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سن ازدواج و سیاستهای آن در ایران

چکیده

سیاس ـتگذاری در حــوزه خانــواده و تحکیــم نهــاد آن ،توجــه بــه ازدواج و تشــکیل خانــواده را نیــز شــامل میشــود.
الزمــه هــر نــوع سیاس ـتگذاری جامــع و کارآمــد در ایــن حــوزه داشــتن تصویــری کامــل از مســأله و درک صحیــح
جنبههــای مختلــف آن اســت .جامعــه امــروز مــا بــا مشــکالتی چــون بــاال رفتــن ســن ازدواج ،افزایــش تعــداد مجــردان
قطعــی ،تغییــر شــیوه همســرگزینی و ...روبهروســت .کنتــرل و هدایــت ایــن تغییرهــای اجتماعــی ،مســتلزم بررســی
سیاســتهای ازدواج ،عملکــرد دســتگا ههای اجرایــی و بازبینــی آنهاســت .ایــن گــزارش ابتــدا بــا بررســی آمــار و
تحقیقهــای موجــود ،تغییــرات ســن ازدواج را بررســی میکنــد و پــس از ارائــه تصویــری از وضــع موجــود ،بــر قوانیــن و
عملکــرد دســتگاههای اجرایــی در ایــن بــاره مــروری دارد.
ضــرورت دارد کــه بــا پدیــده افزایــش ســن ازدواج بهعنــوان مســأله روب ـهرو شــویم امــا بایــد تغییــرات اجتماعــی
حاصــل از مدرنیتــه و تأثیرهــای متفــاوت آن را بــر زنــان و مــردان در نظــر داشــت .از ســوی دیگــر اســتانهای مختلــف
کشــور از نظــر توســعه اجتماعــی -اقتصــادی در یــک ســطح نیســتند و سیاســت جامــع و یکپارچــه دولتــی کــه بــه ایــن
تفاوتهــا و عــدم تبعیــت از الگــوی یکســان در تمامیکشــور دقــت نکنــد ،بــا شکســت مواجــه میشــود؛ درحالیکــه
در کالنشــهرها و شــهرهای بــزرگ ،کاهــش پدیــده ازدواج و بــاال رفتــن میانگیــن ســن ازدواج ،قابــل توجــه اســت .در
اســتانهای محــروم کشــور ،همچنــان بــا ازدواج در ســن پاییــن روبــرو هســتیم .سیاســت اجتماعــی در برابــر ایــن دو
معضــل ،یکســان نخواهــد بــود .هدفگــذاری سیاســت تســهیل ازدواج در ایــران بایــد معطــوف بــه ازدواج در گــروه ســنی
مناســب ( ۲۰-۲۵ســال) باشــد و بــه راهکارهــای کوتاهمــدت اقتصــادی اکتفــا نکنــد.
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خانــواده اولیــن و مهمتریــن نهــاد اجتماعــی اســت .خانــواده گروهــی از افــراد اســت کــه بــا ارتباطهــای خویشــاندی پیوند
یافتهانــد و اعضــای بزرگســال آن مســئولیت مراقبــت از کــودکان را بــر عهــده دارنــد .پیوندهــای خویشــاوندی ،ارتباطهــای
میــان افــراد اســت کــه یــا از طریــق ازدواج یــا از طریــق تبــار کــه خویشــاوندان خونــی (مــادران ،پــدران ،فرزنــدان ،پدربــزرگ
گهــا) را بــا یکدیگــر مرتبــط میســازد ،بهوجــود میآیــد .ازدواج میتوانــد از نظــر اجتماعــی بهعنــوان پیونــد
و مــادر بزر 
جنســی بــه رســمیت شــناخته و امــری پســندیده بیــن دو فــرد بزرگســال تعریــف شــود (گیدنــز.)411 -413 : 1376،
ازدواج در کنــار وقایــع حیاتــی دیگــر چــون تولــد و مــرگ جایــگاه مهمـیدر رونــد زندگــی فــرد دارد کــه از جنبههــا
و ابعــاد گوناگــون شایســته بررســی و مطالعــه اســت .در کشــور مــا کــه بــه لحــاظ ســاختار ســنی ،بخــش اعظــم جمعیــت
آن را جوانــان و نوجوانــان تشــکیل میدهنــد ،مطالعــه ایــن امــر بــه لحــاظ سیاســتگذاری و برنامهریــزی اهمیــت
زیــادی دارد؛ زیــرا مســائل و مشــکالت و نابســامانیهای موجــود در ایــن بخــش میتوانــد در ســطح فــردی و اجتماعــی
پیامدهــای ناخواســته فرهنگــی و اجتماعــی ناگــواری درپــی داشــته باشــد .نگرشهــای فرهنگــی دربــاره ازدواج ،وضعیــت
اشــتغال و بیــکاری جوانــان ،امیــد بــه آینــده ،تحصیــات و غیــره میتوانــد رونــد طبیعــی ایــن پدیــده را دچــار اختــال
کنــد البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ســاختار جمعیتــی جامعــه نیــز ممکــن اســت مســتقیم ًا بــر وضعیــت ازدواج در جامعــه
تأثیــر بگــذارد ،بــا ایــن حــال اجمــاع نظــر نســبی بیانگر تأثیــر تعاملــی ســاختار جمعیتــی و متغیرهــای فرهنگــی و اجتماعی
و حتــی سیاســی در وضعیــت ازدواج بهخصــوص ازدواج زنــان اســت.
مهمتریــن عامــل در ازدواج ،تبعیــت آن از تغییرهــای نهــاد خانــواده اســت .تغییرهــای خانــواده موجــب تغییــر در ســن
ازدواج و هنجارهــای همســرگزینی میشــود .ســن شــروع پیونــد جنســی (ازدواج) در جوامــع مختلــف و بیــن زن و مــرد
کامــا فــرق میکنــد.
عوامــل مؤثــر در ســن ازدواج عبارتنــد از :ســن بلــوغ ،مقــررات دینــی و مذهبــی ،آداب و ســنن و فرهنــگ جامعــه،
قوانیــن و مقــررات اجتماعــی ،وضــع اقتصــادی ،نــوع شــغل ،میــزان تحصیــات و جنســیت فــرد .عامــل مهــم دیگــری که
در ســن ازدواج مؤثــر اســت نظــام خانــواده اســت .در جوامعــی کــه «نظــام خانــواده گســترده» شــایع اســت ،ســن ازدواج
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معمــوال پاییــن اســت؛ زیــرا جوانــان پــس از ازدواج در خانــواده پــدری ســاکن میشــوند و «در ایــن نظــام کــه مســئولیت
تربیــت فرزنــدان بیــن همــه اعضــای خانــواده مشــترک اســت بچههــا بــه آســانی مــورد قبــول قــرار میگیرنــد ،بــر
عکــس در جوامعــی کــه هنجــار آن ،خانــواده هســتهای اســت ،مســئولیت بــزرگ کــردن فرزنــدان عمدتــا بــر دوش والدیــن
اســت و ازدواج آن قــدر بــه تأخیــر میافتــد تــا فــرد بتوانــد از عهــده ایــن مســئولیتها برآیــد (کاظمیپــور.)107 :1383 ،
در قــرن بیســتم در اروپــا خانــواده هســتهای محــدود بــه وجــود آمــد ،گروهــی کــه بــا رشــتههای عاطفــی نزدیــک پیونــد
یافتــه ،بــه میــزان زیــادی از خلــوت خصوصــی خانگــی برخــوردار اســت و تمــام توجــه خــود را بــه پــرورش کــودکان معطوف
میســازد .خانــواده هســتهای بــا ظهــور فردگرایــی عاطفــی و تشــکیل پیوندهــای زناشــویی بــر پایــه گزینــش شــخصی -که
هنجارهــای مهــرورزی یــا عشــق رمانتیــک هدایتکننــده آن اســت -مشــخص میگــردد (گیدنــز.)۴۱۹ :۱۳۷۶ ،
بعــد از جنــگ جهانــی دوم ،شــمار زنــان شــاغل در کار روزمــزد بــه شــکل چشــمگیری افزایــش یافــت و ایــن افزایــش
بــه ایجــاد تغییــر در الگوهــای خانــواده کمــک کــرد (همــان. )۴۲۵ :
تغییــرات صنعتــی شــدن و شهرنشــینی باعــث گســترش و تفــوق خانواده هســتهای در ســایر کشــورهای درحالتوســعه
شــده اســت .مهمتریــن تغییراتــی را کــه هماکنــون در حــوزه خانــواده در سراســر جهــان رخ میدهنــد ،میتــوان بــه
ایــن شــرح خالصــه کــرد :بــه علــت تأکیــد بــر فردگرایــی و عشــق رمانتیــک و ســایر عواملــی کــه نظام خانــواده گســترده
را تضعیــف میکننــد ،ازدواج تنظیمشــده محــدود و رونــدی کلــی در انتخــاب آزادانــه همســر دیــده میشــود .بیشــتر
ازدواجهــا در فرهنگهــای ســنتی« ،ازدواج خویشــاوندی» بودنــد کــه اکنــون ایــن نــوع ازدواج روزبـهروز کمتــر میشــود.
حقــوق زنــان هــم از نظــر حــق انتخــاب در ازدواج و هــم تصمیمگیــری در خانــواده بیــش از پیــش بــه رســمیت شــناخته
میشــود .افزایــش اشــتغال زنــان همــراه بــا آســانتر شــدن طــاق بــا ایــن تغییرهــا در ارتباطانــد .آزادی جنســی در
جوامعــی کــه بســیار ســختگیر بودنــد ،بیشــتر رواج مییابــد .رونــدی کلــی بــرای گســترش حقــوق کــودکان وجــود دارد و
بیشــتر حکومتهــا چارچوبــی قانونــی بــرای حمایــت از حقــوق مزبــور ایجــاد کردهانــد (همــان.)۴۲۱-۴۲۲ :
در کشــورمان نیــز جامعهشناســان تغییــر الگــوی خانــواده را از خانــواده گســترده بــه خانــواده هســتهای و تغییر مناســبات
جنســیتی را توضیــح داده انــد .امــروزه اغلــب جوانــان بهخصــوص آنهــا کــه در نواحــی شــهری کار و زندگــی میکننــد،
8

خواهــان حــق انتخــاب شــریک زناشــویی خــود هســتند .از تعــداد ازدواجهــای فامیلــی کاســته شــده و در کنــار آن ســن
ازدواج افزایــش یافتــه اســت .بــر تعــداد طالقهــا و زنــان مجــرد و سرپرســت خانــوار افــزوده شــده و همچنیــن الگــوی
مصــرف خانــواده مرفــه در شــهرهای بــزرگ ،جانشــین الگــوی خانــواده ســازگار شــده اســت .بخــش زیــادی از جامعــه
زنــان فراتــر از نقشهــای خانوادگــی بــه نقشهــای دیگــر نیــز میاندیشــند .دگرگونیهــای ســاختاری در آمــوزش و کار
زنــان و افزایــش تــوان ایشــان در زمینههــای زندگــی اجتماعــی و رشــد اندیش ـههای فمینیســتی ،آنــان را بــه بازنگــری
در نقشهــا و هویتهــای ســنتی خــود و دگرگونســازی آن واداشــته اســت .بهرهمنــدی از امکانــات ملــی از جملــه
تحصیــل ،شــغل ،رشــد فــردی ،موقعیــت اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی ،نقــش آفرینــی در فرآینــد تصمیمگیریهــای
اجتماعــی و بالندگــی در عرصههــای گوناگــون بــه یــک مطالبــۀ گســترده در بیــن زنــان تبدیــل شــده اســت.
ـی تغییــرات بعــد از صنعتــی
بخشــی از پژوهشــگران حــوزه خانــواده ،تغییرهــای خانــواده را در چارچــوب رونــد جهانـ ِ
ـی نوســازی
شــدن میبیننــد .بــر ایــن اســاس ،خانــواده در سراســر جهــان از تحــوالت فرهنگــی و اقتصــادی و اجتماعـ ِ
و جهانیشــدن ماننــد شهرنشــینی ،گســترش فنــاوری ،تحــرک جغرافیایــی و افزایــش دسترســی بــه ابزارهــای جدیــد
اثــر پذیرفتــه و بــا تغییــر در مناســبات و کارکردهــا ،در پــی ســازگاری خویــش بــا شــرایط جدیــد اســت؛ پــس بایــد ایــن
تغییــرات را پذیرفــت (آزاد ارمکــی ،زنــد و خزایــی.)۱۳۷۹ ،
سیاس ـتگذاری در حــوزه خانــواده و تحکیــم نهــاد آن بــدون شــناخت رونــد تغییــرات آینــده و چالشهــای پیــش رو
ممکــن نیســت .بــاال رفتــن ســن ازدواج ،افزایــش تعــداد مجــردان قطعــی ،تغییــر شــیوه همســرگزینی و  ...از تغییرهــای
مهــم خانــواده اســت کــه بــر نــرخ طــاق ،نــرخ بــاروری و تعــداد فرزنــدان و روابــط جنســی آزاد در جامعــه تأثیــر میگــذارد
و کنتــرل و هدایــت آن ،مســتلزم بررســی عملکــرد دســتگاههای اجرایــی و بازبینــی آن اســت .ایــن گــزارش ســمت و
ســوی ایــن تغییــرات را مشــخص میکنــد .در ایــن تحقیــق ،ضمــن مشــخص کــردن وضــع موجــود تغییــرات اجتماعی در
ســن ازدواج و شــیوههای همســرگزینی و ....بــه بررســی قوانیــن موجــود و عملکــرد دســتگاههای اجرایــی در ایــن حــوزه
پرداختهایــم و در پایــان بــه راهکارهــای مناســب بــرای کنتــرل و هدایــت ایــن تغییرهــای اجتماعــی و بهبــود عملکــرد
دســتگاههای اجرایــی میپردازیــم.
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سؤالهای اصلی تحقیق از این قرارند:
از وضعیت ازدواج در ایران چه میدانیم؟
چه نهادهایی متولی ازدواجاند و چه وظایفی دارند؟ چه برنامههایی را اجرا میکنند؟
عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه ازدواج تا چه حد موفقیتآمیز بوده است؟
روش اصلــی در ایــن طــرح ،مطالعــه اســنادی از نــوع تحلیــل محتــوای متــون اســت .در ایــن مطالعــه تحقیقــات
انجامشــده در حــوزه خانــواده و قوانیــن خانــواده در ایــران و عملکــرد دســتگاههای اجرایــی بررســی و اطالعــات آن،
تحلیــل خواهــد شــد .جامعــه آمــاری و میــدان مطالعــه عبــارت خواهــد بــود از پروژههــا و بررســی قوانیــن و اســناد و
گــزارش عملکــرد دســتگاههای اجرایــی .در ایــن گــزارش از اطالعــات مربــوط بــه سرشــماریهای کشــور بهویــژه از
آمارهــای سرشــماری نفــوس و مســکن ســال  1390اســتفاده شــده اســت.
مبانی نظری

از آنجــا کــه ایــن پژوهــش بــه دنبــال بررســی و نقــد سیاس ـتهای تســهیل ازدواج در ایــران اســت بــه نظریههــای
جامعهشناســی تبیینکننــده افزایــش ســن ازدواج نیــز نگاهــی داشــته اســت .در ذیــل بــه اختصــار بــه چنــد نظریــه اصلــی
در ایــن زمینــه شــامل مدرنیزاســیون ویلیــام جــی گــود ،مبادلــه ،کارکردگرایــی ســاختاری تالکــوت پارســونز و تــورم رکودی
اشــاره شــده اســت تــا بــه کمــک آنهــا ،چارچــوب مفهومیسیاسـتهای تســهیل ازدواج در ایــران روشــن شــود.
نظریه مدرنیزاسیون

نظریــه مدرنیزاســیون پایــه نظــری بســیاری از تحقیقهــا را در زمینــه تغییــر و تحــوالت در نظــام خانــواده بهویــژه
ســن ازدواج تشــکیل میدهــد (خلجآبــادی فراهانــی و رحیمــی .)3:1390،ویلیــام جــی گــود ( )1963بــا مطــرح كــردن ایــده
«انقــاب جهانــی در الگوهــای خانــواده» معتقــد اســت كــه «فرآینــد مدرنیزاســیون در ســطوح مختلــف فــردی و اجتماعــی
بــر زمــان ازدواج اثــر میگذارد»(عباســی شــوازی و صادقــی .)28:1384 ،ایــن نظریــه بــا تأكیــد بــر تغییرهــای ســاختاری
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(گــذار از اقتصادكشــاورزی بــه اقتصــاد صنعتــی) ،تغییــر الگوهــای ازدواج را بــه تغییرهــای ســاختاری همچــون ســه جریــان
صنعتیشــدن ،شهرنشــینی و آمــوزش همگانــی مرتبــط میكنــد .برایــن اســاس تحــوالت ازدواج و خانــواده ،ســازگار بــا
ـی تغییریافتــه در نظرگرفتــه میشــود (همــان.)27:
شــرایط اقتصــادی و اجتماعـ ِ
بنابــر آنچــه گفتیــم رشــد اقتصــادی ،افزایــش ســطح تحصیــات و اطالعــات و متنــوع شــدن تعامــات انســانی ،منابع
اجتماعــی -شــناختی و مــادی مــردم را افزایــش داده و آنهــا را از نظــر مــادی و اجتماعــی مســتقلتركرده اســت (حســینی
و گراونــد)1392:106 ،؛ از ایــن رو موجــب گرایــش بــه كســب موقعیتهــای اجتماعــی و اقتصــادی باالتــر شــده اســت.
ایــن مســأله در زنانــی بــا گرایــش بــه تحصیــات بیشــتر و کســب موقعیتهایــی هماننــد مــردان و پررنگتــر شــدن
نقشهــای اجتماعــی آنــان ،تغییــر در نقشهــای جنســیتی را بــه همــراه دارد (بانكــی پورفــرد ،كالنتــری و مســعودی نیــا،
 .)28:1390بهبــود موقعیــت زنــان ،تأثیــر زیــادی بــر زمــان ازدواج آنــان داشــته اســت بهطوریكــه افزایــش ســن ازدواج
بــا كاهــش فاصلــه ســنی بیــن زوجیــن ،افزایــش قــدرت تصمیمگیــری درخانــواده و كاهــش بــاروری همــراه بــوده اســت
(جنادلــه و دیگــران.)27-28:1388 ،
فرآینــد مدرنیزاســیون همچنیــن تغییراتــی در ارزشهــا و باورهــای افــراد نســبت بــه ازدواج و الگوهــای خانــواده ایجــاد
کــرده اســت (حســینی و گراونــد .)102:1392 ،ایــن فرآینــد ازطریــق نیازهــا و تقاضاهــای جدیــد و نمایانــدن ســبكهای
جدیــدی از زندگــی خصوصــا در میــان جوانــان ،نیــاز بــه ازدواج و تشــكیل خانــواده را بــه اولویتهــای بعــدی منتقــل كــرده
اســت (كوششــی و قربانــی.)110:1391 ،
نظریه مبادله

