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Impact of Early Marriage on Children's Sexual Health and Mechanisms 

of Deal with It 
Mohammad Mahdi Meghdadi1, Maryam Javadpour2 

Abstract 

The most important human concession than other beings is the ability to 

grow, talent and perfection in his/her existence; But this advantage requires 

that parents do their responsibilities properly against children and provide a 

suitable and adequate facilities for they. Hence, the appropriate age of 

marriage is very important in formation of family; therefore, couples must 

have been necessary conditions for marriage, such as: physical and mental 

growth, and social readiness. Unfortunately, sometimes early marriage 

happens for different reasons, which often involves abuse, violence against 

children and serious conflicts with their rights. Because, it is often forcible 

and usually without the consent of the parties and no doubt the child in this 

process is not able to understand the options, more opportunities and benefit 

of better rights and conditions. 
In the present study, a descriptive - analysis - comparative method was 

applied by relying on Imamiya jurisprudence and human rights international 

system to the causes and effects of early marriage on children's sexual health 

and its prevention strategies. The results showed that the causes as: poverty, 

social and cultural factors, family honor and dignity and etc. provide the 

field of early marriage, that despite the clear characteristics of childhood in 

marriage and lack of education and social necessary awareness could be lead 

to violation of the child rights and violence against he/she. On the other 

hand, it can affect children's sexual health and lead to physical and mental 

illness, an increase the pregnancies, preterm parturition and etc. Hence, the 

promotion of awareness and anticipation assignments and determining 

appropriate penalties, such a phenomenon limited and reduces the possibility 

of such consequences. 
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 ازدواج زودهنگام بر سلامت جنسی کودکان تأثیر

 و سازوکارهای مقابله با آن

 1یمقداد محمدمهدی

 2جوادپور مریم

 چکیده

لیکن این مزیت  ،ین امتیاز انسان نسبت به سایر موجودات، استعدادِ رشد و کمال اوستترمهم

به  مراحل رشد آنان یو در تمام خویش در قبال فرزندان مسؤولیتنیازمند آن است که والدین در ایفای 

ان سن مناسب ین میهم آورند. در او امکانات کافی برای آنان فرا مساعد طیعمل کنند و شرا یدرست

و آمادگی جسمی،  تیکه برای زندگی زناشویی، صلاحنیچه ارگذار است، یار مهم و تأثیبس ازدواج یبرا

دهد یرخ م یهای زودهنگاممختلف، ازدواجها و توجیهات بهانه به متأسفانه. استلازم  روانی و اجتماعی

، است با حقوق آنان یجد یهاو تعارضعلیه کودکان  نتخشوو  یکشبهرهبردارنده آزار، که اغلب در

گمان طفل یا شود و بیاغلب اجباری و بدون رضایت طرفین منعقد می ییهان ازدواجیکه چناین ویژهبه

ط یاز حقوق و شرا یمندهای بیشتر و بهرهها و فرصتنوجوان درگیر در این فرآیند قادر به درک گزینه

 بهتر نیست.

ی فقه امامیه غن هایتطبیقی و با تکیه بر مبانی و آموزه ـ تحلیلی ـ با روش توصیفی پژوهش حاضر

المللی حقوق بشر که در مقایسه با فقه بسیار محدود و نحیف است، به تحلیل علل تأمل در نظام بین و

زد. نتایج این پرداکارهای ممانعت از آن میهز رایازدواج زودهنگام و آثار آن بر سلامت جنسی کودکان و ن

خانوادگی و...  رهنگی و اجتماعی، حفظ آبرو و شرفدهد که مسائلی مانند فقر، عوامل فتحقیق نشان می

 وزناشویی ه کودکی در رابط بارزهای با وجود ویژگیکه نماید وقوع ازدواج زودرس را فراهم میه زمین

وی  از یکشبهره آزار و ع حقوق کودک وییتواند منجر به تضلازم میهای اجتماعی گاهیآعدم آموزش و 

های جسمی، را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به بیماری کودکان تواند سلامت جنسیسو می. از دیگرشود
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بینی تکالیف ها و پیشیآگاه یروحی و روانی، افزایش حاملگی و زایمان زودرس و... شود. از این رو ارتقا

را  یرا محدود ساخته و امکان بروز چنین پیامدهای ناگوار یادهیدن پیمناسب، چن یهان مجازاتییو تع

 دهد.یکاهش م

 

 واژگان کلیدی

 ، حقوق بشرفقه امامیه ،کشی جنسیبهره ،سلامت جنسی ،ازدواج زودهنگام ،کودک
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 مقدمه

بخش زوجین های زندگی مشترک، ارتباط جنسی سالم و رضایتترین مؤلفهیکی از شاخص

گمان برخورداری از آمادگی لازم جسمی، بی وگیرد ازدواج مشروع شکل می است که در قالب

لیکن در این میان برای تعداد زیادی از دختران و  ،روانی و اجتماعی رکن اساسی آن است

دهد که آثار برخی از پسران این ارتباط و پیوند مهم، قبل از سن قانونی و رشد لازم رخ می

و  عمال خشونتإدنبال دارد و موجب آزار،  دختران به یبرا ویژهبه ،یناگوار یامدهایو پ یمنف

 بر آنان خواهد بود. یریناپذجبران یهابیآس

 17تا  10میلیون دختر که در حال حاضر بین  12در جهان حدود  دهدمطالعات نشان می

تر پایین کنند؛ این رقم دخترانی را که در سنینسالگی ازدواج می 11سال سن دارند، قبل از 

از دختران، قبل از رسیدن به  %7« نپال»؛ به عنوان نمونه در گیرددربرمیکنند نیز ازدواج می

در « ی اتیوپیامهرا»ه کنند. در منطقسال ازدواج می 11تا رسیدن به سن  %00سال و  10سن 

در برخی  کنند و حتیسال ازدواج می 11دختران قبل از رسیدن به سن  %00مناطق روستایی، 

شوند و مورد تجاوز قرار از موارد برای خودداری از پرداخت وجه لازم قبل از ازدواج، ربوده می

میلیون دختر ازدواج  190، 2090تا  2010های بین سال (. تخمین زده شده است1) گیرندمی

یاری کنند و بسمیلیون دختر هر سال ازدواج می 10که از این تعداد زودهنگام خواهند داشت 

میلیون زنی که امروزه در قید حیات  700سال سن دارند. همچنین بیش از  11ها زیر از این

 ،(2) برندنیمی از این تعداد در جنوب آسیا به سر می متأسفانه کهاند هستند، کودکان متأهلی

ختر د ویژهبهرضایت و پذیرش ازدواج از سوی هریک از طرفین، ه البته در اغلب این موارد مسأل

 11یا  10جنسی در سن ه کند و اغلب موارد رابطو رضایت به انجام عمل جنسی صدق نمی

 شود. در مقابل حتی بهیعنی قبل از رسیدن دختر به سن بلوغ آغاز می ،افتدسالگی اتفاق می

های افتد که عمومًا در خانوادهکردن ازدواج، خشونت شدید علیه دخترانی اتفاق میدنبال رد

 (.1) کندمی بروزهای گوناگون مانند اسیدپاشی کنند و به صورتندگی میفقیر ز

هنگام بر سلامت، رشد و بنابراین با عنایت به عواقب سوء و آثار منفی فراوانی که ازدواج زود

شدن به  دادن فرصت آموزش، منزویدختران دارد و اغلب با از دست ویژهبه ،حقوق کودکان

های جسمی، جنسی و روانی از سوی شوهران خود، همراه ی و خشونتکشلحاظ اجتماعی، بهره

اگرچه در این رابطه تحقیقات  ،شودن پژوهش به خوبی نمایان مییباشند، ضرورت اهمیت امی
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تحقیقی با مطالعه تطبیقی و به صورت تفصیلی نسبت به این  ترکمافته، ولی یسامان  یمتعدد

زودهنگام  یهاعلل ازدواجه رو، افزون بر مطالع تار پیشالبته نوش ،موضوع صورت پذیرفته است

 المللیبین شتر در پی پاسخ به این سؤال است که فقه امامیه و نظامیآن، ب یمنف یامدهایو پ

هنگام( منظور داشته و پیشنهاد ن مشکل )ازدواج زودیا یحقوق بشر، چه سازوکارهایی را برا

 یهاق گشت و گامئن معضل و عواقب آن فایبر ا توانها بسته آنیکنند تا با کاربست شامی

 ی سلامت جنسی کودک برداشت.مثبتی در ارتقا

کند که شروع زندگی مشترک و ایفای تکالیف مربوط به آن، مستلزم این نوشتار ثابت می

تردید در پرتو احترام به کرامت بی ،آمادگی و قوای جسمی و رشد و قوای عقلانی افراد است

و با رعایت مساوات، عدم تبعیض و  گیریتصمیمی و برخورداری کودک از حق مشارکت و انسان

 گونه آسیب جسمی، روانی و جنسی بر کودک ممانعت نمود. عمال هراوی، باید از ه مصالح عالی

