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 چکیده
 رانیدر ا (ECM) یهمسرکودک جیدر تروو نقش آن  (TM) ازدواج موقت مسئلهدرک افراد از  بردن باال قیتحق نیهدف از ا

 ،یسنت یهادر خانواده دختران و پسران یجنس یهارفتار شتریبکه  دهدینشان م قیتحق نیا در شده انجام یهایبررس است.

 یفشارها از ،تا با محرم کردن دختر و پسر شودیم تالشها خانواده نیدر ا ب،یترتنیبد. دارد قرار خانوادهکنترل  تحت

 شودیم اطالقخانواده  یاز اعضا یبرخ به)در اسالم، محرم  شود یریجلوگ زن و مرد مجالس مختلط در آنان بر وارد یاجتماع

واجب  آنها ازپنهان کردن بدن  ای حجاب تیرعا ،یعبارت به ایو  است یرقانونیاسالم غ دگاهیداز  ایحرام  آنهاکه ازدواج با 

 یقانون همراه کی عنوان به او محارم با تنها زن، سفر انجامد،یبه طول م از سه روز شیب که ییدر سفرها نیهمچن و ست؛ین

 حال نیع در، اما دارد نقشروابط نامشروع  یسازیشرعازدواج موقت در  اگرچهکه  دارد آن از نشانمسأله  نی. ا(است زیجا

 ،ازدواج موقت یتنها محصول جانب کهذکر است  انیشا .دهد رواج زین را رانیدر ا یهمسرکودک تیروا تواندیم

 عامل کی ن،ی. عالوه بر اماند خواهند یباقنسل جوان  چهره بر شهیهم تا مسئله نیا ننگ داغبلکه  ست،ین یهمسرکودک

فرهنگ تحت سلطه  نیهمچنو  رانیقدرت جامعه مردساالر ا اعمالاست، که کنترل و  نید ،رانیازدواج موقت در ا تیمحبوب

در این مقاله از یافته های میدانی و راهکارهای به دست  .سازدیم دیتشدزنان  یعنی جامعه قشر نیرتریپذ بیبر آس را مردان

نیز بهره  2، صیغه محرمیت و ازدواج موقت1های منتشر شده نویسنده این مقاله در خصوص ازدواج کودکان آمده از پژوهش

 گرفته شده است

 نیفرهنگ، د ران،یا ،یهمسرکودک غه،یازدواج موقت، صها: کلیدواژه

 

 

                                                           
 (5931)(، نشر شیرازه، رانیدر اکودکان ازدواج  باب جامع در ی)پژوهشطنین سکوت1 

 ( 5931(، نشر شیرازه، )رانیدر ا تیمحرم غهیص ازدواج موقت و باب جامع در ی)پژوهش آب یرو یاخانه2 
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 ازدواج موقت دهیپد

با عنوان  رانیاسالم( و در ا عهی)ازدواج در فرقه ش «ُمنقَطِع نکاح» ای «مُتعِه»عنوان  اب یازدواج موقت، که غالبًا در زبان عرب

است )بدران و همکاران  بوده جیرا دهیپد کیگذشته تا به امروز،  از، شودیم ادیآن  از «تیمحرم غهیص» ای «مدتازدواج کوتاه»

شوند  یزن و شوهر تلق ینیمدت زمان محدود و مع یتا برا دهدیمامکان را  نیمردان و زنان مسلمان ا به دهیپد نی(. ا9453

 کنندیپرداخت م یو خانوادهعروس را به  متیاو ق ٔ خانواده ایداماد  ه،یمهر نیینوع ازدواج، پس از تع نیا در(. 9459)جانسون 

مدت  کی یبرا ،یطوالن یهادر مسافت تا دادیاجازه را م نیابه مرد  مُنقَطِع نکاح ای مُتعِه ،یخینظر تارم(. از 9441)منظر 

 انبساط و، یسرخوشلذت، » یبه معنا «مُتعِه»ازدواج است و  یمعن به «کاحن»لغت  ،یکوتاه صاحب همسر باشد. در زبان عرب

نوع  نیا یو ظاهراًوجود داشته است، که  ،محمد )ص( حضرت اسالم، امبریپ دورانازدواج موقت احتماالً از  دهیپداست.  «خاطر

گفته وجود ندارد.  نیاثبات ا یاز گذشته برا یتیروا چیه لبته(، ا9444 نو،یشول) کردیم هیتوص خودو همراهان  ارانیرا به نکاح 

 )همان، است بوده جیراد و قم همانند مش ،عهیش یارتیز یزائران شهرها نیدر ب اغلبازدواج موقت  م،یاز زمان قد ران،یا در

 یدر هنگام دور تارا قادر ساخت  آنها و کرد مردان کمک نیدر ب یجنس اداز فس یریازدواج موقت به جلوگ جه،ی(. در نت2000

 (.9444 همان،سازند ) برآورده یخود را به طور قانون یجنس یازهاین ارت،یمثال، هنگام ز یاز همسر خود، برا

از آن لذت برد )ابن منظور،  یمدت کوتاه یبرا توانیاست که م یزیچ یبه معنا «اعمت»کلمه  شهیاز ر «مُتعِه» ،یاز نظر زبان

امکان را  نیبه زن و مرد ا ،ازدواج نوع نی. اکندیاشاره م نیزن و مرد به مدت مع نیمُتعِه به ازدواج ب نی(. بنابرا993، ص 5339

ازدواج موقت و  یصورت نوع بهرا  «مُتعِه» ،یعالمه حل ن،یجدا شوند. عالوه بر ا گریکدی از یرسم طالقتا بدون  دهدیم

 (.571، ص 5335 ی)حل کندیم فیتعر وستهیناپ

 در عناصرمطرح همچون نآ طبقکه بر  شودیم یجار زن و مرد نیب (غهی)ص یکتب ای یقرارداد شفاه کیبر اساس  مُتعِه حنکا

مانند  البته (،9444نو،ی)شول کنندیم توافقگریکدی باازدواج  طیو تحت شرا کسانیمدت زمان  در نیطرف ،یتجار قرارداد کی

 تواندیم زدواجا نی(. ا9459 ندبرگی)ل کندیم جادیا یحقوق و تعهدات ،قرارداد نیطرف نیب ،، ازدواج مُتعِهگریقرارداد د نوعهر 

، رسدیم انیبه پا زیازدواج ن نیا، شودمدت قرارداد فسخ  یاما وقت انجامد،طول  بهسال  چند ایماه  چندروز،  چندچند ساعت، 

. شودیمتعارف انجام م ای یدائم ،مدت یدر ازدواج طوالن رانیا نیکه طبق قوان است یاوهیبه همان ش هیشب یزیچ باً یو تقر

به  اما. انجامدیطول م بهمشخص  یدوره زمان کی یاست که ازدواج موقت فقط برا نیازدواج دائم و موقت در ا یتفاوت اصل

را بگذراند.  یاعده دیقرارداد ازدواج، زن با انیدر پا .(9450،یبیلاست )مقرر  زمانحداکثر  ایحداقل  فاقدمُتعِه  کاحن ،یطور کل

که معمواًل  کند اریاخت گرید شوهر تواندینم ،شده منحل او نکاح عقد که یزن آن، یانقضا تا که یمدت از است عبارت «زن عده»

 فرقه به مربوط مُتعِه احگرچه نکا (.9445،بأس النگیو د توی)اسپوز شود تیرعا آنها پس از طالق ایپس از مرگ شوهر  دیبا

ازدواج موقت در  نوع که اریمِس ازدواج مانند رواج دارد، یررسمیغ یهاازدواج یبرخ زین تسن اهلمسلمانان  دراما  ،است عهیش

 (.9459است )محمود  یعرف نکاحاسالم و  یفرقه سن

 نوع نیا ن،ی. همچناست شده مطرح باب نیا در یادیز زیخشونت آم مسائلحساس است و  اریبحث بس کیمُتعِه  نکاح موضوع

 ن،ی(. عالوه بر ا9452قرار گرفته است )معادل و تاالتتوف  یادیافراد ز ٔ استفادهشده و مورد سوء  فیسالها تحر یدر ط ازدواج

 در ،را ممنوع کرده است نکاح نوع نیااهل سنت  تیفرقه اکثر اسالم، درموضوع وجود دارد.  نیبر سر ا یادیز یافرقه اتاختالف

شناخته شده است و از نظر  شتریب عهینکاح در فرقه ش نوع نینکرده است. در جهان اسالم، ا نیچن عهیش تیفرقه اقل که یحال

شد،  یمعرفمسلمانان  بهبار  نیاول یمفهوم برا نیکه ا یحال، هنگام نی(. با ا9453)بدران و همکاران  داندیم زیآن را جا یقانون

 ریغ یهاازدواج نوع نیا تاکنون، گذشته از البته(. 9452است )بنگ  دیمف اریبس امر نیموافقت کردند که ا یاسالمهمه منابع 

 ابرازبا عمل مُتعِه  ییهامخالفت ،نکاح نوع نیا به منتقدان و است، داشته یادیز مخالفان عهیو ش یسن فرقه دو هردر  یرسم

 نیچند داشتنرا به منزله  یزن به مدت چند ساعت به صورت قرارداد نیتصاحب همزمان چند اینوع ازدواج  نیکرده و ا

 .خوانندیم یجنس کیشر
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فحشا در  جیترو به منجر «یپوشش اسالم» کی تحتُمتعِه  یهاکه ازدواج کنندیم استداللمنتقدان  نیاز ا یبرخ نیهمچن

 .(9451؛ اسپنسر 9449 لیخائی)م است شدهجامعه و استثمار زنان 

 قیروش تحق

 به، است قیتحق نیارائه شده در ا یاستدالل اصل ٔ دکنندهیتأئ انجام شده است، رانیکه در سه شهر بزرگ ا مطالعه نیا جینتا

 دنیبه منظور رس ق،یتحق نیذکر شده در ا یهاروش. است کردهکمک  رانیدر ا یهمسرکودکازدواج موقت به روند  ،یعبارت