ایــن نظریــه نیــز بــر آن اســت كــه مــردم در انتخابهــای خــود ،منطقــی و در صــدد بــه حداكثــر رســاندن ســود
خویــش از انتخــاب و برقــراری رابطــه بــا دیگرانانــد .بارتــز و نــای ( )1970بــا كاربــرد ایــن نظریــه دربــاره ازدواج ،دو
دســته علــل تعیینكننــده ازدواج را مشــخص كردهانــد :دســته اول ،باعــث میشــود ازدواج بــرای فــرد ،رضایــت بیشــتری
مجــرد مانــدن تأمیــن كنــد و دســته دوم ،باعــث میشــود ازدواج در میــان بســیاری از جایگزینهــای
را نســبت بــه
ّ
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نامطلــوب بــرای فــرد ،کمــی مطلوبتــر بهشــمار رود .ایــن دو نفــر بــا بررســی  23قضیــه مرتبــط بــا عوامــل اقتصــادی-
اجتماعــی ازدواج ،یــك قضیــه نظــری عــام مطــرح كردنــد؛ بــه ایــن صــورت كــه هــر قــدر تفــاوت مثبــت بیــن رضایــت
مــورد انتظــار از ازدواج و رضایــت دریافتشــده ازموقعیــت كنونــی فــرد بیشــتر باشــد ،ازدواج زودرس بیشــتر خواهــد بــود
(خلــج آبــادی فراهانــی و رحیمــی.)3:1390 ،
بــا پذیــرش ایــن اصــل ،زنــان در شــرایط رقابتــی و بــرای اینکــه شــغل و فعالیتــی بهدســت آورنــد ،مجــرد باقــی
میماننــد یــا ازدواج خــود را بــه تأخیــر میاندازنــد (كاظمیپــور .)1389 ،همچنیــن دیگرصاحــب نظــران معتقدنــد اشــتغال،
جایگزیــن دیگــری بــرای ازدواج ،فــراروی زنــان قــرار میدهــد و بــه ایــن دلیــل كــه مزایــای اقتصــادی اشــتغال ،امنیــت
و رضایــت شــخصی بیشــتری در مقایســه بــا ازدواج بــرای آنــان فراهــم مـیآورد ،بــه اهــداف شــغلی ،اولویــت بیشــتری
میدهنــد؛ درنتیجــه ازدواج را بــه تأخیــر میاندازنــد (بســتان نجفــی و دیگــران.)12:1389 ،
نظریه کارکردگرایی ساختاری پارسونز

یکــی از اصلیتریــن نظریاتــی کــه جامعهشناســان در تحلیــل مســائل خانوادگــی و ازدواج بــه آن توجــه داشــتهاند،
نظریــه کارکردگرایــی ســاختاری پارســونز اســت .ایــن نظریــه توجــه مــا را بــه چگونگــی شــکلگیری رفتارهــای فــردی
بهوســیله ســاختارها متمرکــز میکنــد (الیاســی و دیگــران .)5:1392 ،در مــدل پارســونز چهــار خردهنظــام فرهنگــی،
سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی طراحــی شــده اســت کــه در ارتبــاط بــا یکدیگرنــد و بهترتیــب عهــدهدار کارکــرد حفــظ
و تــداوم الگوهــا ،رســیدن بــه هدفهــا ،انطبــاق بــا شــرایط محیطــی ،ایجــاد یگانگــی و انســجام اجتماعیانــد .چــون
ایــن مــدل انتزاعــی اســت در همــه ســطوح کالن و میانــه و حتــی گروههــای کوچــک ،قابلیــت تعمیــم دارد و در هــر
خردهنظــام نیــز میتــوان ایــن چهــار کارکــرد را جســتجو کــرد (صدیــق اورعــی.)39:1374 ،
الگویــی
پارســونز دربــاره فرآینــد هســتهای شــدن خانــواده بــه اهمیــت شــغل میپــردازد و بــر اســاس متغیرهــای
ِ
خویــش اهمیــت آن را ناشــی از ماهیــت نظــام تقســیم کار در جوامــع صنعتــی جدیــد میدانــد (الیاســی و دیگــران.)6:1392 ،
ـانی باصالحیــت دارد؛ همیــن طــور
اشــتغالهای جدیــد از دیــدگاه وی نیــاز بــه تخصــص بــاال ،افــراد كارآمــد و نیــروی انسـ ِ
12

مشــاغل جدیــد ایــن گونــه اقتضــا میكنــد كــه افــراد ،مهارتهــای جدیــد را بیاموزنــد و در نقــاط مختلــف جامعــه تحــرك و
جابهجایــی داشــته باشــند .چنیــن امــری از نظــر وی در خانــواده هســتهای تحقــق مییابــد (شــیخی.)49:1380 ،
در جامعــه ایــران نیــز نظــام مشــاغل جدیــد ،نیازمنــد حضــور افــراد در کانالهــای آموزشــی طوالنیمــدت اســت
کــه خــود ایــن امــر باعــث بــاال رفتــن ســن ازدواج افــراد میشــود؛ همچنیــن نبــود برنامهریــزی مناســب بــرای اشــتغال
و آمــوزش ســبب میشــود كــه ســازمانهای آموزشــی (مربــوط بــه خردهنظامهــای فرهنگــی) اقــدام بــه ارائــه
آموزشهــای غیرمتناســب بــا بــازار كار نماینــد كــه ایــن امــر ،تقاضــای كاذب بــرای آمــوزش ایجــاد میکنــد و جامعــه
بــدون اینكــه فرصتهــای شــغلی جدیــد بــه وجــود آورد بــا پدیدههــای آموزشــی اضافــی روبــهرو میگــردد كــه
ایــن پدیــده اثرهــای نامطلوبــی بــر ســن ازدواج میگــذارد (مجدالدیــن و جمالــی)142-143:1386 ،؛ بنــا بــر آنچــه
گفتیــم ازدواج و تشــكیل خانــواده حاصــل تعامــل تمامــی خردهنظامهــای جامعــه بــا یكدیگــر اســت؛ چنانکــه بــرای
ـكن مناســب ضــروری اســت و تحصیــل و كســب تخصــص نیــز مقدمــه الزم بــرای هــر ســه
تحقــق ازدواج ،شــغل و مسـ ِ
آنهاســت (مجدالدیــن.)380:1386 ،
نظریه تورم رکودی

در دورههــای رواج و رونــق اقتصــادی ،مــردم بیشــتر ازدواج میکننــد و در دورههــای بحــران و رکــود اقتصــادی
ازدواجهــا بــه تأخیــر میافتنــد و یــا منتفــی میشــوند .یکــی از معضالتــی کــه کشــورهای در حــال گــذار بــا آن روبـهرو
گومیــر را کاهــش میدهــد و باعــث
هســتند ،تــورم و رکــود ســاختاری اســت .رشــد بهداشــت و رفــاه عمومــی ،نــرخ مر 
رشــد بــاالی جمعیــت میشــود .نــرخ رشــد جمعیــت و پیشــرفت نســبی امکانــات جمعــی ،تقاضــای کل را افزایــش
ـادی در حــال
میدهــد و تــورم ســاختاری ایجــاد میکنــد (جنادلــه و دیگــران .)49:1388 ،جوامعــی کــه ســاختار اقتصـ ِ
گــذار داشــتهاند یــا در ابتــدای توســعه صنعتیانــد ،ســن متوســط ازدواج باالیــی دارنــد؛ زیــرا همــواره در ابتــدای دوره رشــد
صنعــت و بــه دنبــال آن امــکان آزادی فــردی و کاهــش حضــور والدیــن در امــر ازدواج و پاییــن بــودن ســطح زندگــی و نیز
وجــود بیــکاری ،ســن متوســط ازدواج باالســت (میشــل)146:1354 ،؛ بنابرایــن افزایــش بحرانهــای سیاســی و اقتصــادی
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و مؤلفههــای مهــم تــورم رکــودی چــون حجــم نقدینگــی ،تــورم ،رکــود ،کاهــش تولیــد ،بیــکاری ،مصرفگرایــی و
افزایــش ســطح انتظارهــا بــر افزایــش ســن ازدواج جوانــان نقــش مؤثــری داشــته و مشــکالتی را در عرصــه اقتصــادی بــر
ســر راه ازدواج آنــان بــه وجــود آورده اســت (مجدالدیــن.)378:1386 ،
وضعیت سن ازدواج در ایران

نمودار هرم سنی جمعیت ،یکی از بهترین نمودارهایی است که تغییرهای جمعیتشناختی را بهخوبی نشان میدهد.
گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1390ــــــــــــــــــ 34
مقایسه هرمهای سنی جمعیت ایران در سالهای  1385تا 1390
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در نمــودار کامــا آشــکار اســت کــه بیشــترین گــروه ســنی جمعیــت ایــران ،گروههــای ســنی  20تــا  29ســاله ،یعنــی
متولــدان دهــه شــصتاند و در ســن ازدواج و بــاروری قــرار دارنــد .اعــداد دقیقتــر دربــاره افــراد مجــرد و متأهــل در
جــدول  1آمــده اســت.
جدول  .۱فراوانی افراد مجرد بر حسب جنسیت و گروه سنی

مردان
گروه سنی

 ۱۵-۱۹ساله
 ۲۰-۲۴ساله
 ۲۵-۲۹ساله
 ۳۰-۳۴ساله
 ۳۵-۳۹ساله
 ۴۰-۴۴ساله

زنان

جمع کل

مجردان

درصد مجردان

جمع کل

مجردان

درصد مجردان

۳،۳۴۷،۴۳۶

۳،۲۶۸،۲۲۳

۹۷/۶۳

۳،۲۵۹،۶۰۷

۲،۵۵۹،۲۶۳

۷۸/۵۱

۴،۲۰۱،۵۷۵
۴،۳۵۴،۶۳۴
۳،۵۱۵،۸۲۸
۲،۸۵۰،۲۳۳
۲،۴۸۶،۳۷۹

۳،۲۵۵،۹۳۸
۱،۷۵۳،۶۰۷
۵۵۸،۶۹۹

۱۸۵،۷۹۵
۸۸،۰۹۶

۷۷/۴۹

۴۰/۲۷
۱۵/۸۹
۶/۵۱
۳/۵۴

۴،۲۱۲،۹۲۲
۴،۳۱۸،۰۲۰
۳،۴۵۶،۰۹۶
۲،۷۲۰،۷۸۵
۲،۴۲۰،۳۷۰

۱،۹۸۲،۹۵۴
۱،۱۳۰،۶۲۷
۵۳۳،۹۱۰
۲۴۸،۷۰۹
۱۳۲،۰۲۰

۴۷/۰۷
۲۶/۱۸
۱۵/۴۵
۹/۱۴
۵/۴۵

منبع :گزارش سرشماری سال  -۱۳۹۰مرکز آمار ایران

جــدول  ۱نشــان میدهــد کــه در گــروه ســنی زیــر  ۲۰ســال ،زنــان بیشــتر از مــردان ازدواج میکننــد ،بیشــترین
ازدواجهــا بیــن مــردان گــروه ســنی  ۲۵ -۲۹ســاله بــا زنــان گــروه ســنی  ۲۰-۲۴ســاله رخ میدهــد و جمعیــت زنــان و مردان
مجــرد در گــروه ســنی  ۳۰-۳۴ســاله تقریبــا برابــر و حــدود  ۱۵درصــد جمعیــت ایــن گــروه ســنی اســت ،امــا وقــوع ازدواج
در تمــام نقــاط کشــور یکســان نیســت .جــدول  ۲تفــاوت تعــداد ازدواج در مناطــق روســتایی و شــهری را نشــان میدهــد.

15

سن ازدواج و سیاستهای آن در ایران
جدول .۲ثبت ازدواج به تفکیک شهر و روستا
سال

درصد تغییرها

نقاط شهری

۱۱۶،۱۹۷
۲۲۵،۰۱۱
۳۵۷،۱۳۸
۵۵۶،۶۵۸
۶۳۱،۴۵۷
۶۶۴،۱۳۳

۱۳۵۷
۱۳۶۵
۱۳۷۵
۱۳۸۵
۱۳۹۰
۱۳۹۲

نقاط روستایی

۹۳/۶۵
۵۸/۸۷
۵۵/۸۷
۱۳/۴۴
۴/۹

درصد تغییرها

۶۹/۳۲
۵/۸۹
۸۱/۲۶
۹/۹۲
-۱۲۰/۴۵

۶۸،۱۱۵
۱۱۵،۳۳۱
۱۲۲،۱۲۵
۲۲۱،۳۶۵
۲۴۳،۳۳۵
۱۱۰،۳۸۰

منبع :گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،آذرماه ۱۳۹۵

میبینیــم کــه مرتب ـ ًا از تعــداد ازدواج در روســتاها کــم شــده تــا آنجاکــه در ســال  ۹۲رشــد منفــی پیــدا کــرده ،امــا
بــر تعــداد ازدواجهــا در شــهر افــزوده شــده اســت .بیشــک ایــن تفــاوت بــه دلیــل مهاجــرت مــردان جــوان مجــرد از
روســتاها بــه شهرهاســت .ایــن امــر خــود بــه تجــرد ناخواســته دختــران روســتایی میانجامــد کــه در بخــش بعــدی بــه آن
میپردازیــم .توجــه بــه آمــار جمعیتــی نشــان میدهــد در ســی ســال اخیــر بهتدریــج ســن ازدواج افزایــش یافتــه اســت،
هرچنــد همــواره میانگیــن ســن ازدواج در مناطــق شــهری باالتــر از مناطــق روســتایی بــوده اســت.
جدول  .۳میانگین سن اولین ازدواج بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی
سال
آبان ..............١٣٥٥
مهر ..............١٣٦٥
مهر ..............١٣٧٠

آبان ..............١٣٧٥
آبان ..............١٣٨٥
آبان ..............١٣٩٠

مرد
٢٤/١
٢٣/٦
٢٤/٦
٢٥/٦
٢٦/٢
٢٦/٧

كل كشور

زن
١٩/٧
١٩/٨
٢٠/٩
٢٢/٤
٢٣/٢
٢٣/٤

مرد
٢٥/١
٢٤/٢
٢٤/٩
٢٦/٢
٢٦/٥
٢٧/١
منبع :مرکز آمار ایران
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نقاط شهری

