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Abstract 
Early marriage of girls, especially in rural areas, not only causes harm and 
complications for the individual, but also has various consequences for the family 
and the rural community. The purpose of this research is to deeply study the 
phenomenon of early marriage of rural girls and to understand the causal conditions 
and its consequences. In terms of methodology, the current research is qualitative 
and based on Grounded theory, which theories were used to increase theoretical 
sensitivity. The studied population was married women of Puldekhtar villages. The 
sampling method was also "purposive and theoretical sampling". The tool of data 
collection was "in-depth interview", based on which theoretical saturation was 
achieved after interviewing 18 of these women. In order to analyze the data, the 
"Strauss and Corbin" approach was used. The findings show that the central 
phenomenon of this research is "early marriage as subjugation". The causal 
conditions governing this phenomenon include "gender collective unconscious and 
fear of absolute celibacy". Background conditions include "social supervision as a 
social blockage, marriage as a normative moral tour and fatalism" and the 
intervening conditions on the central phenomenon are: "competitive tendencies, 
inefficiency of university education, livelihood and calculation". The strategy in 
facing this phenomenon is "surrender and adaptation" and its consequence is 
"inhibition from education, dominance and violence, sexual exploitation and 
mental and motivational crisis". 
 
Keywords: Early marriage, Subjugation, Gender Collective Unconscious, 
livelihood and Calculation. 
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  چکیده

ها و عوارضی براي فرد به دنبـال  تنها آسیب در مناطق روستایی نه یژهو ازدواج زودهنگام دختران به

کنـد. هـدف ایـن پـژوهش،     دارد، بلکه پیامدهاي مختلفی را متوجه خانواده و جامعه روستایی مـی 

اي و مطالعـه عمیــق پدیــده ازدواج زودهنگــام دختــران روســتایی و درك شــرایط علّــی و زمینــه 

شناسی از نـوع کیفـی و مبتنـی بـر روش نظریـه      ث روشپیامدهاي آن است. پژوهش حاضر از حی

براي افزایش حساسیت نظري استفاده شد. جمعیت موردمطالعـه   ییهاداده بنیاد است که از نظریه

گیـري  نمونه«صورت  گیري نیز بهدختر بودند. روش نمونه پل ي زیودار شهرستانزنان متأهل روستا

بود که بر این اسـاس بعـد از   » مصاحبه عمیق«ها دادهبوده است. ابزار گردآوري » هدفمند و نظري

هـا  استفاده شد... یافتـه » اشتروس و کوربین«ها از رویکرد منظور تحلیل داده نفر، به 18مصاحبه با 

است. شرایط علّـی  » مثابه انقیاد ازدواج زودهنگام به«دهد که پدیده محوري این پژوهش نشان می

هسـتند. شـرایط   » آگاه جمعی جنسیتی و دلهره از تجرد قطعـی ناخود«حاکم بر این پدیده شامل 

منزله تور هنجـاري اخالقـی و    مثابه انسداد اجتماعی، ازدواج به نظارت اجتماعی به«اي شامل زمینه

ایسـتارهاي رقابـت جویانـه،    « گـر بـر پدیـده محـوري عبارتنـداز:     و شـرایط مداخلـه   »تقدیرگرایی

اسـتراتژي در مواجهـه بـا ایـن      .»گراییاندیشی و محاسبهناکارآمدي تحصیالت دانشگاهی، معاش 

پـذیري،  بازدارنـدگی از تحصـیل، سـلطه و خشـونت    «و پیامـد آن   »تسـلیم و سـازگاري  «پدیـده،  

  باشد.می» کشی جنسی و بحران روحی و انگیزشی بهره
  

  .یجنس ضیتبع ،یاجتماع ادیانق ،ییزنان روستا ،ییازدواج زودهنگام، خانواده روستا ها: کلیدواژه
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  مسئلهمقدمه و بیان 

کم بیشـتر   دستازدواج یک نوع امر اجتماعی است که در میان همه اعضاي جامعه یا 

مرحلـه   ینتـر  اولین و مهـم آنان مشترك و عام است. مرحله تشکیل خانواده و ازدواج 

باشـد و موفقیـت در مراحـل بعـدي زنـدگی وابسـته بـه        سیکل زندگی خانوادگی می

و اولین نهاد اجتماعی است کـه   ینتر انتخاب صحیح در امر ازدواج است. خانواده مهم

شده است. روابط و مناسـبات امـر ازدواج بـیش از روابـط و     ریزي ازدواج پایه يبرمبنا

 يمناسبات ساده و محض است. اکنون ازدواج مجموعه متنوعی از عشق تا فرزند پرور

و با روابط و مناسباتی از قبیل؛ سیاست، اقتصـاد،   گیرد یداري را در برمو وظایف خانه

اج امروز دیگر مانند گذشـته  ). ازدو217: 1393 ،1شغل و نابرابري ارتباط دارد (گیدنز

شـود و اکنـون مسـائل ژرف و پیچیـده     در مناسبات ساده و معمـولی گنجیـده نمـی   

ـ     روي زوج پیش هنجـار بـدانیم، صـور     ههاي جوان است. اگـر امـر ازدواج را یـک امـر ب

نابهنجاري دارد که یکی از صـور نابهنجـار آن ازدواج در سـنین پـایین اسـت. مقولـه       

یـا کـودك همسـري از آن یـاد     » ازدواج کودکان«عنوان  ین که بهازدواج در سنین پای

شـود  ، کودك به کسی اطالق مـی 2شود، بر اساس مفاد کنوانسیون حقوق کودکانمی

، ازدواج یسـالگ  قرار دارد؛ ازدواج قبل از سن هجـده  یسالگ که در سنین تولد تا هجده

حـاظ فیزیکــی،  بـه ل  یسـالگ  شــود، زیـرا دختـر قبـل از هجــده    زودهنگـام گفتـه مـی   

دار شدن را ندارد و براي فیزیولوژیکی و روانی آمادگی پذیرش مسئولیت ازدواج و بچه

 آن دشـوار اسـت (فرهمنـد و همکـاران،     ینپسر نیز، پذیرش مسئولیت زندگی و تـأم 

سال، قبل  24تا  20درصد زنان بین سنین  21دهد که ). آمارها نشان می22: 1393

 35از این میان بیشترین میـزان بـا    اند.ویی را شروع کردهزندگی زناش یسالگ از هجده

درصد در کشورهاي  7درصد مربوط به کشورهاي آفریقایی و کمترین میزان با  40تا 

دختــر در کشــورهاي  از هــر هفــت .)UNICEF, 2018آســیاي شــرقی قــرار دارنــد (

عنـوان یکـی از    کرده است. ایـران بـه   ازدواج یسالگ ک نفر قبل از پانزدهیتوسعه  درحال

کشورهاي آسیاي غربی نیز از این پدیده مستثنا نبوده است. نتایج آمارها در ایران نیز 

سـال سـن    14تـا   10هـزار دختـر در زمـان ازدواج     40دهـد کـه بـیش از    نشان می

                                                        
1. Giddens 
2. Convention of Rights of the Child 
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همچنین بر اساس آخرین پیمـایش ارزش  ).19: 1398 اند (تنهایی و همکاران، داشته

ترین سن براي ازدواج دختران درصد پاسخگویان مناسب 47هاي ایرانیان، ها و نگرش

هـاي  ) و در فاصله بـین سـال  256: 1394 اند (جوادي یگانه،سال دانسته 20تا  16را 

شـده در   هاي ثبـت هزار) از کل ازدواج 40درصد (حدود  6/5تا  9/4، 1395تا  1391

 ـ   هـاي اجتمـاعی  پـژوهش ساله قرار دارد (معاونت  14تا  10کشور نیز در گروه سنی 

 ).1 :1397 فرهنگی،

توان گفت هرچند هر دو جـنس در معـرض ازدواج زودهنگـام هسـتند، ولـی      می

دختـران بیشـتر متحمـل     رونـد. ترین قربانیان این پدیده به شـمار مـی  دختران بیش

تـا   15میلیون نوبالغ  14شوند. ساالنه هاي جنسیتی میهاي اجباري و تبعیضازدواج

برابـر بـیش از دختـران در     5سـال،   15کنند و دختران زیر سـن  زایمان می ساله 19

شوند. همچنین در طول بارداري یا زایمان می یروم دستخوش مرگ سالگی یستسن ب

سـالگی شـاهد    19درصـد بـیش از دختـران بـاالي      60سـال،   18دختران زیر سـن  

ر شـانس زنـده   شان هستند و حتـی اگـ  فرزندشان در یک سال اول زندگی یروم مرگ

 غـذایی  وزنـی، کمبـود مـواد   هـاي کـم  تر در معرض بیماريماندن داشته باشد، بیش

 .)UNICEF, 2007: 14دهـد ( هستند و رشد جسمی و شناختی آنان دیرتـر رخ مـی  

 و خـانگی  سـبب تحمیـل کـار    بـین ایـن دختـران بـا شوهرانشـان،      زیاد سنی فاصله

 امـر  همـین  و شـود مـی  آنان زندگیهاي و فرصت کودك به رسیدگی هايمحدودیت

). UNICEF, 2007: 22( دهدمی خانواده را کاهش در زنان گیريتصمیم توان و قدرت

 بـراي  هاآن از کیی ای و زوج آمادگی عدم هایی،ازدواج دیگر چنین منفی از پیامدهاي

: 1394(افتخارزاده،  باشد نشده منجر طالق به آن از پیش اگر البته است، تربیت فرزند

بهداشت عمومی است و بـر روي بـاروري،    مسئلهافزایش کودك همسري یک  .)111

را در معـرض   هـا  آنو ازدواج کودکـان   گـذارد  مـی  تـأثیر زنـان و کودکـان    ومیر مرگ

توانـد در  ) و مـی Radol kidman, 2016: 2( دهـد خشونت شریک زنـدگی قـرار مـی   

روي نوجوانان افزایش استرس و خشونت جنسـی  افزایش فشارهاي روانی و اجتماعی 

). از طـرف دیگـر ازدواج کودکـان بـا سـن      Gage, 2009: 56( کنـد نقش مهمی ایفـا  

آموزش رسمی در مدارس تـداخل دارد و دانـش آمـوزان پـس از ازدواج در بسـیاري      

افتد. پذیرش شوند و یا در روند آموزش آن وقفه میموارد مجبور به ترك تحصیل می

با تحصیل در مدرسه موجب تعـارض تضـاد و چنـدگانگی     زمان هممسئولیت نقش و 

چنانچه ازدواج کودکان  گردد.نقش در سنین نوجوانی که دوره بحرانی نیز هست؛ می

  هاي حقوق بشر براي توسعه مناطق است.چالش ترین بزرگدر حال حاضر یکی از 
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، در کننـد  مـی زدواج زود ا زیـاد  احتمـال  بـه شواهد حاکی از آن است دخترانی که 

هاي کنند و از فرصت، در مناطق روستایی زندگی میبرند میهاي فقیر به سر خانواده

 ,.Parsons et al( دارنـد محدود براي آموزش برخوردارند و در نیروي کـار مشـارکت   

دختر استان لرسـتان نیـز    ). این امر در بین دختران روستایی شهرستان پل15 :2015

بار اول زنان  شده ثبت هاي ازدواجدهد که میانگین سن آمارها نشان میمشهود است. 