 .دهدیمقرار  یمورد بررس هیاز سه زاو رامطالعه  نیا یهاداده ،یینها جیبه نتا

 لیو تحل هیتجز یبرا و ق،یتحق نیا جینتا ییایپا یبررس منظور بهاست.  یعدموضوع چند بُ کیکه ازدواج موقت  نیتوجه به ا با

موضوع ازدواج موقت  ترقیدر جهت درک عم یمطالعه حاضر گام ،یعبارت بهاستفاده شد.  یمختلف یهاروش از ،حاصل جینتا

از آن است  یناش یامدهایپ شینماو  یاجتماع دهیپد نیامختلف  یهاروشن ساختن جنبه ق،یتحق نیاهدف  نیاست. همچن

 تخاذبا ا و ییرگرایمطالعه در چارچوب تفس نیمحققان پنهان مانده است. ا چشم از یکه تا به امروز از چشم عموم جامعه و حت

 فرد خود ریتأث تحت ،موضوع که رفتار انسان نیاثبات ا یبرا تالش گر،ید عبارت به: است هانجام شد یدانیم و یفیک کردیرو کی

 قرار دارد. وا رامونیپ طیو مح

از  قاًیدقرا  قیتحق ؤاالتس توانینم ،یدانیدر مطالعات م اصوالًدر سه کالنشهر تهران، اصفهان و مشهد انجام شد.  قیتحق نیا

 ینیب شیقابل پ قیتحقتعداد شرکت کنندگان  قینوع تحق نیدر ا ن،ی(. همچن9449و همکاران،  ی)کائل ساختقبل مشخص 

 قاتیتحق. الزم به ذکر است که شودیآنها مشخص م ریشده و تفس یجمع آور یهاداده قیحجم نمونه از طر که چرا ست،ین

 ابدییادامه م یبه اشباع نظر دنیدر تعداد شرکت کنندگان و تا رس یتیمحدود چیاعمال ه بدون ،یریگنمونه و یدانیم

 قیتحق نیا به موضوع یرانیدر جامعه ا موجود یو مذهب یفرهنگ یهاتیحساس لیدل به ،یطرف از(. 502، ص 9450 ،یزی)پرو

 مورد اطالعات و ینظراستفاده شد. اگرچه اشباع  یاحتمال یریگنمونه، از قیتحق ٔ نمونهدر بدست آوردن  رو شیپ تو مشکال

شود.  کسب یاتریپا جیتا نتا گرفت صورت یشتریب یهامصاحبه ،در ادامه اما، شد حاصلمصاحبه  544پس از انجام  ازین

 از ق،یتحق انجامحال، در طول  نی. با اافتندی دست قیتحق تیو جامع یاشباع نظر به ،نفر 952مصاحبه با  انجاممحققان پس از 

نسبت  ،یدانیم اطالعات یآور جمع ی. در طشد گرفته کمک و ییراهنما ،کار انجام روند بر نظارت یبرا یفیک روش متخصصان

 .درصد بود 21و  91 بیبه ترت ،مردان و زنان نیانجام شده ب یهامصاحبه

 یهاخانهترفد کارکنانوکال و  ،یحقوقدانان، کارشناسان حقوق ،ینیکارشناسان د یبرخپژوهش، با  نیا شتریب توسعه منظور هب

شد. سپس  یجمع آور قیتحق نیا یهاداده ،قیو عم آزادمصاحبه  کیتکن از استفاده باانجام شد.  ییهامصاحبهثبت ازدواج 

 فیها و تعرداده یجمع آور یشد. برا ریو تفس لی( تحلینشیو گز ی)باز، محور ینظر یبا استفاده از کدگذار هیاول یهامصاحبه

 میاستفاده شد. در مرحله دوم، مفاه یررسمیروش مصاحبه غ از ،شرکت کنندگان یمهم مطرح شده از سو یهامقولهو  میمفاه

ها با استفاده از مصاحبه یکه موضوعات کل یدنبال شد. هنگام یریگنمونهمطابق با  ،مصاحبه ندیشده در فرا فیتعر یهاو مقوله

 نیشد. ا یسازسؤاالت مصاحبه استاندارد افتهیساختار مهیتفاده از روش مصاحبه نشد، با اس مشخصها و مقوله میمفاه نیا

با  میو مفاه هامقوله ریز ،یاصل یهامقولهها، داده ی. پس از آن، همزمان با جمع آورافتیادامه  یبه اشباع نظر دنیروند تا رس

 .شد مطرحباز  یکدگذار یاجرا

 یهمسرکودک و موقت ازدواج رابطه

 یتهایروابر اساس  ،. اصل ازدواج موقتاست داده شیافزارا  رانیدر ا یهمسرکودک زانیم ،ازدواج موقت جیرا و یسنت وهیش

ازدواج موقت از  اگرچه. ستین کسانیمرد و زن  ینوع ازدواج برا نیحال، منافع ا نیاست. با ا زیدر اسالم جا عهیمشهور منابع ش

 یشده برا نییقرار گرفته است. سن تع یادیسن ازدواج موقت است که مورد بحث و مجادالت ز نیااست، اما  زیجا ینظر شرع

(. از 9451 ی( است )نامدارنیسال با اجازه دادگاه و والد 3سن  ایسال ) 59 ران،یا یو قانون مدن یعشر یدر فقه اثن ،ازدواج

اهلل  تیمانند آ ،عهیش یعلما یزاده و برخ یاحمد مفت ،یشهرکند میمانند ماموستا عبدالکر ت،اهل سن یاز علما یبرخ دگاهید

 در یهمسرکودک در مؤثر عوامل از. ستیقابل قبول ن یاز نظر قانون ،یزنان امروز در موقت ازدواج یبرا ازدواج سن نیا ،یصانع
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 رانیجمهور ا سیرئ نی)چهارم یرفسنجان یدختران است. اکبر هاشم یبرا ژهیکودکان و به و یازدواج برا یسن قانون ران،یا

 دانست یرا نه سالگ تیمحرم غهیکردن ص یجار یبرا زی، سن جا«ازدواج موقت و دائم»( در کتاب خود با عنوان 5313-5337

 .کندیم دییرا تأ یهمسرمنطق کودک ،میرمستقیغ صورتبه  ،ازدواج موقت ینید تیمشروع ن،ینابراب. (2009ال،یکی)ن

 یکه در عراق زندگ یرانیا - یعراق عهیجع شامر نیرگذارتریاز تأث یکی - یستانیاهلل س تیآ ،ینید یعلما یبرخبه عنوان مثال، 

 یاهلل نور تیو آ - شودیم دهینام عهیش ونیروحان نیتراز برجسته یکیعراق و  عهیمسلمانان ش یو به عنوان رهبر معنو کندیم

وجود  یتفاوت چیهو ازدواج موقت  تیمحرم غهیص نیکه ب معتقدند -رانیا یعشر یاثن عهیش یاز رهبران مذهب یکی - یهمدان

از  یناش یفشارها لیخود و به دل فرزند یکنترل رفتار جنس منظور هب ران،یا یسنت یهاخانواده در نی(. بنابرا9449ندارد )ترنر 

 ی)احمد کنندیم ازدواج به مجبور را دختران ای فرزندان ،ازدواج موقت ای تیمحرم غهیساختن ص یجار قیفرهنگ، از طر

 ،یموارد نیحال، در چن نی. با اشودیم انتخاب مشابه یخانواده مذهب کیاز  اغلب ،زین هاازدواج نوع نیا کیشر معموالً(. 9457

است که  یهی. بدکنند اجتناب یجنس دخول از ت،یمحرم غهیعنوان شرط ص تا تحت شودیمخواسته  نیطرف از یضمن طور به

 یخوددار یرابطه جنس یبرقرارباشند و از  بندیخود پا نیوالد یهابه خواسته قطعاً  پسر و دخترانتظار داشت که  توانینم

)و  اندوابسته به خانواده خود ینابالغ و از نظر اقتصاد یاز نظر عاطف نیو بنابرا داشته قرار هیدر سن بلوغ اول آنها هم باز اماکنند، 

 یهاانجام مصاحبه با خانواده حاصل از یهاافتهیمطالعه و  نیا جی(. نتا9457 ی( )احمدشوندیکنترل م یبه راحت نیبنابرا

انجام  نیازدواج موقت و با اجازه والد ای تیمحرم غهیدر چارچوب ص ران،یدر ا یهمسرکه کودک دهدینشان م یسنت و یمذهب

از آنجا که  ن،یاند. عالوه بر انبوده یها راضازدواج نیااز کودکان از  ی، برخشده انجام یهاحاصل از مصاحبه جینتا. طبق شودیم

 کیازدواج را به عنوان  ازآنها  یتینارضا ای تیرضا زانیم توانی، نمستندین آگاهازدواج  از خود انتظارات به اغلبکودکان 

 .شاخص معتبر در نظر گرفت

آن را  نیاست که د زیجا یتنها در صورت ،رابطه کیو  است برخوردار ییباال تیاهم از ،رابطه کی تیمشروع ،یرانیدر جامعه ا

 ییو در چارچوب آشنا تیمحرم غهیکه تحت ص ی. روابطدهدیاز قانون را کاهش م یرویضرورت پ ،ینگرش نیکند. چن دییتأ

(. به 9453 ی)احمد شودینم یرسم زین تیمحرم غهیص عقداوقات تا دو سال پس از  ی، گاهردیگیقبل از ازدواج شکل م

اند و ذکر نکرده تیمحرم غهیص یمدت طوالن نیا یبرا یخاص لیدل ،ما یاست که شرکت کنندگان در نظرسنج لیدل نیهم

. همانطور که شودیانجام م یرسم هیو قرار دادن ازدواج بر پا یعمل در جهت انجام تعهدات خانوادگ نیاند که اکرده انیتنها ب

 نیقانون است. ا به التزاممهمتر از  اریبس یمذهب تیمشروع ران،یکه در ا دهدیشده نشان م یجمع آور یهاگفته شد، داده