ای م پایهیدر ابتدا مفاه .سان مباحث پژوهش حاضر در چهار قسمت تنظیم شده استبدین

شود، سپس ن میییبه اجمال تب« ازدواج زودهنگام»و « سلامت جنسی»، «کودک»یعنی  ،بحث

سازوکارهایی که  گیرد و در نهایتعلل و آثار سوء ازدواج کودک مورد تحلیل و بررسی قرار می

 گردد.یحقوق بشر پیشنهاد شده، ارائه مالمللی بیندر فقه امامیه و نظام 

 

 مفاهیم

 به ،این قسمت از نوشتارایی مفاهیم کلیدی در های بحث و شناسبه منظور تبیین پایه

 پردازیم.می« ازدواج زودهنگام»و  «سلامت جنسی» ،«کودک»های و بررسی واژهمطالعه 

 ـ مفهوم کودک1

تعریف کودک یکی از موضوعات مهم و مؤثر در بررسی حقوق و مسائل کودکان است، به 

 «کودک» اند.نی از دوره کودکی ارائه دادهاین دلیل که نهادها و قوانین مختلف، تعاریف گوناگو

« صغیر»در اصطلاح فقهی،  و است« صغیر»و « صبی»، «طفل»، «رضیع»هایمترادف با واژه

چند که در  حد بلوغ نرسیده باشد و در تصرف اموال خود ممنوع است، هر کسی است که به

استناد  بهالبته  ،(9) دکمال تمیز و رشد باشد و تصرفاتش در نهایت سود و صلاح صورت پذیر

شدن نطفه و استقرار آن در  از زمان بسته ،سوره غافر و روایات وارده 77ون آیه ، همچفقهیه ادل

(. از دیدگاه حقوقی، 0) شوداطلاق می «کودک»رحم مادر تا زمانی که به حد بلوغ برسد، 
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می و روانی لازم شود که به لحاظ سن، به رشد و نمو جسکودک یا صغیر به شخصی گفته می

منظور از حقوق کودک، حقوقی است که کودک به  سوبرای زندگی نرسیده باشد. از دیگر

بنابراین آن قسمت از قوانین که سن افراد در  .شودمند میبودنش از آن بهره مناسبت خردسال

محدوده  ، درشودسال اجرا میمورد همه اعم از خردسال و بزرگ ها تأثیری نداشته باشد و درآن

 .(1) گنجدحقوق کودک نمی

منظور از کودک » کند:چنین تعریف می کودک را «یک»کنوانسیون حقوق کودک در ماده 

 ترکماجرا در مورد کودک، سن بلوغ  مگر آنکه طبق قانون قابل ،سال است 11افراد انسانی زیر 

 ایبه ابتدای آن اشاره شده، اما (. در این تعریف، انتهای کودکی مشخص7) «تشخیص داده شود

این امر  که بگوییم: یکی ایندو معنای متفاوت باشده بردارندتواند درنشده است. این سکوت می

چند این تصور با  شود، هرگردد که طفل متولد میمیبدیهی است و شروع کودکی به زمانی بر

دلیل دیگر عدم ذکر  ؛یعنی زمان انعقاد نطفه، متفاوت است ،فقهیه برداشت ما مطابق با ادل

ه کنند نظر کشورهای امضا توان به خاطر اختلافرا می شروع دوران کودکی در این ماده

شده و کنوانسیون در زمان تصویب آن دانست. بدین منظور، تنها به پایان دوران کودکی تصریح 

وجود دارد،  «یک»مورد شروع این دوران سکوت اختیار کرده است. نکته دیگری که در ماده  در

تشخیص  ترکمکه طبق قانون درباره کودک، سن بلوغ مگر این» دارد:در اینجاست که مقرر می

مفهوم که ممکن است پایان دوران کودکی در برخی قوانین داخلی، متفاوت و بدین  ؛«داده شود

میت سال را نیز به رس 11از  ترکمدر واقع کنوانسیون سن  ،سال باشد 11از  ترکممشخصاً 

 شناخته است.

کنوانسیون مزبور، سن بلوغ و رشد را از یکدیگر تفکیک نکرده است و گویا  باید افزود که

 ویژهبه ،داند. اهمیت این نکته در این است که در برخی از کشورهااین دو سن را یکی می

 ن رویریزی شده است. از ااسلامی، مبنای کنوانسیون بر اساس مفهوم رشد پایه کشورهای غیر

و در نتیجه ترجمه واژه مجوریتی  نام بلوغ ندارند مفهومی به ها برای پایان دوران کودکی،آن

«Majority »کنندگان کنوانسیون برای زیرا تدوین ،به بلوغ که در این ماده آمده، نادرست است

 .(7) اندنام رشد را در نظر گرفتهپایان دوران کودکی، معیاری به

قانون مجازات  107قانون مدنی و ماده  1210ماده  یکاستناد تبصره  هدر حقوق ایران ب

اما در  ،اسلامی، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است
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 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان «کی»در ماده  یقانون یهاتیاز حما یمندبهره مورد

 ،انداصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیدهکلیه اشخ»آمده است: 1911 مصوب

 .«شوندمند میهای قانونی مذکور در این قانون بهرهاز حمایت

 چیستی سلامت جنسی ـ2

 (1) باشدمی «تندرستی» و «یافتناز عیب و آفت رهایی»، «شدنگزندبی» فهومسلامت به م

 ، یعنیدارای ابعاد مختلف و ع شده استواقشریعت اسلامی  مورد عنایت به عنوان حق انسان که

زندگی فردی و  ؤونتمامی وجوه و شکه  باشدبُعد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی می

رفاه یا « سلامت»چند از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی،  هر ،(3) گیرددربرمیاجتماعی را 

 (.10) است ناتوانیآسایش کامل جسمانی، روانی و اجتماعی و نه صرفًا نبود بیماری و 

تعادل یک وضعیت م ، یعنیهای سلامت، سلامت باروری استبدیهی است که یکی از جنبه

که صرفاً نبود بیماری و ناتوانی در تمام امور مربوط به سیستم  جسمی، روانی و اجتماعی است

انی از این که هر انسو به این مهم اشاره دارد  دربرنداردتولید مثل و فرآیند و عملکرد آن را 

بخشی در کنار ظرفیت تولیدمثل و شایستگی برخوردار است که زندگی جنسی امن و رضایت

ضمنی به حق زنان و مردان در  طور گیری بر عمل جنسی داشته باشد و بهآزادی در تصمیم

های امن، مؤثر، مقرون به صرفه و قابل قبول در اطلاع از آخرین وضعیت و شرایط روش

شود. های تنظیم باروری مشروع اطلاق میخانوادگی با انتخاب خویش و دیگر روش ریزیبرنامه

های بهداشتی مناسب است که زنان را قادر حق دسترسی به مراقبت هبردارنددرهمچنین 

سازد، یک آرامش خاطر نسبت به بارداری، زایمان و ارتباط زناشویی با شانس بهتر در می

 اشند.داشتن یک نوزاد سالم داشته ب

شود که سلامت باروری است، این نتیجه حاصل میبا ا که سلامت جنسی نیز مرتبط از آنج

داشتن ارتباط  امکان همچنینسلامت جنسی حرکت مثبت و آبرومند برای تمایلات جنسی، 

برای  و خشونت است. از این رو جنسی مشروع، امن و مطلوب به دور از تهدید، اجبار، تبعیض

اشخاص باید محترم ه جنسی به دست آید و حفظ شود، حقوق جنسیِ همکه سلامت این

شناخته شده و حمایت و تقویت شود. در واقع این حقوق، به عنوان بخشی از حقوق بشر، توسط 

 بردارندهدرشر به رسمیت شناخته شده است و المللی و اسناد حقوق بقوانین ملی و بین

حصول سلامت جنسی است که شامل دسترسی به خدمات برخورداری از بالاترین استاندارد قابل
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 ،جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات مربوط به تمایلات جنسی ،و مراقبت باروری و جنسی

تصمیم به انجام یا عدم  ،انتخاب شریک جنسی ،احترام به تمامیت جسمی ،آموزش جنسی

 باشد، توأم با لذت میبخشفعالیت جنسی و در نهایت اتخاذ یک زندگی جنسی امن و رضایت

(11.) 