 لرسـتان،  احـوال  ثبـت (سالنامه آمـاري   استسال  23,66دختر برابر  در شهرستان پل

سـن زن در زمـان    برحسـب  داده رخ هاي ازدواجدرصد از تعداد  31 ). همچنین1395

لرسـتان،   احـوال  ثبـت اري (سـالنامه آمـ   استسال  19تا  10ازدواج در محدوده سنی 

هاي طرح ملـی  معرفی نکردن پدیده ازدواج زودهنگام در کارگاه مسئله) است. 1399

) نشان مـی 1398شناسی ایران، (انجمن جامعه دختري پلهاي گفتگو در بین خانواده

دهد که ابعاد این پدیده مغفول مانده و نیاز بـه مطالعـه عمیقـی دارد. همچنـین بـی     

موجب افزایش میزان خشونت  دختري پلمسائل و نیازهاي دختران  توجهی نسبت به

(بهرامـی،   اسـت علیه آنان و رونـد رو بـه رشـد نـرخ خودکشـی در بـین آنـان شـده         

 موردمطالعـه از روسـتاي   ی). تجربه زیسته نگارندگان کـه فهـم درون بـافت   86:1397

و همسـو بـا    و فضاي فرهنگی و اجتماعی مشوق ورسوم آدابدهد که دارند، نشان می

نیرومند در جامعه وجود دارد. همچنین طبق آمارها  صورت بهپدیده ازدواج زودهنگام 

 دختر پلکمترین میانگین سن طالق در بین زنان استان لرستان مربوط به شهرستان 

طـالق  ازدرصد  19,81) و 1395لرستان،  احوال ثبت(سالنامه آماري  استسال)  23(

 اسـت سال  19در زمان طالق مربوط به سنین کمتر از  سن زن برحسب داده رخهاي 

). مطلقه شدن این دختران در سن پـایین،  1399لرستان،  احوال ثبت(سالنامه آماري 

فقري که خود منجـر بـه ازدواج    چراکهشود، باعث تداوم و تشدید زنانه شدن فقر می

مشـاهدات و  کنـد.  و حتـی آن را تشـدید مـی    یابد می شود با طالق کودك امتدادمی

دهد که این دختران درك و فهم کـافی از  هاي اولیه نگارندگان نیز نشان میمصاحبه

رویکـرد تفسـیري در پـی     کـارگیري  بهپژوهش حاضر با  رو ازاینپدیده ازدواج ندارند؛ 

دختـر اسـت.    زیـودار شهرسـتان پـل    يبررسی پدیده ازدواج زودهنگام دختران روستا

است که سعی دارد با بررسـی ایـن پدیـده از طریـق      جهت ینضرورت این پژوهش ازا

  تري از این مسئله و نحوه مواجهه با آن بپردازد.روش کیفی داده بنیاد به درك عمیق

  . هدف و سؤاالت پژوهش1

هدف ایـن پـژوهش، بررسـی درك دختـران از پدیـده ازدواج زودهنگـام اسـت. لـذا،         
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 از: اند عبارتدر این مطالعه  موردنظرهاي  پرسش

پدیده ازدواج زودهنگام دختران روستاي زیودار شهرستان ايشرایط علّی و زمینه -1

  اند؟دختر کدام پل

  پدیده محوري در بروز پدیده ازدواج زودهنگام در این منطقه چیست؟ -2

گــر و راهبردهــاي اســت و چــه پدیــده محــوري مســتلزم چــه شــرایط مداخلــه -3

  پیامدهایی به دنبال دارد؟

  ژوهش. پیشینه پ2

واکاوي تجارب زناشـویی کـودك   «) در پژوهشی با عنوان 1399فرهمند و همکاران (

بـه بررسـی تجـارب زناشـویی     » قدرتی یفکري و ب -همسري: درهم آمیختگی عاطفی

اند. روش پـژوهش نظریـه داده   کودك همسري در زنان شهر سیرجان کرمان پرداخته

هاي ستفاده مصاحبه عمیق است. یافتهگیري هدفمند و ابزار موردابنیاد و شیوه نمونه

هـاي  هاسـت؛ شـامل شـرایط علّـی (کلیشـه     پژوهش که حاصل از استخراج مصـاحبه 

(عـدم آگـاهی جنسـی،     ياجنسیتی، عدم گزینش همسر، عدم آگاهی)؛ شرایط زمینه

عـاطفی، ضـعف نقـش، تعامـل      یختگـی آم (درهم ياعاملیت منفعل) و شرایط مداخله

منزله پدیده اصـلی ظهـور یافـت. نتـایج      قدرتی زناشویی بهبیزا) است که مقوله تنش

قدرتی در زمینه فردي و تعاملی در نشان داد که ازدواج در سنین پایین، زنان را با بی

کاري، قدرتی به شکل پنهانکند. کنش آنان در مقابله با بییرو مروابط زناشویی روبه

تـوان بـه   پیامـدهاي آن نیـز مـی   دهـد. از  طالق، سازگاري و سکوت اجبـاري رخ مـی  

زناشویی، عدم رضایت از زنـدگی، سـرخوردگی، انـزواي اجتمـاعی و طـالق       یزدگ دل

 عاطفی اشاره کرد.

کشف عوامل مـؤثر بـر طـالق    «) در پژوهشی با عنوان 1398حیدري و همکاران (

بـا رویکـرد کیفـی از نـوع گرانـد      » منـد در ازدواج زودهنگام: یک مطالعه کیفی نظـام 

ي، چهار مفهوم اصـلی بیـانگر تعـارض را شـامل مفـاهیم اجتمـاعی، خـانوادگی،        تئور

دهد که عوامـل و  ها نشان می اند. نتایج تحقیق آناقتصادي و شخصیتی توصیف کرده

هایی چون سن نامناسـب، ازدواج از روي اجبـار، عـدم درك نقـش زن و مـرد،      زمینه

مـاعی ناکارآمـد، مسـائل    هـاي ارتبـاطی و اجت  تفاوت شخصـیتی و فرهنگـی، مهـارت   

اقتصادي، دخالـت اطرافیـان، نبـود شـبکه حمـایتی، انتظـارات غیرواقعـی از همسـر،         

جانات منفی و عدم ابراز هیجانات، الگـوي  یبرآورده نشدن نیازها، سردرگمی هویت، ه

(تحصـیلی، ظـاهري،    ینارتباط منفی والدین، آشفتگی خانوادگی، تفاوت فاحش زوج
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شـناختی تعـارض و   نـاایمن و عـدم انعطـاف روان    یبستگ دلخانوادگی و شخصیتی)، 

 کند.طالق را تسریع می

ازدواج زودهنگام بر سالمت جنسی  یري تأثدرباره )1396نتایج پژوهش جوادپور (

دهد که مسائلی مانند فقر عوامل فرهنگـی و   کودکان و سازوکار مقابله با آن نشان می

نمایـد  ه وقوع ازدواج زودرس را فراهم مـی اجتماعی حفظ آبرو و شرف خانوادگی زمین

هـاي  هاي بارز کودکی در رابطه زناشویی و عـدم آمـوزش و آگـاهی   که باوجود ویژگی

کشی از وي شـود.  تواند منجر به تضییع حقوق کودك و آزار و بهرهاجتماعی الزم می

قـرار دهـد و منجـر بـه      یرتواند سالمت جنسی کودکـان را تحـت تـأث   از دیگر سو می

ارتقاي  رو ینیماري جسمی روحی و روانی افزایش حاملگی و زایمان زودرس شود. ازاب

اي تواند چنـین پدیـده  هاي مناسب میبینی تکالیف و تعیین مجازاتها و پیشآگاهی

 دهد.را محدود ساخته و امکان بروز چنین پیامدهاي ناگواري را کاهش می

ان در ازدواج زودهنگـام پرداختـه   ) به بررسی تجربه زیسته زنـ 1394افتخارزاده (

توانـد یـک عامـل    دهد که ازدواج زودهنگام میهاي پژوهش وي نشان میاست. یافته

مثبت در بروز خشونت خانگی و ترك تحصیل دختران باشد. ازدواج کـودك از منظـر   

زنـان   یـت اکثر .تواند یکی از مصادیق آزار جنسی کودکان نیز باشدروابط زناشویی می

کودك همسر، کودك مادر هم هستند. ازدواج زودهنگام اغلب باعث استثمار کـار زن  

فقـر و عوامـل    .شـود ازجمله کار خانگی، روسـتایی یـا اشـتغال خـارج از منـزل مـی      

عوامـل   ینتـر  آبرویـی مهـم  اقتصادي، فرهنگ خانوادگی، محلی و قومی و ترس از بـی 

  .لعه بوده استرخداد ازدواج زودهنگام در نمونه موردمطا

تجربه زیسـته دختـران نوجـوان    «) در پژوهشی با عنوان 1394( یناییسادات و م

(مطالعـه ازدواج زودهنگـام دختـران آران بیـدگل) ، بـا اسـتفاده از        »در نقش همسر

انـد. نتـایج   تحلیل تماتیک و ابزار مصاحبه عمیق به پدیده نوجوان همسـري پرداختـه  

اند و به رشـد کـافی   د انتخاب همسرشان دخیل نبودهدهد که زنان در فرایننشان می

عقلی نرسیده بودند؛ ازدواجشان در حقیقت توافقی میان والدین دختـر و پسـر بـوده    

هـاي  است؛ بنابراین این دختران حتی تصور و شناخت درسـتی از ازدواج و مسـئولیت  

همچنـین  اند و ازنظـر روابـط اجتمـاعی و فرهنگـی در جامعـه و      مربوط به آن نداشته

ارتباط مناسب با همسـر فرزنـدان و اطرافیانشـان دچـار      يروابط شخصی نظیر برقرار

اند. از سوي دیگر به دلیل عدم آموزش کافی در زمینـه مسـائل   مشکالت فراوانی شده

 اند.جنسی و بارداري در سنین پایین، متحمل مشکالت جسمی و روانی شده
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ازدواج زودهنگـام: رویکردهـاي    تجربـه «) در تحقیـق  2016( 1سیگل و همکـاران 

ها و تجربیـات ازدواج زودهنگـام در بـین ده    به بررسی انگیزه» زنان مسلمان و شاغل

و بـا مصـاحبه نیمـه    یشـناخت  یـدار اند. روش تحقیق پدنفر از زنان مسلمان پرداخته

ها نشان داد که دختران ازدواج زودهنگام را راهی ساختار یافته انجام شده است. یافته

براي دستیابی به آزادي، تجربه عشق در یک چارچوب فرهنگی قابل احترام، رهایی از 

هـاي زنـان متأهـل بـه مزایـاي      اند. در مقابل، روایتفقر و مشکالت خانوادگی دانسته

محدود ازدواج زودرس، ایجاد مشـکالت جدیـد و جـدي و عـدم رهـایی از مشـکالت       

 هـاي  یـزه شدید، کمبود پـول اسـت. انگ   قبلی، پشیمانی از عدم ادامه تحصیل، تنهایی

ها را براي ازدواج نشان م آنیمالی و اجتماعی ازدواج زودهنگام در میان دختران تصم

هـا  دهد. این دختران قربانی منفعل عشق و جامعه نبودند و در مقابـل تصـمیم آن  می

  در گزینه محدود انجام شده است.

