.83)کد  «مثبت داد

بوده است. « فشار روانی شدید از سوی خانواده»کنندگان مطرح شد دلیل دیگری که از سوی مشارکت

-شوند که کودکمعرفی خواستگاران، دادن اطالعاتی در باب آنان و... باعث می ها بادرواقع، خانواده

 زودی ازدواج کنند. دختران تحت فشار روانی قرار بگیرند و احساس کنند باید به

-م که تموم شد همش مامانم به من میگفتن. ولی ابتداییاومد خواستگاری به من نمیاوالً کسی می»

گفت که با این  کرد ازش. خیلی تو فشار بودم. اون نمیاومد تعریف میمیگفت. هر خواستگاری که 

 (.87)کد « کردن من تو اذیت بودمازدواج کن. ولی چون پیشم تعریف می

به خانوادهایشان، احساس رضایتشان را « بله»کنند که با گفتن جواب دختران احساس می-کودک

 ، یک موقعیت فشارزا بوده است.کنند. نیاز آنها به کسب رضایت والدینجذب می

 (.2)کد « کردم که اگه بگم نه، اونا ]والدین[ دیگه منو دوس ندارنمن احساس می» 

ازدواج کردید؟ « با این فرد»کنید به چه علت شد که فکر میدختران پرسیده می-وقتی که از کودک

 گفتند: در پاسخ می

-ام میوب میاد آدم چرا جواب مثبت نده. خانوادهخوب اون آدم خوبی بود. وقتی که یک خواستگار خ»

 (.82)کد « کردنگفتن که اون خوبه و ازش تعریف می

هایی که از سوی شد. آنها با تعریفکنندگان شنیده میالبته این پاسخی بود که از سوی غالب مشارکت

 دانستند. ترین جواب میشنیدند، جواب مثبت را منطقیوالدین خود می

های مطرح شده از سوی بسیاری از خانوادۀ پدری از دیگر مقوله« زایاز اعمال محدودیترهایی »

کردند که تحقق ازدواجشان در دوران کنندگان است. آنان در اظهارات خود، به این نکته اشاره میمشارکت

و منجر به آزادی  ساختهویژه پدران و برادران، رها میهای خانواده، بهکودکی، آنها را از اعمال و کنترل

-توان اینگونه عنوان نمود که کودکشده است. درحقیقت، میبیشتر آنان در زندگی زناشویی جدید می

شناسند و عقالنیت و دختران را، در فرهنگ مورد مطالعه، موجودی با جایگاه خاص خود به رسمیت نمی

نیت افراطی دنیای بزرگساالن، بخشد. این عقالتشخیص بزرگساالن به وجود و دنیای آنها رسمیت می

هایی که بزرگساالن شان از روی برنامهدختران را دربرگرفته است و بیشتر لحظات زندگی-دنیای کودک
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دختران به خطر افتاده است و آنها پیوسته تحت هدایت و  -گذرد. آزادی کودکاند می برایشان تدارک دیده

ها حتی در انتخاب نوع پوششان نیز آزادی عمل ندارند. آنان شدگی از سوی بزرگساالن قرار دارند. آنتعیین

دختران -شوند. لذا حیطۀ دوران کودکیِ کودکبیشتر موجوداتی ناتوان در زیر سایۀ بزرگساالن تلقی می

شان، است. این ویژه والدینیک حیطۀ تهدیدشده، تجاوزشده و آلوده شده توسط دنیای بزرگساالن، به

ها گیرند که باید راه و روش زندگی را بدانان را تماشاگرانی ناتوان در نظر میدختر-بزرگساالن کودک

دختران را مکلّف نمایند که بر مبنای آن -شان را تعیین کرد و کودکزندگی آموزش داد یا حتی راه و روش

 عمل نمایند.

رادران، بر دنیای کودک ویژه پدران و ب هایی که از سوی بزرگساالن، بهها و کنترلبا توجه به محدودیت

دهد تا وجود خود را نشان دهد و به اثبات برساند. هایی نشان میگردد، کودک نیز واکنشاعمال می

خواهند باور آنها را از کودک و مفهوم واسطۀ ازدواج کردن، می کودکان با ورود به دنیای بزرگسالی، به

ایی تصمیم و تغییر دارد، نشان دهند. آنها وجود کودکی دگرگون کنند و خود را، عضوی از جامعه که توان

حال، بسیار گویا  کنند. یکی از سخنان کوتاه و درعینخود را با ورود زودرس به قلمرو بزرگساالن آشکار می

 است:  99در این زمینه مربوط به گفتگوی محقق با کد 

 (.99)کد « بعد از ازدواج مارو آدم حساب میکنن»

شود ها از سوی خانواده بر روی فرزندان به ویژه فرزندان دختر باعث میکنترلها و اعمال محدودیت

دختران نوعی نگاه پراگماتیستی نسبت به ازدواج پیدا کنند و پیوسته موقعیت و وضعیت قبل و -که کودک

برای هایشان ترتیب تصمیم خانوادهبعد از ازدواج و شرایط متأهلی/مجردی را باهم مورد قیاس دهند و بدین

 ازدواجشان را تأیید کرده و بپذیرند. حتی در شرایطی آن را مثبت نیز بدانند.