از تداوم آن سنت  نانیاطم یبرا یبه عنوان ابزار نیهمچنو  ،سنت کی هیتوج یبرا یالهیبه عنوان وس نید تیاهم از مسأله

 ی)منتظر شودینم ینظر اظهار چیه انتخاب همسر از فرزندان یبرا ،یسنت یهااز خانواده یبرخدر  و ران،ی. در ادارد تیحکا

 (.9452 ی)منتظر دانندیم او یفرزند خود و کنترل رفتار جنس یانتخاب همسر برا یبرا یخود را افراد درست نی( و والد9452

 ازدواج تیکننده در موفق نییعامل تع کیسن به عنوان  نقش

، سن اندگرفته قرار لیو تحل هیمورد تجز یو اقتصاد یاجتماع کارشناسان یسو ازمختلف مرتبط با ازدواج که  یرهایمتغ نیدر ب

 مطرح آنها یو روان یسالمت جسم تیفیک یابیارز درشاخص مهم  کیبه عنوان  ،یرابطه جنس نیاول یهنگام برقرار افراد در

 (.9459 ی)کرن شودیم

در  نیهمچن و استوجود آورده  به یخانوادگ یزندگ یسازمانده یبرا یراه یتا حدود ،هر جامعه درشده  نییسن ازدواج تع

انداختن  قی(، به تعو9451) یپورناغ نظر طبق گر،ید طرف از. آوردیم وجود بهمردان و زنان  یبرا ییهافرصت ،زمان ازدواج

به  لیتما ،یریپذتیاشد، به عنوان مثال: عدم مسئولجوانان به همراه داشته ب یبرا یعواقب جد تواندیباالتر م نیازدواج تا سن

 ،یشخص یازهاین تحقق عدم لیدل به یتنش در زندگبا  مواجههو نشاط،  یخطرناک، اتالف جوان ایافراط در روابط نامطلوب 

عواقب  تواندیم زین یهمسرکودکحال،  نی. با ارهیپناه بردن به مواد مخدر و غ ،ی، اختالالت جنسیافسردگ ن،یوالد ینگران

 ،یکودک سنحقوق کودک سازمان ملل متحد،  ونیکنوانس نیقوان(. بر اساس 9457 یداشته باشد )احمد همراه به یاناخواسته

 (.CRC، 2015) است شده نییتع یسالگ 51 ،یانسان هر یبرا
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و پسران از نظر دختران  نکهیسال، قبل از ا 51 ریسازمان ملل متحد ادعا کرده است که هرگونه ازدواج ز تیصندوق جمع

شود یم دهینام «یهمسرکودک»باشند، الزم را داشته  یآمادگازدواج و مراقبت از کودکان  فیانجام وظا یبرا یو جسم یروح

UNFPA)، 9494 .)یو فرهنگ یاجتماع یو هنجارها یاز کشورها، سن ازدواج بر اساس مقررات قانون یحال، در برخ نیا اب 

 ،یقانون تیعدم حما ،یسواد یو ب نییپا التیفقر، سطح تحص از ،یهمسرکودک جیترو در مؤثر عوامل جمله از متفاوت است.

(. 9457 ی)احمد نام برد توانیم یمذهب یسنت قرار داشتن و باورها کامل کنترل تحتانتظارات مردان و  ،یاجتماع یفشارها

مسن،  انعقد مرد هرا ب خود دختران، کنند آماده نیسنگ هیزیجهدختران خود  یراهنگام ازدواج ب در ستندین قادرکه  ینیوالد

 نیا فقر در شهیر رفتار، نیا یاصل لیدل اصوالً(. 9450 ی)کالنتر دهند تیکم رضا هیجهزبه  آنهاتا  آورندیم در ماریب ایمعلول 

دختر، اصواًل  بردادن فرزندان پسر  حیترج نیهمچن و گبزر یهابه داشتن خانواده آنها لیتما ٔ جهینتدارد و در  هاخانواده گونه

ازدواج با  ی. مردان اغلب برا(UNFPA، 9494بدهند )شوهر  ینان خور اضاف کیدختران را به عنوان  دهندیم حیآنها ترج

 یاز ازدواج دختر خود به لحاظ مال زیدختر ن ٔ خانواده ن،یو عالوه بر ا کنندیقبول م یکمتر هیمهر مبلغ سال و سن کم اندختر

شدن زودهنگام و  وهیدر خطر ب ،ندیآیم درمردان مسن  عقد به نیپائ نیکه در سن یزنان اصوالً(. 5322 دالتون،برند )یمسود 

و هم  یهمزمان هم کودک و قطع طور به که هستند ییهابچه ،وهیب(. کودکان UNSD، 9451) دارند قرار یخشونت خانگ

 .اندحقوق خود را از دست داده

از  ی، سوء استفاده جنسشدن پدر و مادر یبرا کودکان یآمادگ عدم مان،یتیتعداد  شی، افزایکودک در یوگیطالق، ب یآمار باال

 زیانگغم جیاز جمله نتا ،زنان انیدر م یو جنس یجسم ،یروح یهایماریب شیدختران، چرخه مزمن فقر و فحشا و افزا

اغلب به  مسئله نی، اما اکندیممشکل  جادیدر پسران و هم دختران ا هم یهمسرکودک(. 9457 یاست )احمد یهمسرکودک

 (.9459 ی)کرن سازدیموارد  یشتریب بیدختران آس

 رانیدر ا یهمسرکودک لیتسه یمصوب برا یازدواج موقت: روش

(. 9459 اتیباست )کرده  یراتییتغ دستخوش زیها را نآن یهابلکه ارزش ،نه تنها رفتار افراد ران،یدر ا ریاخ یاجتماع راتییتغ

 ر،یاخ یسالها درکه  دهدی. مطالعات متعدد نشان ماست افتهی شدتقبل از ازدواج  یرابطه جنس ران؛یا دیجد یروند اجتماع رد

انواع مختلف رابطه  رانیا در .است داشته یمحسوس شیافزانوجوانان و جوانان  نیدر ب ،قبل از ازدواج یرابطه جنس یبرقرار

ازدواج  ایمشترک  یدوست پسر/دوست دختر، زندگ، روابط یاغهی(، روابط صزناقبل از ازدواج وجود دارد: روابط آزاد ) یجنس

 .انهیگرا( و روابط همجنسیرسم ازدواج)بدون  دیسف

 رانیا قانون در هم و شرع در هماز ازدواج،  شیپ ٔ رعاشقانهیغرابطه  کی یبرقرار صورتبه  و غهیرابطه در چارچوب ص یبرقرار

، دیآیمبه وجود  آن یکه در پ یاحتمال یرابطه جنس یبرقرارو  کودکان (. ازدواج زودهنگام9453شده است )گلستانه  رفتهیپذ

 غه،یگفتمان ص ی(. هسته اصل9457 بی)شک سوء دارد ریاست که عمدتاً بر زنان تأث تیمحرم غهیص یو روان یاجتماع امدیدو پ

 ابطهر یبرقرارکه  دهدینشان م شدهاست. مطالعات انجام  یاجتماع عیسر راتییبه موازات تغ نیو د یجنس التیتما یستیهمز

خود  یجنس زیغرا یارضا یبرا ینید یراه حل کی اتخاذکه به دنبال  یقو یافراد با اعتقادات مذهب انیدر م ،غهیص قیطر از

که  رسدیم انیپا به ی، ازدواج زمان5477تا  5471مواد  ران،یا ی(. بر اساس قانون مدن9443 یشیاست )پار ترجیراهستند، 

به  ،یهمسر خود است )تعهد هیشوهر موظف به پرداخت مهر آن، جهیدر نت و باشد دهیرس سر به آنمدت زمان مورد توافق 

 (.RDC، 9459کند )یبه عروس پرداخت م یازدواج اسالم طالقکه داماد در زمان  ییدارا ایشکل پول 

 غهیسرسخت ص انیاهل سنت و حام یعلما نیترنیخوشب یحت ،شود یهمسرکودکوارد قلمرو خطرناک  غهیص که یزمان اما

 .کنند دیتأئ را یهمسرکودک اسفناک وتبعات تیوضع توانندیم یبه سخت زین

تا با  دهدبه همسر خود اجازه  تواندیمشده است  یجار تیمحرم غهیاو و همسرش ص نیب که)دختر جوان(  یاباکره یدختر

، اما ستین زیو در عرف جا ثبت نشده است یمسأله به طور رسم نی(. اگرچه ا9452 ی)منتظر باشند داشته یجنس رابطه هم

 یجار غهینوع ص نیا جوانپسران و دختران  نیب معموالً ،یمذهب یها. در خانوادهندارد یمشکل یاز نظر مذهب رابطه نیا

اهلل  تیآ عه،یبرجسته ش ی(. روحان9450 یآشنا شوند )کالنتر گریکدیبا  شتریب یبتوانند در دوران نامزد آنهاتا  شودیم
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دختر بکارت خود را از  ،عقد نوع نیا در(. البته اگر دن.  یستانی)س داندیازدواج موقت م یرا نوع تیمحرم غهیص ،یستانیس

 نینشده است. با ا نیتدو یاصل چگونهیمورد ه نیا یبرادر قانون  رای، زشدنخواهد  او متوجه یقانون امدیپ چیدست بدهد، ه

 نیسنگ ی، تحمل فشارهاانددادهبکارت خود را از دست  یعیبطور طب که یبر دختران جوان غهینوع ص نیا یامدهایوجود، پ

 (.9451 ،نسب و همکاران یاری) است یاجتماع

 یریجلوگ منظور هو فقط ب نشود انجام یلذت جنس هدف ااگر ب یبا دختران جوان، حت تیمحرم غهیص خواندنازدواج به صورت 

 چنانچه(. 9457 ،ی)احمد داردبه همراه  نیطرف یبرا ینیسنگ یاجتماع یها، همچنان فشارردیگ صورت رابطه نیاز گناه در ح