مـورد ازدواج زودرس زنـان در    ) در تحقیقی کیفـی در 2015( 2بورسو و همکاران

منطقه آناتولی ترکیه عوامل فقر، پایین بودن سطح سواد والدین، باال بودن تعداد زیاد 

ساز دار شدن زن در فرهنگ منطقه را عوامل زمینهفرزندان خانه پدري، تمایل به بچه

م و شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي را فاکتورهاي مهـ  ازدواج زودهنگام دختران

  اند.کودك همسري در منطقه آناتولی دانسته

) به عوارض ازدواج در سنین پایین پرداخته است. به زعم وي ازدواج 2009گیج (

در سنین پایین به افزایش فشارهاي روانی و اجتماعی روي نوجوانان، افزایش استرس و 

تکامـل  تواند به دلیل عـدم  شود. ازدواج در سنین پایین میخشونت جنسی منجر می

  هاي جنسی عوارض جنسی نیز داشته باشد.هاي جنسی و عدم آشنایی با فعالیتاندام

عواقب منفی ازدواج زودهنگـام را اجتمـاعی، فیزیکـی، فقـر زنـان       )2005( 3دگن

عنـوان نوجوانـان    طور متوسط دخترانـی کـه بـه    شمارد. بهها برمی جوان و فرزندان آن

تـر در  دارنـد، داراي موقعیـت اجتمـاعی پـایین    تـري  کنند تحصیالت پایینازدواج می

هـا  هاي شوهرانشان هستند، کنترل کمتري در باروري خود دارند. ایـن ازدواج خانواده

  برد.هاي خانگی را نیز باالتر میمادران و خشونت یروم میزان مرگ

دهد، هر چند این تحقیقات پدیـده  مرور نقادانه به تحقیقات انجام شده نشان می

اند، اما بیشتر بـه پیامـدهاي   زودهنگام را با روش کیفی مورد مطالعه قرار داده ازدواج

                                                        
1. Segal et all 
2. Burcu et all 
3. Dagen 
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قـرار   یاي مؤثر بر آن را موردبررساند و کمتر شرایط علّی و زمینهاین مسئله پرداخته

اند؛ بنابراین یکی از ابتکارات و نوآوري پژوهش حاضر در ایـن اسـت کـه مسـئله     داده

دهـد و بـا ایـن    موردمطالعـه قـرار مـی    یادد کیفی داده بنازدواج زودهنگام را با رویکر

شـود. همچنـین   تري حاصـل مـی  رویکرد ابعاد پنهان مسئله بهتر کشف و فهم عمیق

استفاده از رویکـرد اسـتدالل اسـتفهامی در جهـت فهـم کـنش کنشـگران از طریـق         

 درسـازي و خلـق نظریـه   پارادایم برساخت اجتماعی در این مطالعه منجـر بـه مفهـوم   

  شود.ارتباط با پدیده ازدواج زودهنگام می

  مالحظات نظري .3

دهـد.  ازدواج زودهنگام یک مسئله جهانی است و در بسیاري از نـواحی دنیـا رخ مـی   

هاي فرهنگی، اجتمـاعی، مـذهبی و قـومیتی هـر     سن اولین ازدواج با توجه به تفاوت

کنتـرل رفتـار جنسـی    ). در جوامع سـنتی،  Liversage, 2012( یردگجامعه شکل می

تواند منجر به ازدواج زودرس و کودك همسري شـود. درواقـع، والـدین از    دختران می

طریق ازدواج کودکان، سعی در تضمین امنیت جسمی و جنسـی دخترانشـان دارنـد.    

هـا عـدم   در جوامعی که کودك همسري شایع است، فشـار اجتمـاعی موجـود در آن   

). 45: 1396کنـد (مقـدادي و جوادپـور،    مت مـی شدت مـذ  ورسوم را به تطابق با آداب

هـا وجـود دارد   ها در ایـن فرهنـگ  هایی که در خصوص جنسیتها و تبعیضنابرابري

شود و در این شرایط آنان قادر نخواهنـد  شان میباعث محروم شدن دختران از حقوق

ــود کــه در خصــوص ازدواج و حقــوق جنســی  گیــري کننــد. چنــین شــان تصــمیمب

  تواند به کودك همسري منجر شود.یی میها نابرابري

بر اساس نظریه یادگیري اجتمـاعی باورهـا و اعتقـادات نادرسـتی کـه در بعضـی       

تواند در طرز نگرش ها در خصوص جایگاه زنان وجود دارد، از همان کودکی میخانواده

جنسی باشد. دیدگاه نابرابري  یرگذارعلیه زنان تأث یزآم افراد و ایجاد رفتارهاي خشونت

تر و منابع مادي و قدرت و فرصت کمتـري  معتقد است، زنان از پایگاه اجتماعی پایین

نسبت به مردانی با همان موقعیت اجتماعی برحسب طبقه، نژاد، شغل، قومیت، مذهب، 

تحصیالت، ملیت و یا هر ترکیبی از این عوامل براي ابراز وجود برخوردارند. این نابرابري 

هاي بیولوژیک یا شخصـیتی زن و مـرد اسـت. ایـن     و نه تفاوتحاصل سازمان جامعه 

پـذیري  ها را نیاز عمیق به آزادي، ابـراز وجـود و انعطـاف   دیدگاه مشخصه همه انسان

  ).624: 1395داند که از زنان سلب شده است (ریتزر، بنیادي می

پـذیري بـا الگوهـا،    پذیري جنسـیتی، فـرد در رونـد جامعـه    براساس نظریه جامعه
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رفتار اجتماعی مناسـب را   یجتدر شود، بههاي فرهنگی آشنا میگیريارها و جهتهنج

سـازد.  هاي اجتماعی، خود را براي آینده آمـاده مـی  و از طریق قبول نقش گیرد یفرام

پذیري و کنش متقـابلی کـه بـا والـدین، همسـاالن،      فرد در خانواده و از طریق جامعه

. بـا قبـول   گیـرد  یهـاي جنسـیتی را فرامـ   قشن یجتدر محله و محیط مدرسه دارد، به

-تعارضاتی که در این نقش وجود دارد، معموالً دختران کوچک از همان ابتـدا فرامـی  

سال همراه با پذیرش فرودستی به مـردان وابسـته    گیرند که نقش جنسیتی زن بزرگ

و  آموزند که مردان برتر از زنان هسـتند و بایـد بـه دنبـال امیـال     است. پسران نیز می

آرزوهاي خود باشند و براي کسب آن بتواننـد دیگـران را تحـت نظـارت قـرار دهنـد       

  ).139: 1397نژاد و نواح، (حیدري

زمان نظامی فرهنگی  کند که همصورت امري تحلیل می ، ازدواج را به1جسی برنارد

تعاملی هاي اي از تجربهها و هنجارها و مجموعهها، نظم نهادي، نقشاز اعتقادات، آرمان

براي هر زن و مرد خاصی است. ازدواج ازلحـاظ فرهنگـی تقـدیر مطلـوب زن و مایـه      

طور نهادي با اعتقاد به برخورداري مرد از اقتدار و آید. ازدواج بهرضایت زن به شمار می

طـور  دهد و زن مطیع اسـت. زن بـه  قدرت جنسی مرد منطبق است و مرد فرمان می

رتی، وابستگی، تعهـد بـه خـدمت خـانگی، عـاطفی،      قدهنجاري و اجباري متحمل بی

جنسی و دوري تدریجی از شخص جوان مستقل است. برنارد ازدواج را به نفع مردان و 

داند و معتقد است که زنان باید در پی رهایی از این وضعیت باشند. بـه  ضرر زنان می

شـد کـه زن و   نابرابر زناشویی بر روي دو جنس، زمانی متوقف خواهـد   یرعقیده او تأث

نهادي رایج رهایی یابند و ازدواجی را در پیش گیرند که با نیازها  یدوبندهايشوهر از ق

  ).627: 1395بهترین همخوانی داشته باشد (ریتزر،  یتشانو شخص

قـدرتی، سـلطه و انقیـاد دختـران در ازدواج      توانـد بـی   هایی که مـی  یکی از نظریه

در این نظریه قدرت  ) است.1960( 2الد و ولفرا تبیین کند، نظریه منابع ب زودهنگام

خانوادگی بستگی به منابع نسبی ماننـد سـطح    یرهايگ یمتصمنسبی زن و شوهر در 

 کنند. درآمد و تجاربی دارد که هر یک از همسران وارد ازدواج می تحصیالت، اشتغال،

رسـیدن  اش و یا براي  ین نیازهاي شریک زندگیتأمفردي که بیشترین منابع را براي 

به اهداف خانواده دارد، تعادل قدرت و به انقیـاد درآوردن را بـه سـمت خـود خواهـد      

گیري زناشویی ممکـن اسـت در    داشت. همچنین اهمیت منابع اقتصادي براي تصمیم

تواند ناشی از شـرایط   یمدرجه اول از دسترسی به منابع مالی نبوده و به همان میزان 

                                                        
1. Jessie Bernard 
2. Blood & Wolfe 
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گیري در خارج از  هاي بین فردي و تصمیم هارتهاي کسب تجربه در م سنی و فرصت

میرحسـینی و  باشـد (  -تواند نقش شخص را براي خانواده مفید کند که می ـخانواده   

  ).529: 1400 همکاران،

فایـده   –تحلیـل هزینـه    يازدواج برمبنـا  بـه  ،خود نظریه اقتصاديدر  1گري بگر

هـاي فرهنگـی و بـه دلیـل      وي صرف اینکه بگوییم افراد بـا تبیـین   زعم بهتوجه دارد. 

گیرند، درست نیسـت. بلکـه افـراد بـه علـت شـرایط        تصمیم می سلیقه در امر ازدواج

اند، در خصوص  هایی که با آن مواجه شده و محدودیت اند قرارگرفتهخاصی که در آن 

 فقـط  نهو (هاي خود   ي تصمیمافراد برا درواقعگیرند.  می  تصمیم ی مانند ازدواجمسائل

هاي اقتصادي)، یک قید بودجه انتزاعی، یک قیمـت ذهنـی و یـک منفعـت و      تصمیم

  کنند. گیرند و بر اساس همان رفتار می هزینه نهایی ذهنی در نظر می

  پژوهش . روش4

و بـر   گـردد  یت موضـوع پـژوهش بـازم   یـ هر پژوهشی به ماه یشناختاقتضائات روش

اتخاذ گردد. با توجه بـه اینکـه در    یروش مناسب یر موضوع خاصاساس آن باید در ه

این پژوهش، هدف بررسـی ذهنیـت کنشـگران از پدیـده ازدواج زودهنگـام اسـت، از       

شـده   رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی و روش کیفی براي اجراي فرآیند تحقیق استفاده

عنـاي ذهنـی   هـاي متقابـل و م  ها، کنشاست. هدف پژوهش کیفی فهم معناي انگیزه

پذیرند، یکی از مهـم هاي گوناگونی انجام میکنشگران است. تحقیقات کیفی به شیوه

اي، تولید تئوري از خالل بررسی اي است. هدف نظریه زمینهها، نظریه زمینهترین آن

ها است. بـر  مند دادهآوري و تحلیل نظامو مطالعه فرآیندهاي اجتماعی بر اساس جمع

وهش بر آن است تا با استفاده از رویکـرد تفسـیري، از طریـق ورود    این اساس، این پژ

به ذهنیت و نظام معنایی کنشگران، بـه فهـم از پدیـده ازدواج زودهنگـام در جامعـه      

  موردمطالعه برسد.