 مفهوم ازدواج زودهنگامـ 3

ه آن، واژ ی(. در عربی برا1) است« گرفتنجفت»و « شدنبا هم جفت»به معنی ازدواج 

بب ا زن است که به سیگرفتن مرد که در اصطلاح فقهی به معنی، همسررود به کار می «نکاح»

(. در قرآن کریم از آن به پیمان محکم یاد 12) ابدیق مىتحق ط آنیعقد ازدواج همراه با شرا

و چگونه آن مال را پس »فرماید: می 21ه ره نساء، آیدر سوجا که خداوند ، آنشده است

تان از شما )هنگام د و همسرانیاگرى کام گرفتهیک از شما از دید، در حالى که هر یریگمى

 .«اندمان محکم گرفتهیه( پیازدواج، براى پرداخت مهر

توان آن را ناشى از ین قرارداد اجتماعى است که مىترکمیمان زناشویى محاین رو پاز 

شرط ازدواج  نهایالبته مطابق نظر فق ،دوستى شدید و رحمت متقابل بین زن و شوهر دانست

ه عبارت است از یک رابط« ازدواج»در اصطلاح حقوقی  (.19) دختر، رسیدن به سن بلوغ است

دهد که از یکدیگر یها حق مآن گردد و بهین مرد و زن حاصل مید بعقه لیحقوقى که به وس

 .(10) تمتع جنسى ببرند

ها، کودک از آن یکیا ین یاست که زوج حقوق بشر، ازدواج کودک بدین معنی در اصطلاح

ن ثبت رسمی، صورت بوده و ازدواجی تحت قوانین مدنی، مذهبی و یا عرفی با ثبت یا بدو

 11حقوق کودک که به طفل زیر  کنوانسیون «یک»ه با عنایت به تعریف ماد سوبگیرد. از دیگر

 ، زیراشودسالگی، ازدواج زودهنگام نامیده می 11شود، ازدواج قبل از سن کودک اطلاق میسال 

ازدواج  مسؤولیتسال به لحاظ فیزیکی، فیزیولوژیکی و روانی آمادگی پذیرش  11دختر قبل از 

-17زندگی و تأمین آن دشوار است ) مسؤولیتد و نیز برای پسر، پذیرش شدن را ندار دارو بچه

11.) 

شدن شرایط ازدواج از قبیلِ  ، ازدواج زودهنگام ازدواجی است که قبل از فراهمسانبدین

افتد و طرفین عقد نکاح یا یکی از آنان، به علت بلوغ، توانایی جسمانی و رشد لازم اتفاق می

 ی جسمی و یا روحی را برای این امر مهم ندارند.فقدان رشد کافی، آمادگ
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 کودکان زودهنگامعلل ازدواج 

کان است که ا زودهنگام کودک یک نوع آزار و خشونت علیه سلامت کودیازدواج زودروس 

باشد. این پدیده ناخوشایند در بیشتر موارد به صورت در آن بالاتر میمیزان درگیری دختران 

 ین رو معضل و چالش مهمیاز ا .کندکشی از کودک بروز میجنسی و بهره استفاده سوء

ن شوند تا بتوان در ییکه در بروز آن مؤثر است، شناسایی و تب یها و عللنهید زمیباشد که بامی

شود کار برد. در ادامه تلاش میه ای بکارهای مناسب و شایستهجهت رفع آثار ناگوار آن، راه

 مورد اشاره و بررسی قرار گیرند.ینِ این علل، ترمهمبرخی از 

 ارتباط خانوادگی ـ1

ها، انجام معاملات بر روی امروزه در برخی از نقاط آفریقا و آسیا برای تحکیم روابط خانواده

ای، حقوق کودکان را زمین و یا اموال دیگر و حتی برای حل و فصل اختلافات خانوادگی و قبیله

ن مسائل یا ابزار ایها به مثابه عوض و ازدواج یا نامزدی آن گیرندبه عنوان یک انسان نادیده می

شود. به عنوان نمونه، در پاکستان، ازدواج دختران راهی برای خلاصی از پرداخت یمنظور م

حتی در کشورهای افریقایی مانند توگو و بنین، دختران به  ،مقتول استه بها به خانوادخون

گناهان و جنایاتی که ه ای که در عوض کفاربه گونه ،ندشوهای جنسی استفاده میعنوان برده

 شوند.شوند، به انجام خدمات جنسی در برابر کشیشان خدایان مجبور میشان مرتکب میبستگان

 باشنددسترسی به آموزش و پرورش و بهداشت و درمان محروم می گونه هرافزون بر این، از 

(11.) 

 تبعیض )نابرابری جنسیتی( ـ2

مانند  ها متفاوت است و با عواملیو نسلها های ناروا میان فرهنگها و تبعیضینابرابر

ها این تبعض ، لیکنوضعیت اقتصادی، طبقه، نژاد، جنسیت، معلولیت، مذهب و... مرتبط است

شود که به طور معمول منجر به ضرر زنان در سنین  ینیساز رسوم و حتی قواننهیتواند زممی

شود؛ چنین نابرابری شان میشدن آنان از حقوقکه موجب محروم ایهبه گون ،مختلف است

مثِل نیجر و هند در  که در تعدادی از کشورهاچنانکند. همتواند به ازدواج زودهنگام کمک می

توانند در مورد ازدواج خویش، سلامت و بدین معنی که دختران نمی ،بالاترین حد وجود دارد

 (.17) بگیرند یاظهار نظر کنند و حتی تصمیمشان، حقوق باروری و جنسی
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 فقر و تدابیر اقتصادیـ 3

در واقع  .درصد مرگ و میر نوزادان و کودکان بالا است نیافته توسعهدر جوامع سنتی و 

آنان بستگی به این دارد که خانواده دارای تمکن مالی و توانایی باشد تا مایحتاج  یات و بقایح

های مورد نیاز هزینه بودن بالااین در حالی است که با وجود ماید. خود و کودکان را مرتفع ن

اد است. این امر نیز یز ییدر مناطق روستا ویژهبهپرورش کودک، اغلب تمایل به فرزندآوری 

تواند یک احساس امنیت برای پدر و مادر در پرجمعیت، میه ن تفکر است که خانوادیناشی از ا

دنبال آن و به عنوان یک تدبیر و استراتژی در کاهش  به کن، لیسنین کهولت فراهم نماید

فقر  توان گفت کهن میید نظر است. بنابرانگهداری کودک، ازدواج زودهنگام همواره مه هزین

ر اعضای با خروج یک نفر از منزل، منفعتی نصیب دیگ ، زیرادلیل اصلی ازدواج طفل است

زیه و یجه آوردن فراهماج کودک خویش، به لحاظ سو والدین با ازدوشود. از دیگرخانواده می

شوند. از این رو در بالا، در ازدواجِ سنین بالاتر آسوده خاطر میه پرداختن مصرف هزین

کشورهایی که در جنوب صحرای افریقا واقع شده، به خوبی مشهود است که تحت تأثیر فقر و 

حتی در برخی جوامع  ،دهندوهر میدیگر بلاها و مشکلات، دختران خویش را زودتر از موقع ش

ربایند و مورد ای برای ازدواج ندارند، زنان و دختران را میکه هزینههم، مردان به دلیل این

تواند ناشی از تأثیرات دهند که در واقع این عمل به نوعی میخشونت و تجاوز جنسی قرار می

 .(11)فقر باشد 

، تواند یک معضل محسوب شودیپسران نیز م چند ناگفته نماند، ازدواج زودرس برای هر

شار مالی، رنج کردن فاقتصادی به لحاظ تحمل مسؤولیتبه دلیل بار سنگین  سویکاز  زیرا

در حالی که اگر فقر  ،مجبور هستند زودتر از موقع ترک تحصیل کنند برند و از دیگرسومی

انست خود عاملی در براندازی و توتحصیل نیز بالا نبود، ادامه تحصیل میه حاکم نبود و هزین

ها به دلیل فقر، کودک را مجبور به قطع ارتباطش با کنی فقر باشد، ولی اغلب خانوادهریشه

که در مناطق  ایبه گونه ،(11) نمایندهای نابهنگام میدادن به چنین ازدواجتحصیل و تن

سال  11دختران زیر روستایی کشورهای در حال توسعه، دو برابر بیشتر از مناطق شهری، 

بیشتر نسبت به ثروتمند در معرض ازدواج زودهنگام قرار  %20کنند و افراد فقیر ازدواج می

 .(17) گیرندمی
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 خانواده حفظ عزت کنترل روابط جنسی و ـ4

شود که عاملی در در برخی موارد، به طور سنتی ازدواج کودکان بر اساس این باور انجام می

 بودن باکرهعقاید فرهنگی و مذهبی در حفظ  ، زیراباروری دختران است کنترل رفتار جنسی و

 ، یعنیو عفت و پاکدامنی دختران به طور مستقیم مرتبط با وضعیت و ناموس خانواده است

برای حفظ آبروی خانواده و  ، لیکنکندشان ایفا مینفوذ زیادی بر والدین در امر ازدواج فرزندان

عادت ماهیانه، ه ادرست، در جوامع روستایی با شروع اولین دورکاهش خطر فعالیت جنسی ن

شان شان، فعالیت جنسیشوند تا با محدودکردن حرکاتدختران از رفتن به مدرسه منع می

ها به عنوان تواند بر نقش آنکه آموزش در درازمدت می معتقدندسان حفظ و کنترل شود. بدین

کنند با رضایت در امر (. در واقع والدین احساس می11) همسر و مادر آینده اثر منفی بگذارد

 .(11) کنندرا با حفظ دوشیزگی تضمین میازدواج کودک، به نوعی امنیت جسمی و جنسی او 

گیر دختران به دامن فقطرسد که کنترل روابط جنسی در جوامع امروزی البته به نظر می

که کودکان پسر نیز مرتکب ز ترس اینباشد، بلکه والدین اها نمیمنظور حفظ دوشیزگی آن

ها عمل خلافی شوند و به حیثیث و آبروی خانواده لطمه وارد کنند، مبادرت به ازدواج آن

زندگی به خوبی  مسؤولیته که بتوانند از عهدحتی در برخی از موارد از ترس این ،نمایندمی