معتبر خواهد بود. با  یازدواج از نظر قانون نیاازدواج مناسب باشد،  یسن دختر برا ای ،بماند یاقبه همسر خود وفادار ب مرد نیا

را  یی( حکم نهاازدواج یبرا جوان دختر تیصالح اساس بر) یباشد، قاض ازدواج یسن قانون ازحال، اگر سن دختر کمتر  نیا

 جهینت درو  گردد همراه شکست باازدواج ممکن است  نیا ،یطیشرا نی(. در چن9443 ،ایچشی)ن کندیازدواج او صادر م یبرا

 (.RDC،9459) گردند برخوردار آن یو خانوادگ یاجتماع یایاز مزا توانندینم نیزوج

سال،  51دختران به  یسن ازدواج برا شیافزا ازدواج موقت مانند یبرا قیحداقل سن دق نییتع یبرا یقانون یسازوکارها جادیا

کاهش  منظور همعتبر، همه ب ییثبت ازدواج با مدارک شناسا یرسم یها خانهدر دفاتر ازدواجشدن ثبت  یاجبار نیو همچن

 (.9451 ی)نند اندشده لحاظ یهمسراز کودک یناش مهم یهابیآس

 و غلبه فرهنگ نینقش سرکوبگر د

و  ینید تیترب لیبه دل هم هنوز یرانی، اما جامعه اکنندینم شرکت یو عباد ینیددر مراسم  یرانیااز جوانان  یاریاگرچه بس

(. بر اساس مذهب 9442 ینی)شوار شودیمحسوب م یمذهب-یجامعه سنت کی ،هامدارس و رسانه قیاز طر افراد یاجتماع

 حکماما دادگاه  نشود، کسب ازدواج دختر یبرا نیوالد تیکه رضا یطیشرا در ران،یا یاسالم یجمهور یو قانون مدن عهیش

نوع  نیحال، ا نین.د.(. با ا یستانی)س است مجاز قانون دگاهید از زیسال ن 59 ریدختران ز ازدواج، کند دیتأئ را دختر آنازدواج 

نوع ازدواج  نیحقوق بشر با ا یالملل نیب یو نهادها ی، به عنوان مثال، فعاالن اجتماعستین همگان قبول موردازدواج 

 لیبه دل ر،یپذ بیآس یهاخانواده ای یرانیا یسنت -یمذهب یهاخانواده نی(. در ب9443،ی)مر اندکرده یادیز یمخالفتها

 جیرا اریبس یهمسرکودک ره،یو غ ادی، مشکالت اعتفیضع یهامهارتاز  نیوالد یبرخوردار، زیناچ یمنابع مال از یبرخوردار

نه تنها  زین فرزندان وکنند،  لیخود را به فرزندان خود تحم میها تصمخانوادهممکن است  جه،ینت در(. 9449 ل،یخائی)م است

 رندخود ندا نیوالد یهاخواسته تحققجز  زین یاچاره یطرف از اماازدواج را نداشته باشند،  یالزم برا یممکن است آمادگ

 (.9452 ،ی)احمد

و  تیمحرم غهیص ساختن یجار یبرا نیمهم والد لیدل کیکودکان  یگفته شد، کنترل رفتار جنس نیاز ا شیهمانطور که پ

 ژهیاکثر کودکان، به و رایاست، ز تیاهم یکامالً ب موضوع کی کودکان تیرضا t ینجاا دراست.  نییپا نیدر سن یهمسرکودک

 کنارخود را  ی(. دختران جوان موظفند دوران کودک9452 ،ی)احمد شوندیم هانوع ازدواج نیدختران، مجبور به قبول ا

(. 9457 ب،ی)شک دارد همراه به آنها یبرا یمتعدد یو اجتماع یروان ،یامر خسارات روح نیبه زن شوند، که ا لیو تبد گذاشته

 ادامه عدم ،یهمسرکودکاز عواقب  گرید یکیاست.  یهمسرکودک یامدهایاز پ یکی ،نییپا نیطالق در سن یباال زانیم

شده که  لیتحص ترک بهازدواج کنند، مجبور  نییپا نیدختران جوان در سن چنانچه ،ی. در جوامع سنتاست انکودک لیتحص

کسب  راورود به بازار کار  یمدارک الزم برا نتوانندو  نبودهخود  یزندگ یهامهارت تیبه تقو قادرآنها  شودیامر باعث م نیا

استعدادها و  ییمانع از شکوفا ه،یاول التیاز تحص تیحروممانند م ،یعوامل فرهنگ گر،ی(. به عبارت د9494 سفیونیکنند )

 مجدداً سواد و محروم،  یکه دختران ب ی، به طورگرددیدور باطل م کی جادیامر باعث ا نی. اشودیکودکان م یهامهارت

( از یفرهنگعوامل تحت عنوان )فقر  نی. اکنندیرا دنبال م خود مادران یزندگ ریمس همانکه  آورند خواهند ایرا به دن یدختران

 (.9494 سفیونی) بخشندیخاص تداوم م یطبقه اجتماع کی نیو فقر را در ب شوندیمنتقل م گریبه نسل د ینسل



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات فصلنامه
 39-57، صفحات 0011 پاییز، 3، شماره 7دوره 

 

01 

 

ازدواج  عهیاست. بر خالف اهل سنت، مسلمانان ش عهیمسلمانان ش یت از جمله اعتقادات مذهبیمحرم غهیازدواج موقت و ص

 ی)قدس داشتپاداش به همراه خواهد  افراد یبرا ،پس از مرگ یکه در زندگ دانندیو مشروع م یسنت ،ینید یموقت را عمل

 (.5.5( )شکل 5339

 
 آنها نهیشیپ ای یمذهب یوفادار زانیبا توجه به م تیمحرم غهیص طرفدار یهاخانواده عیتوز 5.5 شکل

 

 «مُتعِه» ات،ی( و روااسالم در محمد حضرت ،اسالم امبریپ رفتار یضمن دیی)ثبت کلمات، اعمال و تأ عهیش ثیبر اساس احاد

 کندیرا برطرف م یمردان یازهای(. مُتعِه ن9453 ی)احمد ابدی رواجدر جامعه  دیبااز فساد  یریمنظور جلوگ بهاست که  یسنت

از نظر  تیمحرم غهیازدواج موقت و ص عه،ی. بر اساس فقه شستندین یقادر به ازدواج دائم ،فیضع یاقتصاد تیوضع لیکه به دل

و ازدواج  تیمحرم ٔ غهیصبه اتفاق آرا،  زین رانیا یاسالم یدر جمهور یمذهب یو علما ینیمنابع د تیاست. اکثر زیجا یشرع

از فقها،  یحال، برخ نی(. با ا9453 ی)احمد کنندیم هیتوصرا به افراد  آنو  شتهبلوغ را باور دا ظهورموقت بالفاصله پس از 

جامعه  درو  است داشتهاجرا  تیاسالم قابل لیدر اوا وکه مُتعِه فقط در زمان جنگ  کنندیاستدالل م ،ییاهلل سنا تیمانند آ

خود،  یو عاطف یجنس ،یاقتصاد یازهایافراد با توجه به ن ان،ی. در پاگرددخانواده  نظام بیتخربه  منجر تواندیممدرن امروز، 

 نید یراز ،دانندیرا مشروع م ازدواج نوع نیا مردان پس. باشد آنها متوجه یگونه گناه چیکه ه نی، بدون اکنندیمازدواج موقت 

 .شماردیم زیآن را جا

 یدارا ت،یمحرم غهیمعتقد به ص یهادرصد از خانواده 41/99که  دهدیممطالعه نشان  نیا یشده برا یآور جمع یهاداده

 یمذهب خاص چیه به ٪0.05دارند و تنها  یمعتدل یاعتقادات مذهب ٪79.19تعداد،  نیهستند. از ا یقو یاعتقادات مذهب

که  ییها. اما خانوادهکردندیم هیتوج یرا از نظر مذهب تیمحرم غهیو معتدل، ص یاعتقادات قوها با خانواده اصوالًندارند.  اعتقاد

 یاجتماع یسنت یهنجارها طبق برفرزندان خود  ینظارت بر رفتار جنس یبرا ینوع ازدواج را ابزار نینداشتند، ا یمذهب خاص

همان ازدواج موقت است که در  تیمحرم غهیص ،ینید ی. با توجه به نگرش علماگرفتندیمو فرهنگ غالب مردساالر در نظر 

 ی، اما در مطالعه حاضر، نمونه مورد بررسشودیم یجار زیافراد مسن ن انیدر م غهی)ص شودیم یجارکودکان و نوجوانان  نیب

 (.دهدیمقرار  نظرمورد  راسال  51 ریافراد ز ما،

 یاجتماع یفشارها قیطر نیبد تا دارند، اعتقاد تیمحرم غهیص به یمذهب-یسنت یهاداده شد، خانواده حیهمانطور که قبالً توض

 قرارکنترل  تحتبلوغ  دوره یکودکان را در ابتدا یجنس یهمساالن را جبران کرده و رفتارها یسو ازخود  فرزندانبر  وارد

برقرار  یبا همسر خود رابطه جنس رودیم انتظارمعکوس دارد: کودکان زودتر از آنچه  جهیعمل معموالً نت نیحال، ا نی. با ادهند

، است ساختهعمل را فراهم  نیا هیو توج یاخالق یهانهیزم نیاگرچه د ن،ی. بنابراونددیپیموقوع  به یهمسر، و کودککنندیم

 .درآورند همازدواج موقت  به را خود فرزندان تا سازدیمها را مجبور خانواده ،یعوامل فرهنگ ت،یدر نها اما
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. بود هتجربه کرد را تیمحرم غهیص یسالگ 55، در سن بود ساکنمشهد  شهر، که در قیتحق نیدر ا یمورد بررس زن متأهل کی