کـه ازدواج زودهنگـام در    جمعیت آماري موردمطالعه در این پژوهش زنانی است 

در حـین انجـام پـژوهش سـاکن      1400و در سـال   2سالگی داشـته  17تا  12سنین 

دختــر بودنــد. همچنــین در ایــن پــژوهش از شــیوه  روســتاي زیــودار شهرســتان پــل

                                                        
1. Gary becker 

اند که ازدواج زودهنگام ذکر است مقصود نویسندگان از جمعیت مورد مطالعه در این تحقیق افرادي بوده . قابل2

همچنین تعدادي از  شان کمتر از سن قانونی بوده است (زیر هجده سال).اند؛ یعنی در زمان ازدواج سنداشته

ها بـاالتر از سـن قـانونی بـوده اسـت؛ امـا        هاي مورد مصاحبه افرادي بودند که در زمان مصاحبه سن آننمونه

 مالك براي محقق سن زمان ازدواج بوده، این افراد نیز جزء جمعیت موردمطالعه محسوب شدند. که ییازآنجا
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ها بـا  گیري هدفمند، انتخاب نمونهگیري نظري و هدفمند استفاده شد. در نمونه نمونه

حداکثر نوسان و تنوع (انتخـاب مـواردي انـدك بـا بیشـترین تفـاوت ممکـن) انجـام         

شود. براي تحقق این طریق دامنه نوسان و تفاوت در میدان آشکار میشود. از این  می

هاي مختلف افـراد جمعیـت   هدف و دستیابی به زوایاي پنهان و تاریک پدیده، از تیپ

هاي گوناگون (طایفه)، باسواد و بی سـواد، مـذهبی و   آماري مثل افراد متعلق به گروه

هـا،  گیـري ي بـرخالف سـایر نمونـه   گیري نظـر شده. نمونه غیرمذهبی و غیره استفاده

گیرد که در خالل تحلیـل  زمان با فرآیند پژوهش و بر اساس مفاهیمی صورت می هم

گیري گیري تناسب دارد. در این شیوه، نمونهشوند و با نظریه در حال شکلآشکار می

رسد که اشباع نظري یک مقوله یا گروهـی از  و افزودن به اطالعات زمانی به پایان می

  د کاسته شود.یم جدیاز خلق مفاه یجتدر ) و بهFlick, 2010: 140وردها انجام شود (م

هـا در ایـن پـژوهش، مصـاحبه     آوري دادهتکنیک عمده مورد استفاده براي جمع 

ها ویـرایش و مستندسـازي شـدند و    عمیق بود. در هنگام تحلیل، در مرحله اول داده

شـد. کدگـذاري نظـري روشـی اسـت      سپس براي تحلیل از کدگذاري نظري استفاده 

اي منظـور تـدوین یـک نظریـه بـه روش نظریـه زمینـه       هایی که بـه براي تحلیل داده

 يمحـور  يباز، کدگذار ياند. در کدگذاري نظري از سه مرحله کدگذارگردآوري شده

ه و سـپس مقـوالت   یـ م اولیاستفاده شد. در کدگذاري بـاز مفـاه   یانتخاب يو کدگذار

ها کشـف شـد. در   ها و ابعادشان در دادهصهیشد، خص ییها، شناسابر آن یعمده مبتن

هــا گر براســاس خــواص آنیکــدیهــا بــه نــد اتصــال مقولــهیکدگــذاري محــوري فرآ

و  يسـاز کپارچـه ینـد  یانتخـابی جهـت فرآ   يها) تعیین گردید. از کدگـذار  رمقولهی(ز

موردنظر سعی  یکپارچگیه استفاده گردید. براي یها در جهت خلق نظرش مقولهیپاال

هـا  آید. همچنین در این مرحله سعی شد در دادهشد تعامل بیشتري با داده به وجود 

ش و بـاهم  یهـا را پـاال  هـا را کشـف، آن  ن مقولـه یوند بیم تا پیغرق و به تعمق بپرداز

 ه استخراج شود.یم تا در نهایت، نظریکپارچه کنی

  کنندگاناي مشارکت. مشخصات زمینه4-1

ف یشـود و در ادامـه بـه توصـ    یکنندگان ارائه ممشخصات مشارکت یکل ابتدا، جدول

م. الزم به ذکر است که افـراد نمونـه   یپردازیها مل مصاحبهیان و سپس تحلیپاسخگو

نفـر   2نفر بـی سـواد،    2مورد مطالعه سطح تحصیالت متفاوتی را دارند؛ از این تعداد 

 4نفـر و   1نفر، پایه هشتم  1فتم پایه پنجم نهضت سواد آموزي، متوسطه اول (پایه ه

نفـر فـوق    3نفـر دیـپلم) و    3نفر پایه دهم،  1نفر پایه نهم راهنمایی)؛ متوسطه دوم (
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سـال و   12کنندگان، کمترین سن ازدواج باشند. ازنظر سن ازدواج مشارکتدیپلم می

  سال است. 17باالترین سن ازدواج 

  کنندگانمشارکتک یو دموگراف یشناختتیفات جمعی: توص)1(جدول 

 شماره
  سن 

 شونده مصاحبه
 کد مصاحبه التیسطح تحص سن ازدواج

 p -01 پایه نهم راهنمایی 14 22 1

 p -02 بی سواد 13 20 2

 p -03 دیپلم 17 25 3

 p -04 بی سواد 12 17 4

 p -05 دیپلم 15 25 5

 p -06 فوق دیپلم 14 22 6

 p -07 پایه نهم راهنمایی 17 23 7

 p -08 پایه هفتم 13 24 8

 p -09 پایه هشتم 13 19 9

10 20 14 
  پنجم نهضت 

 سوادآموزي
010- p 

11 25 15 
پنجم نهضت 

 سوادآموزي
011- p 

 p -012 فوق دیپلم 12 23 12

 p -013 فوق دیپلم 17 23 13

 p -014 پایه نهم 14 24 14

 p -015 پایه نهم 13 22 15

 p-016 دیپلم 14 24 16

 p-017 پایه دهم 15 20 17
 

  پژوهش يهایافته. 5

بعد از استخراج و کدبندي مربوط به ذهنیت کنشگران از پدیده ازدواج زودهنگـام در  

مفهوم استخراج شد کـه در مرحلـه کدگـذاري محـوري در      48مرحله کدگذاري باز، 



 485  ولی بهرامی ♦ دختر ازدواج زودهنگام دختران شهرستان پل ادیمطالعه داده بن

بندي شدند. سپس در مرحله کدگذاري انتخابی در قالـب  مقوله عمده مقوله 13قالب 

ترسـیم و موردبحـث قـرار    » مثابه انقیـاد  ازدواج زودهنگام به«مقوله هسته یعنی یک 

هـاي متعـارف تحقیـق، واحـد     اي بـرخالف روش گرفتند. همچنین، در نظریـه زمینـه  

گیري نظري مبتنـی بـر نمونـه   تحلیل فرد نیست، بلکه مفاهیمی که در جریان نمونه

اند، هستند. مفاهیم اولیه نظري رسیدهگیري هدفمند از افراد مورد مصاحبه به اشباع 

زیر استخراج شدند؛ چی شـد بـه    و مقوالت عمده در این مطالعه در پاسخ به سؤاالت

ازدواج زودهنگام رسیدي؟ شرایط اونجا چطور بود که باعث شد زود ازدواج کنی؟ چه 

اي در این قضیه مؤثر بودن که باعث شد زودتـر ازدواج کنـی؟ مـوقعی    چیزهاي دیگه

هایی رو بکار گرفتی تا با ایـن قضـیه کنـار بیـاي؟     ه ازدواج زودهنگام کردي چه راهک

ازدواج زودهنگام چه پیامدهاي بر روي زندگیت داشته؟ و البته از سـؤاالت اکتشـافی   

کجا، چرا و چگونه نیز براي مشخص شدن ابعاد و عمق مسئله اسـتفاده شـد. جـدول    

 دهد.شده را نشان می مقوله هسته استخراجمفاهیم اولیه، مقوالت عمده و  2شماره 

  هاي عمده و مقوله هستهم، مقولهی: مفاه)2(جدول 

 مقوالت عمده مفاهیم اولیه

اولویــت بیشــتر نســبت بــه جــنس ذکــور در 

دختران نوجـوان،   شنوي حرفخانواده، باور به 

ارزش و معنا یافتن دختر با ازدواج، تابو بودن 

 ابراز عشق و عالقه

جمعی  ناخودآگاه

 جنسیتی
 علّیشرایط 

گر تمکن و تسهیل تأهلابزاري شدن ازدواج، 

 بار تکفل اقتصادي مثابه بهتملک، تجرد 

معاش اندیشی و محاسبه

 گراي

بخت و اقبال، قسـمت ازلـی، بخـت فـامیلی،     

 شانس محدود
 تقدیر گرایی

 ايشرایط زمینه

از دست دادن فرصت ازدواج، ترس از انتخاب 

 ترس از انگ اجتماعی ترشیدهواقع نشدن، 
 دلهره از تجرد قطعی

هـاي  محدودیت تحصیلی دختران، حساسیت

گرایــی، کنتــرل ناموســی، لجاجــت و تعصــب

بر بیرون رفـتن دختـران از خانـه،     ازحد بیش

 گیر درباره زن وپا دستباورهاي 

 مثابه بهنظارت اجتماعی 

 انسداد اجتماعی

فـل  ، پاسـخ بـه نیازهـاي    چشمی همچشم و 

 فورم و آنی، حسادت ورزیدن،
 گرشرایط مداخله جویانه ایستارهاي رقابت
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 مقوالت عمده مفاهیم اولیه

ــس  مقایســـه ــویی، حـ ــري جـ ــردن، برتـ کـ

 خودخواهی

بیکاري فارغ التحصیالن دانشـگاهی، کـاالیی   

 گراییشدن دانشگاه، مدرك

ناکارآمدي تحصیالت 

 دانشگاهی

آبرومندي، تـرس از ولنگـاري    منزله بهازدواج 

 اجتماعی

تور  منزله بهازدواج 

 اخالقی -هنجاري

 استراتژي سازگاري و تسلیم سازي کردنشنوي و مطیع بودن، عاديحرف

عدم ضـرورت تحصـیل، مدرسـه بـه معنـاي      

 متأهلاتالف وقت، قباحت تحصیل براي زن 
 بازدارندگی از تحصیل

 پیامدها

وابستگی به شوهر، تنبیه فیزیکـی، تحقیـر و   

 فحاشی
 پذیريسلطه و خشونت

روابط جنسی اجباري، خشونت جنسی، حس 

 تنفر از رابطه جنسی
 کشی جنسی هرهب

به آخر خط رسیدن، استیصال، ناامیدي، پوچ 

  انگاري، فکر به خودکشی،

عــدم تحمــل شــرایط موجــود، افســردگی و  

 اضطراب

 انگیزشی ـ بحران روحی

  

هاي عمده و مقوله هسته با ارجاع بـه درك و  به هر یک از مقوله اختصار بهدر زیر 

  شود.پرداخته می موردمطالعهدیدگاه افراد 

  مثابه انقیاد . مقوله محوري: ازدواج زودهنگام به5-1

اي مقوله است.» مثابه انقیاد ازدواج زودهنگام به« يمحور يدر کدگذار يمقوله محور

و نیـز جنبـه تحلیلـی داشـته     تواند کلیه مقوالت و مباحث فوق را پوشش داده که می

 یتـوان آن را هسـته اصـل   یبرخوردار بوده و مـ  یین مقوله از سطح انتزاع باالیباشد. ا

  کند:یم یتروا 15کننده شماره  کرد. مشارکت ین مرحله تلقیا يکدگذار

کنی دیگه خودت نیستی که شوهر دلخواه تو انتخـاب مـی  وقتی زود ازدواج می«

ــت نداشــتن  ــد مطیــع و   کنــی و همیشــه باب حــق انتخــاب غصــه مــی خــوري... بای

بردارش باشی. به نظرم دختري رو کـه زود شـوهر میـدن بایـد همیشـه فقـط        فرمان

  ».ها و امیال شوهرش رو برآورده کنه و این یعنی اسارتخواسته
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ر مطرح شـد کـه بـا توجـه بـه      یز يهاپرسش يمقوله محور ين مرحله، برایدر ا

ن یـ ها پاسخ داده شـود. ا  ، به آنيل مجدد و بازپروریتحلز یو ن یمرحله قبل يکدگذار

هسـت؟   يزهایده چه چین پدیبه وجود آورنده ا یعلل شرط«اند از:  ها عبارتپرسش

گـر بـه وجـود    ط مداخلـه یست؟ شرایده چین پدیبه وجودآورنده ا يهانهیا زمینه یزم

ن یشود؟ و ایم یده در کدام کنش و راهبرد متجلین پدیده کدامند؟ این پدیآورنده ا

  ».به دنبال دارد؟ يامدهایده چه پیپد

  . شرایط علّی5-2

  . ناخودآگاه جمعی جنسیتی5-2-1

هاي جمعـی  ها و طرحوارهمنظور از ناخودآگاه جمعی جنسیتی مجموعه باورها، ارزش

یابـد. ایـن   و از نسلی به نسل دیگـر تـداوم مـی   هستند که در بستر زمان شکل گرفته