راحتی خونه اقوام بری. البته بازم باید شوهرت اجازه بده. ولی اینجا دیگه  تونی به بعد از ازدواج تازه می»

اونا هم اجازه بدن، باید اجازۀ یه نفرو بگیری. ولی خونۀ مامانت، باید اجازه ده نفرو بگیری. تازه اگه 

 (.92)کد « حرف مردمو میخوای چیکار کنی؟

( و آزادی بیشتر در انتخاب نوع و نحوۀ پوشش 77تسهیل و افزایش ارتباط با اقوام و خویشاوندان )کد 

 هاست. ( نیز ازجمله موارد رهایی از محدودیت9)کد 

دست  های به( نیز از دیگر زیرمقوله86فضای ناآرام خانوادۀ پدری و محبت ندیدین از سوی خانواده )کد 

 های خانوادگی است. آمده از مقولۀ زمینه

 های اجتماعیزمینه

وجه خاص جوامع عقب افتاده یا جوامع هیچدختران به شکل خاص، به-کلی و کودکازدواج کودکان به

اشی از ازدواج رنج ترین کشورهای جهان نیز کودکان از عوارض و تبعات نمسلمان نبوده است. در پیشرفته
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ها پیش آغاز شده است. بردند. اما در کشورهای پیشرفته، مبارزه با ازدواج زودهنگام کودکان از سالمی

اند. فعالیت این ها و رویکردهای متفاوت، طی سالیان طوالنی، در این حوزه فعالیت کردهمحققانی با نگرش

افکار عمومی را متوجه عمق این پدیده ساخت و  ها وهای دولتی و غیردولتی، رسانهمحققان سازمان

سو تصویب اینگونه ضرورت مقابله با ازدواج کودکان به حوزۀ عمومی راه یافت. نتیجۀ این اقدامات از یک

بر منع قانونی،  قوانینی دقیق و پایدار برای جلوگیری از وقوع چنین ازدواجی بود و از سوی دیگر، عالوه

های مختلف بهکنندۀ ازدواج کودکان بود، تغییر یافت و درنتیجه گروه م، که تقویتها و اعتقادات مردنگرش

 طور گسترده با این پدیده مبارزه نمودند.

سازد، ویژه کشورهای عربی و اسالمی، برجسته می اما آنچه که این مسئله را در کشورهای شرق، به 

جود افزایش فراوانی و پیامدهای حاصله از آن، آن است که به دالیل اجتماعی و فرهنگی این کشورها، با و

های اجتماعی ها و ارزشای اجتماعی مبدّل نشده است. لذا نگرشاین موضوع به نگرانی عمومی و مسئله

 ساز بروز ازدواج کودکان باشند. توانند زمینهمی

دواج اشاره داشته و زنان نیز به اهمیت از-شود. کودک ازدواج در جامعۀ ایرانی ارزش اجتماعی تلقی می

است. ازدواج از نظر جامعه، ارزش اجتماعی دارد و « ارزشمندی ذاتی»کنند که واجد  آن را امری معرفی می

گیرد. برساخت ذهنی از ازدواج رخداد سوژه با قرار گرفتن در چنین موقعیت نقشی، مورد تأیید قرار می

ناپذیر است. از طرفی، نوعی بینش / اجتنابحال، ضروری پاافتاده و درعین)فرایند( مهم و نه پیش

-مندی سوژه از قرار گرفتن در موقعیت نقش برآورد میپراگماتیستی از ازدواج وجود دارد که در سایۀ بهره

نحوی که موفقیت و شوند بهشود. درواقع، بسیاری از تغییرات زندگی آینده در سایۀ این رخداد خوانش می

عبارتی، ازدواج اتفاق و رویدادی شود. بهم خوشبختی با ازدواج بازشناخته میعدم موفقیت و خوشبختی و عد

تأثیر قرار دهد و مسیر آن تواند کل زندگی را تحتدر راستای زندگی نیست، بلکه نقطۀ عطفی است که می

 (.73)کد « بالخره آدم باید ازدواج کنه دیگه. چه زود چه دیر»را عوض کند؛ 

دهد[ زن با حالت خنده ادامه می-گه ازدواج نکنی پس چیکار کنی؟! ]کودکازدواج خیلی مهمه. ا»

 (.85)کد « بمونی خونه بابات؟!

مثابه بازتولید چرخۀ تداوم حیات ترتیب، در یک نظم سنتی فراگیر، طبیعی است که ازدواج بهبدین

اجتماعی را در میل و های ای، سوژهای برخوردار باشد. چنین رمزگان فرهنگیاجتماعی از اهمیت ویژه

کنند و تصویر آرمانی ازدواج را چون آرزومندی دستیابی به این موقعیت، مهیای بر عهده گرفتن آن می

-سازند. اینگونه است که از زبان برخی از مشارکتنوعی موفقیت اجتماعی و حوزۀ کسب پاداش برمی

در »ی، از دریچۀ ازدواج به عنوان تنها معبر، شود که آنها قبل از ورود به دنیای بزرگسالکنندگان شنیده می
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کنندگان در این مطالعه، به نوعی اهمیت ذاتی برند. قابل ذکر است که اکثر مشارکت نام می« آرزوی ازدواج

 اند. ازدواج را یادآور شده

گذارد. ارزشمندی ذاتی واقعۀ های اعضای خود نیز اثر میهای موجود در جامعه بر روی نگرشارزش

در جامعه شکل بگیرد. درواقع، « ذهنیت منفی نسبت به افراد مجرد»شود که نوعی زدواج، منجر میا