 اشتراک گذاشت. به مابا محققان  را خود ازدواجاز مشکالت  یاو خاطرات

شوهرم گوش  یحرفهابه  اصالًشوهر آمدم،  ٔ خانهبه  ی. وقتشدندیمما  نیاختالف ب باعثاما بزرگترها  مینداشت یما مشکل»

 .«، رفتارم با همسرم بهتر شدامخانواده یهاهیبعدها پس از گوش دادن به توص اماکوچک بودم.  یلیخ چون دادم،ینم

فرزندان  تیرضا اغلب ،ازدواج نوع نیا در البته، شودیم دهینام زین «یاجبار ازدواج» ای «ازدواج زودهنگام» یهمسرکودک

در  زین هاخانواده بودن یاجتماع زانیو م یخانوادگ یزندگ سبک. شودیآنها در نظر گرفته نم تیرضا ای ست،ین ازیمورد ن ریدرگ

و ازدواج موقت  تیمحرم غهیخود ص هدخانوادر  نیاز ا شیپکه  ییهاثر است. خانوادهؤو ازدواج موقت م تیمحرم غهیص رشیپذ

قابل قبول  یبه رفتار اجتماع جیبه تدر هاوهیش نیا ب،یترت نیو به ا کنندیمنتقل م زیخود ن یبعد یهارا به نسل آناند، داشته

 (.5.9شده است )شکل  لیتبد

 
 سابقه ازدواج موقت در خانواده یدرصد فراوان عیتوز 5.9شکل 

نکرده بودند،  تیمحرم غهیص نیاز ا شیپ آنها یبودند که اعضا ییهاخانواده ازدرصد از شرکت کنندگان  51/25مطالعه،  نیدر ا

در  تیمحرم غهیص ،یمذهب یهابود. در خانواده جینوع ازدواج در آنها را نیبودند که ا ییهاخانواده از ،درصد 15/95که  یدر حال

 نیاز والد دیاگر مخالف هم باشند با ی، و فرزندان حتدهندیم بینوع ازدواج را ترت نیمراتب ا نیاست و والد جینوجوانان را نیب

 ن،ی. بنابراآموزندیخانواده را م یخانواده هنجارها یاعضا ،یاجتماع یریادگی هیبر اساس نظر ن،یخود اطاعت کنند. عالوه بر ا

شده  رفتهیهنجار پذ کیآن را به عنوان  زین هاآن، اندداشتهخانواده ازدواج موقت  یاعضا ریکه سا نندیببخانواده  کیاگر افراد 

 .است ترآسان شانیقبول آن برا ،خود یفرصت برا نیاو در صورت فراهم شدن  آموزندیم
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 ازدواج موقت بر کودکان ریتأث

 کندیم قیتشو یحتو  کرده آسانرا  یهمسرکودک ،ازدواج نوع نیا ن،یاست. عالوه بر ا ییازدواج موقت، لذت جو یاصل لیدل

 نیو واضح از ا قیدق یریو تصو کردهدر مورد ازدواج دائم دچار شک  زینو مردان را  داشته یمنف ریکه به نوبه خود بر زنان تأث

 ،نیکه چگونه د دهدینشان م مقاله نی. ادهدیمارائه  یهمسرکودک تیروا لیو ارتباط آن با تسه یاجتماع دهیپد

ساله  99زن  کی ،یدانیم قاتیتحق انی. در جرکندیکمک م رانیو به نقض حقوق زنان در ا کرده جیترو را یهمسرکودک

خود  یاز صحبتها ییاو در جا .بود شده یجار تیمحرم غهیهمسرش ص و او نیب یسالگ 55سن  در و ساکن مشهد، متأهل

 .دیگویم نیچن

 گهید م. منیپسر ازدواج کن نیبا ا دیگفتند با مبه خونوادمنه برگشتم، وروز از مدرسه به خ کی؟ دونهیم یسن چ نیا توآدم 

 هم زن و کنهیم یبراش قلدر شوهرشکودک هست،  زن ی. وقتمیباش تربزرگ دیبا ازدواج یبرا من نظر بهمدرسه نرفتم. 

 .هاطاعت کن گهیکه اون م یاز هرچ مجبوره

مدرسه،  ازمکرر  لیباعث ترک تحص ماًیمستق یهمسر، کودککنندیازدواج م موقت ازدواج از کودکان به شکل یاز آنجا که برخ

 ییسوءاستفاده و لذت جو جهیکه در نت ییهاو فرصت یحقوق یهاشکاف(. 9453 ی)احمد شودیدختران م انیدر م ژهیبه و

، مخالفان ازدواج موقت را بر آن داشته است تا از شودیم جادیا دینام "دالالن لذت»آنها را  توانیم یکه به راحت افراد یبرخ

 (.9453 یاستفاده کنند )احمدازدواج موقت  یبرا «ینید پوشسر»واژه 

 یبرا یچارچوب قانون چیکه ه یحال، هنگام نیشود. با ا یکه منجر به ازدواج دائم ردیگیم صورت دیام نیبه ا موقت ازدواج

 اریبس تواندیم ،الهام گرفته شده از مذهب قاً یرفتار دق نینوع ازدواج وجود نداشته باشد، ا نیا در ریمحافظت از حقوق افراد درگ

حلقه  یدارا یها. خانوادهخوانندیدختران و پسران نوجوان مُتعِه م یها برااز خانواده ی(. برخ5339 ،یمضر باشد )قدس

 نی(. ا9443 ،)بدران و همکاران دانندیفرزندان خود م یرابطه جنس یاز برقرار یریمحدود، مُتعِه را تنها راه جلوگ یاجتماع

که مُتعِه  یپسران و دختران جوان کهمسئله  نی. البته اکنندیمُتعِه را انتخاب م ،سن کودکانشان کمتر است یها وقتخانواده

 کی در را یهمسرکودک تواندیم مُتعِه ن،ی. بنابراستیدور از انتظار ن ازدواج کنند مرسوم وهیشبه  یپس از مدت شوندیم

منابع  نیو همچن یو اجتماع ی، نوجوانان اغلب از بلوغ فکرنتریپائ نی(. در سن9453 ،ی)احمد کند لیتسه یمذهب چارچوب

 .دارند قرارکنترل خانواده خود  تحت اغلبو  ستندیبرخوردار ن یخاص یاقتصاد

و  ی، بلکه بر سالمت جسمساختهدختران را محدود  یو اقتصاد یآموزش یهاازدواج زودهنگام نه تنها فرصت ن،یعالوه بر ا

 ن،ی(. عالوه بر ا9451)پارسونز و همکاران  گذاردیم یمنف ریتأث زیآنها ن یبارور

 یبه ازدواج دائم ازدواج نیابرقرار کند و  یبا همسر خود رابطه جنس تیمحرم غهیهمان ص ایدر زمان ازدواج موقت  یاگر زن

 بعدها ،باشد شده جادیاو ا در شنسبت به شوهر زن نیدر ا موقت ازدواجکه ممکن است در دوران  یمحبت لیمنجر نشود، به دل

ثبت نشده باشد، او  یبه طور قانون موقت ازدواجاگر  ن،ی(. عالوه بر ا5339 ی)قدس شودیمدچار مشکل  یو روان یاز نظر روح

کودکان و نوجوانان  نیکه ب یاغهی(. اما ص9453 ،خود انجام دهد )گلستانه هیاستفاده از حقوق اول یبرا یاقدام چیه تواندینم

 دارد. یرا از گناه بازدارد، عواقب متفاوت آنهاو  سازدمحرم  گریکدیتا آنها را به  شودیم یجار

و  یروحکه از نظر  یزمان درست ادیمعناست که آنها به احتمال ز نیجوان در دوران بلوغ به انودختران و پسران  نیرابطه ب

(. به عبارت 9451 ،)کار و همکاران کنند برقرار یبا طرف مقابل رابطه جنس رند،ندا یآمادگ یرابطه جنس یبرقرار یبرا یروان

. اگر مرد با ازدواج دائم موافقت کند، شودیم یو نوجوان یدر دوران کودک یتماس جنس شیمنجر به افزا ،نوع روابط نیا گر،ید

 ژهی(. کودکان و به و9457 ،ی)احمد مینامیم یهمسرکه ما آن را کودک شودیم لیتبد یزیآنها به طور خودکار به چ ازدواج

 زین یشده و از نظر احساس یو جنس یجسم یهابیکه دچار آس یمعموالً در حال ،اندازدواج کرده نییپا نیکه در سن یدختران

آنها و  نیب یبا توجه به فاصله سن ن،ی(. عالوه بر ا9451)پارسونز و همکاران  کنندیم زین لی، ترک تحصاندشده ریپذ بیآس

 انیپا موقت ازدواج که زمان یهنگام ن،ی. عالوه بر اشوندیم لیتبد وهیب انکودک اغلب به ،ادامه دردختران  نیشوهرانشان، ا

زنان و دختران را از نظر  واست  ترمیوخ یحت ازدواج نیا، عواقب زند یم سرباز یاز ازدواج دائم او، مرد کیو شر ابدییم
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 کردیرو کی اتخاذ افراد، از یاریبس یبرا هم هنوز(. 9453 ی)احمد شودیم زده یو به آنها انگ اجتماع کرده فرسوده یاحساس

 یهابیآس جادیا به منجر هاسنت نیا از یبرخ یوقت اما. دیآیمشمار  به تابو ،ینید رسوم و آداب و هاسنت به نسبت یانتقاد

 قانون نظارت تحت تا شد سازگار آنها با و داد قرار ینیبازب مورد را سنتها نیا دیبا ،گرددیم جامعه و فرد بر یاجتماع و یروان

 (.9443 یشی)پار رندیگ قرار

 یبه شخص یتجارت جنس یبرابه بهانه ازدواج،  او است ممکنخود،  نیدختر جوان از خانه والد کیاغلب، به دنبال خروج 

 ،یشی)پار یهمسرکودکموقت  ای یبه اصطالح جعل یهافروخته شود، مانند ازدواج یگریبه شوهر د همزمان ایفروخته شود 