هـا و  وارههـاي افـراد در ارتبـاط هسـتند و حـاوي کـنش      ها بـا عـادت  باورها و ارزش

اي است که به تداوم تبعیض جنسیتی در بسـتر یـک فرهنـگ    زدهکردارهاي جنسیت

هاي اجتماعی که بیانگر این موضوع است، اولویـت و توجـه   کی از واقعیتیانجامد. می

انواده پـدري اسـت.   بیشتر نسبت به جنس ذکور و محروم کردن دختران از ارث در خ

بردن دختران پذیرفته شده و زنان و دختران نیـز آن را  در نگاه و باور جمعی منع ارث

دانند. اگر شنیده شود که دختر یا زنـی درخواسـت   یک امر مسلم و پذیرفته شده می

اسـت کـه انگـار وي     اي گونه بهارثیه و سهم نموده نحوه مواجهه دیگران با این مسئله 

ــه شــده اســت.   هنجارشــکنی و نقــض ارزشمرتکــب خطــا،  ــر جامع ــاي حــاکم ب ه

  کند:روایت می 4شماره کننده  مشارکت

بیـنم کـه در بیشـتر مواقـع پـدرم بـه       کنم، میکه به گذشته خود نگاه می اآلن«

مـی  هـا  آنکرد و در بسیاري از مواقع به طرفداري کـردن از  برادرانم بیشتر توجه می

آوردند... زندگی خـوبی  نمی حساب بهداد، انگار ما را آدم می ها آنو حق را به پرداخت 

کنم اگر از خانوادهمان ندارد و فکر میندارم و شوهرم درآمد کافی براي معاش زندگی

  ».ام درخواست ارث کنم، دیگر با چه رویی باید برم خانه پدري

زش و هاي دیگري که در ناخودآگاه جمعی جنسیتی وجـود دارد، ار یکی از انگاره 

فرهنگـی   ازلحـاظ ازدواج  1جسی برنـارد  زعم بهمعنا یافتن دختران با امر ازدواج است. 

طور نهادي با اعتقاد به آید. ازدواج بهتقدیر مطلوب زن و مایه رضایت زن به شمار می

                                                        
1. Jessie Bernard 
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دهـد و  برخورداري مرد از اقتدار و قدرت جنسی مرد منطبق است و مرد فرمـان مـی  

قدرتی، وابستگی، تعهـد بـه   و اجباري متحمل بی يهنجارطور زن مطیع است. زن به

 اسـت تـدریجی از شـخص جـوان مسـتقل      يخدمت خانگی، عـاطفی، جنسـی و دور  

  ).627: 1395(ریتزر، 

شدن، کسـب   تر بزرگدر باور جمعی این زنان، زودتر ازدواج کردن دختران نشانه 

اعتماد و موردتوجه قرار گرفتن آنان است. این تمایل به ازدواج کردن زودتر دختـران  

در گفتگو و تصورات جمعی مادران نیز مشهود اسـت. در بـاور و زیسـت جهـان ایـن      

ایجـاد مـی   هـا  آنمادران، داماد گرفتن نوعی ارزش، منزلت و پرستیژ اجتماعی بـراي  

هـا  که زنان در این خـانواده  اند شده بزرگهایی خانوادهکند. همچنین دخترانی که در 

منوط به کارهـاي خـانگی یـا     ها آنندارد و به رسمیت شناختن  اي شده تعریفجایگاه 

هاي جـایگزینی از قبیـل ترغیـب و تشـویق دختـران بـه       است؛ مکانیسم آوري فرزند

بـا   چراکـه ارد؛ وجـود د  هـا  آنازدواج زودهنگام براي ابراز وجـود و جایگـاه اجتمـاعی    

کند. این مسئله هم ازدواج زودتر دختر، مادر مقبولیت اجتماعی بیشتري را کسب می

جنس بودن با دختر و هـم بـه لحـاظ شـرایط جدیـدي کـه ایـن پیونـد         به لحاظ هم

  کند، قابل توضیح است.زناشویی در خانواده ایجاد می

مـن نظـر خواسـتند،    من وقتی اولین خواسـتگار بـرایم اومـد و پـدر و مـادرم از      «

ام دارم. تصمیم و نظر مـن بـراي   احساس کردم من هم هستم و جایگاهی در خانواده

تـوانم حـرف   خـانواده مـی   ترهـاي  بزرگدیگران مهم شده و احساس کردم مثل سایر 

کننده  مشارکت». بزنم... تازه یک فردي پیدا شده که حاضره به خاطرم هر کاري بکنه

  .15شماره 

حاکم موجـب شـده اسـت کـه      یهاي فرهنگنشستها و تهنگارههمچنین وجود ا

دختران کمتر بتوانند احساس، عالقـه و تجربـه عشـق و دوسـت داشـتن خـود را بـا        

ها در شرایط امـروزي موجـب   خانواده در میان بگذارند. عالوه بر این، وجود این انگاره

ج را در یـک نفـر   شده است که این دختران پیوند دیرینه رابطه جنسی، عشق و ازدوا

هـا تقریبــاً  هـاي شــهري ایـن انگــاره  در ســایر فرهنـگ  کـه  درحــالیجسـتجو کننـد،   

ضـمن تجربـه    تواننـد  مـی  عنی برخی جوانـان در جامعـه شـهري   ی ؛است شده تفکیک

در آینده ازدواج دائم داشته باشند و محدودیت کمتـري بـراي   » زناشویی ارتباط فرا«

دارند. در این شرایط دختران با تقدسـی کـه    تجربه روابط عاطفی، جنسی و زناشویی

از قبیل؛ شرایط سـنی نامناسـب    یها و تعارضاتبراي مفهوم عشق قائل است با ناکامی

(پایین بودن سن ازدواج براي دختر)، فقر شدید خانواده و عدم توانایی مـالی و حرفـه  
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عالقه و میل نوجوانان و  برخالفهاي تحمیلی اي خانواده براي شروع زندگی و ازدواج

بنابراین بسیاري از دختران نیازهاي عاطفی، جنسی و عشقی  ؛شوندجوانان مواجه می

 7کننده شماره کنند و امکان ابراز آن را نخواهند داشت. مشارکتخود را سرکوب می

  کند:چنین روایت می

م، نمـی اي بهش نداشتوقتی پسر عموم به خواستگاریم اومد هیچ عشق و عالقه«

توانستم بگم من عاشق پسر دیگـري هسـتم و او را دوسـت دارم. احسـاس خـواهري      

ام بـا پسـر عمـوم    و اصـرار خـانواده   اجبار بهنسبت به پسر عموم داشتم... بعد از مدتی 

  ».ازدواج کردم

  از تجرد قطعی. دلهره 5-2-2

بـه ازدواج   ید چنـدان یـ از ازدواج است که در آن افـراد ام  یمنظور از تجرد قطعی، سن

ار کم است. ترس از تجرد قطعی ایـن بـاور   یبس ها آنن یت در بیندارند و احتمال زوج

هاي ازدواج را از دست داد. ترس از کند که نباید فرصترا در فضاي خانواده ایجاد می

کند که بـا بـاال آمـدن سـن ازدواج ایـن      روانی براي فرد ایجاد می بار یکتجرد قطعی 

در سـنین   کـه  هنگـامی د. همچنین عدم تمایل دختر بـه ازدواج،  شوترس مضاعف می

 احتمـاالً کند که پایین خواستگارهاي متعددي دارد، این تصور را براي عامه ایجاد می

دختر مشکلی دارد و این امر در تصمیم والدین براي زودتر شـوهر دادن دختـر نقـش    

  کند:روایت می 5شماره کننده  دارد. مشارکت

سـال ازدواج   25در منطقه ما چون سن ازدواج پایین است، دختري که تـا زیـر   «

باید خودش رو براي تجـرد قطعـی آمـاده کنـه... نگـاه خـوبی بـه ایـن          احتماالًنکنه، 

بـراي همیشـه مجـرد     يترسـیدم کـه نکنـه روز   دختران وجود نداره و من از این می

  ».بمونم

ناشـی از ازدواج نکـردن و بـا     1ترشیدگیترس دختران نوجوان از انگ و برچسب 

هـاي کالمـی بـه    باال رفتن سن و تجرد قطعی نیز وجود دارد. ایـن نـوع نگـاه و انـگ    

دختران مجرد بیشتر در زمان خشونت علیه آنان و یا در زمان خواسـتگاري مشـاهده   

شود. در شرایطی که دختر قصد ازدواج زودهنگام ندارد، اطرافیان وي را در قیـاس   می

شـود کـه دختـران از تـرس ایـن      دهند و این موجـب مـی  ا دختران ترشیده قرار میب

  هاي اجتماعی و رهایی از آن زودتر به ازدواج زودهنگام تن دهند. انگ

                                                        
گ  » یردخترپ«اند و در اصطالح  داده فرصت ازدواج را ازدست . در زبان محلی به دخترانی که1 هستند، معموالً اـن

 شود.زده می» ده بو منه«
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فرصـت ازدواج رو از   هـا  تـاون هاي ما دو دختر دارد کـه یکـی از   یکی از همسایه«

تـو  ». ده بومنه«او میگن  دست داده، وقتی اختالف خانوادگی پیش میاد، بردارانش به

دیـدم کـه   کردي... وقتـی ایـن رو مـی   اگه خوب بودي مثل بقیه دخترا زود شوهر می

هایی رو بایـد متحمـل بشـه تصـمیم گـرفتم زودتـر       ها و توهیندختر مجرد چه انگ

  ).8شماره کننده  مشارکت»(ازدواج کنم

  اي. شرایط زمینه5-3

  اجتماعیانسداد  مثابه به. نظارت اجتماعی 5-3-1

هـایی  (ابـزار و روش  اسـت اي هـاي غیررسـمی و بازدارنـده   منظور استفاده از مکانیسم

منفی) که در جهت انطباق بیشتر دختران با انتظارات خانواده یا اطرافیان بکار گرفتـه  

شود. در این شرایط نظارت اجتماعی با بکار گرفتن قدرت و فشار هنجاري موجب می

یکی از مصـادیق عینـی    .شودآزادانه دختران با اعضاي جامعه میممانعت از تعامالت 

این واقعیت محـدودیت تحصـیلی دختـران اسـت. ایـن محـدودیت از طـرف والـدین         

(مدرسـه یـا دانشـگاه)     تحصیلشـان پدران به خاطر دوري دختـران از محـل    خصوصاً

قبـل از  گردد. همچنین والدین با گذاشتن شروطی از قبیل ازدواج دختـران  اعمال می

دانشگاه رفتن موجب مخدوش کردن انتخاب آزادانه دختران بـین ادامـه تحصـیل یـا     

  کند:روایت می 3شماره  کننده مشارکتشوند. ازدواج می

دبیرستانمون بودم، وقتی خرداد قبول شدم و دیـپلم   هاي شاگرداولیمن یکی از «

م گفـت اگـه   شـوهرمه... پـدر   اآلنگرفتم از شانس من خواستگاري هـم داشـتم کـه    

بـا ازدواج کـردنم دیگـه     متأسـفانه میخواي بري دانشگاه برو، ولی قبلش ازدواج کـن.  