شود که وقوع ازدواج برای هر دختر و پسری امری حتمی، بدیهی و اهمیت بیش از اندازۀ ازدواج منجر می

تر رفته باشد و وارد سنشان باال« اندکی»الزامی و غیرقابل اجتناب تلقی شود و بر همین مبنا، کسانی که 

 گیرند. نشده باشند، مورد طرد و نفی قرار می« هاکردهازدواج»گروه 

زود ازدواج کردن اونم مثل من اصالً خوب نیس اما دیگه نبایدم دیر ازدواج کنی. وقتی دیگه برسی به »

 (.74)کد « کسی نمیاد سراغت. میگن حتماً عیب و ایرادی داشته 77و  78

-دواند. بنابر اظهارات کودکزنان ریشه می-در ذهن  کودک« ترس از بازماندگی»ی، در چنین شرایط

 هایشان. زنان، چنین ترسی هم از سوی آنان تجربه شده و هم از سوی خانواده

همیشه که آدم خواستگار نداره. همین روستای جنگل اطراف بجستانه. اونجا دیگه اگه دختر ابتدایی »

 (.3)کد « کنه. خوب دیگه کسی نمیره خواستگاریشیی دیگه شوهر نمیرو تموم کنه بره راهنما

(، همچون تصور نوعی وضعیت 86اند )کد همچنین وجود افراد نزدیک به شخص، که مجرد مانده

کند. تواند برای آنان نیز اتفاق بیفتد، ازدواج را به یک هدف برای فرد تبدیل میممکن و نامناسب که می

همه دوستای هم »کنند؛ را تجربه می« ماندگی»نها خواستگاری نداشته باشند، ترس از ترتیب، اگر آبدین

 (.79)کد « ها مونده بودیم! سن و سالم ازدواج کرده بودن. من و یکی دوتا از بچه

آید، مجرد بودن منجر به هویت اجتماعی جدید  کنندۀ فوق برمیهای مشارکتگونه که از گفتههمان

تجرد که خود را در  8شود. داغ ننگشناسی، داغ ننگ شناخته میردد که در ادبیات جامعهگای میناخواسته

رود کار میگذارد، برای دخترانی بهبه نمایش می« بِمونده»یا « مانده»های مورد مطالعه، با اصطالح میدان

« ترشیدگی»ای که با واژهها قرار نگرفته باشند. کردهو در جرگۀ ازدواج باشدکه سنشان اندکی باالتر رفته 

سر نبرده باشند، در فرهنگ ایرانی قابل قیاس است. مجردی، حتی اگر دختران هنوز سنین کودکی را به

شود، زیرا در ای که در آن واقعۀ ازدواج بسیار پراهمیت است، به منزلۀ داغ ننگ شناسایی میتنها در جامعه

ای خانوادگی و اجتماعی است. ه امری شخصی بلکه مقولههای سنتی مورد مطالعه، پدیدۀ ازدواج نمیدان

 کند. بنابراین تجرد، پیامدهای اجتماعی نامساعد بسیاری را برای دخترکان در چنین جوامعی ایجاد می

دختران دارد این است که آنها -خوردگی، یکی از عواقبی که مجرد بودن برای کودکبر احتمال داغعالوه

بدین معناست « بدل-عوض»شوند. « بدل-عوض»طقه متداول است، درگیر روند براساس رسمی که در من

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
1. Stigma 
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این پدیده که در شهرستان گناباد به «. دهیگیری و یک دختر به آنها مییک دختر از خانوادۀ مقابل می»که 

انواده گیرد. یکی از شرایط این است که وقتی دو خشود، در شرایط مختلفی صورت میخوانده می« اَلِش بَدَلو»

سال  77یا  78دختری دارند که از سن ازدواج آنها، براساس فرهنگ منطقه گذشته است )به عنوان مثال سن 

 کنند که پسرانشان با دخترانشان ازدواج کنند. را رد کرده است( باهم توافق می

بدل شد. هم خودش بدبخت شد و هم -مون آخرش با پسردایی مامانش عوضدختر همسایه»

 (.86)کد  «داداشش

 های فرهنگیزمینه

کند. براساس های فرهنگی جامعۀ مورد مطالعه نیز در ازدواج دختران در دوران کودکی مداخله میزمینه

ی نظام اخالقی و اجتماعی تلقی فرهنگ جامعۀ ایرانی، برقراری رابطۀ جنسی تا پیش از ازدواج، تابو

توانند بالند که میها به خود میاست که خانوادهشود. براساس همین مالحظات اخالقی و حفظ آبرو  می

دختران  8بالینیزودتر از اطرافیان برای دختران نابالغشان عروسی بگیرند، اما ترس اصلی حفظ آبروست. هم

مامانم »شود؛ گیر خانوادۀ دختر میو دوست شدنشان با جنس مخالف نوعی رسوایی است که گریبان

 (.7)کد « ت بیفته و بری با پسرای مردم تو کله گفت بهتر از اینه که عقل می

دختر زود به خانۀ شوهر برود فرصتی برای برقراری ارتباط با جنس -ترتیب، زمانی که کودکبدین

 شود؛مخالف ندارد و درنتیجه پاکدامنی وی حفظ شده و از هرزگی دور می

خاطر همین زود شوهرش میدن  هها میترسن که آدم با کسی دوست بشه و بعد عروسی کنه، بخانواده»