زن
٢٠/٢
٢٠/٠
٢١/٠
٢٢/٥
٢٣/٣
٢٣/٦

نقاط روستایی

مرد
٢٢/٧
٢٢/٦
٢٣/٥
٢٤/٥
٢٥/٥
٢٥/٨

زن
١٩/١
١٩/٦
٢٠/٨
٢٢/٣
٢٣/٤
٢٣

باالتریــن میانگیــن ســن ازدواج مــردان بــا رقــم  29/6مربــوط بــه اســتان تهــران و پایینتریــن آن بــا رقــم متعلــق
بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت .باالتریــن میانگیــن ســن ازدواج زنــان متعلــق بــه اســتان تهــران بــا رقــم 25 . 5
اســت و اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا رقــم  21. 1پایینتریــن میانگیــن ســن ازدواج زنــان را بــه خــود اختصــاص داده
اســت .در کنــار آن تفــاوت ســنی زوجیــن نیــز تغییــر کــرده اســت .در ســال  ۶۰میانگیــن تفــاوت ســنی زوجیــن بیــش از ۵
ســال اســت امــا میانگیــن اختــاف ســنی زوجیــن در زمــان ازدواج در ســال  ،۹۰حــدود  ۳ســال اســت.
تیمــوری منفــرد( )1394در پژوهشــی بــا هــدف شــناخت و بررســی تطبیقــی الگوهــای ازدواج در بیــن اقــوام لــر ،فارس
و عــرب در شــهر اهــواز بــا تکیــه بــر دو دســته از نظریههــای غربــی ماننــد نظریــه تغییــرات فرهنگــی ،نظریــه گــذار
دوم ،نظریــه مدرنیزاســیون و نظریــه جوامــع پیرامــون ماننــد نظریــه جهان-محلــی شــدن بــه بررســی الگوهــای ازدواج
در بیــن اقــوام مختلــف پرداختــه اســت .بــر ایــن اســاس  383نفــر از افــراد متأهــل  15-49ســاله در بیــن ســه قــوم (لــر،
فــارس ،عــرب) ســاکن در شــهر اهــواز بررســی شــدهاند .نتایــج ایــن پژوهــش حاکــی از تفاوتهــای معنـیدار قومـی در
الگوهــای ازدواج بــوده اســت .میانگیــن ســن ازدواج در بیــن اعــراب ،پایینتــر بــوده و همچنیــن ازدواج خویشــاوندی در
بیــن آنــان در مقایســه بــا ق ومهــای لــر و فــارس رایجتــر بــوده اســت .بیــن میــزان تحصیــات و میانگیــن ســن ازدواج
در هــر ســه قــو ِم مطالعهشــده رابطــه مســتقیم و معنـیداری وجــود داشــته اســت .میانگیــن ســن ازدواج در متولــدان شــهر
بیشــتر از متولــدان روســتا بــوده اســت ،ولــی بیــن میانگیــن ســن ازدواج بــر حســب نــوع شــغل ،تفــاوت معنـیداری نبــوده
اســت .ســن ازدواج در یــک جامعــه تــا حــدودی نشــاندهنده شــیوه ســازماندهی زندگــی خانوادگــی و همچنیــن بیانگــر
فرصتهایــی اســت کــه زنــان و مــردان جــوان در زمــان ازدواج از آن برخوردارنــد.
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محققــان بــرای تبییــن تغییــرات مربــوط بــه الگــوی ازدواج (بــاال رفتــن ســن ازدواج ،افزایــش تجــرد قطعــی و )...بــه
عواملــی نظیــر صنعتــی شــدن ،افزایــش نقــش زنــان در اقتصــاد خانــواده ،افزایــش تحصیــات زنــان همــراه بــا اســتقالل
اقتصــادی آنــان و تغییــر در نگــرش و ارزشهــای جوانــان اشــاره میکننــد.
هزارجریبــی و آستینفشــان ( )1390نیــز بــه بررســی عوامــل اجتماعــی -اقتصــادی مؤثــر بــر میانگیــن ســن ازدواج
زنــان در ســه دهــه گذشــته ( )1355-1385پرداختهانــد .هــدف اصلــی ایــن مقالــه بررســی رونــد تحــوالت میانگیــن ســن
ازدواج زنــان و عوامــل اجتماعــی -جمعیتــی مؤثــر بــر آن در ســالهای  55-85در ســطح اســتانها بــه تفكیــك مناطــق
شــهری و روســتایی بــوده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داده کــه میــزان تحصیــات عالــی و میــزان باســوادی زنــان
و مــردان ،میــزان بیــكاری مــردان و افزایــش مشــاركت اقتصــادی زنــان نقــش مهمــی در افزایــش ســن ازدواج در چهــار
دوره سرشــماری داشــته اســت.
پژوهــش محمــد و همــکاران ( )1386از جملــه تحقیقهایــی اســت کــه بــا اســتفاده از اطالعــات طــرح ملــی ســامت
و بیمــاری در ایــران و بــر مبنــای مــدل و بــر اســاس رونــد تغییــرات ،ســن اولیــن ازدواج زنــان ایرانــی را تجزیــه و تحلیــل
کــرده اســت .طــرح ســامت و بیمــاری در ســال  ١٣٧٨در كل كشــور بــه اجــرا گذاشــته شــده و در آن یكهــزارم
جمعیــت ایــران بهصــورت نمونهگیــری خوش ـهای كــه هــر خوشــه شــامل  ٨خانــوار بــوده اســت ،مــورد مطالعــه قــرار
گرفتهانــد .نمونــه مطالعهشــده شــامل حــدود  ١٦٠٠٠زن  15- ٤٩ســاله اســت کــه صفــات بررسیشــده در ایــن افــراد
بــرای مطالعــه حاضــر عبــارت بــوده اســت از :ســن فعلــی ،وضعیــت تأهــل ،ســن اولیــن ازدواج و منطقه ســكونت (شــهری
و روســتایی) .میانگیــن ســن اولیــن ازدواج در افــراد متأهــل 17/8 ،بــا انحــراف معیــار  3/7ســال در کشــور بهدســت آمــده
بــود .پیادهســازی مــدل براســاس دادههــای فــوق نشــان داده اســت كــه نســبت زنــان ازدواجكــرده در تمامــی گروههــای
ســنی بهخصــوص گــروه ســنی  ١٥-١٩ســاله رونــدی كامـ ً
ا نزولــی داشــته و ایــن نشــان میدهــد كــه ســن ازدواج در
كل كشــور افزایــش داشــته اســت .ایــن محققــان در پایــان بحــث خــود ،علــت بــاال رفتــن ســن ازدواج را ایــن مــوارد
دانســتهاند :توقعــات ،مهریههــای ســنگین ،ازدواجهــای پرهزینــه ،بیتوجهــی بــه مســائل اخالقــی ،فاصلــه فرهنگــی
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خانوادههــا ،بــاال رفتــن تحصیــات دختــران و . ...محققــان ایــن پژوهــش نهایتــا اذعــان نمودهانــد كــه بــاال رفتــن ســن
ازدواج عــوارض متعــددی از جملــه كاهــش میــزان بــاروری دارد.
حبیــب پورگتابــی و غفــاری( )1390در پژوهــش خــود بــه بررســی علــل افزایــش ســن ازدواج دختــران پرداختهانــد .در
ایــن پژوهــش از روش پیمایشــی اســتفاده شــده اســت و جامعــه آمــاری آن را دو گــرو ِه دختــران مجــرد و زنــان متأهــل
 25تــا  44ســاله ســاکن در مراکــز شــهری کشــور تشــکیل دادهانــد .حجــم نمونــه برابــر بــا  1291نفــر از ایــن دختــران در
 5مرکــز شــهر تهــران ،ســاری ،خرمآبــاد ،مشــهد و ســنندج بــوده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد دخترانــی کــه
دیرتــر ازدواج میکننــد ،از تحصیــات باالتــری برخوردارنــد ،نگــرش فرامــادی بــه ازدواج دارنــد و اعتقــاد بیشــتری دارنــد
ـت مـیرود ،بیــش از فرصــت ازدواج اســت .داللــت نتایــج بــر آن اســت کــه
کــه هزینــه فرصتهایــی کــه بــا ازدواج از دسـ 
همــراه بــا تجربــه مدرنیتــه در ســطوح کالن ،میانــی و خُ ــرد چنانچــه ایــن تجربــه بــدون سیاسـتگذاری و برنامهریــزی
مناســب حاصــل گــردد و از طرفــی شــرایط جامعــه چــه بــه لحــاظ اقتصــادی و چــه بــه لحــاظ اجتماعــی -فرهنگــی
آمادگــی پذیــرش چنیــن تحوالتــی را نداشــته باشــد ،تبعــات منفــی آن بیــش از دســتاوردهای مثبتــش خواهــد بــود.
پژوهــش مــرادی و صفاریــان ( )1391بــا هــدف شــناخت عوامــل اجتماعــی و اقتصــادی مرتبــط بــا افزایــش ســن ازدواج
جوانــان بــا تأکیــد خــاص بــر شــهر کرمانشــاه در میــان  380نفــر از دختــران و پســران  25تــا  39ســاله انجــام گردیــده اســت.
نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه بیــن متغیرهایــی چــون نگــرش افــراد بــه برابــری جنســیتی ،ســبک
فرزندپــروری دموکراتیــک ،ســبک فرزندپــروری اســتبدادی ،تحصیــات و میزان لــذت بــردن از مجردی ،میزان ســختگیری
والدیــن و ســطح انتظارهــا ارتبــاط معنــاداری وجــود داشــته اســت .نتایــج حاصــل از رگرســیون نشــان میدهــد کــه مقــدار
اســتفاده از رســانهها ،متغیرهــای میــزان دخالــت والدیــن ،ســبک فرزندپــروری ،نابرابــری جنســیتی ،وضعیــت مســکن و اندازه
ـب میــزان اهمیتــی کــه در تبییــن متغیــر وابســته داشــتهاند ،وارد معادلــه رگرســیونی شــدهاند .ایــن
اعتمــاد بــه نفــس بهترتیـ ِ
متغیرهــا رویهمرفتــه  48درصــد از فضــای مفهومــی متغیــر وابســته (ســن ازدواج) را تبییــن و پیشبینــی نمودهانــد.
کاری ( )1382در پایاننامــه کارشناســی ارشــد خــود بــه بررســی تأثیــر تحصیــات و اشــتغال زنــان بــر تأخیــر در ســن
ازدواج در تهــران پرداختــه اســت .وی فرضیــات مــدل خــود را بــر اســاس مــدل دیکســون در تأخیــر ســن ازدواج مطــرح
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میکنــد کــه عبارتنــد از :دسترســی ،امــکان و تمایــل .هرچــه گزینــش همســر آزادتــر ،میــزان توقعــات اجتماعــی بیشــتر
و فشــار اجتماعــی بــر تمایــل فــرد زیادتــر باشــد ،ســن ازدواج نیــز افزایــش مییابــد .یافتههــای حاصــل از بررســی 256
نفــر از زنــان تهــران حاکــی از رابطــه معنـیداری بیــن تحصیــات ،منزلــت شــغلی و ســن ازدواج بــوده اســت .رگرســیون
تحلیــل نیــز در ایــن پژوهــش مبیــن آن بــوده اســت کــه متغیرهــای موجــود در ایــن تحقیــق  %46از تغییــرات ســن ازدواج
را تبییــن و پیشبینــی کردهانــد.
صادقــی و همــکاران ( )1386در بررســی خــود بــه دنبــال واکاوی مســأله ازدواج و اعتبارســنجی یــک راه حــل بودهانــد.
یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داده اســت کــه حــدود  90درصــد جوانــان معتقدنــد موقعیــت ایــدهآل ازدواج بــرای
ـان
پســران ،بعــد از اشــتغال بــه کار و دارا بــودن شــرایط مالــی مناســب بــه وجــود میآیــد؛ همچنیــن حــدود نیمـی از جوانـ ِ
پاســخگو مناســبترین موقعیــت ازدواج بــرای دختــران را بعــد از اتمــام تحصیــات دانشــگاهی و کســب اســتقالل
اقتصــادی بیــان نمودهانــد کــه درواقــع بیانگــر نوعــی تغییــر ارزشــی در جامعــه و ظهــور نقشهــای اجتماعــی جدیــد
بــرای زنــان بــوده اســت .از دیگــر نتایــج ایــن پژوهــش آن بــوده اســت کــه مدرنیزاســیون و ابعــاد آن همــراه بــا اعتقــادات
و ارزشهــای قومــی -فرهنگــی از عوامــل تعیینکننــده نگرشهــا و ایدهآلهــای ازدواج جوانــان اســت .دربــاره تبدیــل
شــدن ازدواج بــه یــک مســأله اجتماعــی ،جوانــان بــر ایــن عقیــده بودهانــد کــه عوامــل مختلفــی ماننــد مشــکل دســتیابی
جوانــان پســر بــه فرصتهــای اقتصــادی و نداشــتن شــغل دائــم ،پیــدا نکــردن فــرد مناســب ،نابرابــری جنســیتی در
فرآینــد ازدواج (نداشــتن حــق انتخــاب همســر توســط دختــران) و ...زمینهســاز مســأله ازدواج نکــردن شــده اســت.
بــا توجــه بــه مســأله شــدن ازدواج و آســیبهای اجتماعــی ناشــی از آن ،ازدواج موقــت بهعنــوان یــک راه حــل
بــرای برونرفــت از ایــن وضعیــت پیشــنهاد شــده و مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .حالآنکــه اعتبارســنجی ایــن راه
حــل در میــان جوانــان نشــان داده اســت کــه ازدواج موقــت بهمثابــه راه حــل مســأله اعتبــار و پذیــرش اجتماعــی نداشــته
و بــا مخالفــت شــدید ارزشــی جوانــان همــراه بــوده اســت .بدیــن ترتیــب ازدواج موقــت بهعنــوان یــک راه حــل بــه
دالیلــی -چــون منطبــق نبــودن آن بــا فرهنــگ و ارزشهــای جامعــه ،سســت کــردن بنیــان خانــواده ،گســترش فحشــا و
آســیبهای اجتماعــی ،افزایــش طــاق ،فــرار دختــران و زنــان از خانــه ،رواج هوســرانی و بیبندوبــاری جنســی ،افزایــش
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شــمار کــودکان بیهویــت و بــدون شناســنامه ،امــکان سوءاســتفاده مــردان از ازدواج موقــت و مردســاالرانه بــودن آن،
توهیــن بــه مقــام و ارزش زن و تبدیــل شــدن زن بــه کاالیــی بــا تاریــخ مصــرف مشــخص ،نادیــده گرفتــن عواطــف
انســانی و طــرد شــدن افــرادی کــه ازدواج موقــت کردهانــد -پذیرفتــه نبــوده اســت و از ایــن رو نمیتــوان بــر آن
بهمنزلــه راهــکاری بــرای حــل مســأله ازدواج در ایــران تأکیــد کــرد.
قلیلــی رنانــی ( )1391در پژوهــش خــود بــه شناســایی معیارهــای آمادگــی بــرای ازدواج از دیــدگاه جوانــان ،والدیــن و
کارشناســان ،ارائـه معیارهــای بومــی ایـن آمادگــی و بررســی میــزان آمادگــی جوانــان شــهر اصفهــان پرداختــه اســت .در
ـان در آســتانه ازدواج ،پــدر
مرحلـه اول ایــن تحقیــق ،پژوهشــگر بــا انجــام مصاحبـه نیمهســاختاریافته بــا ســه گــروه از جوانـ ِ
و مادرهایــی کــه فرزنــد در آســتانه ازدواج داشــتند و کارشناســان و مشــاوران ازدواج بــه شناســایی و مقایســه مقولههــای
ـان در
آمادگــی بــرای ازدواج از دیــدگاه آنهــا پرداختــه اســت .تحقیــق بــا اجــرای ایــن پرسشــنامه روی  245نفــر از جوانـ ِ
آســتانه ازدواج شــهر اصفهــان کــه بــه روش نمونهگیــری هدفمنــد انتخــاب شــده بودنــد ،اجــرا گردیــده اســت و میــزان
آمادگــی بــرای ازدواج در آنهــا بررســی شــده اســت .از طریــق تحلیــل اکتشــافی عوامــل پرسشــنامه 11 ،عامــل بــرای
آمادگــی ازدواج اســتخراج شــده اســت.
ـدی عوامــل آمادگــی بــرای ازدواج بــر ســه عامــل آمادگــی فــردی ،آمادگــی بینفــردی و آمادگــی
در تحلیــل تأییـ ِ
زمین ـهای تأییــد شــده اســت .از نتایــج بخــش کیفــی تحقیــق 11 ،مفهــوم کفایــت عقلــی ،آمادگــی اخالقــی ،مدیریــت
هیجــان ،آمادگــی شــخصیتی ،ســامت روانشــناختی ،نقشهــای مربــوط بــه خانــواده ،مهــارت ارتبــاط ،آمادگــی جســمی،
آمادگــی مالــی ،آمادگــی خانوادگــی و آمادگــی اجتماعــی بهعنــوان معیارهــای آمادگــی ازدواج بهدســت آمــد .ایــن مفاهیــم،
ســرانجام در مقولههــای آمادگــی فــردی ،آمادگــی بینفــردی و آمادگــی زمین ـ های دســتهبندی شــد .یافتههــای بخــش
ک ّم ـی تحقیــق نیــز نشــان داد کــه آمادگــی کلــی ازدواج در جوانــان اصفهــان و آمادگــی آنهــا در حیطههــای مهــارت
بینفــردی و آمادگــی زمینــهای بهطــور معنــاداری از متوســط پایینتــر بــود ،امــا میانگیــن آمادگــی فــردی بهشــکل
معنــاداری از میانگیــن باالتــر بــوده اســت .بیــن دختــران و پســران دربــاره آمادگــی کلــی بــرای ازدواج تفــاوت معنــاداری
یافــت نشــده اســت .هیــچ کــدام از متغیرهــای جنســیت ،ســن ،تحصیــات و اشــتغال در آمادگــی ازدواج تأثیــر نداشــتهاند.
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جــز خردهمقیــاس کفایــت عقلــی در ســایر خردهمقیاسهــا بیــن پســران و دختــران تفــاوت معنــاداری دیــده نشــده
اســت .مقــدس جعفــری و یعقوبــی چوبــری ( )1385در پژوهشــی بــا عنــوان تغییــرات ،ویژگیهــا و موانــع ازدواج در
اســتان گیــان بــا تأكیــد بــر شهرســتان رشــت بــه ایــن مســأله پرداختهانــد كــه رونــد تغییــرات ،ویژگیهــا ،چالشهــا و
موانــع ازدواج در ســطح اســتان گیــان و شهرســتان رشــت چگونــه اســت؟ روش تحقیــق در پژوهــش حاضــر ،بهصــورت
اســنادی -پیمایشــی و جامعــه آمــاری در بخــش پیمایشــی ،شــامل كلیــه پســران و دختــران ازدواجنكــرده در گــروه ســنی
 39-25ســاله شــهر رشــت بــوده اســت .نتایــج بهدســتآمده از اطالعــات اســنادی و تجربــی ایــن پژوهــش نشــان
میدهنــد كــه ازدواج تحــت تأثیــر عوامــل و پدیدههــای طبیعــی و سیاســی كالن چــون زلزلــه ،انقــاب و جنــگ و
نیــز عوامــل اجتماعــی میانــه و خــرد ماننــد نداشــتن شــغل مناســب ،نداشــتن درآمــد كافــی ،نبــود مســكن ،مشــكالت
تحصیلــی ،نیافتــن همســر دلخــواه ،بــاال بــودن هزینــه ازدواج ،مهریــه و جهیزیــه ،افزایــش ســطح توقعــات زوجهــا و
خانوادههــا ،داشــتن بــرادر و خواهــر بزرگتــر و مجــرد ،عــدم حمایــت مؤسســات دولتــی ،تردیــد در تصمیمگیــری و
نظایــر آن قــرار دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه کنعانــی ( )1385پیونــد ســنت و نوســازی را عاملــی مؤثــر بــر افزایــش ســن ازدواج میدانــد.
وی در پژوهــش خــود ابتــدا مــروری بــر آثــار مردمشــناختی و گزارشهــای منتشرشــده دربــاره ســن ازدواج در میــان
ایرانیــان ترکمــن داشــته و ســپس از روی منابــع آمــاری موجــود ماننــد سرشــماریها و آمارگیریهــای نمونــهای در
مناطــق ســکونی ترکمنهــا بــه تحلیــل ایــن پدیــده پرداختــه اســت .ایــن بررســی نشــان میدهــد کــه اگرچــه در گذشــته
ازدواج زودرس در میــان ایــن مــردم بهویــژه زنــان نســبت ًا شــایع بــوده ولــی در چنــد دهــه اخیــر ،متوســطِ ســن ازدواج در هر
دو جنــس بهطــور قابــل توجهــی افزایــش یافتــه اســت و زنــان و مــردان بهصــورت متوســط در ســنین نســبت ًا باالیــی وارد
زندگــی زناشــویی میشــوند .بــه نظــر او همانطورکــه گفتــه شــد ،عامــل نوســازی بــر افزایــش ســن ازدواج ترکمنهــا
تاثیــر داشــته اســت ،چنانکــه افزایــش ســن ازدواج از زمانــی شــدت گرفتــه کــه برخــی از مشــخصههای نوســازی ماننــد
ســواد در میــان آن جامعــه رونــق یافتــه اســت امــا درحقیقــت ،برخــی هنجارهــای ســنتی حاکــم بــر ازدواج ماننــد پدیــده
درونهمســری و رســم پرداخــت شــیربها از طــرف خانــواده دامــاد در ترکیــب بــا میزانهــای بــاالی ســواد در اثــر جریــان
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نوســازی و میزانهــای بــاالی بیــکاری در اثــر بههمخــوردن ســاختارهای اقتصــادی و اجتماعــی نیــز تأثیــر عمــدهای در
افزایــش ســن ازدواج ایــن مــردم داشــته اســت.
مسأله ازدواج دختران روستایی