  ».نتونستم ادامه تحصیل بدم

 روابـط  در انسـداد  موجـب  کـه  دیشـد  یاجتمـاع  نظـارت  قیمصـاد  از گـر ید یکی

. اسـت  یافراط شکل به یناموس يهاتیحساس و تعصبات گردد،یم دختران یاجتماع

 یمـذهب  و یعرفـ  ،یبـوم  فرهنـگ  در شـه یر که ياعتقاد و یفرهنگ يباورها به توجه

ـ ا. دهدیم نشان را یناموس يهاتیحساس دارد، جامعه  کرامـت،  حفـظ  بـر  باورهـا  نی

 نظـارت  شـده  موجـب  نیـ ا و دارد تأکیـد  دختـران  یپـاک  و تقـدس  شرافت، ت،یثیح

 يهانظارت يامدهایپ از. باشد داشته وجود دختران بر يشتریب تیحساس و یاجتماع

 و خانه از دختران رفتن رونیب در تیمحدود جادیا دختران، به نسبت دیشد یاجتماع

  .است یاجتماع روابط در دخترانيآزاد سلب
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، هـاي بیشـتري وجـود داره   کنم نسبت به دختـر مجـرد حساسـیت   من فکر می«

بودن این خوبی رو داره که دیگر کمتر تحت مراقبت و نظارت هستی... وقتـی   متأهل

گفت: دخترم کاش زودتر شوهر کنی، چون نگـران آبـروي   مادرم می دائماًمجرد بودم 

  ).14کننده شماره مشارکت»(خانوادمون و پاك موندن تو هستم

  اخالقی ـ تور هنجاري منزله به. ازدواج 5-3-2

کند که افراد را از مخاطرات عنوان یک ابزار و تور ایمنی عمل می ازدواج بهباور به اینکه 

منزله  کند. یکی از مصادیق ازدواج بههاي موجود و نابهنجار در محله حفظ میو آسیب

ها از طریق ترغیب دختران به تور هنجاري و اخالقی ترس از آبرو است. درواقع، خانواده

ت دختران از انحرافات اخالقی، روابط جنسی نامتعارف ازدواج زودهنگام سعی در حفاظ

و رعایت هنجارهاي جنسی براي حفظ آبروي خانوادگی خود هستند. در این نوع نگاه 

توانـد آبـروي   هـا از طریـق شوهرانشـان مـی     ازدواج کردن زودتر دختران و کنترل آن

  کند:روایت می 9کننده شماره  خانوادگی را حفظ کند. مشارکت

گفت: بیشتر مواظب ترسید که نکنه اتفاقی برام بیافته. بهم میمادرم می همیشه«

با آبـرو زنـدگی کـرده... بـه نظـرم موضـوع حفـظ آبـروي          عمر یکخودت باش بابات 

هـا بـا اولـین خواسـتگار شـوهر       خانوادگی از ناحیه دختران جوان موجب شده که آن

  ).15شماره کننده  مشارکت»(کنن

گذاریم، براي غیرت و شرف اسـت.  ي سردي و گرمی پا نمیپدرم میگه شلوار برا«

» م، چون روي ناموس و شـرف و حیثیـت غیـرت داریـم    یددخترمان را زود شوهر می

  ).1کننده شماره  (مشارکت

اخالقی، ترس از ولنگاري اجتماعی  -منزله تور هنجاري از مصادیق دیگر ازدواج به

سـاز روابـط جنسـی نامتعـارف و     نـه توانـد زمی ولنگاري اجتمـاعی مـی   دختران است.

هاي اجتماعی زنی و انگانحرافات اخالقی دختران باشد. از پیامدهاي این امر برچسب

تواند آبروي خانوادگی و هویـت  است که می» هرزه«و » آبروبی«، »خانوادهبی«مانند؛ 

ي بـراي  ها ازدواج زودهنگام را راهکارها را مخدوش کند. درواقع، خانواده اجتماعی آن

  دانند.شان و پیامدهاي آن میپیشگیري از ولنگاري اجتماعی دختران

نسبت به دختـران مجـرد نگـاه خـوبی وجـود نـدارد. ایـن دختـران معمـوالً بـا           «

هـا نگـاه    اي رابطه دارن و مردم به چشم خوب به اونپسر یا افراد متأهل غریبه دوست

دیـد  ها رو میحساب میان... وقتی پدرم این واقعیت به آبرو یخانواده و ب یکنن و بنمی

  ».تصمیم گرفت که زودتر شوهر کنم تا عاقبتم مثل این دختران نشه
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  . تقدیرگرایی5-3-3

روهـا و عوامـل   یده ازدواج را بـه ن یـ اسـت کـه پد   يمثابـه اعتقـاد فـرد    تقدیرگرایی به

میتصـم  يدرك فـرد بـرا   یدهد و موجب ناتوانیکال نسبت میزیعه و متافیماوراءالطب

مثابـه ارزش   ) تقدیرگرایی را به1976( 1شود. مانفردینده میگیري در امر ازدواج در آ

هـاي خاصـی   داند که جامعه آن داراي ویژگـی و اعتقادي فرهنگی، خاص جوامعی می

). 125:1393است؛ در این جوامع عرف بر قانون غلبه دارد (نیـازي و شـفاهی مقـدم،    

دهنده تقدیرگرایی در جامعه موردمطالعه اعتقاد به بخت و اقبال  شانکی از مفاهیم نی

در امر ازدواج است. افراد با اعتقاد به بخت و اقبال نیک و یا بد خود امـر ازدواج را بـه   

دانند. همچنین ایـن تقـدیرگرایی بـه تسـهیل در امـر      نیروهاي فرا انسانی مرتبط می

  کند:روایت می 17 کننده شماره . مشارکتکند یازدواج کمک م

شه اون تغییر داد. من بـه بخـت در ازدواج   وقتی بخت و اقبال سراغت بیاد، نمی«

اعتقاد دارم... موقعی که ازدواج کردم یادمه دوتا گیاه بهم گره زدم تـا بخـت و اقبـالم    

هـا بـه روت بـاز    باز بشه. به نظرم اگه سوار بر بخت و اقبال نیک بشی در خوشـبختی 

  ».یعنی بخت و اقبال داشتنشده، ازدواج 

است. در ایـن  » تقدیرگرایی«بخت فامیلی و شانس محدود یکی از مصادیق عینی 

عینـی بخـت   از مصـادیق   هـا  آنزمینه ازدواج دختر عمو و پسر عمـو و وصـلت ازلـی    

نوعی از انسداد در سرنوشت افراد نقش بازي کرده  منزله بهفامیلی است. بخت فامیلی 

یراث خانوادگی و انسجام درون فامیلی در محدوده گروه خانوادگی حفظ م منظور بهو 

گردد. بر این اساس گرچه دختر هنوز شرایط سنی الزم بـراي ازدواج را دارا  اعمال می

کننـد،  تقدیرگرایی و بـاور بـه بخـت فـامیلی سـعی مـی       برمبناينیست، اما والدینش 

چنـین   4شـماره   کننـده  مشارکتي دخترشان را از دست ندهند. شانس محدود شده

  کند:روایت می

زایـی میـاد،   شی تاته«کرد: المثل رو برام بازگو مییادمه پدرم همیشه این ضرب«

یعنی ازدواج با فامیل بهتـره تـا بـا غریبـه. بـراي اینکـه مـن رو         ؛»جفته جگایی میام

متقاعد کنه تا با پسر عمـوم ازدواج کـنم، گفـت: فامیـل اگـه گوشـت هـم و بخـورن         

شکنن. دخترم بخت فامیلی حکم ازلی است و این یـک شانسـی   ان هم رو نمیاستخو

  ».شهکه نصیب هرکس نمی

                                                        
1. Monfred 
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  اي. شرایط مداخله5-4

  جویانه. ایستارهاي رقابت5-4-1

مقایسـه   برمبنـاي هـاي ذهنـی   مواضعی که افراد بر اساس اطالعات، شناخت و ارزش

را  هـا  آن لزومـاً کننـد و  کردن، حس برترجویی و حسادت نسبت به دیگران اتخاذ می

کنند. یکی از مصادیق ایستارهاي رقابت جویانـه مقایسـه کـردن و چشـم و     ابراز نمی

گـذاري از طریـق مقایسـه کـردن دختـران نسـبت بـه        ایجـاد ارزش  است. چشمی هم

را در  جـویی  برتري، ضمن اینکه حس رقابت و اند کرده ازدواجهمساالن خود که زودتر 

دغدغه و تالش فرد را براي زودتر ازدواج کردن را نیـز بـه دنبـال     کند،آنان ایجاد می

توانـد زمینـه تقلیـد کورکورانـه و اثرپـذیري از      این مقایسـه کـردن مـی    درواقعدارد. 

 کننـده  مشـارکت دیگران براي زودتر ازدواج کردن را به دنبال داشته باشد.  هاي کنش

  گوید:می 7شماره 

گفت: ببین دختر فالنی سـنش  بهم می دائماً کرد، مادرموقتی دختري شوهر می«

داري هم بلده و کار خونه رو هم انجام میده، اما تو چی... وقتی از تو کمتره و تازه بچه

کردم که ارزش دختر به شـوهر داشـتنه و اگـه    شنیدم احساس میها رو میاین حرف

  ».کننمیزودتر سرو سامان بگیرم، حداقل کمتر مادر و اطرافیانم من و تحقیر 

نسبت به دیگران است. » حسادت ورزیدن«کی دیگر از ایستارهاي رقابت جویانه ی

ها بیشتر تمرکز دارد و خواهـان چیـزي   فرد با مقایسه دیگران با خود روي زندگی آن

بنـابراین تحـت ایـن شـرایط      ؛کنـد است که کمبود آن را در زندگی خود احساس می

هـاي  آنی و فوري خود هستند و کمتر به فرصـت  افراد بیشتر دنبال پاسخ به نیازهاي

و  مـدت  کوتاهپردازند. یکی از این نیازها که در داشته باشند می توانند میکه در آینده 

گیرنـد، تشـویق و ترغیـب دختـران بـه ازدواج      ورزي بکـار مـی  براي کاهش حسـادت 

  زودهنگام است.