 (.91)کد « که با شوهرش عروسی کنه

معنای متداول و رایج آن در فرهنگ مسلط ایرانی نیست. یعنی بدین معنا  به« عروسی کردن»اصطالح 

نیست که جشنی برگزار شود و دو زوج زندگی مشترکشان را شروع نمایند بلکه در فرهنگِ جامعۀ مورد 

است. انتخاب واژۀ مذکور جهت از دست دادن « از دست دادن بکارت»معنای  به «عروسی کردن»مطالعه، 

باکرگی نشان از اهمیت این امر دارد که صرفاً باید بعد از گرفتن مراسم عروسی دخترکی، از میان برداشته 

دختران وجود دارد. چون با از دست -شود. حتی ترس از دست دادن بکارت در دوران عقد نیز در کودک

 دن آن، ممکن است خانوادۀ دختر، فرزندشان را بدون جهیزیه به خانوادۀ داماد بفرستند. دا

های تسلط دیدگاه»شرایط فرهنگی دیگر، که متأثر از فرهنگ مسلط جامعۀ ایرانی نیز هست، به 

آید که از حقوق چندانی حساب می به« جنس دوم»گردد. در فرهنگ مردساالر، زن برمی« مردساالرانه

« رها»تری دارد. در فرهنگ مذکور، پسران رواج گسترده« ضد زن»های خوردار نیست. درعوض، نگرشبر

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
1. Cohabitation 
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گر توانیم در آن ارجحیت فرزند مذکر را نظارههستند. شاید به همین خاطر باشد که می« در بند»و دختران 

عبارتبه«. پا شکسته دست و»زنان، آنها از نظر دیگران موجوداتی هستند -باشیم. به تعبیر خودِ کودک

نیستند و دیگرایی چون مردان، پدران، شوهران و برادران باید برای آنها « توانمند»دیگر، دختران و زنان 

های فرهنگی برای زنان به صورت کلی و فارغ از ساز باشند. با وجود اینکه محدودیتگیر و تصمیمتصمیم

مسئولیت »انتظار حمایت دارند. شاید فراتر از آن آنها « مادرانشان»دختران از -وجود دارد اما کودک« سن»

-نمی»گذارند. اما باید گفت مادران یا از خود در برابر پدران و برادرانشان را بر دوش مادران می« 8حمایت

های مردساالرانه، از دخترکان خود حمایت کنند. آنان نیز همگام با انگاره« خواهندنمی»یا « توانند

 کنند. تری را بر دخترانشان اعمال میمضاعف هایمحدودیت

)درگیری( دختر با پدر  7پدر در خانه، اجازۀ آمیختگی« قدرت»تر بینانهتعبیر واقعدیگر، اقتدار و بهازطرف

گیرد که در آن دختر بتواند با آرامش و احساس دهد و ارتباط و صمیمیتی بین آنان شکل نمیرا نمی

گر عالمت رضاست ای جز سکوت، که نشانرا با وی در میان بگذارد. وی چاره محبت، مسئلۀ مخالفت خود

 یا اعالم صریح موافقت، ندارد. 

درآرِ شد به بابام بگم نه. تا حاال چیزی ازم نخواسته بود. حاال اومده گفته که نونمن که اصالً روم نمی»

 (.73)کد « دوننن صالح مینانوایی تو رو از من خواستگاری کرده. منم گفتم هر جور خودشو

 بافت مذهبی

شود که مردم پیمان ازدواج و پیوندهای زناشویی از دیدگاه سنتی، نهادی مقدس و چنان قدسی لحاظ می

جهت، مذهب و مبانی و باورهای مذهبی مردم  همین دهند. بهازدواج را امر شرعی و دینی مدنظر قرار می

که در کردار و رفتار مردم نیز بسیار هویداست. مردم در عمل کردن منطقۀ مورد مطالعه نه تنها در ذهن، بل

به شعائر و واجبات دینی بسیار کوشا هستند. برای نمونه، زمانی که در شهرهای بجستان و بردسکن شروع 

شوند. هرچند که شهرهای گناباد و تربت حیدریه به به پرسه زدن کنیم، افراد غیرچادری کمتر دیده می

کلی بر مسائل طورر بودن و ورود دانشجویان به آن اندکی تغییر را به خود دیده است. اما بهدلیل بزرگت

شود تا شود. باورمندی مذهبی مردم منجر میدینی و رعایت شعائر و مناسک اعتقادی تأکید زیادی می

 سیره و سلوک ائمه معصومین )ع( را الگویی برای رفتارهای خود در نظر بگیرند؛ 

سالت شده. آخه آدم از این  89ساله بود ازدواج کرد، تو که االن  3گفتن حضرت فاطمه همش می»

کنن. یکی نیست به اینا بگه که حضرت فاطمه با امام جوش میزنه که اونا کی رو با کی مقایسه می

 (. 87)کد « علی ازدواج کرده بود، نه با یکی مثلِ شوهر من 

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
1. Responsibility to protect 

2. Involvement 
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دهد که وی با توجه به شرایطی زندگی زناشویی خود، یزن فوق نشان م-های پایانی کودکگفته

های توان گفت ازدواج در میدانبیش نقادانه به باورهای مذهبی موجود دارد. مضاف بر این، میونگاهی کم

االجراست و با وقوع آن، یکی از شود که الزممورد مطالعه، در حکم یک وظیفۀ دینی و شرعی تعریف می