ی با همدیگر اختلاف داشته و کنند که به لحاظ سنبرنیایند، همسرانی برای ایشان انتخاب می

فقر خانوادگی باشد،  که به عنوان راهی برای حل مشکلشان بوده و یا برای ایناز کودکتر بزرگ

کنند که شاید به لحاظ مالی در رفاه است، اما تفاهمی در زندگی مشترک همسری انتخاب می

 اق و جدایی آن دو شود.از جمله طلتواند منجر به مشکلاتی با کودک ندارد و در نهایت می

 سنت و فرهنگ ـ5

ها با آن ساختن سازگاراست، یک فشار اجتماعی در  در جوامعی که ازدواج کودک شایع

، منتهی به یکه در صورت عدم تطابق و ناسازگار فرهنگ و سنت محل سکونت وجود دارد

مردم بر « اتیوپیامهرای »به عنوان نمونه، در منطقه . شودتمسخر، مذمت یا شرم خانواده می

شود و این شان تحریک میاولین قاعدگی در دختران، فعالیت جنسیه این باورند که با مشاهد

 (.11) عاملی در تشویق به ازدواج زودرس آنان است

از موارد، آنچه به عنوان آداب و رسوم عرفی و مذهبی مرسوم  یاریدر بس بر این اساس

، خانواده پرجمعیت و دیگر مقررات بودن فرمانبردارو  است، عنایت به سن ازدواج، همسر مطیع
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سالاری در امر ازدواج کودک، بدین معنی است که نقش . به عنوان نمونه، پدرعرفی است

نماید. در واقع در چنین جوامعی، قوانین تر جلوه میمحوری پدر نسبت به خود دختر پررنگ

چه به خوبی مشهود است و ریشه در آن دیگرسو (. از11) حاکم بر قوانین ملی هستند ،عرفی

سنت و فرهنگ محل دارد، میزان تحصیلات کودک بوده که متغیر بسیار مهمی برای رضایت در 

ها گونه ازدواجهرچه سطح تحصیلات کودک بیشتر باشد، ابتلا به این ،امر ازدواج زودرس است

ی که حاکم است، میزان در جوامع روستایی با توجه به فرهنگ و روش ، لیکناست ترکمنیز 

(. به عنوان 11) است، پس رواج ازدواج زودهنگام نیز به نسبت بالاتر خواهد بود ترکمتحصیلات 

کشور قوانینی  1، دهدتشکیل میکشوری که بالاترین میزان ازدواج کودک را  10نمونه، در بین 

در نیجر قانون که  ایونهبه گ ،د، دختران از پسران زودتر ازدواج کنندندهدارند که اجازه می

 ـ سالگی 11سالگی ازدواج کنند، در حالی که به پسران در  11دهد که دختران در اجازه می

 (.17) شودای داده میچنین اجازه ـخواه با اجازه والدین یا عدم آن 

 درگیری، بلایا و شرایط اضطراری ـ6

در جنگ، قحطی و یا  ویژهبهمانندِ احساس ناامنی و فقر شدید  نامطلوب وجود شرایط

تواند عاملی در تحریک والدین و دیگر سرپرستان قانونی کودک در انجام ازدواج اپیدمی ایدز می

به عنوان نمونه، در  .زودرس کودکان به عنوان یک مکانیزم محافظتی و یا تدبیری برای بقا باشد

شناخته برای ازدواج کودک  برخی از نقاط کشورهای جنوب صحرای افریقا، اپیدمی ایدز، عاملی

ورزند. دخترشان دست به چنین اقدامی میه رو خانواده برای امنیت آیند شده است. از این

... به عنوان ، مانند افغانستان، سومالی وانددر برخی مناطق دیگر که درگیر جنگ بوده همچنین

ها صورت گونه ازدواجنیک تدبیر و استراتژی در امنیت آینده دختر و یا حمایت خانواده، ای

شوند و یا توسط نظامیان مجبور هستند حتی در بدترین حالت آن، دختران ربوده می ،گیردمی

ها های ساکن در اردوگاهرضایت به ازدواج موقت دهند. در برخی مواقع نیز ممکن است، خانواده

رو از این  .کنند احساس کنند، قادر نیستند از کودک خویش در برابر تجاوز به عنف محافظت

المللی کمیته نجات طی گزارشی از کمیسیون بین (.11) کنندازدواج زودهنگام را انتخاب می

ها مثل پناهندگان سوری، نشان داده شد فقر عاملی است که والدین برای پرداخت بدهی

ها در اردوگاه یا برای محافظت از تجاوز کنندزار ازدواج کودک استفاده میبها، از ابپرداخت اجاره

 (.17) کنندبرای کودک خود خارج از سن قانونی، همسر انتخاب می
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 آثار سوء ازدواج زودهنگام بر سلامت کودکان

جا  خود به از کودکانازدواج زودرس پیامدها و آثار منفی بسیاری بر سلامتی، رشد و حقوق 

شود به گیرد و باعث میمیها گذارد. این ازدواج، اغلب فرصت آموزش و تحصیل را از آنمی

های جسمی، جنسی و روانی از چنین آزارها و خشونتاجتماعی به نوعی منزوی شوند. هم لحاظ

رو به لحاظ  ات این پدیده ناگوار است. از اینسوی شوهران بر دختران در زمره بیشترین مخاطر

 پردازیم.اهمیتِ بحث، به برخی از این پیامدها به صورت تفصیلی می

 محرومیت از آموزش و تحصیل ـ1

پدیده  متأسفانهاما  ،آموزش نقش محوری در بالندگی و ارتقای بینش و آگاهی کودکان دارد

تردید رود. بیمی ی در محرومیت از تحصیل و آموزش به شمارمؤثرعامل شایع و ازدواج زودرس 

لذت گیری، تصمیم ها، توانایی اعتماد به نفس و قدرتآموزش مطلوب، به رشد دانش و مهارت

از ارتباطات مثبت و سالم و در نهایت یک انتخاب آگاهانه در مورد بهداشت و رفاه در  بردن

به  ترکماند، دهند، مادرانی که ازدواج زودرس داشتهکند. تحقیقات نشان میزندگی کمک می

 ترکم همچنیناطلاع دارند.  ترکماز فواید تحصیل  ، زیرادهندشان اهمیت میآموزش فرزندان

تبع به  که که سطح تحصیل پایینی دارندشان را حمایت کنند، به دلیل اینقادرند کودکان

که چه به خوبی مشهود است این(. آن13) کنندشان نیز زودتر از حد معمول ازدواج میکودکان

س از که پ ایبه گونه ،میان ازدواج زودرس و تحصیلات پایین یک ارتباط بینابین وجود دارد

خانوادگی، زایمان  مسؤولیتسمی به دلیل ر ازدواج، دسترسی دختران به آموزش رسمی و غیر

ها، والدینی که شود. از دیگرسو مطابق بیشتر فرهنگو نگهداری کودک و... محدود می

گذاری برای تحصیل فرزندشان کنند، تمایلی به سرمایهشان با ازدواج خانه را ترک میدختران

 (.20) شان از دست خواهد رفتگذاریمنافع سرمایه ، زیرادهندنشان نمی

های مختلف اجتماعی، ای از جنبهپیشرفت هر جامعهبر این اساس شایان ذکر است که 

از  ویژهبهاقتصادی، فرهنگی و سیاسی، به تربیت و آموزش افراد آن جامعه از دوران کودکی 

اگر در پی ازدواج زودهنگام باشد،  نیزکان ترک تحصیل کود ولی ،سنین پایین، بستگی دارد

باز کند، ای که به رشدشان و در نتیجه به رشد جامعه کمک میهای شخصیتیآنان را از ویژگی

دادن توان به دلیل از دست ،های سنگینباعث تحمیل هزینه هااین کاستی همچنین .داردمی

 شود.وری درآمد و بهبود کیفیت زندگی میافزایش بهره
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 یب به سلامت جنسی و حقوق باروریآسـ 2

پذیر و در کنند، به لحاظ سلامت جنسی آسیبدخترانی که در سنین پایین ازدواج می

است،  کنندهبیشتر نگران آنچهاما  ،گیرندمی رقرامقاربتی و جنسی های معرض انواع بیماری

 پس ،اندنسی داشتهشان، مردانی هستند که مسن بوده و قبلًا شریک جچون اغلب شوهران

های مقاربتی و جنسی در مورد این قبیل کودکان بالاتر است. از دیگرسو درصد ابتلا به بیماری

شان در مورد تنظیم خانواده و پیشگیری در بسیاری از نقاط جهان، دختران و پسران، اطلاعات

وان مثال، تنها به عن .از بارداری، پیشگیری از ایدز، سلامت جنسی و تولید مثل، اندک است

پیشگیری ( HIV) دانند که چگونه در برابر ویروس اچ.آی.ویسال می 20تا  11 از زنان 20%

 (.21) کنند

برخی از قوانین کشورها نیز به  .اطلاع هستندحتی اغلب دختران از رابطه جنسی سالم بی

خدمات بهداشت سالگی از  11دهند که بدون اجازه والدین و همسر، قبل از کودک اجازه نمی

باروری و جنسی استفاده کند. در واقع، سن و جنس به عنوان مانعی در استفاده و اطلاع از 