ازدواج کنند تا بچه دار  یمدت زمان محدود با دختر کی یبرا ایدر چند رابطه مختلف وارد شوند و  توانندیم(. مردان 9443

از  یازدواج، برخ انی(. پس از پااوردیب یآنها فرزند پسر یبرا یقبل یهاازدواج برخالف همسر ازدواج نیا در اگر وصبخصشود )

 بدونکه دختران  ی(. هنگام9452 ی)منتظر شوندیرها م -در صورت ناخواسته بودن-دختران جوان به همراه فرزندشان  نیا

توأم  یزندگ کیبه  شوندیو مجبور م ستندین مجددقادر به ازدواج  هاآن، شوندیدر جامعه رها م یاپشتوانه چیه از یبرخوردار

به طور خالصه  ایفحشا  ،یبه قاچاق انسان، کار اجبار یهمسرکودک جیتدر به ن،ی. بنابرادهند در تن یاجتماع تیبا محروم

 (.9445 تر،)م شودیم لیتبد او هیرو یدختر به منظور استثمار ب کی یبردگ

)پارسونز و همکاران  دیآیمشمار  بهدختران و زنان  انیدر م لیترک تحص زانیم شیافزا یاصل لیدل ت،یمحرم غهیبعالوه، ص

ادامه دادند، در  خود التیبه تحص قیتحق نیا درصد از شرکت کنندگان 20/57 ت،یمحرم غهیشدن ص ی(. پس از جار9451

. تعارض و دادند ادامهنقش همسر و مادر  در خود یزندگ بهخود را رها کردند و  التیدرصد از آنان تحص 55/23که  یحال

. الزم به ذکر سازدیمحدود م لیادامه تحص یندارد، شانس او را برا یآمادگ چیهآنها  یدختر برا کیکه  یهمپوشان یهانقش

و  ICRW) ی( فقر اقتصاد9 ،غالب یفرهنگ ی( هنجارها5: لندیدخ یهمسرکودک دهیپد جادیدر ا مهماست که دو عامل 

از کودکان و  تیحما یرا برا ییهااستیس دیقانونگذاران با ،یهمسراز کودک یجبران مشکالت ناش ی(. برا9451همکاران 

 آورند ینوع ازدواج رو نیاپول به  افتیدر یاتخاذ کنند که ممکن است در ازا یمشکالت اقتصاد چارد یهااز خانواده تیحما

(UNFPA 2012) .غهیص یثبت قانون ل،یشدن تحص یاجبار از عبارتند کودکان یمحافظت یهااستیس نیااز  یخبر 

دانش آموزان و  یو اقتصاد یاجتماع یآموزش، در کنار توانمندساز ن،ی. عالوه بر اغهیص یبرا یسن تیمحدود نییو تع تیمحرم

 (.9451و همکاران  ICRW) گردد لحاظکشور  یاصل یهااستیس انیم در دیآنها، با یهاخانواده

 بحث

 یالملل نیچشم انداز ب

 درو  کندیم فیکودک تعر کیسال را به عنوان  51 ریز فرد قدند که اگرچه سازمان ملل متحد هراز جامعه شناسان معت یبرخ

و  یفرهنگ یهاسنت ن،یقوان نیا در(، اما 5313حقوق کودک  ونی)کنوانس کندیسن را محکوم م نیا ریز یهاازدواج جهینت

مسلمان جهان معتقدند که کودکان در  اردیلیم کی تیاکثر باًی(. تقر2019 ،یحورلحاظ نشده است ) مختلف اقوامدار  شهیر

که هرگونه  تیاسالم در رابطه با جنس دگاهید به توجه. با انددهیبلوغ رس به اغلب نیبلوغ شده و بنابرا سنوارد  یسالگ 51سن 

سال به عنوان حداقل  51سن  نییتع انه،یخاورم یمسلمانان در کشورها ی، براکندیخارج از ازدواج را ممنوع م یرابطه جنس

 51پسران  یبراو  59دختران  یبرا یو مذهب یاز نظر قانون غهیص ای. سن مُتعِه رسدیبه نظر نم یواقع یامر ،ازدواج یسن برا

 نیوالد تیرضا نکهیازدواج کنند، مشروط بر ا زیسن ن نیزودتر از ا توانندیجوانان منوحال،  نی(. با ا2000 نویسال است )شول

 یازدواج، است جیراازدواج  یسن قانون رینوجوانان ز نیدر ب تیمحرم غهیصحکم دادگاه را کسب کرده باشند. معموالً  ایخود 

 تیمحرم غهیتوجه داشت که ص دیبااند. کرده یزیآن برنامه ر یبراو  دهیبر سر آن به توافق رس قبل ازآنها  یهاکه خانواده که

خاص  لهیقب ایگروه  کی یاعضا نیکه عمدتًا در ب یمعن نی، به ادهدیرخ م یالهیقبدرون  ای یخانوادگبه صورت درون  شتریب

خود،  اکانیوم نمردانه و آداب و رس یسنت یبر اساس ارزشها یسنت یهاخانواده ،ی(. به طور کل9455 ،ژهی)من ردیگیم صورت

؛ اکبر 9450 ،ی)حائر کنندیم یجار تیمحرم غهیص خود فرزندان نیب ،یخانوادگعنوان ازدواج درون  تحت نییپا نیدر سن

که با فقر  ییهااست. خانواده یسنت یهاخانواده یمیقد یباورها جهینت یخانودگ درون ازدواج(. 9451 ،و همکاران انیآقاجان
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 و سازندیم یجاررا  تیمحرم غهی، صکنندیازدواج دائم م یکه فرزندانشان به زود دیام نیبه ا زین کنندیدست و پنجه نرم م

 (.9450 ،ی)حائر دهدکاهش  زیخانواده را ن یبار اقتصاد یتا حدود تواندیمامر  نیا البته

اغلب ازدواج  ،اندرا تجربه کرده تیمحرم غهیص یکه در دوران کودک یافراد دهدیمنشان  نهیزم نیانجام شده در ا یهامصاحبه

انجام  یافراد غالباً برا نیاست که ا یدرحال نی(. ا9453 یاند )احمدصاحب فرزند شده یجوان نیدائم کرده و در سن

 .شوندیم مواجه یو اغلب با مشکالت روان ستندین برخوردار یکاف یآمادگ از وجوان بوده  اریبس یگخانواد یهاتیمسئول

در جوامع مختلف  نیکشور و همچن کیدر داخل  یحت یرسم یها، اما آماردهدیرخ م زین یجهان اسیدر مق یهمسرکودک

 یجنوب یقایآفر ییعمدتاً در مناطق روستا یهمسرکودک ووجود، بر اساس آمار موجود، ازدواج زود هنگام  نیمتفاوت است. با ا

 نیبه ا یتوجه جهان لی(، به دل9451) سفیونی یمطبوعات هیانی(. بر اساس ب9457 سفیونی) ردیگیم صورت یجنوب یایو آس

 نیاز کودکان هنوز در سن یحال، تعداد قابل توجه نیکاهش است. با ا بهرو  یهمسرکودک یهاازدواجموضوع، تعداد 

 .است نهیزم نینمونه بارز در ا کی رانیا که کنند،یازدواج م ،مقرر یقانون سناز  یترنییپا

مضر  یجامعه و سنتها کیدر  یملموس سرکوب جنس جهیو حقوق بشر، ازدواج زودهنگام نت یحقوق جنس یهادگاهیداز 

در حال  ی. در کشورهانهدیم ارجرا  ضیغرا شتریسرکوب ب جهیزند و در نت یدامن م یتیجنس یاست که به نابرابر نهیرید

از  یمشکل ناش نی. اابدییم شیجوان افزا قشر تیجمع شیافزا لیبه دل یهمسرکودکزودهنگام و  یهاتوسعه، تعداد ازدواج

ازدواج  با کهمردم باور کنند  شودیاست که باعث م یفرهنگ یغالب و باورها یفقدان اطالعات و آموزش، مردساالر د،یفقر شد

 .دهندینجات ماز مشکالت  یاریبس ازرا ها آن ،نیپائ نیسن دردختران 

 انیرانیچشم انداز ا

از  یریجلوگ یبرا یکم اریدختران جوان و نوجوان، اقدامات بس هیمداوم عل ضیو تبع یکیزیف یامدهایپ لیمتأسفانه به دل

 یچرخه قاعدگ نیبلوغ و اول دختران، یبرا ران،یحاکم بر ا یانجام شده است. با توجه به ساختار مذهب رانیدر ا یهمسرکودک

 منزلهبه  ،بدن یکیولوژیزیمرحله ف نیبه ا دنی(. رس9450 ،ی)حائر شودیدر نظر گرفته م یبزرگسال دورانبه عنوان شروع 

دختران جوان  یپسران و هم برا یاست که هم برا یاصطالح «یهمسرکودک». شودیم ریازدواج تفس یو مصلحت برا یآمادگ

 رندیگینوع ازدواج قرار م نیا یعواقب منف ریتحت تأث شتریب اریبا پسران، دختران جوان بس سهی. اما در مقارودیبه کار م

 یهمسرکه کودک یاز جوامع یاری، در بس 5(2003)ایتانیبر در کودکان نجات صندوق یهاافتهی(. بر اساس 5339 ،ی)قدس

ازدواج  .شوندیم یبار بر دوش خانواده خود تلق کی، بلکه دختران به عنوان ستین، ارزش دختران به اندازه پسرها شودیانجام م

خانواده همسرش محسوب  دوش ربار ب نیخانواده دختر با انتقال ا یکاهش مشکالت اقتصاد یبرا یراه ،نییپا نیدختر در سن

 ران،یدر ا یهمسرکودک ضوعمستقل در مو وعدم وجود مطالعات معتبر  لیحال، به دل نی(. با ا9453 ی)احمد شودیم

هزار پسر و دختر  هادهکه ساالنه  دهدینشان م رانیا یرسم یوجود، آمارها نیموجود است. با ا نهیزم نیدر ا یاطالعات کم