 (. 8آید )کد ینی به اجرا درمیترین وظایف د اساسی

 های فردیویژگی

دختر است. بر -های کودکهای خواستگار و ویژگیهای فردی دربرگیرندۀ دو زیرمقولۀ ویژگیمقولۀ ویژگی

گردد که هایی برمیزنان، گاهی اوقات علت ازدواج در دوران کودکی به ویژگی-های کودکمبنای گفته

مرتبط است. در « خویشاوند بودن خواستگار»های مزبور به ویژگی خواستگار واجد آن است. یکی از

(، نشان داده 93 -42: 8914بسیاری از مطالعات داخلی، ازجمله، مطالعۀ عباسی شوازی و عسکری ندوشن )

تر ازدواج دارد و برعکس بهبود و شده که ازدواج خویشاوندی در ایران، همبستگی شدیدی با سن پایین

 دهد. نان از نظر آموزش و اشتغال احتمال این نوع ازدواج را کاهش میارتقا پایگاه ز

کشه. ما از یک گفت من با داداشم گوشت و پوست و استخون یکی هستیم. خون خونو میبابام می»

 (.89)کد « گرفتن برای مراسم عقد 7. دیگه خودشون ساعت خوش8ایمسفره

یح و واضح، ازدواج قرار و مداری بین دو خانواده است طور صرهای خویشاوندی، بهدر اینگونه ازدواج

کنند و حتی به صورت صوری هم شود نه خود افرادی که باهم ازدواج میکه از طرف والدین گذشته می

 (. 42توجهی به نظر آنان نشود )کد 

« ودنباز نبرفیق»گیرند هایی که خانوادۀ دختر برای گزینش داماد در نظر مییکی دیگر از ویژگی

گیرد. بنا به گفتۀ اوست. این ویژگی به دلیل رواجی که در منطقه دارد، ویژگی منفی مدنظر قرار می

وآمدهای وی را با روند، تا میزان و شدت رفتزنان، در مرحلۀ تحقیقات، به سراغ اطرافیان داماد می-کودک

 دوستانش بسنجند؛

کنه و ممکنه بهشون چیزی تعارفی و از راه به دَر میباز باشن خیلی خرابه. رفیق اونا ر همین که رفیق»

 (.99)کد « بازی نیست . ولی بابام گفته بود که صادق اصالً اهل رفیق و رفیق9بدن

وی بود. « رشید بودن»شد، های مثبتی که منجر به دادن جواب مثبت به خواستگار میاز دیگر ویژگی

و « سَرتَر»هایی هستند که از سایرین ن جمله خانوادهرشید بودن بدین معناست که خانوادۀ پسر، از آ

-های مثبت دیگری که از خواستگار گفته می(.از ویژگی 2و  83، 77، 3ای با اصالت است )کدهای خانواده

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
 وآمد خانوادگی زیادی دارند. بر رابطۀ خویشاوندی، رفت. بدین معنا که عالوه 8

 . یعنی انتخاب روز یُمن و مبارک. 7

 . منظور این است که مواد مخدر به آنها بدهند. 9
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(، سالم 99و  74(، زیبایی ظاهری )کدهای شماره 87، 2، 79شد عبارت بودند از: نداشتن اعتیاد )کد شمارۀ 

( 48و  81(، اشتغال به امور مذهبی مانند مداحی، طلبگی، روحانیت )کد 92و   88، 82ۀ بودن )کدهای شمار

 (.75و  4( و همشهری بودن )کد 71( و کارمند نیروی انتظامی )کد 3اشتغال دولتی مانند کارمند سپاه )کد 

حافظ هایی چون باحجابی و دختر است. ویژگی-های کودکهای فردی، ویژگیزیرمقولۀ دیگرِ ویژگی

-شود. باحجابی یکی از ویژگی( بودن که بیشتر حول باورها و عقاید مذهبی تعریف و تأیید می81قرآن )کد 

لق گردد. کلّهعنوان می« لقکلّه»آید که با کاربست مفهوم حساب میبه« خوب»ها و مشخصات دخترِ 

دی با استفاده از مانتو هم باشد. اگر فر« چادر»نبودن بدان معناست که فرد دارای حجاب کامل یعنی 

شود. بنابراین فرد محجبه صرفاً با چادر حجابش کامل لق بودن شهره میحجابش کامل باشد، او هم به کلّه

دخترانی متقاضیان زیادی برای ازدواج دارند و این امر به ازدواج زودهنگامشان -گردد. چنین کودکمی

 کند.کمک می

 شرایط زیست محیطی

دختران دخیل -گرانه بر ازدواج کودکتواند به شکلی مداخلهی و جغرافیای منطقه نیز میمحیط اکولوژیک

کنندگان آید که، بنا به گفتۀ شرکتحساب میوخشک به باشد. منطقۀ مورد مطالعه از نظر آب و هوایی گرم

نبود و  (.6و  88، 82آبی و خشکسالی شده است )کدهای مطالعه، چندین سال است که درگیر بحران بی

ها کم شود. کمبود آب باعث شده که هم زراعت و کشاورزی در منطقه کاهش یابد و هم ارزش زمین

زمینی که آب نداشته باشد، ارزش خرید و فروش هم ندارد. انار، زردآلو، زعفران و... از محصوالت منطقه 

زان بیکاری و عواقب سوء سو می شدت کاهش یافته است و این امر از یکبودند که کشت و برداشت آن به

باز شدن جوانان، رجوع به کارهایی مثل کفتربازی را افزایش داده آن، مانند گرفتار شدن به دام اعتیاد، رفیق

-برخی از جوانان برای یافتن شغل به شهرهای بزرگ مهاجرت می  طرفی (. از75، 84، 79، 6است )کدهای 

شوندگان با مصرف شوند. شغلی که از نظر مصاحبهمی کنند که معموالً به شغل شاطری مشغول به کار

 تریاک جهت کسب قوای بدنی مالزم است.