تواند با سن کم از وسایل بنابراین نه تنها کودک نمی .خدمات بهداشت باروری و جنسی است

، ندپیشگیری از بارداری استفاده کند، بلکه اجازه ندارد در مورد چنین وسایلی نیز صحبت ک

 شود. از این روگ و عار محسوب میدر فرهنگ جامعه، این کار زشت و به عنوان یک نن زیرا

های پیشگیری از بارداری، فاقد اعتماد به نفس و آزادی کودکان در خصوص استفاده از روش

های سنتی جهت پیشگیری استفاده های مدرن، از روشروش در عوضِ ، لیکنبیان هستند

گیرد. تحقیقات شان در معرض خطر بیشتری قرار میین سلامت جنسی و باروریبنابرا ؛کنندمی

کنیا که در مناطق روستایی زندگی میان دخترانِ دهد که میزان ابتلا به ایدز در نشان می

 (.17) سراسرکشور استه سال 13تا  11کنند، دو برابر بیشتر از دختران می

 مرگ و میر مادران و نوزادان ـ3

ترین عواقب ازدواج زودهنگام، بارداری است. در واقع عرف جامعه چنین طرناکیکی از خ

سو این بارداریِ ه سرعت کودک باردار شود. از دیگراست که به دنبال ازدواج، انتظار دارند ب

سال  13تا  11میلیون دختر  7/19سال  تواند منجر به مرگ مادر باردار شود. هرزودهنگام می

ج برابر سال، پن 10تا  10 حالی است که دختران کنند. این درزایمان می ،به دنبال ازدواج

کنند. سال هستند، در حین بارداری و زایمان فوت می 20تا  20بیشتر از کسانی که در سن 
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دهد که بارداری در طول چند سال اول بعد از بلوغ، در معرض افزایش خطر شواهد نشان می

هایی ونریزی بعد از زایمان، فشارخون بالا و یا ابتلا به بیماریطبیعی، خ سقط جنین، زایمان غیر

حال توسعه تحت تأثیر قرار  که دو میلیون زن را در کشورهای درـ  مانند فیستول زایمانی

 رعایتهای مکرر و البته علت مرگ، بیشتر ناشی از بارداری ناخواسته، زایمان ،است ـ دهدمی

ل زایمان گزارش شده است. افزون بر این، بارداری و زایمان اصول بهداشتی در حین عم نکردن

زودرس با مرگ نوزاد همراه است. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، نوزادانی که مادران 

است،  23تا  20 شانهایی که سن مادرانبیشتر از آن %10ها زیر بیست سال هستند، آن

که  گیرندقرار میزایی نیز د و مردهزن هنگام تولمیرند. نوزادان این مادران در معرض کمی ومی

های مختلفی مانند کمی سن مادر، عدم دسترسی و یا ضعف دسترسی به تواند به علتمی

مادرانی که در مناطق دورافتاده و روستایی  ویژهبههای بهداشتی اتفاق افتد، خدمات و مراقبت

 (.17) وندشکنند، بیشتر با چنین خطراتی مواجه میزندگی می

 کشی جنسیاستفاده و بهره خشونت، سوء ـ4

 کنند، بیشتر در معرض خشونت خانگی، سوءدخترانی که زودتر از سن قانونی ازدواج می

که سن، عدم آموزش، عدم مشارکت و  ایبه گونه ،استفاده و روابط جنسی اجباری هستند

استفاده قرار دهد که  ونت و سوءها را بیشتر در معرض خشتواند آنگیری در امور، میتصمیم

همسر مردان متأهلی کند. چنین کودکانی اصولاً این خشونت تا بزرگسالی ادامه پیدا می

شان قادر هستند با شوهران ترکمشوند که با عنایت به اختلاف سنی که با یکدیگر دارند، می

ندرستی خودشان صحبت کنند و در مورد مسائل خانواده تصمیم بگیرند و از سلامت و ت

در این  (.17) جنسی، این خشونت بیشتر نمایان استه در اولین رابط ویژهبهمحافظت کنند، 

دادن، دادن، تکانمانند هل ،شودگیر دختران میهای جسمی که دامنتوان به خشونتمیان، می

 (.1) کردن با یک سلاح اشاره نمودزدن، سوزاندن و حملهزدن، مشتسیلی

با شوهر خویش و یا درگیری با  هایی به دلیل اختلاف سن، پایان چنین ازدواجبه هر روی

کند و دلیل کهولت سن، فوت میه شان بکه شوهرشان یا طلاق است و یا اینهمسر اول شوهر

 (.17) شوندبیوه می
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 آثار سوء روانی و عاطفی ـ5

که بر روح  ات منفی استتوجه، اثریکی از تأثیرات مخرب ازدواج کودک و در عین حال کم

از دختران تأثیرش  ترکمکه حتی در پسران  ایبه گونه ،گذاردمی جا و روان کودک از خود به

شود. در واقع با چنین ازدواجی، کودک به نوعی از دوران کودکی خود فاصله گرفته و لحاظ می

یز مزید بر علت زندگی ن مسؤولیتارتباطش با خانواده و دوستانش قطع شده و از دیگرسو 

منجر به پیدایش  ، لیکنداری خواهد شدشود و فعالیتش محدود به امور خانه و بچهمی

از این رو کودکان به دلیل عدم تحمل شرایط نابرابر و  (.17) شودافسردگی و اضطراب می

ناتوانی در قدرت حل مشکلات، معمولاً فرار از خانه، خودکشی و یا کشتن همسر را انتخاب 

با فقر مالی، آموزشی و مهارتی و  کهکنند که بیشتر چنین اعمالی در زنانی مشهود است می

دست به چنین  ، لیکنیابندعدم توازن قدرت، حمایت قانون و دیگر افراد را برای خود نمی

کند و به حتی در مواردی که دختر از ازدواجِ همراه با خشونت فرار می ،(11) زننداقداماتی می

گردد، ممکن است توسط والدین طرد و رانده شود و به عنوان یک همسر ناشایست، می خانه باز

 .(1) مورد ضرب و شتم نیز قرار گیرد

 

 های ممانعت از ازدواج زودهنگام کودکانکارسازو

نقض حقوق بشر و  در واقعو  یترین مظاهر نابرابرازدواج زودرس کودک، یکی از خطرناک

محسوب  داریبردهو  تحقیرآمیز ،انسانی غیر و به عنوان یک رفتارنیز نقض حقوق کودکان است 

که ای گونه به، هایی نادیده گرفته شده استآزار و خشونت در چنین ازدواجه اما مسأل ،شودمی

که تأثیر مخربی بر سلامت و  یچنان نام ازدواج بر آن جاری است، نه خشونت؛ خشونتهم

است  یضرور ، لیکنگذاردمی جا ان و دختران از خود بهپسر تمامیت جسمی، روحی و روانی

در ادامه به برخی از سازوکارهای  از این روآن اقدام گردد.  موردت در یت و جامعیکه با جد

 پردازیم.حقوق بشر میالمللی بینممانعت از این پدیده نابهنجار و مخرب از منظر فقه امامیه و نظام 

 ازدواج زودهنگام کودکان در فقه امامیه های ممانعت ازکارـ سازو1

را به  کودک ،است. خداوندبرخوردار  کرامت از یدر هر سن انساناز دیدگاه شریعت اسلام، 

کرامت (. 22) دارندپاس و آنان باید حق احترام و تکریم این امانت را  است والدین امانت داده

ترین تأکید قرار گرفته است و صریح مورد مستقیم غیرانسان در قرآن کریم به طور مستقیم و 
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آدم ن فرزندان یقیبه »فرماید: خداوند می که جانآ ،اسراء استه سور 70آیه در این خصوص، آیه 

تان را فرزندان» فرمایند:پیامبر اکرم )ص( در اهمیت تکریم کودکان میو نیز  «میرا کرامت داد

کودک به عنوان یک  سواز دیگر(. 29) «نیدک شاندارید و احترام نمایید و نیکو تربیتبگرامی 

، (20) بر نفس خویش حاکم است، انسان کامل، بنا بر اصل سلطنت که یک اصل عقلایی است

خویش  موردبدین مفهوم که حق دارد در  ،برخوردار است گیریتصمیماز حق مشارکت و  یعنی

زمانی که به سن بلوغ برسد و  نهمچنیرا بیان نماید. اش خواهد، تدبر کرده و اندیشهمی آنچهو 

های خود را دارد. از این رو خداوند از رشد فکری برخوردار شود، حق ابراز آزادانه عقاید و دیدگاه

د تا زمانى که به ییازمای[ بنسبت به امور زندگى] مان رایتیو »فرماید: نساء میه سور 7در آیه 

 .«دیرا به خودشان بده اموالشان ،دیافتیازدواج برسند، پس اگر در آنان رشد لازم را  حد