تقـدم اگـه دختـر    زندگی باید دید که رفیقت چگونه وضـعیتی داره. مـن مع   در«

توجـه باشـد عقـب مـی مانـد. وقتـی       بلد نباشد و به زندگی دیگـران بـی   1داريهمال

همسال من شوهر کرد گفتم مگه اون چه قابلیتی داره که من ندارم... والـدینم دائمـا   

می گفتن ببین فالن دختر نیم قد تو نیست ولی شوهر کرده و اهـل زندگیـه. بعـض    

  ».شدها نسبت بهش حسودیم میوقت

                                                        
. این مفهوم بیشتر از طرف والدین براي ترغیب فرزندان براي ایجاد حس رقابت از طریق مقایسه با دیگرانی که 1

 شود.اند، بکار گرفته میچیزي به دست آورده
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  . ناکارآمدي تحصیالت دانشگاهی5-4-2

و  ییگرا وع مدركیل، شیتحص يمتماد يها سال یبه اشتغال پس از ط یابیعدم دست

 یالت دانشـگاه یشدن تحصـ  ییل کسب علم در کنار کاالیاز قب یفقدان اهداف متعال

است نه از دانشجو یافت هزیدر يبرا ین صرفاً محلین معنا که دانشگاه ازنظر والدی(بد

را فراهم کرده کـه از   ي)، بسترشود یداده نمبه افراد آموزش یو در آن مهارت تخصص

یاد مـ یـ ن و فرزندانشـان  یوالد يبرا یالت دانشگاهیتحص يآن تحت عنوان ناکارآمد

بیکـار   یالنالتحص شود. از مصادیق ناکارآمدي تحصیالت دانشگاهی افزایش تعداد فارغ

فایـده در زمینـه    ـ  اقتصادي و بحث هزینـه  یدانشگاهی است. وقتی خانواده دور نمائ

کند، هزینه کردن خانواده براي تحصیالت تحصیالت دانشگاهی فرزندان را ترسیم می

هـاي معیشـتی و اقتصـادي    فقـط هزینـه   کـرده  یلدانشگاهی و بیکاري فرزندان تحص

این انتظـارات خـانواده از تحصـیالت دانشـگاهی     را بیشتر کـرده اسـت؛ بنـابر    خانواده

فرزندان براي رفع نیازهاي شـغلی آنـان در آینـده همخـوانی نـدارد. در ایـن شـرایط        

گیرند که اگر فرزند دخترشان زودتر ازدواج کند و بـراي تحصـیالت   والدین نتیجه می

  کند:روایت می 5شماره کننده  وي هزینه نکند، بهتر است. مشارکت

سال تحصیل در دانشگاه اآلن بیکـاره و هـیچ درآمـدي نـداره...      6بعد از برادرم «

بود... اآلن مثل بقیه باید بیل دستش بگیـره   فایده یپدرم میگه هر چی هزینه کردم ب

کـنم بـه جـاي اینکـه پـولم و میـدادم       کنه. اون میگه دیگه اشـتباه نمـی   يو کشاورز

مـون  بیکار منطقـه  هاي کرده یلی تحصدادم... وقتدانشگاه زودتر باید سرو سامانش می

  ».بینم به بابام حق میدمرو می

  يگراندیشی و محاسبه. معاش5-4-3

گیري در امـر  گري این است که کنشگران با تصمیماندیشی و محاسبهمنظور از معاش

مندي مالی اقتصادي درصدد بهره -گري عقالنیازدواج در سنین کودکی و با محاسبه

یـک کـنش    مثابـه  بهج براي خود و فرزندان هستند. در این فرآیند ازدواج از امر ازدوا

فایده است. یکی از  -گیري کنشگران مبتنی بر هزینه اي مدنظر بوده و تصمیممبادله

مصادیق عینی این تعریـف، ابـزاري شـدن ازدواج اسـت. در اینجـا ازدواج زودهنگـام       

اقتصـادي خـانواده    يخانواده و دورنما هايابزاري براي کاهش هزینه منزله بهفرزندان 

ها، هزینه کردن خانواده براي تحصیالت شود. در باور و نگاه خانوادهدر نظر گرفته می

را بیشتر کرده اسـت؛   هاي معیشتی و اقتصادي خانوادهدانشگاهی فرزندان فقط هزینه
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اي معیشتی بنابراین انتظارات خانواده دیگر با تحصیل و کسب مدرك براي رفع نیازه

خود  فایده -و توجه به هزینه ییگراهمخوانی ندارد؛ در این شرایط خانواده با محاسبه

هایی از قبیل تحصیالت، ایاب و ذهاب، کند از طریق ازدواج زودهنگام هزینهسعی می

  خانه فرزندان و... را از سر راه خود بردارد.اجاره

اقتصادي تأهل زودتر فرزندان  ـ  نیها با محاسبه عقالهمچنین بسیاري از خانواده

کنند. درواقع متأهل شدن زودتر فرزندان تمکن و تملک فرزندان تلقی می یلگررا تسه

مـادي بـراي    یلگرتوانـد تسـه  دهـد، مـی  هاي خانواده را کاهش میضمن اینکه هزینه

  فرزندان نیز باشد.

ود نگاه میهاي خخواستم شوهر کنم، به زندگی هم سن و سالیادمه وقتی می«

دیدم که هر کدوم زودتر شوهر کردند و رفتن خونه بخت و فرزنـدي هـم   کردم و می

گفت: ببین اگـر زودتـر   داشتند و هم صاحب ماشین و صاحب خونه شدن... مادرم می

گیري و دیگـه وابسـته مـن و پـدرت نیسـتی و تـو خونـه        شوهر کنی، سروسامان می

  )7شماره کننده  مشارکت»(نیکخودت هر طور که دلت بخواد، زندگی می

مثابه بار تکفـل اقتصـادي    اقتصادي به -همچنین تجرد دختران با محاسبه عقالنی

موجـود، در خانـه مانـدن     يط اقتصـاد یواسـطه شـرا   ها بهتوان گفت خانوادهیاست. م

 یل بـار مـال  یقلمداد کرده و در جهت تقل يمنزله سربار اقتصاد را به يدختر و تجرد و

رش خواسـتگار،  یش برآمده و با پـذ یخو يف اقتصادیکردن از وظا یفرزند و شانه خال

گردند؛ بنابراین مجرد مانـدن دختـر   یم يبر دوش همسر و ین بار مالیسبب انتقال ا

کنــد کــه بــاري بــر دوش خــانواده اســت. ایــن احســاس و ادراك را در او ایجــاد مــی

  گوید:می 16شماره کننده  روایت

ختر مجرد ذهنیت خوبی وجود نـداره... وقتـی مـن دختـراي مجـرد      نسبت به د«

کردند کـه اگـر خواسـتگار    ها بهم توصیه میدیدم، بعضی وقتبزرگتر از خودم رو می

برات اومد نکنه ردش کنی، چون ممکنه فردا از طرف نزدیکترین دوسـتانت یـا حتـی    

خته احساس کنی بسیار س». 1ده بو منه«خانوادت تحقیر و سرزنش بشی و بهت بگن 

  ».که سربار خانوادت هستی

  . استراتژي5-5

هاي انفعالی یا ها، کنشتاکتیک یريکارگ اي موجب بهاي و مداخلهشرایط علّی، زمینه

                                                        
داده و  مفهوم یک انگ اجتماعی است که از طرف اطرافیان نزدیک به دختري که فرصت ازدواج رو ازدست . این1

 شود.کند، گفته مینسبت به دیگران دیرتر ازدواج می
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شـود. نحـوه   اي در دختران براي مواجهه با پدیده ازدواج زودهنگـام آنـان مـی   فعاالنه

م و سـازگاري اسـت. ایـن    مواجهه بیشتر دختران بـا پدیـده ازدواج زودهنگـام تسـلی    

از  یهیو بـد  یعـ یطب يعنـوان امـر   عنوان نوعی باور جمعـی و بـه   دختران ازدواج را به

گیرند. کنند و راهبرد تسلیم و پذیرش را بکار میخود درك می يهاي جامعهتیواقع

شرایط اجتماعی و جایگاه فرودستی دختران در خانواده موجب شده که کمتر فرصت 

انتخاب و مخالفـت در امـر ازدواج بـراي رسـیدن بـه شـوهر دلخـواه از        زنی، حق چانه

خودشان نشان دهند. این دختران پس از ازدواج نیز براي حفظ بنیان خانواده و ترس 

هایی که پس از طالق ممکن اسـت متحمـل آن شـوند، سـعی در     ها و برچسباز انگ

  پذیرش و سازگاري با شرایط را دارند.

کـردم... احسـاس کـردم    رام اومد، اصالً به ازدواج فکر نمـی من وقتی خواستگار ب«

سـت. بـا خـودم    یبیشتر نظر پدر و مادرم مهم است و نظر و عالقه من چنـدان مهـم ن  

گفتم: اگه بگم قصد ازدواج ندارم چی میگن؛ گفتم ممکنه بگن عاشق یک پسر دیگـه  

الف هستم و یا دختر خودسري هستم که بزرگ کوچکی سـرش نمیشـه... مـن بـرخ    

  ».میل باطنی راهی جز قبول کردن نداشتم

  . پیامدها5-6

هـایی کـه   گـر و اسـتراتژي  اي، شـرایط مداخلـه  کنش شرایط علّی، شرایط زمینهبرهم

انجامد و منجر به گیرد و به بروز و شیوع کودك همسري میپیرامون پدیده شکل می

  به شرح ذیل است.شود که ظهور پیامدهایی می

  بازدارندگی از تحصیل. 5-6-1

نیز بر این بـاور   1کودك همسري منع از تحصیل دختران است. گود کی از پیامدهايی

کننـد و دانـش و مهـارتی در    ران ترك تحصیل مـی تاست که با ازدواج زودهنگام دخ

کننـد، در برسـاخت هویـت خـود بـا مشـکل مواجـه شـده و بـا          زندگی کسـب نمـی  

). گـذر  60:1382شوند (گـود،  نفس پایین متکی به دیگران می و اعتمادبه اعتمادي یب

 یهـاي متـأهل  دختران مستلزم پذیرش نقـش  یاز دوره مجردي و ورود به دوره متأهل

است. انتظارات نقشی از این دختران بیشتر در قالب وظایف زناشـویی و فرزنـدپروري   

ر بالفاصله پس از ازدواج توسـط  است تا ایفاي نقش دانش آموزي. بسیاري از این دخت

شوند؛ بنابراین، دختـران از نقـش دانـش آمـوزي     شوهران از رفتن به مدرسه منع می

                                                        
1. Goode 
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تـرك   یـت شـوند و درنها از نقـش تحصـیلی مـی    یزدگ گیري گرفته و دچار دلفاصله

  کند.روایت می 9کننده شماره  کنند. مشارکتتحصیل می

بـه درس و مدرسـه عالقـه داشـتم، ولـی       آموز بسیار زرنگی بودم و بااینکه دانش«

وقتی ازدواج کردم، شوهر و پدرشوهرم گفتن: دیگه مدرسه نـرو. خوبیـت نـداره یـک     

ام بـه مدرسـه رفـتن    کم انگیزه و عالقهدختري که شوهر داره بره مدرسه. من هم کم

  »کم شد تا اینکه دیگه سر جلسه امتحان نرفتم

  پذیري. سلطه و خشونت5-6-2

ورزي مردانه یک امر بدیهی اسـت و خشـونت   یطلب و تفکرات جمعی قدرت در باورها 

ورزي مـردان از زنـان جـوان انتظـار     بخش جدانشدنی آن اســت. در مقابل خشـونت 

مردان باید به موقعیت فرودستی  يورز رود. در کنار خشونتفرمان بردن و تمکین می

درت و جایگـاه آنـان در   ها اشاره کـرد کـه بـه تضـعیف قـ      زنان و پایین بودن سن آن

) باال بودن سن، سـطح تحصـیالت و   1960زعم بالد و ولف ( شود. بهخانواده منجر می

هـا و  عنوان یک منبع جهت رسیدن به اهداف، نیازهـا، خواسـته   درآمد پایگاه شغلی به

کنـد و  عالیق فرد در مقابل فردي که چنین منابعی در اختیار ندارند، مانع ایجاد مـی 

شود. لذا سن پایین دختران در هنگـام ازدواج  نوعی اعمال قدرت محسوب میاین امر 

مردان و جایگاه فرودسـتی   یطلب و باور به قدرت طرف یکو ترك تحصیل زودهنگام از

شـود.  پـذیري آنـان مـی   زنان جوان از سوي دیگر موجب پـذیرش سـلطه و خشـونت   

  کند:روایت می 12شماره کننده  مشارکت

تـونم در مقابـل حـرفش    ها که با شوهرم اخـتالف دارم، نمـی  من در بیشتر وقت«

حرفی یا چیزي بگم... هر وقت هم چیزي گفتم خشونتش بیشتر میشـه، یـاد گـرفتم    

  ».که دیگه هر وقت اختالفی پیش میاد مطیع شوهرم باشم

 کشی جنسی. بهره5-6-3

کـه   کشی جنسی از دختران اسـت. دخترانـی  از پیامدهاي دیگر کودك همسري بهره

هاي اندکی در زمینه روابـط جنسـی دارنـد و    ازدواج زودهنگام داشته اطالع و آموزش

اند، روابط جنسی اجبـاري را تجربـه   در زمانیکه خود هنوز تمایالت جنسی پیدا نکرده

جنسـی و   یکشـ  و به نفع مردان موجب بهـره  طرفه یککنند. تجربه روابط جنسی می

بین زنان جـوان شـده اسـت. ایـن بهـره کشـی        اي درروابط جنسی غیر رضایتمندانه

جنسی باایجاد حس تنفر از روابط جنسی در بین زنان جوان، موجب مخدوش شـدن  
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  کند:روایت می 2شماره کننده  شود. مشارکتروابط زناشویی نیز می

 13سال داشت و من فقـط   25ترسیدم. شوهرم مون بسیار میشب اول عروسی«

لرزیـدم...  داشتم، هول شده بودم و از ترس به خـودم مـی  سالم بود. من تجربه کافی ن

به فکر وضـعیت روحـی و    خواست، اصالًاون فقط من و براي لذت جنسی خودش می

سالمتی من نبود. شاید به این خاطر هستش که از رابطه جنسی با شوهرم لذت نمی 

  ».برم و احساس رضایت ندارم

  . بحران روحی و انگیزشی5-6-4

انگاري و افکـار  پیامدهاي ازدواج زودهنگام ایجاد حس استیصال، ناامیدي، پوچاز کیی

خودکشی است. استمرار این مسائل و طوالنی مدت بودن زنـدگی زناشـویی و تجربـه    

پایین زنان جوان عواقب عاطفی، روحی و انگیزشی فراوانی براي آنان بـه دنبـال دارد.   