 های اقتصادیزمینه

های مختلف ازجمله اشتغال/ بیکاری خود را منظور ما از اقتصاد، مباحث مالی و پولی است که به شکل

توانند متأثر از خود می_کهبه سبب مشکالت اقتصادی و معیشتی در بین ساکنان منطقه دهد. نشان می

ای به همراه این باور به وجود آمده که تحصیل دختران، سودمندی و فایده_خشکسالی چندین ساله باشد

تواند یک کار دولتی/اداری و مشاغل ندارد. درواقع، این اعتقاد وجود دارد که اگر پسر درس بخواند، می
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خشد؛ چون در آن مناطق، نه آبی کافی برای کشاورزی اش را سامان ببمرتبط به آن را  بگیرد و زندگی

وجود دارد که بتوانند محصوالتی مانند زعفران بکارند و نه کارخانه و شهرکی که در آن کارگری کنند. به 

عاملی بود برای زود «  کافی»یا نداشتن پول « پولیبی»دختران بر این باور بودند که -همین علت کودک

 «.دادنشان»شوهر 

« ایم. من بچه بزرگ خانواده بودم. وقتی خواستگار اومد اونام جواب دادنام بیکار بود. ما سه تا بچهباب»

 (.82)کد 

کند. از نظر شروع می« بیکاری پدر»کنندۀ فوق، جملۀ خود دربارۀ ازدواج زودهنگام خود را با مشارکت

دواج زودهنگام دخترانشان بگیرند و به ها تصمیم به از توانست عاملی باشد که خانواده وی بیکاری پدر می

 کم شود و سفره کوچکتری پهن گردد. « نان خور»اصطالح یک 

کردم وقتی که شوهر کنم، دیگه هرچی میخوام میخرم. هرچی که تو خونه پدرم نداشتم دیگه فکر می»

 (.95)کد « دونستم که از این خبرا نیستگیره. نمیشوهرم برام می

ش از ازدواج را رسیدن به رفاه نسبی «تصور»سالگی ازدواج کرده بود،  82 ساله که در 85نرجس 

هایی داشته که در خانۀ پدری برآورده نشده و در فکر برآورده «نیاز»کند که کند. وی ادعا میمعرفی می

، 93کند که تصوراتش اشتباه بوده است. کدهای  شدن آنها در خانۀ شوهر بوده است. هرچند وی اذعان می

 اند. نوعی بدین مسئله اشاره کردهنیز به 88و  71

بر شرایط نامساعد اقتصادی، که در مطالب فوق  تشریح گردید، شرایط خوب یا نسبتاً خوب  عالوه

زنان بر این -گذارد. درواقع، برخی از کودکاقتصادی نیز در ازدواج دختران در دوران کودکی اثر می

اند و باالخره از میان تعداد زیاد پدر یا مادر، زیاد خواستگار داشتهباور بودند که به دلیل شرایط شغلی 

اند. یکی از این مشاغل که بسیار هم مورد توجه است، اشتغال خواستگاران، یکی را انتخاب کرده

 دولتی است؛

شناختنش. بعد چون منطقۀ ما کار من خواستگار زیاد داشتم. خوب بابامم معلم ابتدایی بود. همه می»

 (.89)کد « مه اینکه فرهنگی باشی خواستگارات زیاد میشهک

کنندگان، زمانی که توان در نوع نگاه خواستگاران جست. از نظر مشارکتای را میدلیل چنین مسئله

پدر یا مادرِ دختر، شغلی داشته باشند که دارای حقوق و مزایایی ثابت باشد، تصور مردم در این شرایط این 

-توانند به دختر خود جهیزیۀ کامل و نسبتاً خوبی تقدیم نمایند. چنین خانوادهای میادهاست که چنین خانو

هایی با شرایط بد یا نسبتاً نامساعد اقتصادی، دخترانشان را در دوران کودکی، به هایی نیز مانند خانواده

 کنند. خانۀ شوهر روانه می
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 گیریبحث و نتیجه

های ازدواج دختران در ن پرسش اصلی پاسخ دهد که دالیل و زمینهمطالعۀ حاضر در پی آن بود که بدی

صورت واقعی و عینی، ازدواج در زنانی رجوع شد که به-دوران کودکی چیست؟ جهت یافتن پاسخ به کودک

 81زنانی که هنوز سن مرز بین کودکی و بزرگسالی یعنی سن -دوران کودکی را تجربه کرده بودند. کودک

کنندگان تحقیق، که از چهار شهر بجستان، گناباد، تربت بودند. در همین راستا، از مشارکتسال را رد نکرده 

عبارتی، از حیدریه و بردسکن انتخاب شده بودند، پرسیده شد که نظرشان دربارۀ سن ازدواجشان چیست؟ به

معتقد بودند که نظر آنها سن ازدواجشان به موقع بوده، زوده بوده یا دیر؟ باید گفت تمامی پاسخگویان 