که  یکودکان ی(. در واقع، تعداد واقع9457 ،بی)شک شوندیمجبور به ازدواج م ،خود یهاخانواده فشار تحت ،سال 51 ریز

 باها از خانواده یکه برخ چرااعالم شده است،  یاست که به طور رسم یماراز آ شتریب اریبس ،اندمجبور به ازدواج زودهنگام شده

نوع  نیکرده و اغلب ا عمل یرقانونیبه صورت غ او ازدواج به اقدام و خود خردسال اریبس کودک ازدواج درباره یریگ میتصم

 (.9457 بی)شک رسانندینمرا به ثبت  هاازدواج

 9 ،سال 51 ریافراد ز یبرا رانیدر ا یهمسرکودک زانی، م9450تا  9441 یسالها ی( گزارش داده است که ط9452) سفیونی

 یهانشان داده شده است، و بر اساس داده 5.9درصد بوده است. اما همانطور که در جدول  57 ،سال 51 ریافراد ز یدرصد و برا

کاهش  9452 سال ماه اول 3تا  9459 سال نیب یدر بازه زمان ،سال 51 ریز یهمسرآمار کودک ران،یسازمان ثبت احوال ا

 .است افتهی

                                                           
1 Save the Children UK 
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سال به باال  94با مردان  که یسال 51 ریدرصد دختران ز ر،یاخ یهاسال در ازدواج آمار کاهش رغمیعل که است ذکر به الزم

 (.9451 ران،یاست )مرکز حقوق بشر در ا افتهی شی، افزاکنندیازدواج م

 غهیمرتبط با ص یمذهب-یسنت یهادر مطالعه حاضر، ارزش ازیمورد ن یهایبررس یشده برا یجمع آور یهابر اساس داده

نشده است.  نییتع غهیانجام ص یبرا یسن تیمحدود چیه که چرااست،  یسن قانون ریازدواج افراد ز یبرا یمهم لیدل ت،یمحرم

به عنوان  آنها از نوزاد، دوبند ناف  دنیاست، که به موجب آن بالفاصله پس از بر «ناف بور» غه،یعمل متفاوت، مربوط به ص کی

 یهاازدواجعمدتًا در  رسم نیا یلو ،وجود ندارد یازدواج نیچن یبرا یالزام خاص چیه اگرچه ن،ی. بنابراشودیم ادی شوهر و زن

 .شودیم دیآن تأک تیو بر مشروع دارد وجود یمذهب-یسنت یهادر خانواده و یخانوادگدرون 

 و، گذاردیم یمنف ری، بر سالمت روان کودکان تأثتیمحرم غهیاز ص ی، ناشیهمسرکودکاز کارشناسان معتقدند که  یاریبس

از کشورها و  ی(. در برخ9459 ،و همکاران ی)چاندرا مول شودیها مآن شتریرشد ب نیهمچن و یمانع رشد فرد نیهمچن

خانواده را بهبود بخشد و روابط  یاقتصاد تیوضع تواندیکه م شودیم یتلق یابزار اقتصاد کی یهمسرکودکها، فرهنگ

باکره بودن  تواندیم یهمسرکودک ،یجنس لیبا کنترل م ن،ی(. عالوه بر ا9451 ،و همکاران ICRWکند ) تیرا تقو یخانوادگ

 دایپ یکمتر تیخود جذاب ندهیشوهر آ یبرا یکه از نظر جنس شود یآنها به سن دنیکرده و مانع از رس نیدختران را تضم

مرگ و  یاصل لیاز جمله دال مانیو زا یخارج از ازدواج رسم یمانند حاملگ یمسائل گر،ید ی(. از سو9447 ،یکنند )صدقیم

 (.9440 ر،یمسال است ) 53تا  51 نیدختران در سن ریم

عبارتند از:  نییپا نیدر سن تیمحرم غهیازدواج زود هنگام و ص یامدهایپ نیترمهم، قیتحق نیا یهاافتهیاز  یریگ جهینت یبرا

 ،یجسم یهابیدختران، آس نیدر ب ژهیبه و یبه خودکش اقدام ل،یتحص ترک، یکودک دوران در یوگیطالق و ب یآمار باال

 .و فقر یروح ،یجنس

 یبه عنوان حداقل سن برا یسالگ 51سن  نیتضم یالزم برا نیقوان بیبا تصو رانیاست که مجلس و دولت ا الزم ن،یبنابرا

 .گردد یقانون جرم تلق نینقض ا و کنند اعمال یراتییتغ رانیا یکنون یاجتماع یقانون اساس در ت،یمحرم غهیص ساختن یجار

 است شده نوشته یامامبر اساس فقه دوازده  ران،ی. حقوق ادارد یادیز ریتأث انیرانیو اقدامات ا ماتیبر تصم نید

ACCORD).، 2015یبرا جه،ی. در نتستین ریآن هدف امکان پذ ینید دییبدون تأ ،هدف کیقانون از  تیحما ن،ی(. بنابرا 

 51سن  ریز تیمحرم غهیساختن ص یجارنگهبان  یشورا ونیاست که روحان نیقدم ا نی، اولتیمحرم غهینحوه انجام ص نقض

را صادر کند که در  یماتیتصم دیبا ،یاست که فقه شرع یدر حال نیا. بخوانند حرامو آن را  کرده اعالم یرقانونیغسال را 

 رانیدر ا یهمسرکودکدر جهت لغو  یاتیح یگام توانیم نگونهیا ب،یترت نیسازگار باشد. به ا وچارچوب قانون قابل اجرا 

 .شتبردا

 کودکانآن در  تیسال و ممنوع 51 یباال نیسن در تیمحرم غهیص یاجرا جیدر ترو ینقش مؤثر دیبا زیمساجد ن ن،یعالوه بر ا

 انیپاو  تیمحرم غهیدر ابطال ص تواندیدر مساجد م یهمسرکودکو  تیمحرم غهیمضرات ص حی، توضنیهمچن. کنند فایا

 .کند فایا یمهمنقش  یهمسرکودک دهیپد

اطالعات  ثبتسازمان مسئول  نیااز دفاتر سازمان ثبت احوال است.  یکیدر  تیمحرم غهیثبت ص کردن یاجبار ،یگام بعد

را  یهمسرکودک تیمحرم غهیشناسنامه است. از آنجا که ص یمانند گواه یتیمربوط به تولد، فوت و ازدواج و صدور اسناد هو

 ،سازمان ثبت و احوال ران،یا درثر باشد. ؤم اریبس دهیپد نیا کاهش در تواندیآن م ی، ثبت اجبارسازدیم ریو امکان پذ لیتسه

مربوط به  یدولت یهااستینظارت بر س یمکان برا نیارگان بهتر نیو ا ندکیم تیفعال یینظر وزارت کشور و دستگاه اجرا ریز

 .است نییپا نیدر سن تیمحرم غهیمبارزه با انجام ص

 غهیساختن ص یجار یباالتر برا یقانون از سن تیحما یبرا یوان ابزاربه عن زینآموزش و پرورش  سازمان نقش ن،یهمچن

 یآموزش ستمیس کیاست که  الزم ن،ی(. بنابرا9453 یمسلم است )احمد اریبس زین یهمسرکودکو مبارزه با  تیمحرم

 غهیص قیازدواج کرده از طر کودکان که مسأله نیباشد. با توجه به ا همگان در سراسر کشور در دسترس گانیو را یاجبار

کرد. از  دیتأک نهیزم نیآموزش و پرورش در ا مهمنقش  بر یآسانبه  توانیهستند، م یامدرسهدانش آموز  اغلب تیمحرم
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آموزش  ٔ ژهیو یکالسها یو برگزار یطراح قیاز طر تواندیم یهمسرکودکو  تیمحرم غهیدر مورد ص یرساناطالع گر،ید یسو

 بطورکالسها  نیا. اگرچه میابودهکالسها  نیاز ا یبرخ شاهد رانیا یآموزش ستمیدر س ریاخ ی، که در سالهاردیگ صورتخانواده 

نوع ازدواج و  نیا یمنف یامدهایاز پ نیوالد یآگاه ساز یبرا یالهیوس عنوان به آنها از توانی، اما مستندین نقصیبکامل 

بدن خود،  ازشناخت  ،یجنس یهاآموزش یبرخ از عبارتند نهیزم نیا در دیمف یهادوره ری. ساکرد ادی آنها وقوع از مانعتم

و غلبه بر  یبرابر ،یاجتماع یهایژگیدر مورد توسعه و ییهادانش آموزان، و دوره یبرا ینیکارآفر یهادوره ،یشاوندیخو جیترو

اعتماد به نفس خود را به دست  دی، دانش آموزان باهاازدواج نوع نیا از حذف نانیاطم یدانش آموزان. برا نیخشونت در ب

 مناسبآموزش  کسب یرا رد کنند و بدانند که ازدواج زودهنگام به شانس آنها برا یهمسرکودکو  تیمحرم غهیآورند و ص

 ،نیاحترام بگذارند و عالوه بر ا گرانیکه به حقوق د اموزدیبه دانش آموزان ب دیبا یآموزش ستمیس ن،ی. همچنرساندیم بیآس

 به دانش آموزان آموزش داده شود. یشتریب یاجتماع یهامهارت دیبا ،یتیجنس یمقابله با نابرابر یبرا

را  یزندگ یهاهستند که درک ما از مد، سبک و ارزش هارسانه نیکه ا چرا، کنندیم فایا ینقش مهم نهیزم نیا در زیها نرسانه

را در  یاطالعات توانندیم یادر جامعه کمک کنند. منابع رسانه یآگاه شیبه افزا دیها بااساس، رسانه نی. بر ادهندیشکل م

 یتیآن را در روابط جنس یامدهای، پسازند مطرحسنت را  نیمربوط به ا یمنتشر کنند، سؤاالت حقوق تیمحرم غهیمورد ص