در مناطــق روســتایی ،مهاجــرت مــردان بــه شــهرها و بههمخــوردن نســبت جنســیتی باعــث مجــرد مانــدن دختــران
روســتایی شــده اســت .مجدالدیــن ( )1386بــه بررســی دالیــل و آثــار افزایــش ســن ازدواج دختــران روســتایی در آشــتیان
پرداختــه اســت .وی بــه توضیــح عوامــل مؤثــر در افزایــش ســن ازدواج میپــردازد .بــا نــگاه انتقــادی بــه وضعیــت
اقتصــادی و بــر اســاس تئــوری رکــودی ،مشــخص خواهــد شــد کــه یکــی از اساسـیترین عوامــل تأخیــر ازدواج در میــان
جوانــان روســتاهای ذکرشــده ناســازگاری نیازهــا بــا شــرایط محیــط و ضعــف در مدیریــت اقتصــادی جامعــه اســت؛
بهطوریکــه افزایــش مشــکالت اقتصــادی و مؤلفههــای مهــم تــورم رکــودی چــون تــورم ،رکــود ،کاهــش تولیــد،
بیــکاری ،مصرفگرایــی و افزایــش ســطح انتظارهــا آثــار منفــی بــر ســن ازدواج جوانــان گذاشــته و موانــع و مشــکالتی را
در عرصــۀ اقتصــادی در ســر راه ازدواج جوانــان بهوجــود آورده اســت .میتــوان نتیجــه گرفــت کــه در روســتاهای ایــران
امــکان دســتیابی بــه راههــا و وســایل مــورد نیــاز بــرای ازدواج کــردن کــم اســت و در بیــن هــدف و راههــای رســیدن بــه
آن گسســت قابــل تأملــی ایجــاد شــده کــه در میــان دختــران و زنــان نمــود ویــژهای یافتــه اســت؛ چراکــه زنــان جامعــه
روســتایی بــه دلیــل نداشــتن اســتقالل و آزادیهــای اجتماعــی و اقتصــادی در جامعــه مردســاالر و پدرســاال ِر حاکــم بــر
جوامــع روســتایی ،کمتــر امــکان تصمیمگیــری مســتقل دارنــد و بیشــتر در قلمــرو همنوایــان و رس ـمگرایان و منزویــان
جامعــه قــرار میگیرنــد؛ یعنــی ایــن امــکان و آزادی را ندارنــد کــه هماننــد پســرها بــرای کســب تخصــص و شــغل،
مهاجــرت کننــد و بــا محدودیتهــای فراوانــی روب ـهرو هســتند.
نگاههــا و حرفهــای طعنهآمیــز ،تحقیرآمیــز و ترحـم ســایرین؛ گســترش شــایعات؛ تبعیــض؛ وابســتگی؛ شرمســاری؛
ســرزنش؛ احســاس تنهایــی؛ تــرس؛ انتظــار؛ رنــج؛ بیمــاری جســمی؛ افســردگی و نگرانــی دربــاره آینــده برخــی از مســائل
دختــران مجــرد روســتایی اســت .انــزوا ،ضعــف در روابــط اجتماعــی بــا افــرادی خــارج از دایــره خانــواده و خویشــاوندان؛
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عــدم حضــور در اجتمــاع بــرای شــرکت در مراســم ،در اشــتغال ،در یادگیــری مهــارت و در گــذران اوقــات فراغــت از
پیامدهــای وضعیــت فــوق اســت (فرضــیزاده .)۱۳۹۳ ،فشــار روانــی تجــرد و امکانــات محــدود باعــث میشــود کــه
ـتایی مجردمانــده در ســن بــاال بهعنــوان همســر دوم بــا مــردان مسـنتر از خــود ازدواج کننــد.
بســیاری از دختــران روسـ ِ
خانوادههای تکنفره

ـی ســاکن در شــهرهای بزرگــی چــون تهــران ،تبریــز ،اصفهــان ،مشــهد ،اهــواز
درصــد قابــل توجهــی از جوانــان ایرانـ ِ
و شــیراز زندگــی مجــردی را انتخــاب کردهانــد .نســبت جمعیــت هرگــز ازدواجنکــرده در همــه گروههــای ســنی بــرای
ـکن ســال  ،1390در شــهر تهــران در گــروه ســنی
مــردان افزایــش یافتــه اســت .طبــق نتایــج سرشــماری نفــوس و مسـ ِ
 15تــا  39ســال ،یــک میلیــون مــرد مجــرد (شــامل بیهمســر بــه دلیــل فــوت ،بیهمســر بــه دلیــل طــاق و هرگــز
ازدواجنکــرده) وجــود دارد و  ۷۹۰هــزار مــرد دارای همســر .ایــن ارقــام بــرای زنــان ســاکن تهــران در همیــن گــروه ســنی
عبارتنــد از  ۸۴۵هــزار زن مجــرد (شــامل بیهمســر بــه دلیــل فــوت ،بیهمســر بــه دلیــل طــاق و هرگــز ازدواجنکــرده)
و یــک میلیــون زن دارای همســر امــا همــه مجردهــا مســتقل و مجــردی زندگــی نمیکننــد ،بلکــه بســیاری از آنهــا بــه
همــراه خانــواده و در منــزل پــدری خــود ســاکناند .بهدرســتی مشــخص نیســت کــه چــه تعــداد از خانوارهــای معمولــی،
تکنفرهانــد و زندگــی آنهــا مجــردی محســوب میشــود .آمــار دقیقــی نیــز از تعــداد خانههــای مجــردی دختــران و
پســران در تهــران در دســت نیســت .تنهــا بــه اســتناد سرشــماری ســال  ۹۰میتــوان گفــت کــه در کل کشــور حــدود
 ۳۰۰هــزار خانــوار تکنفــره وجــود دارد کــه در گــروه ســنی  ۲۰تــا  ۴۰ســالهاند و  ۹۵هزارنفــر آنــان زنــان خودسرپرســت
محســوب میشــوند.
در کنــار بــاال رفتــن ســن ازدواج ،شــاهد افزایــش تعــداد کســانی هســتیم کــه از ســن متعــارف ازدواج عبــور کردهانــد
و قبــل از ســن تجــرد قطعــی قــرار دارنــد (ســن تجــرد قطعــی  ۴۹ســالگی اســت) امــا هنــوز ازدواج نکردهانــد .بــر اســاس
سرشــماری ســال  ۹۰ایــن گــروه یــک میلیــون و  300هــزار نفرنــد کــه شــامل  320هــزار مــرد و  980هــزار زن میشــود؛
ـان هرگــز ازدواجنکــرده بــاالی ســن متعــارف و قبــل از تجــرد قطعــی ،ســه برابــر مــردان بــا ایــن شــرایطاند.
یعنــی زنـ ِ
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دالیــل تجــرد قطعــی هــم خودخواســته و هــم ناخواســته اســت .از آنجــا کــه ازدواج بایــد همــراه بــا مســئولیت پذیــری
و قبــول برخــی ازخودگذشــتگیها باشــد ،تعــدادی از مــردان و زنــان ترجیــح میدهنــد کــه فــارغ از اینگونــه نگرانیهــا
و دلبســتگیها کــه در زندگــی زناشــویی وجــود دارد ،آزاد و رهــا از هــر مســئولیتی در دنیــای شــخصی خــود زندگــی کننــد
و از دوران مجــردی لــذت ببرنــد .از آنجاکــه بــار مســئولیت مالــی خانــواده بــرای مــردان ســنگینتر اســت ،عــدم قبــول
مســئولیت از ســوی آنهــا در بــاال رفتــن ســن ازدواج ،وزن بیشــتری دارد.
هنجارهــای فرهنگــی مردســاالرانه نیــز ایــن وضعیــت را تشــدید میکنــد؛ بنابــر ایــن هنجارهــا هیــچ ســنی بــرای
ازدواج مــرد دیــر نیســت و اختــاف ســنی مــرد بــا همســرش میتوانــد بســیار زیــاد باشــد .یــک مــرد پنجاهســاله بــا
آســودگی میتوانــد بــا زنــی سیســاله ازدواج کنــد امــا زنــان بــه دلیــل محدودیــت ســن بــاروری ،نمیتواننــد چنیــن
فرصتــی داشــته باشــند .زن ســی و ســه ســاله خواســتگاران محــدودی در گــروه ســنی خــود ( ۳۰-۳۴ســاله) دارد و مــردان
گــروه ســنی او ازدواج بــا دختــران گــروه ســنی کوچکتــر ( ۲۵-۲۹ســاله) را ترجیــح میدهنــد .بــا آنکــه برخــی دختــران
بــه علــت ســخت گیریهــا و وســواسهای افراطــی ،بــاال بــودن ســطح توقعــات ،داشــتن معیارهــای نامناســب در انتخــاب
همســر و ...در عالــم مجــردی باقــی میماننــد امــا اکثریــت دختــران بــه دالیــل ناخواســته چــون نداشــتن خواســتگار
مناســب ،ســختگیریهای نابهجــای پــدر و مادرشــان ،فراهــم نشــدن زمینههــای اقتصــادی و ...بــدون تمایــل شــخصی
گرفتــار ایــن پدیــده میشــوند .کاهــش تعــداد فرزنــدان و کاهــش درصــد رشــد جمعیــت ،افزایــش روابــط فرازناشــویی و...
پیامــد ایــن وضعیــت اســت.
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ازدواج در سن پایین

ازدواج زودرس کــه بهصــورت ازدواج قبــل از  18ســالگی تعریــف میشــود ،هــر دو جنــس را متاثــر میســازد امــا
دختــران بیشــتر در معــرض آن هســتند و آســیبها و عــوارض شــدیدی را متحمــل میگردنــد .صنــدوق کــودکان
ســازمان ملــل ،یونیســف ،اعــام کــرد درحــال حاضــر حــدود  125میلیــون دختــر آفریقایــی در ســنین خردســالی وادار بــه
ازدواج شــدهاند و هشــدار داد کــه ایــن رقــم -عمدتــا بــه دلیــل ضعــف آمــوزش و رشــد ســریع جمعیــت در ایــن کشــورها-
در  35ســال آینــده بــه  310میلیــون نفــر خواهــد رســید .کشــورهای آســیایی بهخصــوص کشــورهای اســامی نیــز آمــار
باالیــی در ازدواج دختــران زیــر  18ســال دارنــد .بــر اســاس آمــار ســال  2013حــدود  30درصــد دختــران  19-15ســاله در
جنــوب آســیا یــا متأهلنــد یــا در حــال ازدواج .درصــد ازدواج در بیــن کــودکان زیــر  18ســال در اردن  ،10در لبنــان  ،11در
ســوریه  ،13در مراکــش  ،16در عــراق  ،17در مصــر  ،17در فلســطین  ،19و در یمــن  32درصــد اســت.
در جدیدتریــن آمارهــای ســازمان ثبــت احــوال کشــور در ســالهای  ٨٣تــا  ٩٣تعــداد  ٤١٩هــزار و  ٤٨٨دخت ـ ِر زیــر
١٥ســال و  ٤٨٤هــزار و  ٨٨٥پســر زیــر ٢٠ســال ازدواج کردهانــد .بــر طبــق سرشــماری ســال  ١٣٩۰در ســن بیــن  ١٠تــا
١٤ســال نیــز  ٤٨هــزار و ٥٦٧نفــر ازدواج زودهنــگام داشــتهاند و حتــی تــا قبــل از ١٥ســالگی دارای یــک فرزنــد بودهانــد.
بــر اســاس آمــار ثبــت احــوال ایــران در ســال  ۹۴بیــش از  ۳۷هــزار دختــر بــا ســن کمتــر از  ۱۵ســال ازدواج کردهانــد و بــر
اســاس تحقیقــات منتشرشــده بیــش از  ۹۰درصــد ایــن نــوع ازدواجهــا از پیــش تعیینشــده بــوده و  ۷۵درصــد عروســان
خردســال پــس از ازدواج از تحصیــل بازماندهانــد .شــهال اعــزازی ،عضــو هیــأت علمیدانشــگاه عالمــه طباطبایــی در
آذرمــاه  ۱۳۹۵در ســمیناری بــه نــام «ازدواج کــودک» اعــام کــرد ،آمــار ازدواج کــودکان در ایــران نســبت بــه ســال قبــل،
۱۰هــزار نفــر بیشــتر شــده و طــاق در ســن  ۱۰تــا  ۱۸ســالگی افزایــش پیــدا کــرده اســت .او از وجــود  ۴۳هــزار ازدواج
در دختربچههــای  ۱۰تــا  ۱۵ســاله در کشــور خبــر داد کــه از ایــن تعــداد دوهــزار دختربچــه و پســربچه از همســر خــود
جداشــده یــا بیــوه شــدهاند.
مقولــه ازدواج در ســنین پاییــن در اســتانهای جنوبــی همچــون هرمــزگان ،سیســتان و بلوچســتان و خوزســتان رواج
بیشــتری دارد .ایــن ازدواجهــا معمــوال بیشــتر در حاشــیه شــهرهای بــزرگ ،شــهرهای کوچــک و روســتاها اتفــاق میافتــد.
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رواج فرهنــگ عشــیرهای و طایفـهای و برخــی باورهــای ســنتی باعــث شــده اســت تــا هنــوز بســیاری از اهالــی اســتان
سیســتان و بلوچســتان ،خــود را از داشــتن شناســنامه بینیــاز بداننــد .در ایــن اســتان پهنــاور افــراد زیــادی بــدون ثبــت
رســمی ازدواج بهصــورت کام ـ ً
ا ســنتی بــا هــم زندگــی میکننــد ،طالقشــان ثبــت نمیشــود و کــودکان حاصــل از
ایــن ازدواجهــا نــه شناســنامهای دارنــد و نــه هویتــی؛ بهطوریکــه بــا اســتناد بــه آمــار ســال  ۸۳بیــش از  ۴۰درصــد
والدت نــوزادان در اســتان ،متعلــق بــه پــدر و مادرهایــی بــوده کــه ازدواجشــان ثبــت نشــده اســت.
ازدواج در سن پایین در قانون و فقه

ازدواج کــودکان هــم در ســنت و هــم در قانــون ایــران وجــود دارد .در قانــون مدنــى ســال  1313در مــاده  1041دربــاره
ســن ازدواج چنیــن آمــده بــود« :نــكاح انــاث ،قبــل از رســیدن بــه ســن  15ســال تمــام و نــكاح ذكــور ،قبــل ازرســیدن
بــه ســن  18ســال تمــام ،ممنــوع اســت .مــع ذلــك در مــواردى كــه مصالحــى اقتضــا كنــد بــا پیشــنهاد مدعىالعمــوم و
تصویــب محكمــه ،ممكــن اســت اســتثنائ ًا معافیــت از شــرط ســن اعطــا شــود ولــى درهرحــال ،ایــن معافیــت نمىتوانــد
بــه اناثــى داده شــود كــه كمتــر از  13ســال تمــام و ذكــورى را شــامل گــردد كــه كمتــر از  15ســال تمــام دارنــد» .در
ســال  46قانــون حمایــت خانــواده بــه تصویــب رســید و ایــن مــاده بــدون تغییــر در ایــن قانــون آمــد .در ســال  53قانــون
حمایــت خانــواده تغییــر یافــت و بــر اســاس مــاده  ،23ســن ازدواج افزایــش چشـمگیری پیــدا کــرد و ســن ازدواج دختــر
 18ســال و ســن ازدواج پســر  20ســال در نظــر گرفتــه شــد .درعینحــال ایــن امــکان وجــود داشــت کــه قبــل از 18
ســال هــم بــه شــرط اســتعداد جســمی و روانــی بــرای زندگــی زناشــویی و همچنیــن تصویــب دادگاه شهرســتان بهعنــوان
شــرط ،ازدواج انجــام پذیــرد؛ بــا ایــن همــه ایــن امــکان بــرای افــراد زیــر  15ســال وجــود نداشــت.در ســال  61کــه دوبــاره
بــا یــک تبصــره ،اصالحاتــی در مــاده  1041بــه وجــود آمــد در ســن ازدواج کاهــش چشــمگیری ایجــاد شــد و ســن ازدواج
برابــر بــا ســن بلــوغ تعییــن شــد و قبــل از آن ،ازدواج ممنــوع گردیــد امــا دوبــاره در تبصــره گفتــه شــد کــه بــا اجــازه ولــی
ـکاح قبــل از بلــوغ ممنــوع اعــام
و بــه شــرط رعایــت مصلحــت ،صحیــح اســت؛ در ســال  70بــر اســاس مــاده  ،1041نـ ِ
شــد .در ســال  75مــاده  646قانــون تعزیــرات بهعنــوان ضمانــت اجــرای مــاده  1041تصویــب شــد؛ ســپس مجلــس در
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مــاده  1041بازنگــری کــرد امــا بــا توجــه بــه مخالفــت شــورای نگهبــان ،مصوبــه مجلــس بــه مجمــع تشــخیص مصلحت
ـذاران وقــت بــا تغییر
نظــام ارجــاع داده شــد و در ســال  81ایــن مــاده در مجمــع بــه تصویــب رســید .در ســال  ۱۳۸۱قانونگـ ِ
ایــن مــاده حداقــل ســن قانونــی بــرای ازدواج را افزایــش دادنــد ۹ .ســال تمــام قمــری بــرای دختــران بــه  ۱۳ســال تمــام
شمســی تغییــر یافــت و  ۱۵ســال تمــام قمــری بــرای پســران بــه  ۱۵ســال تمــام شمســی بــدل شــد .درواقــع حداقل ســن
ازدواج بــرای دختــران ،افزایــش قابــل مالحظـهای یافــت ولــی بــرای پســران تغییــر چندانــی نداشــت؛ البتــه بایــد بــه ایــن
نکتــه مهــم توجــه داشــت کــه اگرچــه بــر اســاس مــاده  1041اصالحــى ســال  ،1370نــكاح قبــل از بلــوغ ممنــوع اســت
امــا در ســال  ۱۳۸۱ازدواج اطفــال زیــر  ۱۳و  ۱۵ســال بهکلّــی منــع نشــد بلکــه قانونگــذاران بــرای تأمیــن نظــر شــورای
محتــرم نگهبــان ،متــن مــاده را اینچنیــن تنظیــم نمودنــد« :عقــد نــکاح دختــر قبــل از رســیدن بــه ســن  ۱۳ســال تمــام
ـی بــه شــرط رعایــت مصلحــت و
شمســی و پســر قبــل از رســیدن بــه  ۱۵ســال تمــام شمســی منــوط اســت بــه اذن ولـ ّ
بــا تشــخیص دادگاه صالــح».
ـررات مــاده
فصــل هفتــم (مقــررات کیفــری) قانــون حمایــت از خانــواده مصــوب  ،1391میگویــد
ـاف مقـ ِ
ازدواج خـ ِ
ِ
 1041قانــون مدنــی جــرم تلقــی شــده و مــر ِد مرتکــب جــرم بــه مجازاتهــای کیفــری اعــم از حبــس یــا جــزای نقــدی
یــا شــاق و محرومیــت از حقــوق اجتماعــی محکــوم شــده اســت .بــرای ضمانــت اجــرای مــاده  1041قانــون مدنــی ،مواد
 49و  50قانــون حمایــت از خانــواده وضــع گردیــد.
مــاده « -49چنانچــه مــردی بــدون ثبــت در دفاتــر رســمی بــه ازدواج دائــم ،طــاق یــا فســخ نــكاح اقــدام یــا پــس
ـكاح موقــت الزامــی اســت از ثبــت آن امتنــاع
از رجــوع تــا یــك مــاه از ثبــت آن خــودداری یــا در مــواردی كــه ثبــت نـ ِ
كنــد ،ضمــن الــزام بــه ثبــت واقعــه بــه پرداخــت جــزای نقــدی درجــه پنــج و یــا حبــس تعزیــری درجــه هفــت محكــوم
میشــود .ایــن مجــازات در مــورد مــردی كــه از ثبــت انفســاخ نــكاح و اعــام بطــان نــكاح یــا طــاق ،اســتنكاف كنــد
نیــز مقــرر اســت».
مــاده « -50هــرگاه مــردی برخــاف مقــررات مــاده ( )1041قانــون مدنــی ،ازدواج كنــد بــه حبــس تعزیــری درجــه
شــش محكــوم میشــود .هــرگاه ازدواج مذكــور بــه مواقعــه منتهــی بــه نقــص عضــو یــا مــرض دائــم زن منجــر گــردد،
28