« خیلی زود»یا « زود»وارد زندگی مشترک شدند. در همین راستا، از آنها علت « خیلی زود»یا « زود»

زنان بر این باور بودند که اگر آنان علل -ازدواج کردن را جویا شدیم. نکتۀ قابل تأمل این بود که کودک

های دیگران عنوان ها و کنشبراساس گفتهخودشان را ازدواج را بیان کنند، درواقع، ذهنیت و تصورات 

زنان از علل ازدواجشان بود(، -کنند )که هدف اصلی تحقیق نیز دستیابی به تفسیرها و درک خود کودکمی

اما جهت دستیابی به علل اصلی ازدواج زودهنگامشان باید به سراغ والدینشان رفت و از آنها پرسید که چرا 

 ند. ادخترانتان را زود شوهر داده

ساز ازدواج دست آمده نشان داد که صرفاً یک عامل و یک بعد پاسخگوی عوامل زمینه های بهیافته

اند. یکی از آنها ای از عوامل است که در وقوع پدیدۀ مزبور دخیلدختران نیست، بلکه مجموعه-کودک

های از دری( و خانوادههای ترمیمی )حضور نامادخترانی که در خانواده-های خانوادگی است. کودکزمینه

کردند و پدر یا برادرانشان هم گسیخته )عدم حضور پدر به دلیل فوت، طالق یا ازدواج مجدد( زندگی می

سابقۀ کیفری، همچون زندان و اعتیاد، داشتند احتمال بیشتری برای ازدواج در دوران کودکی دارند. اعتیاد 

زاده ( و ایمان8337ست که در تحقیقات هاوکینز و همکاران )هایی اوالدین و وجود والد ناتنی ازجمله مقوله

براین، فشار روانی شدید از سوی خانواده و رهایی از  ( بدان اشاره شده است. عالوه98: 8935و علیپور )

های خانوادگی برشمرد که در های زمینههای خانوادۀ پدری را نیز باید از زیرمقولهاعمال محدودیت

ز آن سخنی به میان نیامده است. درواقع، زمینۀ خانوادگی نامساعد واقعیتی ناخوشایند تحقیقات گذشته ا

دهد؛ استقبال رخ می« گریز»آورد. درواقع، آنچه در به وجود می« 8گریز»دختران حس -است که در کودک

که به شکلی ها یا روزها بل خودخواستۀ فرد از نوعی فرار است تا شاید به این طریق بتواند نه تنها ساعت

های ناخوشایند زندگی در خانۀ پدری دور نگه دارد. افراد همیشگی خود را از نظر جسمی و ذهنی از واقعیت

جویند. اما در یک فرهنگ مردساالرانه با تسلط باورهای مذهبی و سنتی، های خود را میمختلف گریزگاه

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
1. Escapism 



 

 

 

 

 

 8931و تابستان ، بهار 8، شماره 82بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   832 

  

 

توان از آنها هستند و می« قربانی»ان دختر-دختران ازدواج است. در هر صورت این کودک-گریزگاه کودک

های صحبت کرد، چراکه آنها برای تغییر یا بهبود اوضاع و شرایط و زمینه« قربانیان گریز»عنوان به

گریزند و به شکلی دیگر، قربانی همین  کنند و از موقعیت بد مینامساعد خانوادگی و اجتماعی تالشی نمی

 شوند. گریختن می

ها های اجتماعی بوده است که در ارزشار بر ازدواج دختران در دوران کودکی، زمینهمقولۀ دیگر اثرگذ

های اجتماعی قابل ردگیری است. بافت اجتماعی جامعۀ مورد مطالعه، که بخشی از آن متأثر از و نگرش

یاند، نمافرهنگ مسلط جامعۀ ایرانی است، ازدواج را امری مهم و غیرقابل اجتناب برای اعضای جامعه می

و « زود»هم به شکلی اندازی دیگری برای زندگی دخترکان متصور نیست. ازدواج  آن نحوی که چشم به

-شود و برخالف دیدگاهدر بستر فرهنگی و اجتماعی فوق امری نابهنجار و نادرست تلقی نمی« خیلی زود»

راستا با مطالعات پیشین هم آید. نتایج تحقیقنیز به حساب نمی« جرم»المللی های حقوقی و قانونی بین

؛ شفنیت و همکاران، 79: 7284های مردم )ارولکار، خارجی و داخلی نیز هست که بر اثرگذاری نگرش

: 7281؛ شولتز و همکاران، 828 -888: 7283( و هنجارهای اجتماعی )کننی و همکاران، 39 -825: 7283

؛ ونگ و 8: 7283کیسلقی و همکاران،  ؛7282؛ کیسلقی و همکاران، 7282؛ ویتال و همکاران، 743

های براین، زمینهاند. عالوه( تأکید کرده54: 8936؛ احمدی، 7282؛ بومن و همکاران، 7282سینگال، 

دختر آنها را سریع وارد -دهد که برای حفظ آبروی خود و کودکها را در شرایطی قرار میفرهنگی خانواده

ای که ز ازدواج را تجربه نکرده و درنتیجه بکارتشان حفظ شود. مقولهزندگی زناشویی نمایند تا روابط پیش ا

( و 8913(، لطفی )8936(، مقدادی و جوادپور )7229از سوی بسیاری از محققین، ازجمله ماتور و همکاران )