 و رشد بلوغ نکاحه مسأل ،شریفه مزبوره گونه که به خوبی مشهود است، به موجب آیهمان

شود ترین وقایع زندگی انسان محسوب میکه ازدواج یکی از حساس جاباشد. از آنتأمل میقابل 

درت و شایستگی برای ازدواج تردید مستلزم قین نهادهای حقوقی است، بیترمهمو نیز از 

زناشویی و آمیزش، ه نه تنها در کنار رسیدن به بلوغ جنسی و توانایی برای رابط ، یعنیباشدمی

ل خانواده نیز ضرورت دارد، بلکه چون آغاز زندگی زناشویی با آغاز یقدرت اجتماعی برای تشک

 م نیز برخوردار شودزندگی اقتصادی مستقل همراه است، شخص باید از قدرت اقتصادی لاز

های شود و یکی از راهکه از آن به عقل و قدرت تدبر در امور مالی یاد می رشد ، یعنی(21)

ها با ای که در مردان از طریق امتحان آنبه گونه ،است حصول آن آزمایش )اختبار( کودک

ن عدم اسراف و همچو ها در اموریآن کردنهاست و در زنان با آزمایشمعاملاتی که در شأن آن

، صورت هاستکه متناسب با شأن آنداری است، ضمن این... که مرتبط با خانهتبذیر، خیاطی و

 (.12-19) پذیردمی

زمانی  ، یعنیتوان بلوغ أشُد را به اثبات رساندبر این اساس، از تلفیق بلوغ نکاح و رشد، می

(. 27) پیونددرحله ظهور میکه کمال قوای عقلی، فکری و استحکام قوای جسمی کودک به م

ه دست آید که شخص را آماده آلی ببنابراین باید ظرفیت جسمانی و درک و فهم روانی ایده

 نماید.زندگی مشترک و حقوق و تکالیف مهم آن  پذیرای

البته ناگفته نماند، با عنایت به اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی و حتی تعلیم و تربیت و 

توان گفت که می ، لیکنحی و روانی کودک، زمان رشد متفاوت خواهد بودوضع جسمی و رو
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ها و چون حق مشارکت کودکان در اموری که به آنان مرتبط است و نیز احترام به دیدگاه

گیری در مورد ازدواج نیز مصداق نظرات کودکان از اصول اساسی حقوق کودک است، تصمیم

از این رو  .دهدمت کودک را تحت تأثیر قرار میمهمی از همین حقوق است و آینده و سلا

 و بلوغ فکری او شنیده شود. رشد، سنطلبدکه نظرات کودک با توجه به می

 ،است، اصل رعایت عدالت، مساوات و عدم تبعیض تأملان قابل ین میکه در ا یگریل دیدل

پسر بر دختری یا گاه  به عنوان یکی دیگر از وظایف اخلاقی والدین شناخته شده است که هیچ

به راستى »فرماید: می 30در سوره نحل، آیه  خداوندفرزندی بر فرزندان دیگری مقدم نیست. 

عدل به معنى  از این رو .«دهدشاوندان فرمان مىیخدا به عدالت و احسان و بخشش به خو

، طیانحراف، افراط، تفر گونه هرو  زى در جاى خود باشدیهر چ ، یعنیواقعى کلمه آن است

ه با هم ،اما از آنجا که عدالت ،گران برخلاف اصل عدل استیتجاوز از حد، تجاوز به حقوق د

 ست، بلافاصلهیى کارساز نیى به تنهایقش در مواقع بحرانى و استثنایر عمیقدرت و شکوه و تأث

 (.21) دهدمیدستور به احسان دنبال آن  به

ترین مسائلی است که در امر اخصکودک به عنوان شه افزون بر آن، رعایت مصالح عالی

حضرت امیر )ع( سفارش  در حدیثی پیامبر )ص( بهکه  ایبه گونه ،، باید به آن توجه شودازدواج

ای علی حق کودک بر والد خویش این است که اسمی نیکو برای او انتخاب کند و »کند: می

شود که جا پرسش مطرح میاما در این ،(27) «تربیتش کند و او را در وضعیتی شایسته قراردهد

به کودک داده شده  گیریتصمیمحق برخورداری از مشارکت و  یکسوفقهی، از ه با عنایت به ادل

محدوده  توانند با هم تزاحم کنند، پسمیولایت ولی مطرح شده است که ه و از دیگرسو مسأل

 هریک در امر ازدواج چه اندازه است؟

 بر این باورند که عقد(ه شدن صیغتزویج )جاریه لدر مسأ نهایدر پاسخ آمده است که فق

برای پدر »گویند: که برخی می ایبه گونه ،(21) پدر و جد پدری بر تزویج صغار ولایت دارند

در کنار اجازه  سواز دیگر ؛(23) «تزویج نماید ،جایز است دختر خود را که به حد بلوغ نرسیده

، برخی از شرایط، مجازاتی را مشخص نموده است نکردنعقد، برای رعایته کردن صیغبه جاری

سال و در پسران  3در دختران  ـ بر زوج حرام است، قبل از رسیدن صغیره به سن بلوغ یعنی

با او  ـ قانون مدنی نیز از آن تبعیت نموده است 1210ماده  «یک»تبصره و  سال است 11

مورد ی شده باشد و این حکم، قد موقت جارعقد دائم یا صیغه عه نزدیکی نماید، خواه صیغ
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صغیره دو حالت برای وی متصور ه (. در واقع در صورت مجامعت با زوج12) است نهایاتفاق فق

 شدن مخرج بول و غایط در زنیکیـ  یا با افضا ، یعنیکندبه سلامتی او آسیب وارد می کهاست 

ن عمر فزون بر نفقه او تا پایاباشد که نه تنها بر زوج پرداخت دیه یک انسان کامل، اهمراه می ـ

و یا بدون افضا همراه است؛  (23) (، بلکه بر وی حرام مؤبد خواهد بود12) شودواجب می زوجه

دادن افضا باشد، عقد نکاح باقی است، ولی به ممنوعیت مجامعت با او بدون رخ نچهاحال چن

البته به  ؛(90) زندگی کند ،با وی هد یا بدون مجامعتتواند او را طلاق دمی اما ،شودحکم می

 مستلزم، ودآمیز حاصل شسیب و زیانی که از این رفتار ضررموجب قواعد و ادله عام ضمان، هر آ

 .خواهد بودخسارت جبران 

عقد کودک مجاز است، اما مجامعت با او مورد نهی  چند هر نهایفق دیدگاهاز این رو بر پایه 

به  ،در اولویت قرار دارد کودکه رعایت مصالح عالی، هر فعالیتسرآغاز  ، لیکنواقع شده است

، ادعای اجماع چنین مصالحیرعایت  بودن معتبربا در ارتباط  نهایبرخی از فقای که گونه

تصرف ولی در امور کودک طبق ادله و اجماع فقها مشروط به مصلحت » :معتقدنده و نمود

الناس » فقهیه قاعد با استنادِالبته  ؛(91) «ولایت است ،قدر متیقن از ادله ، زیراکودک است

دیگری نباید سلطه داشته باشد و نفس هیچ فردی بر  به طریق اولی «اموالهم مسلطون علی

تنها جلب حمایت و حفاظت از  ،اقتداری که شرع برای سلطه بر کودک منظور نموده است

 ولایت دانستباید اصل را بر عدم سلطه و  ،در غیر این صورت ،مصالح کودک بوده و هست

(92.) 

اقداماتی را انجام  نباید ،محوریاصل مصلحته والدین بر پای که شودمی مستفاد بر این اساس

او  و روانی روحیجسمی، ها متحمل ضرر و زیان شده و سلامت که کودک از بابت آن دهند

که جا آن ،استنباط نمود قانون مدنی 1001 توان از ظاهر مادهاین مهم را می ،دچار خدشه شود

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به » دارد:اشعار می، معاصر نبه پیروی از دیدگاه برخی از فقیها

سال تمام شمسی منوط است به  11سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن  19سن 

عقد  چراکه ،«(1/0/1911)اصلاحی  به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح ،اذن ولی

ضرر بر صغیر یا صغیره باشد، بلکه  نشدن واردبودن از مفسده و تنها باید مبنی بر خالیه صغار ن

ای سلامت و تمامیت کودک یا منافع مفسده نچهالازم است، مصلحتی نیز عاید وی شود و یا چن

رهایی از  ،کند، از وی دفع شود. به عنوان نمونه زمانی که ازدواجمادی و معنوی او را تهدید می



 6931 بهار، چهلمدهم، شماره یازسال                              / فصلنامه حقوق پزشكی 33 

 

دی
مه

مد
مح

 
یم

مر
ی، 

داد
مق

 
ور

ادپ
جو

 

واقع  فقهی نیز به کرات رفع عسر و حرج مورد تأکیده گونه که در ادلفقر را به دنبال دارد، همان

 ای به رشد کودک نشده است.ور اشارهمزبه در ماد این نکته قابل تأمل است که البته ؛است شده