زوج عــاوه بــر پرداخــت دیــه بــه حبــس تعزیــری درجــه پنــج و اگــر بــه مواقعــه منتهــی بــه فــوت زن منجــر شــود ،زوج
عــاوه بــر پرداخــت دیــه بــه حبــس تعزیــری درجــه چهــار محكــوم میشــود» و همچنیــن بــر اســاس تبصــره همیــن
ـی قهــری ،مــادر ،سرپرســت قانونــی یــا مســئول نگهــداری و مراقبــت و تربیــت زوجــه در ارتــكاب جر ِم
مــاده« -هــرگاه ولـ ِّ
موضــوع ایــن مــاده تأثیــر مســتقیم داشــته باشــند بــه حبــس تعزیــری درجــه شــش محكــوم میشــوند .ایــن حكــم در
مــورد عاقــد نیــز مقــرر اســت».
مشکالت و خألهای قانونی عبارتند از:
یكــی از مشــكالت حقوقــی دخترانــی کــه زیــر  18ســالگی یــا بــر اســاس عــرف و اجــازه ولــی ازدواج میکننــد،
آن اســت كــه بســیاری از ایشــان حكــم رشــد ندارنــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،ایــن كــودكان در 13ســالگی ازدواج میكننــد
ت از ایــن رو ایــن زنــان نمیتواننــد مهریــه و نفقــه
درحالیكــه ســن رشــد در قانــون جمهــوری اســامی 18ســالگی اسـ 
خــود را دریافــت كننــد و در حســاب پسانــدازی بگذارنــد ،بــر ایــن اســاس امــوال صغیــرى را كــه بالــغ شــده اســت در
صورتــى مىتــوان بــه او داد كــه رشــد او ثابــت شــده باشــد.
همچنیــن تعریــف و مصادیــق مصلحــت در قانــون مشــخص نیســت .وقتــی بــه کل ســیر تاریخــی مــاده قانونــی
نــگاه میکنیــم در هیــچ کجــا تعریــف نشــده اســت مصلحــت و مصادیــق آن چیســت .مــاده  23قانــون حمایــت خانــواده
اشــارهای کــرده اســت کــه شــاید بتــوان ذیــل بحــث مصلحــت بــه آن پرداخــت .در ایــن مــاده آمــده بــرای زندگــی
زناشــویی ،اســتعداد جســمی و روانــی کــودک بایــد در نظــر گرفتــه شــود کــه دربــاره بحــث مصلحــت ایــن تنهــا نکتـهای
اســت کــه بــه آن اشــاره شــده اســت؛ درحالیکــه مصالــح اجتماعــی و تحصیلــی و اقتصــادی مغفــول واقــع شــده اســت.
درحالیکــه همبسترشــدن قبــل از ســن بلــوغ حــرام اســت ،در مــاده  50قانــون حمایــت از خانــواده ایــن مســأله
شناســایی نشــده و درواقــع ،همبسترشــدن بهرســمیت شــناخته شــده اســت؛ فقــط گفتــه شــده اگــر ایــن مواقعــه منتهــی
بــه نقــص عضــو ،فــوت فــرد یــا مــرض دائمــی شــود ،بــرای آن مجــازات در نظــر گرفتــه شــده اســت .
اســداللهی غالمــی ( )1392در پایاننامــه کارشناســی ارشــد خــود چنیــن عنــوان میکنــد کــه فقهــای اســام ،اصــل
تزویــج کــودکان را پذیرفتهانــد و در ایــن زمینــه افــزون بــر اجمــاع ،ادلــه عامــه و روایتهــای خاصــهای وجــود دارد.
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مشــهور فقهــای امامیــه بهســلب اختیــار از دختــر نابالغــی کــه والیـ ًة از ســوی پــدر و جــد پــدری بــه تزویــج درآمــده اســت،
فتــوی دادنــد و دربــاره پســر نابالغــی کــه برایــش همســر انتخــاب شــده کثیــری از فقهــا قائــل بــه ســلب اختیــار از او پــس
از رســیدن بــه ســن بلــوغ شــدهاند .در فقــه و حقــوق کنونــی ،ازدواج دارای شــرایط خاصــی اســت کــه کــودک فاقــد آن
شــرایط اســت؛ از جملــه قصــد رضــای طرفیــن ،اختیــار ،بلــوغ و . ...حقوقدانهــا بــرای حــل ایــن مشــکل در مــاده 1041
قانــون مدنــی ،ســن ازدواج را بــرای دختــران  15ســال تمــام و بــرای پســران  18ســال تمــام پیشــنهاد دادهانــد .در صــورت
عــدول از ایــن مــاده تمــام آثــار حقوقــی ازدواج طبیعــی بــر آن بــار میشــود ،مگــر در مواقعــی کــه دختــران نابالــغ نهتنهــا
مکلــف بــه تمکیــن جنســی نیســتند بلکــه عمــل زناشــویی بــا آنــان مطلقــأ ممنــوع و مجازاتهایــی را درپـیدارد کــه 6
مــاه تــا دو ســال حبــس اســت .اگــر کــودک پــدر یــا جــد پــدری داشــت ،ایــن اجــازه را او بــه کــودک میدهــد و ســایر
اعضــای خانــواده در اینبــاره ســهمی ندارنــد؛ در صــورت فــوت اولیــای قهــری ،تصویــب اراده او بــا قیــم اســت و قیــم،
ـی قهــری در ازدواج فرزنــد صغیــر خــود کمتــر چهره
شــخص خارجــی اســت؛ بدیــن ترتیــب بایــد پذیرفــت کــه دخالــت ولـ ّ
حمایتــی دارد و محــدود بــه مصلحــت مولیعلیــه اســت و دختــر و پســر صغیــر از ایــن حیــث بــا هــم تفاوتــی ندارنــد .ایــن
ـی قهــری ،قیــم یــا وصــی نمیتوانــد
والیــت در اثــر فــوت و زوال عقــل ســاقط میشــود؛ بنابرایــن پــس از مــرگ ولـ ّ
ـری کــودک بــرای او تصمیــم بگیــرد؛ پــس ذکــوری کــه قبــل از  18ســال تمــام بخواهنــد ازدواج
ـی قهـ ِ
بــه نمایندگــی ولـ ّ
کننــد بایــد از دادگاه معافیــت از شــرط ســن بخواهنــد تــا عقــد بــه وســیله دادگاه منعقــد شــود و صحــت آن هــم منــوط
بــه اجــازه ولــی یــا قیــم خواهــد بــود.
آیـتاهلل مــکارم شــیرازی ،مرجــع تقلیــد شــیعه دربــاره ازدواج کــودکان میفرماینــد کــه «مــن از نظــر فتــوا ایــن اجــازه
را نــداده و نمیدهــم» .ایشــان دربــاره ازدواج بــر مفهــوم «بلــوغ عقلــی و قــدرت تصمیمگیــری» تأکیــد کردهانــد« :ممکــن
اســت در گذشــته چنیــن چیــزی جایــز بــوده امــا اکنــون بــه خاطــر مفاســدی کــه دارد تــا زمانــی کــه دختــر بــه بلــوغ عقلــی
نرســد و قــدرت تصمیمگیــری نداشــته باشــد ،اجــازه ازدواج نــدارد و حکــم باطــل بــودن چنیــن ازدواجــی را میدهــم».
شــاهینیار ( )1394در پژوهــش خــود اینگونــه عنــوان میکنــد کــه بــه رســمیت شــناخته شــدن حقــوق افــراد،
منجــر بــه صــدور اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر ( )1948شــد کــه در ایــن اعالمیــه حقــوق بنیادیــن تمــام افــراد بــدون در
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نظــر گرفتــن ســن ،جنــس ،رنــگ ،مذهــب و ...مــورد حمایــت قــرار گرفــت؛ مــواد ( ) 26 ،23 ،22 ،16 ،4 ،3 ،2 ،1حقوقــی از
ـق داشــتن شــغل و برخــورداری
قبیــل حــق حیــات ،منــع بردگــی ،حــق تشــکیل خانــواده ،توجــه بــه تکامــل شــخصیت ،حـ ِ
از ســطح معیشــت کافــی بــرای ســامتی و رفــاه را مــورد شناســایی قــرار داده اســت و در مــاده  25بــه حقــوق مــادران و
کــودکان توجــه ویــژهای شــده اســت .بهدنبــال اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر ،از حقــوق بنیادیــن کــودکان بهصــورت
مجــزا در کنوانســیون حقــوق کــودک ( )1998کــه کاملتریــن ســند بینالمللــی حقــوق کــودکان اســت ،حمایــت شــده
اســت .شــاهینیار در پژوهــش خــود ســعی کــرده اســت بــا تکیــه بــر بررســی مــواد منــدرج در اســناد بینالمللــی خصوصــا
منشــور و کنوانســیون حقــوق کــودک و بــا در نظــر داشــتن اینکــه مهمتریــن هــدف کنوانســیون ،پایهریــزی کــردن
تمــام امــور کــودکان بــر پایــه منافــع عالــی آنــان اســت و بــا دقیــق شــدن در مــواد ( 31 ،28 ،24،27 ،19 ،12 ،6 ،5 ،3و
حق ســامتی
ـق تحصیــلِ ،
 )34بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه عــاوه بــر مــواد منــدرج در منشــور حقوقــی از قبیــل حـ ِ
و حــق رهایــی از فقــر کــه بــرای کــودکان بنیادیــن تلقــی میشــود ،وقتــی کــودک ازدواج میکنــد تمامیایــن حقــوق،
نقــض میگــردد و از آنجاییکــه هــدف امنیــت انســانی در معنــای کنونــی ،حمایــت و توانمندســازی افــراد بــا شناســایی
کــردن حقــوق بنیادیــن بشــر ،ارتقــای ســطح کیفــی زندگــی افــراد و دســتیابی بــه توســعه انســانی اســت ،محقــق ایــن
پژوهــش مســأله ازدواج کــودکان را مانعــی بــرای دســتیابی امنیــت انســانی بــه هدفهایــش ،معرفــی میکنــد.
در بهمنمــاه ســال  ۹۴کمیتــه حقــوق کــودک ســازمان ملــل متحــد از ایــران خواســته بــود تــا از جملــه در قوانیــن
مرتبــط بــا ازدواج کــودکان بازنگــری کنــد.
علل و پیامدهای ازدواج در سن پایین

ازدواج در ســن پاییــن معمــوال ازدواج اجبــاری و ترتیبیافتــه اســت .ازدواج زودهنــگا ِم دختــران معمــوال یــک اقــدام
پیشــگیرانه بــرای حفــظ آبــروی خانــواده و پاکدامنــی دختــر اســت ،بهخصــوص در جاهایــی مثــل هنــد کــه خشــونتهای
جنســی علیــه زنــان وجــود دارد ،از نظــر مالــی هــم دختــران بــار اضافــی تلقــی میشــوند.
درمجمــوع ،دالیــل ازدواج زودهنــگام ایــن مــوارد عنــوان شــده اســت :تبعیــض جنســیتی (بــرای زنــان بهعنــوان دختــر
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یــا مــادر ارزش زیــادی قائــل نیســتند) ،تحصیــات پاییــن (بیشــتر کــودکان متأهــل ،تحصیــات پاییــن دارنــد و ســطح
تحصیــات همــواره رابطــه مســتقیمیبا ازدواج زودهنــگام دارد) ،فقــر ،بالیــای طبیعــی هــم همــواره در پــی رخ دادنــش،
بــاال رفتــن آمــار ازدواج دختربچههــا را درپ ـیدارد .تعــداد زیــادی از دختــران کمســن پــس از ســونامی بــزرگ جنــوب
آســیا بــا مــردان بیــوه بزرگتــر از خــود ازدواج کردنــد .خشکســالیها هــم مؤثرنــد .ک ً
ال در ایــن شــرایط ،جوامــع دچــار
بیثباتــی میشــوند و خانوادههــا بــر اثــر فقــر ترجیــح میدهنــد زودتــر دختــران خــود را رد کننــد .ضمانــت اجرایــی
نداشــتن و بــرد پاییــن قوانیــن نیــز مؤثرنــد.
پیامدهــای ازدواج زودهنــگام آشــکارند و مانــع ادامــه تحصیــل میشــوند .ازدواج زود هنــگام بــا دختــر نابالغــی کــه
آمادگــی جســمی کافــی نــدارد بهویــژه بــا مــردان بزرگســال پیامدهــای فیزیکــی و بدنــی زیــادی از نظــر ســامتی دارد.
معمــوال حاملگــی زودهنــگام رخ میدهــد کــه بــرای ســامتی مــادر و نــوزاد پیامدهــای منفــی دارد .بــر اســاس مطالعــات
انجامشــده همبســتگی قــوی بیــن ســن مــادر و نــرخ مرگومیــر مــادر وجــود دارد .ازدواج زودهنــگام و بــارداری زودرس
در بیــن دختــران  ۱۰تــا  ۱۴ســاله  ۵برابــر بیــش از زنــان  ۲۰تــا  ۲۴ســاله تلفــات جانــی هــم بــرای مــادر و هــم جنیــن بــه
همــراه دارد .کــودکان متأهــل ،بیشــتر در معــرض بیماریهــای مقاربتــی قــرار دارنــد .کــودکان متأهــل بیشــتر در معــرض
سوءاســتفاده و خشــونتهای خانگیانــد و ســامت روانــی پایینتــری دارنــد .ازدواج زودهنــگام الزامــات قابــل توجهــی
روی عروسهــای خردســال از نظــر ســطح پاییــن آمــوزش ،بهداشــت ناچیــز ،نبــود اســتقالل شــخصی دارد .بررس ـیها
نشــان میدهــد چنیــن موقعیتــی ســبب میشــود فرآینــد جامعهپذیــری دختــران خردســال از انــواع تحــوالت شــناختی
و جســمی ،روحــی و فکــری بــه نقــش بــاروری تقلیـل یابــد .در ازدواج کــودکان ،یــک چرخــه باطــل وجــود دارد :ازدواج در
ســن پاییــن ،تحصیــات کــم ،بــاروری بــاال و فقــر.
پژوهــش لطفــی ( )1389از جملــه پژوهشهایــی اســت کــه پیامدهــای ســامتی ازدواج زودرس در زنــان را بررســی
میکنــد .ایــن پژوهشــگر بــر ایــن اعتقــاد اســت از آنجاکــه ایــن واقعــه بیشــتر در بســتر فقــر و نابرابــری جنســیتی رخ
میدهــد ،دارای جنبههــای اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی اســت و برخــی علــل آن عبارتنــد از؛ فقــر ،پیشــگیری از
ـی ازدواج زودرس میتوانــد منجــر بــه
فعالیــت جنســی زودرس و حفــظ آبــروی خانوادگــی .عوامــل فرهنگــی و اجتماعـ ِ
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افزایــش تعــداد فرزنــدان ،حاملگــی و زایمــان زودرس ،مرگومیــر مــادر نوجــوان در حیــن بــارداری و زایمــان ،انــزوای
اجتماعــی ،افســردگی ،خودکشــی و همسرکشــی گــردد .ایــن افــراد معمــوال تحصیــات ،درآمــد و اســتقالل کمتــری دارنــد
و بیشــتر در معــرض خشــونت قــرار میگیرنــد .تــوان زنــان نوجــوان در مشــارکت در ســامت بــاروری کاهــش مییابــد
و حتــی گاهــی اختیــار دریافــت مراقبــت بهداشــتی را بــه دالیــل مختلــف ندارنــد .درنهایــت ،لطفــی افزایــش ســن قانونــی
ازدواج و الزماالجــرا کــردن آن ،افزایــش دسترســی دختــران بــه تحصیــات ،اشــتغال مناســب ،بــاال بــردن آگاهــی جامعــه
دربــاره عــوارض ازدواج زودرس و اجــرای سیاس ـتهای فقرزدایــی را بــرای بهبــود وضعیــت ســامت زنــان و کــودکان
پیشــنهاد میدهــد.
کامیــل احمــدی ( )1395در  7اســتانی کــه بیشــترین تعــداد ازدواجهــای زودهنــگام (خراســانرضوی ،آذربایجانشــرقی،
خوزســتان ،سیســتان و بلوچســتان ،آذربایجانغربــی ،اصفهــان و هرمــزگان) را دارنــد ،پژوهشــی انجــام داد و بــا  ٥٠٠دختــر و
پســری کــه زیــر ســن قانونــی ازدواج کردهانــد ،گفتگــو کــرد .ایــن محقــق معتقــد اســت عواملــی چــون قــدرت ســنتها و
هنجارهــای اجتماعــی و کمســوادی در ایــن امــر دخیلانــد کــه بــا بررســی هریــک از آنهــا بایــد اقداماتــی را در نظــر گرفــت
تــا ازدواج کــودکان در ایــران کاهــش پیــدا کنــد .وی ســرانجام ،غیرقانونی کــردن و جرمانــگاری ازدواج کودکان ،سیاسـتهای
مســاوات جنســیتی بــرای تضمیــن حمایــت از قربانیــان ،تعییــن ســن قانونــی ازدواج ،ضمانــت وجــود سیاسـتهای اجرایــی
مناســب بــرای جلوگیــری از ازدواج کــودکان و درگیــر کــردن شــخصیتهای مذهبــی را بــرای تغییــر در گفتمــان مذهبــی از
عواملــی میدانــد کــه میتواننــد بــه جلوگیــری یــا کاهــش ازدواج کــودکان در ایــران منتهــی شــوند.
سیاست ازدواج در ایران

شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در جلســه  564مــورخ  84/4/7بــه پیشــنهاد شــورای فرهنگــی -اجتماعــی زنــان،
قانــون تشــكیل خانــواده و سیاس ـتهای تحكیــم و تعالــی آن را بــا اهــداف ذیــل تصویــب نمــود:
 تحقق دیدگاه اسالم در خصوص اهمیت جایگاه ،منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسالمی حمایت از تشکیل ،تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن33
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 ارتقای سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده به منظور ایفای نقش آن در سالمت و بهبود فرهنگی جامعه همگرایــی و هماهنگــی در کلیــه سیاسـتها و برنامهریزیهــا در موضــوع خانــواده بــرای بهبــود وضعیــت تشــکیل،تحکیــم و تعالــی خانواده
 آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرشهای غلط جامعه گســترش و تعمیــق ارزشهــای اصیــل اســامی در خانــواده بــرای تربیــت نســل ســالم ،باایمــان ،مســئول و مؤثــردر رشــد خــود ،خانــواده و جامعــه
 ایمنسازی خانواده از آسیب و بحرانهای اجتماعی و حمایت از خانوادههای آسیبدیده در جهــت عملیاتیســازی اهــداف فــوق بایــد راهبردهــا و سیاس ـتهای اجرایــی را مشــخص نمــود کــه در حــوزهتســهیل ازدواج میتــوان بــه راهبردهــای ذیــل اشــاره نمــود:
 تســهیل در امــر ازدواج بهعنــوان پیمــان الهــی و تشــویق جوانــان بــه تشــکیل خانــواده همــراه بــا تعدیــل توقعــاتو کاهــش تشــریفات و تأثیــر آن بــر صیانــت نفــس و ســامت فــرد و جامعــه
 توســعه آگاهیهــای جوانــان دربــاره نقــش تناســب اعتقــادی و فرهنگــی زوجیــن در ایجــاد تفاهــم و تحکیــمخانــواده و روشهــا و معیارهــای شــرعی انتخــاب همســر
 توسعه نقش سازنده ،هدایتی و حمایتی والدین در امر ازدواج جوانان و رعایت تناسب فرهنگی خانوادههاسیاستهای اجرایی

 حمایــت از ایجــاد تشــکلهای غیردولتــی و مردمـی بــا محوریــت مؤسســات و شــخصیتهای علمــی و مذهبــی واســتفاده از مشــارکت زنــان بــرای حمایــت از تشــکیل خانــواده در ایــن تشــکلها
 انجــام فعالیتهــای فرهنگــی و تبلیغــی در امــر آسانســازی ازدواج بــا رویکــرد فرهنگــی بــا مشــارکت کلیــهدســتگاههای تبلیغــی و فرهنگــی کشــور و نمایــش معایــب زندگــی در تجــرد و تنهایــی
 ایجاد تسهیالت الزم برای حمایت مادی و معنوی خصوص ًا از خانوادههای جوان در دوران تحصیل و سربازی34

 تقویت مشارکت خانوادهها و اقدام در تأمین نیازهای اقتصادی و مادی زوجهای جوان به هنگام ازدواج ترویــج دیدگاههــای صحیــح اجتمــاع دربــاره کــم کــردن هزینههــای ازدواج ماننــد جهیزیــه ســبک ،مهریــهمتناســب و کاهــش هزینههــای جشــن ازدواج و پرهیــز از تحمیــل هزینههــای ســنگین
 توسعه مراکز رسمی آموزشی و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج با حمایتهای دولت تشــویق و ترغیــب خانوادههــا بــه داوری خویشــان و ارائــه مشــاوره بــه آنــان در اختالفهــای خانوادگــی و ارائــهالگوهــای قضــاوت بیطرفانــه در بیــن زوجیــن
 افزایــش و تقویــت مراکــز مشــاوره ژنتیــک و بیماریهــای خطرنــاک و انجــام آزمایشهــای پزشــکی قبــل از ازدواجبــرای اطــاع از وضعیــت جســمانی و روانــی زوجیــن در کنــار تأکیــد بــر اجرایــی شــدن ایــن راهبردها
 قانــون تســهیل ازدواج جوانــان بــه تاریــخ آذرمــاه  ۱۳۸۴در مجلــس شــورای اســامی تصویــب شــد و در تاریــخ 1384/10/7بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســید .بنابــر متــن ایــن قانــون:
مــاده  .1بهمنظــور توانمندســازی جوانــان بــرای تشــكیل خانــواده دولــت مكلــف اســت ،صنــدوق اندوختــه ازدواج
جوانــان را ایجــاد نمایــد .اساســنامه صنــدوق شــامل ماهیــت صنــدوق ،منابــع مالــی ،اركان ،شــرح وظایــف صنــدوق و
دولــت ،نحــوه عضویــت در آن را ظــرف ســه مــاه از تصویــب ایــن قانــون تهیــه و بــرای تصویــب بــه مجلــس شــورای
اســامی ارائــه میکنــد.
ســنواتی پیشبینیشــده ،از محــل «صنــدوق
مــاده  .2دولــت مكلــف اســت عــاوه بــر اســتفاده از منابــع بودجــه
ِ
اندوختــه ازدواج جوانــان» بــه مزدوجیــن نیازمنــد بــه اجــاره مســكن ،حســب تشــخیص كمیتــه ســامان ازدواج بــا توجــه بــه
امكانــات صنــدوق ،وام ودیعــه مســكن پرداخــت كنــد.
مــاده  .3بــا تأكیــد بــر روشهــای انبوهســازی ،كوچكســازی ،ارزانســازی و اســتفاده از روشهــای نویــن در ســاخت
مســكن ،دولــت مكلــف اســت عــاوه بــر بهرهمنــدی از تســهیالت متــداول و رایــج فعلــی (انبوهســازی و اجــاره بــه
شــرط تملیــك) از راه نهادهــای عمومــی ماننــد شــهرداری و اوقــاف و امــور خیریــه و بــا بهرهگیــری از همــكاری و
امكانــات وزارت مســكن و شهرســازی و بنیــاد مســكن انقــاب اســامی و اســتفاده از زمینهــای دولتــی یــا زمینهــای
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اهدایــی خیریــن ،واحدهــای ســاختمانی بهعنــوان «مســكن موقــت» احــداث كنــد و آنهــا را در اختیــار زوجهــای جــوان
بــا اجــاره مناســب قــرار دهــد .مــدت اســتفاده هــر زوج متقاضــی از ایــن واحدهــا حداكثــر ســه ســال اســت.
مــاده . 4الــف) كلیــه دســتگاههای دولتــی ،نهادهــای عمومــی و شــهرداریهای دارای تســهیالت رفاهــی ،فرهنگســرا
و تــاالر ،باشــگاه و اردوگاه موظفانــد بــا هماهنگــی كمیتــه ســامان ازدواج ،فضاهــای مذكــور را بــرای برگــزاری جشــن و
مراســم ازدواج در اختیــار زوجهــای واجــد شــرایط قــرار دهنــد.
ـوان عضــو صنــدوق كــه هیچیــك از زوجیــن ،اشــتغال بــه كار یــا منبــع درآمــدی
ب) بــه هریــك از خانوادههــای جـ ِ
نداشــته باشــند ،حداكثــر تــا مــدت دو ســال پــس از تاریــخ ازدواج مبلغــی بهعنــوان كمــك هزینــه زندگــی بــه صــورت
قرضالحســنه پرداخــت میگــردد .ســقف مبلــغ مذكــور را كمیتــه ســامان ازدواج ،متناســب بــا ســرمایه صنــدوق تعییــن
خواهــد نمــود.
مــاده  .5دولــت مكلــف اســت بــرای تكریــم و ترویــج ســنت حســنه نبــوی ازدواج و ترویــج الگوهــا و فرهنگهــای
مطلــوب ازدواج بــا اســتفاده از امكانــات رســانه ملــی و دســتگاههای فرهنگــی و آموزشــی ،اقدامهــای ذیــل را انجــام دهــد:
الف) تصحیح باورها و آداب و رسوم مانع و مزاحم برای ازدواج جوانان در مناطق مختلف كشور.
ب) تشویق جوانان و خانوادهها به برپایی جشنهای گروهی و كاهش هزینههای تشریفات مراسم ازدواج.
ج) روز اول ذیالحجه (روز ازدواج امیرالمؤمنین «ع» و فاطمه زهرا «س») بهعنوان روز ازدواج جوانان نامگذاری شود.
د) طــرح مباحــث مربــوط بــه چگونگــی تشــكیل خانــواده و روشهــا و آداب همســرگزینی و ازدواج آســان و شــرعی از راه
بهــای درســی مقطــع متوســطه (ســال ســوم و پیشدانشــگاهی) و آمــوزش عالــی.
رســانههای گروهــی ،صــدا و ســیما ،كتا 
مــاده  .6دولــت وظیفــه دارد بــرای ســاماندهی فعالیتهــای ازدواج در اســتانها و نظــارت بــر رونــد اجرایــی ایــن
قانــون در كلیــه فرمانداریهــا ،كمیتــه ســامان ازدواج متشــكل از فرمانــدار ،امــام جمعــه شــهر و رئیــس شــورای شــهر
تشــكیل دهــد.
تبصــره  .1ایــن كمیتــه بســته بــه مــورد میتوانــد از شــخصیتهای حقیقــی و حقوقــی بــرای شــركت در جلس ـهها
و تصمیمگیریهــای مرتبــط دعــوت بــه عمــل آورد.
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تبصره  .2كلیه دستگاههای مرتبط ،موظف به همكاری با این كمیتهاند.
تبصــره  .3اســتانداران موظفانــد پــس از دریافــت گــزارش اقدامهــای كمیتههــا ،نتیجــه را از طریــق دولــت بــه
تفكیــك هــر اســتان بهصــورت ســاالنه بــه كمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی گــزارش كننــد.
مــاده  .7جهــت رفــع موانعــی كــه باعــث تأخیــر ازدواج میگــردد و تشــویق و ترغیــب جوانــان بــه ازدواج و تشــكیل
خانــواده ،وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح ،مكلــف اســت پــس از موافقــت فرمانــده كل نیروهــای مســلح
اقدامهــای ذیــل را انجــام دهــد:
الف) تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیكترین پادگان و مركز نظامی محل سكونت.
ـی ســربازان مجــرد كــه میــزان
ب) پرداخــت مســتمری بــه ســربازان متأهــل بــه میــزان حداقــل دو برابــر پرداختـ ِ
افزایــش مســتمری متأهــان از محــل صنــدوق اندوختــه ازدواج جوانــان تأمیــن میگــردد.
مــاده  .8وظیفــه دولــت اســت طــرح جامــع آمــوزش و مشــاوره قبــل و بعــد از ازدواج را -کــه مشــتمل بــر برنامههــای
مشــاوره بــرای همســریابی ،تشــكیل خانــواده ،آمادهســازی زوجهــای جــوان بــرای آغــاز زندگــی مشــترك ،آشــنایی بــا
حقــوق خانوادگــی و اخــاق همســرداری و آمادگــی بــرای داشــتن فرزنــد اســت -تهیــه کنــد و ظــرف ســه مــاه پــس از
تصویــب ایــن قانــون بــه مجلــس ارائــه دهــد.
مــاده  .9دولــت مكلــف اســت متأهــان واجــد شــرایط را در اولویــت دسترســی بــه فرصتهــای شــغلی ،وام اشــتغال
و وام مســكن قــرار دهــد.
مــاده  .10وزارتخانههــای علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــكی و ســایر مؤسسـههای
دارای مركــز آموزشــی ،موظفانــد در چارچــوب بودجــه ســنواتی نســبت بــه ســاخت و واگــذاری خوابگاههــا بــه متأهــان
اقــدام الزم را معمــول دارنــد و همچنیــن نســبت بــه پرداخــت كمكهزینــه تحصیلــی بــه دانشــجویان متأهــل بــه مقــدار
دو برابــر دانشــجویان مجــرد ،كــه افزایــش آن از محــل صنــدوق اندوختــه ازدواج جوانــان تأمیــن میشــود ،اقــدام نماینــد.
تبصــره -دانشــجویان متأهــل رشــتههای پزشــكی مجازنــد قبــل از انجــام خدمــت ســربازی و طــرح خدمــت نیــروی
انســانی در آزمــون دورههــای تخصصــی شــركت كننــد.
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تأســیس صنــدوق مهــر امــام رضــا (ع) و بانــك قرضالحســنه مهــر ایــران بــا هــدف تأمیــن مالــی ارزان قیمــت بــرای
ایجــاد اشــتغال و ازدواج جوانــان بــوده اســت .بهمنظــور دسترســی آحــاد مــردم بــه تســهیالت قرضالحســنه ازدواج در
كل كشــور از ســال 1388ســامانه الكترونیكــی قرضالحســنه ازدواج بــا همــكاری شــبكه بانكــی ایجــاد شــده اســت كــه
تســهیالت اعطایــی قرضالحســنه ازدواج از زمــان راهانــدازی ســامانه تــا تاریــخ  1392/4/9تعــداد 4481840فقــره اســت.
مطابــق قانــون پولــی و بانكــی ،قبــل از ســال  1388نیــز قرضالحســنه ازدواج از محــل منابــع قرضالحســنه نظــام بانكــی
پرداخــت گردیــد .بهعــاوه ســقف فــردی تســهیالت قرضالحســنه ازدواج از مبلــغ  20میلیــون ریــال در ســال  1388بــه
 50میلیــون ریــال (بــرای افــراد دارای شــرایط خــاص) در ســال  1391افزایــش یافــت (احمــدی نــژاد.)1392 ،
عملکرد دستگاههای دولتی

در حــوزه سیاســت ازدواج ،ســازمان ملــی جوانــان از راه بســیج امکانــات بالقــوه و ظرفیتهــای دســتگاهها و نهادهــا،
ســازماندهی و هماهنگیهــای کلــی را بــرای تحقــق راهبردهــای اتخاذشــده بــه عهــده خواهــد داشــت .دفتــر برنامهریــزی
ازدواج و تعالــی خانــواده معاونــت فرهنگــی ،آمــوزش و پژوهــش ســازمان ملــی جوانــان در ایــن زمینــه وظایفی به عهــده دارد.
اهداف کلی این دفتر عبارتند از:
 کمک به خانوادهها و جوانان در ارتقای سالمت روان کمک به خانوادهها برای همراهی بیشتر و کارآمدتر در ایفای نقش تصمیمسازی در امر ازدواج جوانان ســاماندهی مرکزهــای خدمــات روانشــناختی و مشــاوره و مراکــز تخصصــی ازدواج و خانــواده (صــدور مجوز تأســیسمرکــز مشــاوره ازدواج و تحکیــم خانواده)
 قانونمند و تخصصی نمودن مؤسسات ویژه همسرگزینی و مشاوره ازدواج و خانواده ارتقای سطح بینش و فرهنگ عمومی جامعه ارتقای سطح بهداشت روانی جوانان و خانوادهها فراهم نمودن زمینه استقالل اجتماعی و اقتصادی جوانان38