اید از های مردساالرانه را نیز نب( نیز مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است. البته تسلط دیدگاه8935مظفریان )

 کنندگان اظهارشد.  نظر دور داشت که در این مطالعه از سوی مشارکت

تأثر ازدواج دختران در دوران کودکی، از باورها و مبانی اعتقادی مذهبی مردم منطقه نیز غیرقابل 

کنندۀ ازدواج در سنین پایین با دیدۀ زنان به باورهای مذهبی تشویق-پوشی است. هرچند که کودکچشم

(، 7281(،گریجس و هوری )7283نگرند. یافتۀ مزبور با نتایج تحقیق شفنیت و همکاران )میتردید 

راستاست. هرچند که ( هم8936( و احمدی )8912( امانی )8333(، آقاجانیان و مهریار )7288کرمیشل )

تفسیرهای  ( این امر را برخاسته از ذات مذهب اسالمی ندانسته و آن را نشئت گرفته از8928پاپلی یزدی )

 داند.آدمیان از دین می

 -در قالب فقر یا محرومیت اقتصادی-شرایط اقتصادی نامطلوب که در تحقیقات پیشین نیز بدان 

؛ حسین و همکاران، 7286؛ هاتچکیس و همکاران، 7283؛ پائول، 7229اشاره شد )ماتور و همکاران، 

؛ 8913؛ لطفی، 8937قدادی و جوادپور، ؛ م7283؛ کننی و همکاران، 7283؛ شفنیت و همکاران، 7286
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زنان بیان شد. اما نکتۀ جلب توجه این -(، نیز از سوی کودک8935؛ مظفریان، 8935زاده و علیپور، ایمان

کنندگان شرایط بالعکس نیز در وقوع این وضعیت صادق است. امری های مشارکتاست که براساس گفته

ای باشد که دختری از خانواده-تر، اگر کودکعبارت دقیقت. بهکه در مطالعات پیشین بدان اشاره نشده اس

از پایگاه اقتصادی نسبتاً باالیی برخوردار است، احتمال ازدواج زودهنگام وی وجود دارد. البته در یک بافت 

هایی که شرایط بهتر و برتری اجتماعی، که از سطح توسعۀ اقتصادی باالیی برخوردار نباشد، یقیناً خانواده

که  داشته باشد )معموالً والدینِ دارای مشاغل دولتی(، بیشتر در معرض دیدگان همگان قرار دارند. ازآنجایی

کنند، وقوع این پدیده  می« جذب»دختران در یک محدودۀ سنی و زمانی خاصی، خواستگاران را -کودک

درگیری چندین سالۀ آن با محیطی منطقه و  های مؤثر، شرایط زیستدور از انتظار نیست. از دیگر زمینه

دختر( بود که در مطالعات قبلی، بدان اشاره -های فردی )خواستگار و کودکپدیدۀ خشکسالی و ویژگی

 نشده است. 

رسد که افزایش آموزش و آگاهی نظر می رو، بهدست آمده در مطالعۀ پیشها و نتایج بهبا توجه به یافته

-عنوان بخشی از فرهنگشان محسوب میدختران به-اج کودککن کردن سنتی که در آن ازدوبرای ریشه

دختر افزایش یابد که به -بایست هم در سطح خانوادۀ کودکشود، امری ضروری است. چنین آموزشی می

و هم در سطح خانوادۀ « هنوز برای ورود به زندگی زناشویی کوچک هستند»این باور برسند که دخترانشان 

کنند حداقل باید شرایط دختری که از وی خواستگاری می»دست یازند که خواستگار که به این عقیده 

تواند از طریق این آگاهی می«. سنی الزم جهت ورود به دنیای پرمسئولیت بزرگسالی را داشته باشد

نهاد انتقال یابد. هرچند های مدنی و مردمهای رسمی مانند صدا و سیما و همچنین نهادها و سازمانتربیون

گونه که وقوع و شیوع آن در سطح بر است. همانبخشی و تغییر باورها و فرهنگ امری زماند آگاهیفراین

طلبد. کن نمودن آن صرف زمان بیشتر را میگردد، ریشهاجتماعی جامعه به زمانۀ دور برمی -فرهنگی

ماتی نیز در جهت ها صورت پذیرد، باید اقداهایی که باید جهت تغییر هنجارها و ارزشبر آموزشعالوه

که منطقۀ مورد مطالعه درگیر کن نمودن یا کاهش فقر اقتصادی در منطقه صورت پذیرد. ازآنجاییریشه

ریزان و سیاستگذاران پدیدۀ خشکسالی است و به مانند گذشته از کشاورزی پررونقی برخودار نیست، برنامه

در بخش صنعت و معدن به کار بگیرند تا از هایی را برای اشتغال کشاورزی مانند اشتغال باید جایگزین

حجم بیکاران یا مهاجرت در اثر بیکاری کاسته شود. مضاف بر اینکه نباید از اثرگذاری قوانین متقّن در 

زمینۀ کاهش ازدواج در دوران کودکی، غفلت ورزید. با توجه به اینکه در قوانین مصوب کشور، حداقل سن 

ویژه در میان دختران، ته شده است، نیازمندی و ضرورت تغییر سن ازدواج، بهازدواج بسیار پایین در نظر گرف

ویژه از سوی فعالین حقوق های بسیار، بهرغم تالشگردد. امری که تاکنون علیبیش از پیش احساس می

 زنان و کودکان، محقق نشده است.  
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