با  توانندیم یجمع یهادهند. رسانه حیرا توض هاازدواجنوع  نیا یو اجتماع یروان یامدهایپ نیمورد بحث قرار دهند، و همچن

کرده و  یمضر طراح یهاسنت نیعموم در مورد ا یآگاه یرا برا ییهایاستراتژ هم کمک کنند و با یهمکار یفعاالن اجتماع

 یاجتماع یهاشبکه نترنت،یبه ا یهوشمند و دسترس یهاتلفن تیمحبوب لیکنند. امروزه، به دل قیتشوآنها  هیآنها را به اقدام عل

 هیانتشار اطالعات در ته یبرا توانیبسترها م نیاز ا ن،ی. بنابراکنندیم عملثرتر مؤ یارتباط یابزارها ریبا سا سهیدر مقا

مانند ورزشکاران، هنرمندان و  یو مل یمذهب ،یاجتماع یهاتیشخص یریمشارکت متخصصان و به کارگ ،یآموزش یهابرنامه

 قرار دهند. خود ریرا تحت تأث یافکار عموم یافراد قادرند به راحت نیچرا که ا ،استفاده کرد رهیغ

در جهت  و کرد استفاده زیو داوطلب ن یاسیرسیغ ،یرتجاریغ یهاتیشخص ،یردولتیغ یهااز سازمان توانیم نهیزم نیا در

 تیدرصد از جمع 94 ران،یمرکز آمار ا ی. براساس گزارشات و آمارهاکردجامعه تالش  یهاگروه نیرتریپذ بیاز آس تیحما

عادالنه، در کنار آموزش و بهبود  یرفاه اجتماع ستمیس کیعدالت، ارائه  ی(. اجرا9453 ،یسال سن دارند )احمد 51 ریز ،رانیا

در  یردولتیغ یها، حضور فعال سازماننیهمچنمهم هستند.  زانیم کیبه  یهمسرکودکهمه در مبارزه با  ،یسطح زندگ

کودکان کمک کند.  یو اقتصاد یاجتماع یتوانمندساز به یریبه طور چشمگ تواندیکشور م یو شهر ییمناطق مختلف روستا

آنها  نیرا به کودکان و والد یزندگ یبردارند و مهارتها ازیمورد ن یفرهنگ یکارها یدر جهت اجرا یگام توانندیها مسازمان نیا

 کودکان یبرا تیمحرم غهیکنند و درک کنند که چرا ص تیحقوق کودکان را رعا توانندیا مهکه همه آن یبه طور اموزند،یب

 .ممنوع شود دیسال با 51 ریز

 :شود توجه ریز یهاهیتوصاست که به  الزم نه،یزم نیدر ا

شود که به  بیوضع و تصو یقانون دی، باروندیم شمار بهحقوق بشر  ینقض اساس یسالگ 51 ازدواج قبل از نکهی. با توجه به ا5

و  ،کند یمعرف تیمحرم غهیص ای جیراازدواج پسران و دختران اعم از ازدواج  یبرا مجازرا به عنوان سن  یگسال 51 سنوضوح 

 .شود یسال جرم تلق 51 ریز تیمحرم غهیص

انجام شود. در آنها  یرو یشتریب یگذار هیالزم است که سرما ،ت از زنان به عنوان رهبران جامعهیحما یارتقامنظور  به .9

و  مانندیدور م یریگ میتصم یندهایزنان غالبًا از فرا رایز ،گسترده است اریبس یامر یهمسرکودک ،ییاز جوامع روستا یاریبس

ازدواج  ای یهمسرمضر مانند کودک یهامحدود کردن و حذف سنت ی. براکنند نظر اظهار یمحل یهااستیاجازه ندارند در س

 نیا به لین یدفاع کنند. برا هانهیزم ٔ همهکرده و از حقوق خود در  انیرا بباره  نیدر ا خود یهایبتوانند نگران دیموقت، زنان با

و  یردولتیغ یهاسازماناست که  الزم ،یمحل یهاتیبا استفاده از ظرف و نیرنشیو مناطق فق ییدر جوامع روستا ژهی، به وهدف

 .دهند رائهاآنها  به افراد را ازیمورد ن یو اجتماع یفرهنگ یهاآموزش یمحل یرهبران مذهب
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فتاوا در  جیو ترو یصدور احکام اجبار قیاز طر تیمحرم غهیص یحداقل سن قابل قبول برا دییدر تأ دیبا ی. رهبران مذهب9

 وخود  یتهایظرف تیتقو منظور هب یبا رهبران مذهب یهمکار نیدر مساجد مشارکت داشته باشند. همچن و یمراسم مذهب

 ونیبا روحان یهمکار نی( و همچن9451 ،)واکر یهمسرکودکازدواج موقت و  رامونیپبه جوامع  قیانتقال اطالعات دق یبرا

 .است یهمه در اسالم ضرور یآموزش برا تیدرک آنها از اهم یبرا یمحل

 .ثبت ازدواج ثبت شود یدر دفاتر رسم تیمحرم غهیص که است الزم. 0

 زنانبه  یکه وقت دهدینشان م قاتیباشد. تحق گانیو را یهمه اجبار یبرا رستانیدب پلمیتا سطح د لیتحصاست مه  الزم. 1

 خود نفع به موجود ستمیس از تاقادرند  هاآن حد چه تا ،نابرابر قدرت درمقابل مردان غلبه کنند عیکه بر توز شودفرصت داده 

و  یاجتماع تیدر فقدان موقع شهیر ،ضعف نیکه ا برندیمبه سر  تیمحروم در زنانهم  زحال، هنو نی. با اشوند مند بهره

 .آنها دارد التیتحص

دولت و  یاختصاص یهادر برنامه ،بر کودکان تیمحرم غهیص یمخرب روان یامدهایاطالعات مربوط به پ که است الزم. 2

 .شود یرسان اطالع یو اجتماع یمل یعموم یهارسانه قیمردم نهاد گنجانده شود و از طر یهاسازمان

تا قهرمانان ارتقاء  ند،یافزایخود ب هاییتظرف بر شوند و جیبس دیبا رهیمعلمان و پزشکان و غ ،ی. رهبران جامعه، رهبران مذهب7

 بگذارند. شیرا به نما یهمسرکودکو مبارزه با  دختراندر ازدواج  ریتأخ یایآموزش دختران به شمار روند و مزا

در مناطق مختلف  ،آنها یهاکودکان و خانواده یتوانمند یبا هدف ارتقا دیبا یردولتیغ یهاو سازمان انفعاالن حقوق کودک .1

 .را توسعه دهند خود یهاتیفعال ییو روستا یشهر

 امیکه قادر به انتقال پ انجوان یتیجنس مسائل و فعاالن ییدر مناطق روستا فعال افراد ژهیبه و د،یجد نفعانیذ هب یاطالع رسان

 است. یضرور امر کی ،اندیمحلدر سطح 

 یریگ جهینت

گرفته در موضوع  صورت قاتی. تحقپردازدیمدر جوامع  یهمسرکودک جینقش ازدواج موقت در ترو یبررس به مقاله نیا

 تا ن،یمتمرکز شده است. بنابرا یتیآن بر زنان و روابط جنس رینقض حقوق بشر و نحوه تأث یهابر جنبه شتریب ،یهمسرکودک

 یبرا یهمسرکودک یامدهایپ مقاله نیا جه،ی. در نتاست نشدهانجام  اننقض حقوق کودک نهیزم در یچندان قاتیتحقبه امروز 

 .دهدیم قرار یکودکان خردسال را مورد بررس

عنوان  تحت آن از یادیز حد تااست و  افتهیکاهش  یمحسوس شکل به جهان سراسر در یهمسرکودک ،سال گذشته 94 یط

هستند. حذف  جیرا رانیا جمله از یادیز یکشورها در همهنوز  هاازدواجنوع  نیاحال،  نی. با اشودیم ادینقض حقوق بشر 

با مسائل مربوط به حقوق کودکان  دهیچیپ یشکلبه  ازدواج نوع نیا رایاست، ز یاتیح اریموضوع بس کی یهمسرکودک مسئله

است  ییقضاو  ی، بهداشتیآموزش مراکز مانند ییهابخش نیب یمشارکت و همکار جادیاامر مستلزم  نیو جوانان ارتباط دارد. ا

 ریها و سادولت ،یو سنت یآنها، جوامع، رهبران مذهب یهاافراد از جمله دختران و پسران جوان، خانواده همه که است الزمو 

 .حرکت کند دیتهد نیکن کردن ا شهیر یبه سو جامعهحذف آن تالش کنند تا  یبرا نفعانیذ

به  هاازدواجنوع  نیا است و از آنجا که رانیدر ا یهمسرکودک شیافزااز عوامل مؤثر در روند رو به  یکی موقت ازدواجعدم ثبت 

 .ستین یاسادهکار  آنها یابیرد ،شوندینمثبت  یطور رسم

از قاچاق  یری، بلکه به جلوگسازدیرا برجسته م رانیدر ا یهمسرکودک وعیش زانیمثبت ازدواج موقت نه تنها  دیبدون ترد

 (.9445)ماده  کندیدر کودکان کمک م یجنس تجاوزو  یجنس

. کندیم یزیر هیرا پا یهمسرکودکدادن به  انیپا یبرا گرید یهاتالش یاست که همه یگرید یاستراتژ افراد، نگرش رییتغ

 یهانسبت به نقش افرادنگرش  رییتغ یبرا یاقدامات یکل طور به است که ما ریامکان پذ یتنها در صورت طیشرا یواقع رییتغ

 جادیا ازمندین مهم، نیا به دنیرس. میکن اجرا و یطراح یهمسرکودکدر مورد  ،و به طور خاص ،دختران و پسران یتیجنس

در  رییتغ جادیا درمهم  ازین شیپ کی یاجتماع یداریب ن،یبنابرا جوامع است. یسنت یتیجنس یهاصالحات در نقشا یبرخ

 .کن شود شهیر شهیهم یبرا کباری یهمسرجوامع است تا کودک
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