یکی از ، بلکه قر را ازدواج کودک قرار ندادهاسلام راه خلاصی از ف که است توجهشایان 

 آنچهنمودن  ، فراهمفقهیه ادلتأمین مخارج زندگی اوست که در  ،های سرپرستی کودکجنبه

تغذیه، مسکن،  از قبیلِ ؛ها محتاج استزندگی به آنه که شخص به طور متعارف برای ادام

 تأمین آن بر و مورد تأکید واقع شده است «نفقه» ، یعنیمعالجه و تحصیل و...ه پوشاک، هزین

 بر نبودن بر تأمین، مقدور عدم حضور ایشان یا در صورت که باشدمی جد پدریپدر و ه عهد

تا حدی  نیز اهمیت موضوع(. 12) شودحکم وجوب بر آن حمل می آنکهضمن  ،مادر استه عهد

کودک، اهمال در تأمین نیازهای ه های اولیبه تأمین ضرورت اسلام که در مقابل سفارش است

 :؛ اسراء220 :)بقره مورد نکوهش واقع شده است انسرپرستو بی انمیتی ویژهبه ،زندگی کودکان

دادن کودک به سمت  های نجات از فقر، سوقاز راه فقهی، یکیه مطابق ادل بنابراین .(90

هایی در مهارت ،کودک به صورت بالقوه ، زیرااست ها معرفی شدهآموزش و تحصیل مهارت

ضروری است که تحت آموزش  ، لیکنمبدل شوندنیاز است به فعلیت  کهوجود خود دارد 

به عنوان اولین مرحله در چنین آموزشی، لازم است قدرت عقل و تفکر  ، پسمناسب قرار گیرد

اهمیت آموزش خواندن و نوشتن،  ،هردروایات واکه به موجب  گونههمان .در کودک تقویت شود

 (.29) رسدبه اثبات میشناگری و تیراندازی 

 از اولاً :توان بر آن چند اشکال وارد نمودقانون مدنی می 1001 مادهه مطالعبا  آنکهضمن 

حتی اگر  ،چندان محدودیتی ندارد باشند، زیر سن بلوغ اگرچه در ،ازدواج افراد ،جهت شرعی

از جهت ؛ ثانیاً استباشد، به لحاظ شرعی عمل نادرستی صورت نگرفته  محدودیت قانونی داشته

که در شرایط با عنایت به اینسو د. از دیگرلازم وجود ندار و ضمانت اجرایی تالزاما ،قانونی هم

ساله به لحاظ جسمی و روانی چنان رشد نیافته است که بتواند شرایط  19کنونی یک دختر 

که  شودمحسوب میرا تحمل کند و یا در صورت باردارشدن جزء دسته مادران پرخطر  یباردار

او هست، بلکه احتمال مرگ و میر جنینی و یا کاهش رشد داخل نه تنها احتمال خطر برای 

در کنوانسیون شده سن معینبنابراین مناسب است،  ،همراه داردرحمی و سقط جنین را به 

سال( به عنوان ملاک ازدواج قرار  11شدن دوران کودکی )بعد از سپری ، یعنیحقوق کودک

 1001در ماده مزبور ) «عقد نکاح»در عوض  «تزویج»ه ، شایسته بود واژآن. افزون بر گیرد
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در مقایسه با  ، زیراگرفتدر یک راستا قرار می نهایشد که با دیدگاه فققانون مدنی( استفاده می

توان گفت که از دیدگاه می همچنین، عقد بدون رابطه زناشویی منع شرعی ندارد. ایشانکلام 

 سال ندانسته است. 11سن ازدواج را  ن، لیکاسلام سن ازدواج، طریقیت دارد نه موضوعیت

فقهی و دیدگاه فقیهان، ه ادل با استناد، در کنار استنباط ممانعت ازدواج زودرس به هر روی

قانون  بیست و یکم اصلاین مهم نیز به عنوان بخشی از وظایف دولت قابل اثبات است؛ مطابق 

نماید و  تضمین اسلامی موازین رعایتبا  جهات را در تمام زن است حقوق دولت موظف ،اساسی

بر ایجاد کند. افزون  او معنوی و مادی حقوق یو احیا زن رشد شخصیت مساعد برای هایزمینه

 حصول اطمینان از تضمین ویژهبه، به عنوان یک اقدام ملی، به توسعه و اجرای قوانین مؤثر، آن

بهبود دسترسی  ،اج برای دختران و پسرانسالگی به عنوان حداقل سن قانونی ازدو 11سن 

تعامل و همکاری والدین، معلمان، رهبران مذهبی و جامعه با  ،دختران به آموزش و پرورش

های اقتصادی حمایت ،جامع اطلاعات و خدمات حقوق و سلامت جنسی و باروریه ارائ ،یکدیگر

خت و ترویج مشارکت کودکان شنا ،اندحمایت از دختران و پسرانی که ازدواج کرده ،و معیشتی

 .(17ها، نیاز است )در امور مربوط به آن

 حقوق بشر المللیبین های ممانعت از ازدواج زودهنگام کودکان در نظامکارسازو ـ2

، نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی، نیازمند مراقبت که کودک به دلیلاینبا عنایت به 

استناد شواهد موجود،  از این رو با ،است والدینش ویژهبهسرپرستان خویش، محافظت و حمایت 

ای که بیش به گونه ،شودازدواج زودهنگام عاملی در نقض حمایت از دوران کودکی محسوب می

مانند اتیوپی، کنیا،  ،سالگی اتفاق افتد 11دهند ازدواج کودک زیر کشور اجازه می 90از 

نامه حقوق کودک اغلب در پیمان سودیگر(. از 20) نیجریه، ایران، لبنان و ایالات متحده

خصوص اختلاف بین حداقل سن ازدواج دختر و پسر تحت قانون، به عنوان نقض اصل عدم 

شان را با قوانین و مقررات قوانین ،کند و اصرار دارد که کشورهامی اظهار نظرتبعیض 

حداقل سن ازدواج برای  نامه مزبورپیمان «یک»بنا بر ماده  ، لیکن(7) کنوانسیون تطبیق دهند

 .باشدسال  11هر دو جنس مذکر و مؤنث باید 

نژاد،  لحاظ به یهر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچ محدودیتاین در حالی است که 

و ازدواج باید آزادانه و با رضایت زن و مرد ازدواج کنند  با همـدیگر ،ملیت، تابعیت یا مذهب

و  حقوق یمنظور تساو را به یر مقتضیها تدابارد، دولتضرورت د همچنین (.99) انجام شود
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ها دولتاز دیگرسو . (90) اتخاذ کنند ت،یزوج در مدت در مورد ازدواج نیزوج یهاتیلؤومس

 و روابط ازدواج به امور مربوطه در هم زنان هیعل ضیتبع رفع یرا برا لازم د اقداماتیبانیز 

(. از این رو به طریق اولی ضمن حمایت و مساعدت و اقدامات لازم 91) آورند عمل به یخانوادگ

تمامی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بین هر دو جنس به د یبا علیه تبعیض کودکان،

 (.97) طور مساوی تأمین شود

کنوانسیون حقوق کودک در مورد ازدواج کودکان و توان گفت که میبه صراحت البته 

برای ازدواج در  حق رضایت کامل و آزادانه اما ،ربوط به آن، دارای خلأ جدی استمسائل م

 رفعکنوانسیون » به موجب همچنین .است به رسمیت شناخته شده اعلامیه جهانی حقوق بشر

 (.91) استده شممنوع اعلام ، ازدواج کودکان «ع تبعیض علیه زنانانوا کلیه

مصون است، کودک نیز به عنوان یک انسان کامل، افزون بر آن، چون هر انسانی از تعرض 

نه تنها از چنین مصونیتی برخوردار است، بلکه این حق را دارد که به حیثیت ذاتی او احترام 

و استثمار، حمایت شود و نیز نباید به هر  غفلت، ظلم گونه هردر برابر ( و 97) گذاشته شود

قبل از رسیدن به حداقل سن مناسب، نباید حتی  ،وسیله، مورد معامله و مبادله قرار بگیرد

در کارهایی که به سلامت یا آموزش او لطمه وارد شود و یا باعث اختلال  ویژهبهاستخدام شود، 

در جوامع مختلف، مقابله با چنین  ترکماما  ،(91) رشد بدنی و فکری و یا اخلاقی وی گردد

ه نه تنها به موجب مادهمچون افغاستان  رهاییشود. به عنوان نمونه، در کشومعضلاتی رؤیت می

 ، بلکهسال است 11پسران  در سال و 17دختران ازدواج برای  سن قانونیقانون مدنی،  70

انگیزترین نتایج آن خودسوزی که یکی از غم سال دارند 11ازدواج زیر  ،زنان سومیکبیش از 

مقابلِ گوسفند و یا حتی مواد کودک در  ، زیراباشداست که بیشتر به علت ازدواج اجباری می

آید. بنا به گزارش دولت، اغلب به دلیل میشود و به تزویج یک مرد مسن درمخدر فروخته می

به فوت  ،کنند، البته در تمامی مواردزن اقدام به خودسوزی می 2100افسردگی هر ساله حدود 

صورت ونت خانگی این کار کشی و یا خششود، ولی برای فرار از بهرهزنان و دختران ختم نمی