 تقویت حس مسئولیتپذیری خانوادهها در امور مربوط به جوانان از جمله ازدواج تقویت نقش و کارکرد حمایتی نهادهای سنتی از جوانان ارائه الگوهای مناسب در امر ازدواج مهارتهای ارتباطی و اجتماعی جوانان و افزایش آگاهیهای مربوط به ازدواج در میان آنها فراهم نمودن زمینه دسترسی آسان جوانان به ازدواجعالی مشخص در حوزه ازدواج جوانان
 برقراری نظام مدیریت ِشرح وظایف دفتر برنامهریزی ازدواج و تعالی خانواده برای رسیدن به این هدفها عبارتند از:
 سیاستگذاری و تعیین خطمشی در بسترسازی و زمینهسازی ازدواج جوانان بررسی و شناخت باورهای دینی ،ملی ،منطقهای ،محلی و قومی بهمنظور رعایت آن در امر ازدواج بررسی تغییرات اجتماعی و تحوالت ارزشی در چارچوب اصول دینی و ملی در زمینه ازدواج بررسیهای کاربردی در زمینه الگو یا الگوهای خانواده سالم و پایدار ،ازدواج و نهاد خانواده زوجهای جوان برنامهریــزی و نظــارت بــرای توانمندســازی (آمــوزش ،مشــاوره ،ارتقــای مهارتهــای زندگــی ،آگاهســازی و)...زوجهــای جــوان
 برنامهریزی برای برقراری تناسب بین برنامهها ،منابع و امکانات دولت و بهره جستن از حداکثر امکانات موجود فراهم نمودن زمینه استقالل اجتماعی و اقتصادی جوانان ارتقای مهارتهای ارتباطی و اجتماعی جوانان و افزایش آگاهیهای مربوط به ازدواج در میان ایشان برنامهریزی برای توسعه مراکز خدمات روانشناختی و مشاوره جوانان و سنجش عملکرد آنها برنامهریزی توسعه مراکز تخصصی ازدواج (همسرگزینی) نظارت پیوسته و آسیبشناسی کردن کارکرد مراکز تخصصی مشاوره و ازدواج آسیبشناسی و بررسی روند طالق در خانوادههای جوان و تازه ازدواجکرده39
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 بررسی و ارزیابی پیوسته علل تأخیر در ازدواج جوانان و چارهاندیشی برای آن برنامهریــزی بــرای برگــزاری یــا بهرهگیــری از نمایشــگاهها ،همایشهــا و هماندیشــیهای مربــوط بــه ازدواجو خانــواده جوانــان (در همیــن جهــت ،جشــنواره ملــی ازدواج و خانــواده در ســال  95در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت).
 حمایت از آثار و تولیدات رواجدهنده ازدواج و تشکیل خانواده گزارش عملکرد دفتر برنامهریزی ازدواج و تعالی خانواده بهشکل رسمیمنتشر نشده است.برنامههای شهرداری تهران

شــهرداری تهــران ،ضــرورت تحکیــم خانــواده و توانمندســازی آن را مدنظــر قــرار داده اســت و عــاوه بــر تحکیــم خانواده
بــه موضــوع ترویــج ســبک زندگــی اســامی -ایرانــی بــا تأکیــد بــر عفــاف و حجــاب نیــز پرداختــه اســت .بــا یــک نــگاه
اجمالــی میتــوان برنامههــای فرهنگــی -اجتماعــی شــهرداری را در حــوزه ازدواج و خانــواده بهاختصــار معرفــی کــرد:
طرح گوهر رحمت

طــرح گوهــر رحمــت از جملــه طرحهــای ترویجــی اســت کــه بیــش از شــش ســال از اجــرای آن میگــذرد و
رویکــرد آموزشــی و کارگاهــی ویــژه دختــران بــا موضوعهــای مختلــف از جملــه عفــاف و حجــاب ،ســبک زندگــی
ایرانــی -اســامی ،آداب و مهارتهــای زندگــی ،آشــنایی بــا ســیره ائمــه اطهــار و ...در ســالهای گذشــته در دســت
ـی بلــوغ دختــران و مهارتهــای پیــش از ازدواج (از جملــه
کار بــوده اســت .در ســال  94بــا دو موضــوع و ســرفصل کلـ ِ
ارتقــای خودآگاهــی ،تفکــر نقــاد و حلمســألهای و کنتــرل هیجــان و عواطــف) در نظــر بــود تــا مهارتهــای الزم را بــه
دختــران بــرای ارتقــای کیفیــت زندگــی بدهنــد و افزایــش آگاهــی ایشــان را در موضوعاتــی از ایــن قبیــل دنبــال کننــد.
اول طــرح بــا همــکاری امــور بانــوان مناطــق در ســطح مناطــق اجــرا گردیــد و
ایــن طــرح در دو فــاز اجــرا گردیــد ،فــاز ِ
فــاز دوم بهصــورت ســتادی و متمرکــز بــا همــکاری آمــوزش و پــرورش و چنــد دانشــگاه معتبــر ماننــد دانشــگاه شــهید
بهشــتی اجــرا شــد .هدفهــای ایــن طــرح عبارتنــد از :رصــد وضعیــت دختــران در زمینــه دانســتن آداب و مهارتهــای
40

زندگــی ،آمــوزش و فرهنگســازی و توانمندســازی ایشــان دربــاره بلــوغ و مهارتهــای زندگــی پیــش از ازدواج ،شناســایی
غیرمــادی پیشزمینــه سیاســتگذاری ،تغییــر رونــد
فرهنگــی مــادی و
نیازهــای دختــران و ذائقهشــان در ترجیحــات
ِ
ِ
گرایشهــای فرهنگــی و بــروز گرایشهــای جدیــد.
بــرای گــروه مخاطبــان دانشــجویی مباحثــی چــون خودشناســی ،مهارتهــا و مالکهــای انتخــاب همســر و
اشــتباههای بــزرگ در ابتــدای آشــنایی ،تبییــن شــد .گــروه هــدف ،مــادران و دختــران خانــواده بودنــد و راهبــرد ،تشــکیل
کارگاه آموزشــی بــود.
طرح شکوفایی عشق

ایــن طــرح ،آموزشــی -ترویجــی اســت و بهمنظــور آمــوزش و توانمندســازی زوجهــای جــوان دربــاره زندگــی
خانوادگــی ،طراحــی و در مناطــق  22گانــه تهــران اجــرا شــده اســت .طــرح ،کا ِر خــود را در ســال  1390در اداره کل
امــور بانــوان و بــا مطالعــات و جلسـههای کارشناســی دربــاره سببشناســی طــاق و خطرهــای احتمالــی بــرای زندگــی
زوجهــای جــوان در نخســتین ســال زندگــی مشــترک آغــاز کــرد .ه دفهــای اعالمشــده طــرح فــوق عبارتنــد از :ترویــج
الگوهــای خانــواده و زندگــی خانوادگــی مبتنــی بــر آموزههــای دینــی در بیــن زوجهــای جــوان ،ارتقــای دانــش ،آمــوزش
و توانمندســازی زوجهــا در زمینــه آداب و مهارتهــای مدیریــت زندگــی خانوادگــی ،آمــوزش ایشــان دربــاره شــیوههای
همســرداری ،ارتقــای ســطح آگاهــی و رضایتمنــدی زوجهــا نســبت بــه ســامت جســم و روان و بهداشــت خانــواده،
تشــکیل بانــک اطالعــات ایــن زوجهــا بــرای ارائــه خدمــات و آمــوزش بــه آنهــا .گــروه هــدف ،زوجهــای جــوان و
راهبــرد ،آمــوزش ،کتــاب و رســانه ،تشــکیل بانــک اطالعــات زوجهــای جــوان بهمنظــور ارائــه خدمــات و آموزشهــای
مســتمر بــه آنهاســت.
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فعالسازی پایگاههای همیار خانواده در خانههای تسنیم

هدفهــای اعالمشــده ایــن طــرح عبارتنــد از :شناســایی اســتعدادها و ظرفیتهــای خانوادههــا و توانافزایــی آنــان،
جلــب مشــارکت و همیــاری اجتماعــی خانوادههــا بــرای تحکیــم بنیــان خانــواده و ارتقــای هویــت دینــی آن ،تشــکیل
بانــک اطالعاتــی خانوادههــای ســاکن در محــات ،فراهمســازی زمینههــای خالقیــت و نــوآوری و شــکوفایی اســتعداد و
تواناییهــای خانوادههــا بــا مشــارکت در حوزههــای اجتماعــی ،فرهنگــی ،ورزشــی و ســامت ،تقویــت اخــاق و معنویــت
در خانوادههــا ،گســترش شــناخت خانوادههــا نســبت بــه هویــت دینــی و ســبک زندگــی ایرانــی -اســامی ،ارتقــای روحیــه
نشــاط و خودبــاوری در خانوادههــا ،تســهیل ازدواج و ترویــج افزایــش فرزنــد ،کاهــش ســن ازدواج و حمایــت از زوجهــای جوان.
ایــن طــرح بــا  4422برنامــه اجراشــده ظــرف یــک ســال ،طــرح گســتردهای اســت کــه بــا پوشــش دادن تمــام محالت
در ســطح شــهر تهــران بــه انجــام رســیده اســت .برنامههــای مذکــور ،طیــف بســیار متنوعــی را دربرمیگیرنــد؛ از جملــه
برگــزاری مراســم مختلــف اعــم از جشــن و عــزاداری ،برگــزاری کارگاههــای آموزشــی متعــدد در حــوزه مســائل مربــوط به
خانــواده ،تشــکیل کالسهــای آموزشــی و هنــری ،ســازماندهی تورهــای تفریحــی -زیارتــی ،اجــرای برنامههــای مرتبــط
بــا ســامت و انجــام امــور خیریــه .محدودیــت مخاطبــان و نحــوه اجــرای برنامههــای شــهرداری در ســراهای محلــه و
توســط کارمنــدان بــه صورتــی اســت کــه بــه ســختی میتــوان دربــاره اثربخشــی آنهــا تخمینــی زد .در شــرح طرحهــای
اجرایــی مختلــف شــهرداری ،از راهبردهــای اجرایــی مشــابه اســتفاده شــده اســت .برگــزاری نشســت ،کارگاه آموزشــی و
اهــدای بســته فرهنگــی بــرای طرحهــای مختلــف -از کنتــرل خشــم ،شــیوههای فرزندپــروری تــا اشــتغالزایی -اجــرا
میشــود و قضــاوت دربــاره خروجــی آنهــا مشــکل اســت.
عملکرد نهادهای غیردولتی

بخشهــای غیردولتــی نیــز در ایجــاد تســهیالت بــرای بهبــود شــرایط ازدواج در جامعــه نقــش بســزایی دارنــد.
کمکهــای ایــن بخــش در دو قســمت اقتصــادی و فرهنگــی حائــز اهمیــت اســت.
یکــی از انجمنهــای خیریــه کــه اغلــب زنــان آن را راهانــدازی میکننــد ،عمدتــا کانونــی بــرای معرفــی افــراد مشــابه
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بــه یکدیگــر اســت و غالبـ ًا بــه شــیوه ســنتی و بــا نظــارت خانوادههــای دو طــرف امــکان مواجــه بــا یکدیگــر را مییابنــد.
عــاوه بــر ایــن انجمنهــای خیریــه کــه از دیربــاز در حمایــت ســران بــازار بــوده اســت و از تدیــن مســلمانان بــرای
همدلــی و گــره گشــایی از مشــکالت دیگــر افــراد جامعــه ناشــی میشــود ،ســهم بســزایی در تهیــه جهیزیــه ،مخــارج
ازدواج ،تهیــه مســکن و دیگــر موانــع اقتصــادی ازدواج دارد .در حــال حاضــر در بســیاری از مراکــز خیریــه مایحتــاج اولیــه
زندگــی زوجهــای جــوان بهصــورت رایــگان و یــا بــا قیمــت پاییــن در اختیارشــان قــرار میگیــرد.
دیگــری مســاجد و هیأتهــای مذهبــی کــه در جوامــع ســنتی و غیرســنتی همــواره کانــون فعــال وســاطت در امــر
ازدواج بودهانــد کــه بــا توجــه بــه اجــر اخــروی بســیاری کــه ایــن فعــل بــه لحــاظ اعتقــادات مذهبــی دارد ،رواج آن در
میــان افــراد مذهبــی متمرکــز در ایــن دو کانــون ،چنــدان دور از انتظــار نیســت .تنهــا فرقــی کــه ایــن مراکــز بــا رونــد
تغییــرات اجتماعــی پیــدا کردهانــد ایــن اســت کــه امــروزه محــل آمدوشــد جوانانیانــد کــه اغلــب بــا عقایــد ،باورهــا و
خُ لــق و خــوی مشــابه در قالــب فعالیتهــای فرهنگــی ،بســیج مســاجد و ...بــا یکدیگــر در تعاملانــد؛ بــه ایــن ترتیــب
رونــد وســاطت ازدواج در حــال حاضــر در ایــن کانونهــا بعضـ ًا از شــیوه ســنتی حضــور مســتقیم خانوادههــا فاصلــه گرفتــه
و هماننــد دانشــگاه نقــش دو طــرف نیــز قابــل مالحظــه اســت؛ هرچنــد کــه بــا توجــه بــه ماهیت ســنتی ایــن مراکــز ،این
نــوع وســاطت شــیوع گســترده نــدارد .هیأتهــای امنــای مســاجد نیــز از محــل موقوفــات یــا درآمدهــای مســجد ،ســهم
امــام(ره) و ...بــه افــراد نیازمنــد از جملــه جوانــان در حــال ازدواج وا م میدهنــد کــه در حــل موانــع ایــن امــر ثمربخــش
اســت (علمــدار.)95-83 :1386،
بررسی پیامدهای اجرای سیاست ازدواج

کلیدیترین راهکارهای ملی در زمینه ازدواج عبارتند از:
الف)تســهیل ازدواج بــا اســتفاده از راهبردهــای اجرایـیای چــون ایجــاد صنــدوق حمایــت از ازدواج جوانــان ،اســتفاده از
ـان در آســتانه ازدواج بــا یکدیگــر ،اســتفاده از ظرفیتهــا
ظرفیــت مراکــز غیردولتــی بــرای همســریابی و آشــنا کــردن جوانـ ِ
و امکانــات رفاهــی دســتگاههای دولتــی و نهادهــا بــرای کاهــش هزینههــای تشــریفات و جش ـنهای ازدواج ،اعطــای
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سن ازدواج و سیاستهای آن در ایران

تســهیالت بانکــی وام قرضالحســنه بــر اســاس نــرخ واقعــی ،پرداخــت هزینــه تأمیــن ســبد کاالی ضــروری و اولیــه
تشــکیل خانــواده ،اعطــای کمکهزینــه ازدواج بهعنــوان هدیــه حکومتــی ،اســتفاده از توانمنــدی خیریــن و انســجام و
تقویــت فعالیتهــای آنــان ،کمــک بــه دسترســی ارزانتــر زوجیــن بــه امکانــات جهیزیــه ،کمــک بــه برپایــی جشـنهای
گروهــی ازدواج ،راهانــدازی کانونهــای پیونــد و ســتاد ازدواج در اســتانها ،ایجــاد تســهیالت و فرصتهــای اجتماعــی
برتــر و بهتــر بــرای متأهــان ،فرهنگســازی از راه رســانههای گروهــی و همگانــی.
ب) تحکیــم و تقویــت ازدواج (تثبیــت زوجیــن) بــا راهبردهــای اجرایــی ماننــد تقویــت مراکــز مشــاوره بــرای هدایــت
زوجهــای جــوان و تثبیــت خانوادههــای نوپــا؛ وضــع بیمــه ازدواج بــرای همســر بــا بیمــه بیــکاری تــا دســتیابی بــه شــغل؛
کمــک بــه تأمیــن مســکن ارزان ،موقــت و دائــم؛ اصــاح محتــوای تعلیمــی کتابهــای درســی دربــاره نظــام حقــوق
زوجیــن و تدبیــر منــزل؛ ارائــه محتــوای تعلیمــی و راهنمــای تشــکیل خانــواده بــرای جوانــان از راه تقویــت مشــارکت
اندیشــمندان و متفکــران صاحبنظــر؛ فرهنگســازی و تشــویق خانوادههــا بــه سادهزیســتی؛ ترســیم الگــوی خانــواده
متعــادل و تبییــن ویژگیهــای الگویــی خانــواده آرمانــی در اســام؛ توســعه آگاهیهــای جوانــان دربــاره نقــش تناســب
اعتقــادی و فرهنگــی زوجیــن در ایجــاد تفاهــم و تحكیــم خانــواده و روشهــا و معیارهــای شــرعی انتخاب همســر؛ توســعه
تحقیقــات دربــاره مســائل و مشــكالت خانــواده و كاركردهــای آن و انعــكاس یافتههــای آن بــه جامعــه ،مســئوالن و
برنامهریــزان كشــور؛ توجــه جـــدی بــه تقـــویت نقــش الگـــویی والـــدین در تربیــت صحیــح فرزندان.
ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه نهادهــای دولتــی تــا چــه انــدازه مســئولیتهای خــود را در حــوزه خانــواده بهدرســتی
ایفــا میکننــد و سیاســتها و اقدامهــای ایشــان در كوتاهمــدت و بلندمــدت ،چقــدر بــر رخــداد ازدواج اثربخــش اســت؟
تســهیالت دولــت شــامل افزایــش وام ازدواج ،ایجــاد صنــدوق مهــر امــام رضــا (ع) بــرای اشــتغالزایی و ســاخت مســکن مهر
بــا اولویــت جوانــان بــود کــه گویــا نتوانســت نقــش مؤثــری در تشــویق جوانــان بــرای ازدواج داشــته باشــد و جامعهشناســان
و آسیبشناســان معتقدنــد کــه تســهیالت دولــت چنــدان تأثیــری در افزایــش ازدواج میــان جوانــان نداشــته اســت.
صاحبنظــران میگوینــد «بــه رغــم تدویــن سیاســتگذاریها و برگــزاری همایشهــا و هماندیشــیهای بســیار از
جانــب نهادهــای دولتــی و غیردولتــی در جهــت ســامان بخشــیدن بــه امــر ازدواج جوانــان بــه نظــر میرســد كــه ایــن
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مســأله همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت و زنــگ خطــر آن هــر روز بلندتــر از قبــل بــه گــوش میرســد .اجرایــی
نشــدن سیاسـتهای مناســب دولــت كــه نقــش بســزایی در كاهــش آســیبهای ایــن مســأله دارد ،چشــمگیرترین عامــل
در ناكارآمــدی پیشــنهادهای ارائــه شــده اســت .وجــود نهــاد نظارتــی بــرای پیگیــری مطالبــات افــراد و میــزان عملیاتی شــدن
راهكارهــای ارائهشــده از ســوی بخشهــای گوناگــون دولتــی و غیردولتــی میتوانــد گامــی اساســی در راســتای رفــع ایــن
مهــم باشــد» (علمــدار.)1386 ،
یكــی از نگرشهــای رایــج در ایــن ســالها اداری كــردن نهــاد خانــواده یــا اتــكا بــر سیاســتگذاریها و
برنامهریزیهــای دیوانســاالرانه بــرای مقابلــه بــا مشــكالت خانــواده اســت؛ بــرای مثــال« ،ســند ســاماندهی ازدواج»
از لــزوم «برقــراری نظــام مدیریــت عالیــه در حــوزه ازدواج» ســخن میگویــد كــه ایــن امــر مدیریــت ازدواج را از قلمــرو
فرهنگــی و اجتماعــی بــه قلمــرو بخــش عمومــی منتقــل میكنــد .مدیریــت بخــش عمومی نیــز در پــی تأثیرگذاری ســریع
اســت و از همیــن رو اغلــب از عوامــل و مشــكالت بنیادیــن غفلــت میكنــد .ایــن رویكــرد در زمینــه ازدواج بــه پدیــدهای
انجامیــده اســت كــه از آن بــا تعبیــر «ازدواجســازی» (ســازمان ملــی جوانــان )1380،یــاد كردهانــد (قانع ـیراد و عزلتــی
مقــدم .)1389 ،در قانــون تســهیل ازدواج (مصــوب  )1384/9/27تمایــل بــه استانداردســازی خانــواده ،گســترش الگوهــای
یكســان در اجــرای نقشهــای خانوادگــی و مراس ـمزدایی از ازدواج دیــده میشــود .سادهســازی و مراس ـمزدایی از ازدواج
گاه بــه معنــای بیتوجهــی بــه كاركردهــای اجتماعــی و فرهنگــی مراســم ازدواج اســت و بــا گرایشهــای ســنتی و حتــی
جدیــد بــه مراســم در برگــزاری جشـنهای ازدواج تقابــل دارد؛ بهنحویکــه مســئوالن دولتــی در ســال  1388از تصمیــم
شــورای اجتماعــی كشــور بــرای اجرایــی كــردن طــرح «ازدواج آســان» خبــر داده بودنــد (نجــار .)1388 ،تمایــل بــه ســاده
كــردن ازدواج گاه بهگونــهای متناقصنمــا بــا پیچیــده كــردن ازدواج و حتــی گســترش دیوانســاالری ازدواج همــراه
بــوده اســت؛ «اجــرای طــرح گواهینامــه تخصصــی قبــل از ازدواج» نمون ـهای از ایــن تناقضهاســت (اقلیمــا.)1388 ،
«دولتهــا بایــد در ایــن زمینــه سیاســتگذاریهای کلــی داشــته باشــند ،امــا در اجــرای آن مداخلــه نکننــد بلکــه
بســترهای ســالم را بــرای تحقــق ایــن سیاسـتها ایجــاد کننــد .بــه نظــر مــن اصــل سیاسـتگذاری ،الزم اســت امــا ورود
دولــت بــه ایــن حــوزه و مباشــرت و تصدیگــری مضــر اســت تــا اینجــا کــه مشــخص اســت دولــت بیشــتر تصدیگــری
45

سن ازدواج و سیاستهای آن در ایران

کــرده اســت تــا سیاسـتگذاری و حمایتگــری؛ همچنیــن ایــن سیاسـتها بیشــتر بــر مســائل اقتصــادی تأکیــد دارنــد .در
بــاب ازدواج مســأله ابعــاد فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی دارد ولــی وقتــی دولتهــا میخواهنــد در قضیــه سیاسـتگذاری
ازدواج مداخلــه کننــد بــه ایــن مســأله توجــه ندارنــد که مشــکل فقــط اقتصــادی نیســت .اینکــه جوانــان مــا ازدواج نمیکنند
یــا دیــر ازدواج میکننــد تنهــا بهخاطــر مشــکل اقتصــادی نیســت و اگــر هــم بــه ایــن دلیــل باشــد بــه مشــکل اقتصــادی در
قبــل از ازدواج برنمیگــردد» (پایــگاه اینترنتــی مهرخانــه ،كرمــی .)1391/1/23 ،قانعـیراد نیــز میگویــد« :برخــی پیشــنهادات
ارائهشــده بــرای «مدیریــت اقتصــادی» ازدواج توســط دولــت همچــون اعطــای تســهیالت بانکــی وام قرضالحســنه ،اعطای
کمکهزینــه ازدواج و ایجــاد صنــدوق تعاونــی ازدواج بــرای جوانــان و کمــک دولــت بــرای تأمیــن امکانــات اولیــه و ضــروری
زندگــی زوجهــای جــوان بــه طــور ناخواســته بوروکراســی یــا دیوانســاالری ازدواج را گســترش میدهــد و برخــاف راهبــرد
سادهســازی ،آن را بــه پدیــدهای پیچیــده تبدیــل میکنــد (پایــگاه اینترنتــی مهرخانــه.)1391/1/23 ،
میتــوان گفــت سیاســتهای تســهیل ازدواج در ایــران از دو اشــکال عمــده رنــج میبــرد :یــک نبــود دیــدگاه
جامعهشــناختی کلنگــر کــه تغییــرات در ســن و شــکل ازدواج را در ایــران ،پدیــدهای منفــرد در نظــر گرفتــه اســت و آن را
بهعنــوان بخشــی از تغییرهــای اجتماعــی گســتردهتر در نظــر نمیگیــرد .غلبــه حضــور روانشناســان و مشــاوران خانــواده
در مراکــز سیاس ـتگذاری و برنامهریــزی در حــوزه ازدواج و خانــواده و سیاس ـتهای اجرایــی در ایــن حــوزه باعــث شــده
اســت تــا ازدواج و تشــکیل خانــواده بهعنــوان یــک تصمیــم شــخصی دیــده شــود و از منطــق کنــش اجتماعــی در بــه
تأخیــر انداختــن ازدواج یــا تغییــرات فرهنگــی در نگــرش بــه ازدواج و شــیوههای همســرگزینی غفلــت شــود.
دوم آنکــه دربــاره موفقیــت مهندســی اجتماعــی و گســتره عمــل دولــت بــرای تأثیرگــذاری روی تغییــرات روزافــزون
در نهــاد خانــواده نوعــی خوشبینــی و بــرآورد دســتباال وجــود دارد و از تبعــات و پیامدهــای احتمالــی و ناخواســته
سیاســتهای اجتماعــی غفلــت شــده اســت .در حــال حاضــر هدفگــذاری سیاســتگذاری در حــوزه ازدواج ،افزایــش
تعــداد ازدواج اســت تــا آنجاکــه ازدواجهــای ســن پاییــن ،ازدواجهــای فامیلــی و ازدواجهــای از قبــل ترتیبیافتــه را بــدون
اشــکال میبینــد و کمتــر بــه بخــش تثبیــت ازدواج اهمیــت میدهــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه افزایــش تعــداد ازدواج
ازدواج موفــق و خانــواده پایــدار و کیفیــت زندگــی خانوادگــی ،تنهــا بــه افزایــش تعــداد
بــدون توجــه بــه الزامــات و شــرایط
ِ
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طــاق در بلندمــدت منجــر میشــود و مشــکالتی چــون افزایــش تعــداد زنــان مطلقــه و فرزنــدان طــاق را در پــی دارد.
جمعبنــدی و پیشــنهادهای ازدواج یکــی از وقایــع مهــم حیاتــی اســت کــه همزمــان بــا تغییــرات خانــواده دچــار تغییــر
گشــته اســت .بنابــر سرشــماری ســال  ۹۰در کل کشــور دو میلیــون و پانصــد هــزار مــرد مجــرد و حــدود دو میلیــون
زن مجــرد در ســن مناســب ازدواج و بــاروری ( ۲۵-۴۰ســال) وجــود داشــتهاند کــه میتوانســتند دو میلیــون خانــواده
جدیــد تشــکیل دهنــد امــا از آنجاکــه مــاک و شــاخصهای افــراد بــرای ازدواج تغییــر کــرده اســت ،میانگیــن ســن
ازدواج طــی ســالهای متمــادی افزایــش یافتــه ( ۲۶/۷ســال بــرای مــردان و  ۲۳/۵ســال بــرای زنــان) و ایــن افزایــش
در زنــان بیشــتر از مــردان بــوده اســت ( ۳/۷ســال بــرای زنــان در برابــر  ۲/۶ســال بــرای مــردان) .تحقیقهــای زیــادی
در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت کــه نشــان میدهــد عوامــل افزایــش ســن ازدواج عبارتنــد از :عوامــل اجتماعــی
(تحصیــات دانشــگاهی) ،عوامــل اقتصــادی (اشــتغال دختــران) و عوامــل فرهنگی(تغییــر انتظارهــا از زندگــی مشــترک و
تغییــر هنجارهــای همســرگزینی) .تأخیــر در ســن ازدواج اگــر بــه افزایــش ســرمایههای انســانی فــرد منجــر شــود و بــه
انتخــاب بهتــر و معقولتــر همســر بینجامــد ،اثــر مثبــت گــذارده اســت امــا از آنجاکــه کاهــش ازدواجهــا بــه کاهــش
فرزنــدآوری و افزایــش بحرانهــای عاطفــی و روابــط فرازناشــویی در افــراد منجــر میشــود ،ضــرورت دارد کــه بــا پدیــده
افزایــش ســن ازدواج بهعنــوان مســأله روب ـهرو شــویم.
ـی حاصــل از مدرنیتــه را در نظــر داشــت و بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه کــرد کــه
در ایــن میــان بایــد تغییــرات اجتماعـ ِ
نقــاط مختلــف کشــور از نظــر توســعه اجتماعــی -اقتصــادی در یــک ســطح نیســتند و سیاســت جامــع و یکپارچــه دولتــی
کــه بــه ایــن تفاوتهــا دقــت نکنــد بــا شکســت مواجــه میشــود .درحالیکــه در کالنشــهرها و شــهرهای بــزرگ،
کاهــش امــر ازدواج و بــاال رفتــن میانگیــن ســن ازدواج ،قابــل توجــه اســت در اســتانهای محــروم کشــور همچنــان بــا
ازدواج در ســن پاییــن روبـهرو هســتیم .چــون در تمامـی نقــاط کشــور ،الگــوی یکســانی دربــاره ســن ازدواج وجــود نــدارد،
بــه تبــع آن سیاســت اجتماعــی نیــز بایــد ایــن تفاوتهــا را لحــاظ کنــد و در برابــر ایــن دو معضــل ،یکســان عمــل نکنــد.
هدفگــذاری سیاســت تســهیل ازدواج در ایــران بایــد معطــوف بــه ازدواج در گــروه ســنی مناســب ( ۲۰-۲۵ســال) باشــد.
47

سن ازدواج و سیاستهای آن در ایران
پیشنهاد برای کاهش میانگین سن ازدواج

یکــی از تغییــرات ازدواج ،افزایــش ســن آن اســت کــه هــم در میــان زنــان و هــم در بیــن مــردان روی داده اســت .روند
وضعیــت کنونــی ازدواج در ایــران (مــردان بهطــور میانگیــن بــا زنانــی کــه چنــد ســال کوچکتــر از آنهاهســتند ،ازدواج
میکننــد) بــر توزیــع الگــوی ســنی زوجیــن تأثیــر میگــذارد کــه بــرای حــل آن بایــد چــارهای اندیشــید .بــا ادامــه رونــد
ـان در ســن ازدواج
ـردان در ســن ازدواج ( 20تــا  34ســاله) حــدود دو میلیــون نفــر بیــش از زنـ ِ
فعلــی در ســال  97تعــداد مـ ِ
( 15تــا  29ســاله) و جمعیــت ،دچــار مضیقــه ازدواج خواهــد شــد.
اساســا «مســأله كمبــود مــردان در مقایســه بــا زنــان نیــز پدیــده جمعیتــی نیســت و تنهــا در صورتــی موضوعیــت دارد كه به
لحــاظ عرفــی و هنجــاری ،مــردان اصــرار بــه ازدواج بــا زنانــی كوچكتــر از خــود داشــته باشــند؛ بنابرایــن مضیقــه ازدواج نیــز
موضوعــی اجتماعــی -فرهنگی اســت ،نه مســألهای جمعیتــی» (مرکــز پژوهشهای مجلــس ،آذرمــاه  .)۱۳۹۵یکــی از راهکارها
ـردان در آســتانه ازدواج بــه تعــادل برســند و پدیدههایــی همچــون پیشــی گرفتــن آمــار
همس ـنگزینی اســت تــا زنــان و مـ ِ
ـردان در آســتانه ازدواج بــر زنــان مهــار شــود .طــی ســال  1392درمجمــوع  774هــزار و  513ازدواج در کشــور صــورت گرفــت
مـ ِ
کــه از ایــن تعــداد  92هــزار و  365مــورد آن کــه معــادل  11.9درصــد اســت ،ازدواج دختــران و پســرانی بــوده کــه ســن یکســان
داشــتهاند .عملـی کــردن ایــن راهــکار ،مســتلزم فرهنگســازی در ایــن زمینــه اســت .بهبــود روشهــای همســریابی در میــان
جوانــان و ارائــه مشــاوره بــه زوجهــای در آســتانه ازدواج ضــروری اســت تــا هــدف اصلــی کــه افزایــش ازدواجهــای موفق اســت،
عملــی گــردد .ایجــاد پایــگاه اینترنتــی همســریابی ملــی ،میتوانــد جــداً مــورد تأمــل قــرار گیــرد (بــه ایــن ترتیــب میتــوان
ـردان در آســتانه ازدواج را در اســتانهای مختلــف کشــور کاهــش داد) امــا اســتفاده از
اختــاف میــان گروههــای ســنی زنــان و مـ ِ
ایــن راهــکار ،مســتلزم توجــه بــه ظرایــف و نــکات مهمـی اســت کــه در گــزارش دیگــری بــه آن پرداختــه شــده اســت.
راهکارهای پیشگیری از ازدواج در سن پایین

مشــخصترین و ســادهترین راهــکار در ایــن زمینــه ،تغییــر ســن قانونــی ازدواج اســت .ســن رشــد و امــکان تصــرف
در مــال  ۱۸ســال اســت .دختــران و پســران در همیــن ســن میتواننــد مســئولیت اجتماعــی بــه عهــده بگیرنــد و در
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انتخابــات شــرکت کننــد .چگونــه میتــوان پذیرفــت کــه فــردی  ۱۵ســاله حــق نــدارد حســاب بانکــی افتتــاح کنــد،
داراییهــای خــود را بفروشــد ،رئیــس جمهــور یــا نماینــده مجلــس خــود را بــرای یــک دوره چهارســاله انتخــاب کنــد امــا
صالحیــت و بلــوغ عقلــی و عاطفــی بــرای انتخــاب همســر مــادام العمــر خــود را دارد؟ چگونــه میتــوان بــه رضایــت از
زندگــی و دوام ایــن ازدواج ،اطمینــان داشــت؟ هــدف ،افزایــش تعــداد وقــوع ازدواج اســت یــا خانــواده پایــدار و کارآمــد؟
ازدواج زیــر  ۱۶ســال بــرای دختــران و زیــر  ۱۸ســال بــرای پســران بایــد مطلق ـ ًا ممنــوع شــود
بــا ایــن مالحظــات،
ِ
ازدواج بیــن  ۱۶تــا  ۱۸ســالگی منــوط بــه اجــازه دادگاه در مــوارد خــاص باشــد (از نظــر روانشناســان در  ۱۶ســالگی
و
ِ
تالطمهــای دوران بلــوغ پایــان یافتــه اســت و شــخصیت فــرد ،ثبــات کافــی یافتــه اســت) .بــا ایــن همــه نمیتــوان بــه
تغییــر قانــون اکتفــا کــرد .همــواره افــرادی هســتند کــه بهراحتــی از قانــون تخلــف میکننــد و در مــواردی کــه اســناد
رســمی چــون شناســنامه وجــود نــدارد ،نمیتــوان وقــوع جــرم را اثبــات و خاطیــان را مجــازات کــرد.
بــرای طوالنیمــدت ،راهکارهــای اجتماعــی -فرهنگــی مؤثرترنــد .از آنجاکــه ازدواج در ســن پاییــن بــا تحصیــات کمتــر و
درآمــد پایینتــر بــرای زنــان همــراه اســت ،یکــی از مهمتریــن عواملــی کــه محققــان در پیشــگیری از ازدواج زودهنــگام مطــرح
میکننــد ،تحصیــات و دســتیابی بــه ســطوح بــاالی ســواد و اشــتغال در زنــان اســت .افزایــش ســطح ســواد زنــان و آمــوزش
مهارتهــای زندگــی بــه آنــان از دوران کودکــی ،گامـی بســیار مهــم در جهــت توانمندســازی آنــان و رفــع تبعیــض جنســیتی
خواهــد بــود؛ بدیــن ترتیــب قــدرت زنــان در داخــل خانــه افزایــش مییابــد و بــر مشــارکت فعــال آنــان در امــور اقتصــادی و
سیاســی تأثیــر میگــذارد؛ چــرا کــه فقــر یکــی از عوامــل مهــم ازدواج در ســن پاییــن اســت ،دولتهــا بایــد بــا تدویــن و اجــرای
سیاسـتهای فقرزدایــی در جهــت ســامت زنــان بکوشــند .الزم اســت والدیــن و جامعــه از عــوارض ســوء جســمی و اجتماعــی
ازدواج زودرس آگاه شــوند و چنانچــه ازدواج زودرس صــورت گرفــت ،بــارداری تــا بعــد از ســن  18ســالگی بــه تأخیــر بیفتــد.
دختــران بایــد از تــوان انتخــاب و تصمیمگیــری دربــاره ازدواج و موضوعــات بهداشــت بــاروری و ســامت خــود بهرهمنــد شــوند.
تقویــت نقــش انجمنهــا و ســازمانهای غیردولتــی زنــان بــرای حمایــت از دختــران و کــودکان در برنامههــای
ـی مبتنــی بــر حقــوق بشــر میتوانــد منجــر بــه تغییــر ســنتها ،سلســلهمراتب قــدرت و تعصبــات
توســعهای و آموزشـ ِ
منجــر بــه ازدواج کــودکان شــود (لطفــی.)76 :1389 ،
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