یابد، بلکه در مدارس (. افزون بر این، تبعیض جنسیتی تنها به اینجا خاتمه نمی2)پذیرد می

ها بیشتر در تلاش هستند که برای پسران نسبت میان دختر به پسر یک به سه است و خانواده

امن حاکم، بیان گذاری کنند و دلیل نفرستادن دختران را به مدرسه، محیط ناخویش سرمایه
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این  که کنندنام میدختران برای تحصیلات متوسطه ثبت %99که تنها ای به گونه ،کنندمی

 (.93) عاملی در ازدواج زودرس دختران خواهد بود خود نیز

های طرف کنوانسیون حقوق کودک باید حق ذاتی هر کودک شایان ذکر است که کشورهای

پیشرفت و  آوردن حداکثر امکانات را برای بقا، و فراهمرا برای زندگی به رسمیت بشناسند 

ابراز عقاید به شکل آزادانه، مطابق با سن و بلوغ وی تضمین کنند و باید تمام اقدامات ه زمین

قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اَشکال 

، انگارانهسهل توجهی یا رفتار، بیاستفاده وءسرسانی یا های جسمی و روحی، آسیبخشونت

برخورداری از بهترین اقدامات بهداشتی و و  جنسیه استفاد سوءاز جمله  ،بدرفتاری یا استثمار

 (.7) انجام دهند ،تسهیلات لازم برای درمان و توانبخشی

تحصیل آفرین ازدواج زودهنگام، محرومیت از خطر افزون بر این، چون یکی از پیامدهای

ه اندازی سنت غلط ازدواج کودک، تحصیل ابتدایی را برای همها باید در برباشد، دولتمی

کردن کودکان اجباری و رایگان کنند و در کنار تشویق به ادامه تحصیل، زمینه را برای برطرف

شود، مگر با تسهیل در دسترسی به سوادی فراهم آورند و این کار محقق نمیجهل و بی

ای آزاد و با لانه در جامعهکودک برای داشتن زندگی مسؤو سازیآمادهت فنی و علمی و اطلاعا

ای آکنده از تفاهم و تساوی زن و مرد، در کنار احترام به شخصیت و استعدادهای روحیه

های فعالیت گونه هرسپس کودکان را تشویق و آگاه نمایند که با  ،(7) جسمی و روحی کودک

گری و دیگر استفاده استثماری مانند فاحشه سوء گونه هرو استفاده برای جنسی  قانونی غیر

در  به کودکها اطمینان دهند که دولت همچنین. مخالفت و مبارزه کنند قانونی غیراعمال 

 رسانندشدن یا فروش کودکان حمایت و یاری میدر برابر ربوده ویژهبهرسیدن به این اهداف، 

(7.) 

توان به همکاری کشورهای عضو سازمان ملل المللی میین اقدامات بینترمهمبه هر روی، از 

گذاری و سرمایه متحد برای رسیدگی به امر ازدواج کودک به عنوان نقض حقوق بشر، تلاش

افتادن جنگ و بلایای طبیعی به منظور حفاظت از دختران، همچون اتفاق برای مواقع لزوم

مدنی به منظور توسعه و اتخاذ و اجرای ه های جامعزمانهای سازمان ملل و ساحمایت آژانس

خدمات ه پشتیبانی دولت در ارائ و دادن به ازدواج کودکهای عملیاتی در جهت پایانبرنامه

 .(17) آموزش و پرورش به کودکان، اشاره نمود
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ق حقوالمللی بینرسد، گرچه ازدواج زودهنگام به صراحت در اسناد بر این اساس به نظر می

سو، هرچند به از دیگر ؛ستنباط استبودن موضوع قابل ااما از یکسو بدیهی ،بشر ذکر نشده است

ها متأثر ها و ضررهایی که کودک از آندلالت تطابقی نتوان در خصوص ممنوعیت چنین ازدواج

د نمو استنباطبه طور مطلق  خاص نمود وه توان افاداما از بیان عام می ،شود، صحبت نمودمی

که باید از تمام کارهایی که به نوعی بر سلامت و تمامیت جسمی، روحی و روانی و حتی 

سلامت جنسی او را تحت تأثیر قرار  آنچه ویژهبه ،شوداجتماعی و معنوی کودک ضرر وارد می

گیرد که نه تنها سن بلوغ لحاظ ازدواجی مورد پذیرش قرار می همچنیندهد، ممانعت نمود. می

تقویت اجرای قوانین موجود برای ممانعت  ، لیکنآزاد طرفین محقق شده باشده رادشود، بلکه ا

شود و موجب تأثیر های زودهنگام که به نوعی حق سلامت کودک مورد غفلت واقع میاز ازدواج

والدین و  بر دختران خواهد بود، با همکاری و مشارکت جامعه، ویژهبهمنفی بر سلامت ایشان 

در کنار دولت میسر خواهد شد و نیز این اطمینان حاصل شود که ضمانت حتی خود کودکان 

اجرایی برای انجام ازدواج زودرس وجود دارد و طفل از حق آموزش، سلامت، مشارکت، 

 باشد.گیری و ابراز عقیده و عدم تبعیض برخوردار میتصمیم

 

 گیرینتیجه

رفتار کرامت  جنسی نیازمندسلامت  ـ1که:  شودگفته شد این نتیجه حاصل می آنچهاز 

مین أت .به دور از اجبار است سالم، رضایت بخش وم با احترام و روابط جنسی أبرخورد تو محور،

 ،ثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسیأتحت ت کهای است سلامت جنسی موضوع پیچیده

ام و اجباری ازدواج زودهنگاز این رو  .گیردشناختی قرار میزیست و روانشناختی ،فرهنگی

تواند به شدت سلامت جنسی و نیز سلامت جسمی، روحی و کودک یکی از مواردی است که می

ای و سلامت و زمینه بهداشت حق در واقع عاملی است برای نقضِ  .روانی را تحت تأثیر قرار دهد

ه که عامل آزار و خشونت علی یده ناگواریباشد. پدجنسی می استفاده سوءو  کشیبرای بهره

 باشد.سوادی و ناتوانی همراه میو با فقر، بیماری و بیکودکان است 

حقوق بشر به  المللیبین برخلاف نظام اسلام موضوع ازدواج زودرس کودکان در فقه ـ2

 به رغمکه به استناد دیدگاه فقیهان امامیه،  ایبه گونه ،صراحت مورد عنایت واقع شده است

ش از یرا تا پ مجامعت، با عنایت به رعایت مصلحت یقهر یول یج طفل از سویتزو دانستن زیجا
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و ضمانت اجرا برای آن مقرر شده است. این در حالی است  دن به سن بلوغ ممنوع دانستهیرس

تدابیر لازم منظور نشده و در  شده ایجادتعهدات به رغم ، حقوق بشر المللیبین که در نظام

 اسناد در البته ،باشدنت اجرایی مناسب میصورت نقضِ حق سلامت کودک نیز فاقد ضما

سن ازدواج برای هر دو جنس مذکر و مؤنث منظور سالگی به عنوان  11 المللی حقوق بشر،بین

عنایت به سن بلوغ در امر ازدواج،  ، زیرامهم نیز در فقه قابل تأمل است این که است گردیده

دختران از لحاظ بُعد  ویژهبهان، طریقیت داشته و به لحاظ عدم رشد کافی کودکه جنب فقط

جسمی و روحی برای آمادگی زندگی مشترک و حقوق و تکالیف مهم آن، امکان افزایش سن 

بلوغ أشُد برای ازدواج به اثبات  بودندارافقهی ه بنا بر ادل کهاین ویژهبهازدواج وجود دارد، 

رایط زمانی، مصلحت کودکان از این رو امروزه به خوبی روشن است که با عنایت به ش. رسدمی

ج ازدواج زودهنگام را یشود که امر ترویافت می یمورد ترکمافته است و یر ییدر بستر آن تغ

 موجه جلوه دهد.

رعایت و احترام به حیثیت ذاتی انسان و برخورداری کودک از حق مشارکت و ه در سای ـ9

والدین او، ه لحاظ مصالح عالیدر کنار رعایت عدالت، مساوات و عدم تبعیض و  گیریتصمیم

ها متحمل ضرر و زیان شده و سلامت آن سویدهند که کودک از اقداماتی را انجام توانند نمی

روانی و جسمی، آسیب  در معرضدچار خدشه شود و  اشو روانی روحیجسمی، جنسی، 

 .جنسی قرار گیرد

و هماهنگ با تدابیر  ر فقیهاندر راستای مبانی فقهی و انظا مقررات ملیبا وضع و اجرای  ـ0

مشاوره با والدین و افزایش آگاهی و آموزش  منظور داشتن و نیز المللیو اقدامات مناسب بین

و ترویج برابری جنسیتی و ون مذهبی ید بر نقش روحانیکأبا تعمومی در سطوح ملی و محلی 

ج زودهنگام را که ریشه در توان رونق و ترویج ازدوا، میمندانهرضایتانجام ازدواج آگاهانه و 

خورد، مرتفع ان به چشم میچنان در سراسر جههای فرهنگی، رسوم و عرف دارد و همانگاره

 نمود.
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