حـل مناسـب بـراي    موضوع، به دنبال راهاین زنان معموالً به علت خصوصی پنداشتن 

 ـ   مقابله با آن نیستند، همچنین وفاداري خانوادگی و پایبندي به اجبارهاي فرهنگـی 

ي کافی اجتماعی موجب شده که مسائل روحی و عاطفی خود را پنهان کنند و انگیزه

  کند:روایت می 8شماره کننده  براي درمان خود را نداشته باشند. مشارکت

قعاً از این زندگی خسته شدم و به آخـر خـط رسـیدم. کـاش مثـل بقیـه       من وا«

تونستم ادامه تحصیل بدم. خیلی سخته مشکل روحـی تـو نتـونی بگـی.     دوستانم می

کنم و بـه خـاطر    آخه نمیشه چیزي هم بگم. خدا نکنه کسی بشنوه ... مجبورم تحمل

  ».هام سکوت کنمبچه
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  اي): مدل پارادایمی نظریه زمینه1شکل (
  

  گیرينتیجه

براي تشریح شرایط، فرآیندها و پیامدهاي ازدواج زودهنگام و درك دختران روستایی 

زودهنگام در جامعه موردمطالعه، از مدل پارادایمی باال استفاده شده اسـت.  از ازدواج 

است تا به این وسیله بتوانند فرآینـدها و   گران یلاین مدل یک ابزار تحلیلی براي تحل

ساختارها را به یکدیگر پیونـد دهنـد. بسـترها و شـرایط مختلفـی بـر پدیـده ازدواج        

توان گفت که آمده می دست ه مقوالت عمده بههستند و با توجه ب یرگذارزودهنگام تأث

تواند توسـط آن  اي است که محقق میمقوله» مثابه انقیاد مفهوم ازدواج زودهنگام به«

نظم موجود بین مفاهیم و مقوالت را کشف کند. این مقولـه هسـته بـا مقولـه اصـلی      

ـ   -عـاطفی  یختگـی آم درهم« در پـژوهش فرهمنـد و همکـاران    » قـدرتی  یفکـري و ب

) ناهمسو است. بـا توجـه   2016) همسو و با نتایج پژوهش سیگل و همکاران (1399(

اند از: ناخودآگـاه  آمده که عبارت دست مقوله عمده به 13آوري شده هاي جمعبه داده

گراي، تقدیرگرایی، دلهـره از تجـرد قطعـی،    اندیشی و محاسبهجنسیتی، معاشجمعی

 پیامدها 

 بازدارندگی از تحصیل

 پذیريسلطه و خشونت

 کشی جنسیبهره

 بحران روحی و انگیزشی

 گرشرایط مداخله

 جویانهرقابتایستارهاي 

 تحصیالت ناکارآمدي

 دانشگاهی

معاش اندیشی و 

 گريمحاسبه

 شرایط علّی

 ناخودآگاه جمعی جنسیتی

 دلهره از تجرد قطعی

 مثابهبهازدواج زودهنگام 

 انقیاد

 ايشرایط زمینه

نظارت اجتماعی 
انسداد  مثابهبه

 اجتماعی
 تقدیرگرایی 
تور  منزلهبهازدواج  

 اخالقی هنجاري

 تعامل/ راهبرد

 سازگاري و تسلیم
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جویانـه، ناکارآمـدي   ، ایسـتارهاي رقابـت  مثابـه انسـداد اجتمـاعی    نظارت اجتماعی به

و سـازگاري،   یممنزلـه تـور هنجـاري اخالقـی، تسـل      تحصیالت دانشگاهی، ازدواج بـه 

 ـ  کشی جنسـی و بحـران روحـی   پذیري، بهرهبازدارندگی از تحصیل، سلطه و خشونت

» مثابـه انقیـاد   ازدواج زودهنگـام بـه  «انگیزشی. از میان این مقوالت به مقولـه هسـته   

عنوان بازتـابی از زنـدگی   مثابه انقیاد، فرد آن را به . در ازدواج زودهنگام بهیافتیم دست

هـا داراي یکسـري    گیـرد. انقیـاد آن  پذیرد و تسلیم و سازگاري را در پیش میاش می

  شود.فرآیندهاي خاصی حاصل می یجهشرایط و بسترهاست و درنت

ی بر پدیده موردنظر، یعنی بر طبق مدل پارادایمی پژوهش حاضر، ابتدا شرایط عل

گذارنـد. شـرایط علـی در پـژوهش حاضـر      می یرتأث» مثابه انقیاد ازدواج زودهنگام به«

 باشد.ناخودآگاه جمعی جنسیتی و دلهره از تجرد قطعی می

انـد، نقـش عـاملیتی    بر اساس مقوله هسته، دخترانی که ازدواج زودهنگام داشـته 

یف و متـأثر از ساختارهاسـت. ایـن موضـوع     اجتماعی ضـع  يآنان در مقابل ساختارها

زعـم آنـان ازدواج در سـنین     ) اسـت. بـه  1399همسو با پژوهش فرهمند و همکاران (

رو مـی  قدرتی در زمینه فردي و تعاملی در روابـط زناشـویی روبـه   پایین، زنان را با بی

ها بـر اسـاس روایـت خـاص      دهد که چگونه این انقیاد آنکند. خط داستان نشان می

شـود.  گیـرد و در مسـیر زنـدگی بازتولیـد مـی     باطنی و ساختارهاي حاکم شکل مـی 

دهد ناخودآگاه جمعی جنسیتی حاوي باورها، گونه که مدل پارادایمی نشان می همان

جمعی است که در بسـتر زمـان موجـب تبعـیض جنسـیتی،       يها واره ها و طرحارزش

شـود. ایـن   انـد مـی  گام داشتهپذیري علیه دخترانی که ازدواج زودهنسلطه و خشونت

پذیري جنسیتی دختران مؤثر است، ناخودآگاه جمعی جنسیتی ضمن اینکه بر جامعه

هاي اجتماعی مناسب خود را براي آینده یاد بگیرند. شود که دختران نقشموجب می

) نگرش مردم و ناخودآگاه جمعی بر ازدواج زودهنگام اثرگذار 20014( 1زعم ارولکار به

از قبیل اولویت و توجه بیشتر نسبت به جنس ذکـور، محـروم کـردن     یادیقاست. مص

دختران از ارث پدري، ارزش و معنا یافتن دختران با امر ازدواج در ناخودآگاه جمعـی  

شود که دختران یاد بگیرند که براي پذیرش نقش جنسـیتی زن  جنسیتی موجب می

ردان بزرگ شوند. پسـران نیـز   سال همراه با پذیرش فرودستی زن و وابسته به م بزرگ

تواند سلطه و خشونت خود را علیـه  گیرند که مردان برتر از زنان هستند و میاد میی

این زنان اعمال کنند. موقعیت فرودستی دختـران در ایـن مطالعـه همسـو بـا نتـایج       

                                                        
1. Auradkar 
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) است. این موقعیت فرودستی و اعمال قدرت و انقیـاد دختـران   2005پژوهش دگن (

) نیـز توضـیح داد. بـر طبـق ایـن      1960ي منابع بالد و ولـف ( بق نظریهتوان طرا می

نظریه هر چه منابعی که فرد در اختیار دارد، بیشتر باشد، از قدرت بیشتري برخوردار 

گـذارد،  می یراست و چنین فردي حق دارد، تصمیمات مهمی را که بر کل خانواده تأث

انـد، از منـابع   واج زودهنگـام داشـته  اتخاذ کند. در این مطالعه چون دخترانی کـه ازد 

شـوند، لـذا در   کسب قدرت مانند تحصیالت، درآمد پایگاه شغلی و سـن محـروم مـی   

گیري و توزیع منـابع بیشـتر در اختیـار    موقعیت فرودستی قرار دارند و الگوي تصمیم

شوند. همچنین دلهـره از  مردان و این زنان بیشتر متحمل انقیاد و خشونت خانگی می

ازدواج را از دسـت  کند که نباید فرصتقطعی این باور را براي دختران ایجاد می تجرد

کند که با افـزایش سـن تشـدید مـی    روانی ایجاد می بار یکداد. ترس از تجرد قطعی 

  هاي اجتماعی براي دختران به دنبال داشته باشد.ها و برچسبتواند انگشود و می

نـد و  ایط علّی فوق دارند و در آن دخیلمجموعه خاصی از شرایط که منشأ در شر

ها با یکدیگر براي شـکل دادن بـه الگـوي انقیـاد      محصول چگونگی تالقی و تلفیق آن

اي ایـن مطالعـه نظـارت    شود. شرایط زمینهاي نامیده میدختران است، شرایط زمینه

 -منزلـه تـور هنجـاري    مثابه انسـداد اجتمـاعی، تقـدیرگرایی و ازدواج بـه     اجتماعی به

ده یـ اخالقی است. تقدیرگرایی افراد که ریشه در ناخودآگاه جمعی جنسـیتی دارد، پد 

دهـد و موجـب   یکـال نسـبت مـ   یزیعـه و متاف یروها و عوامل ماوراءالطبیازدواج را به ن

شـود. از  یشـان مـ  گیـري در امـر ازدواج  میتصـم  يدرك عقالنی دختـران بـرا   یناتوان

اقبال، بخت فامیلی و شانس محـدود اسـت. مـی   مصادیق بارز تقدیرگرایی، اعتقاد به 

هـاي الزم بـراي ازدواج را کسـب    توان گفت هرچند دختران هنـوز شـرایط و قابلیـت   

اند، اما والدین بر اساس تقدیرگرایی و با تکیه بر بخت فامیلی و شـانس محـدود   نکرده

  دهند که دخترانشان فرصت ازدواج را از دست ندهند.ترجیح می

مثابـه انسـداد اجتمـاعی اسـت.      اي نظارت اجتماعی بـه رایط زمینهکی دیگر از شی

نظارت اجتماعی با اعمال قدرت و فشـار از طریـق محـدودیت تحصـیلی، تعصـبات و      

موجب ایجاد محدودیت و ممانعت از تعامالت  یبه شکل افراط یناموس يهاتیحساس

با مقولـه ازدواج  شود. همچنین این نظارت اجتماعی آزادانه و حق انتخاب دختران می

اخالقـی،   -منزله تور هنجـاري  تور هنجاري اخالقی نیز ارتباط دارد. ازدواج به منزله به

ریشه در ناخوادآگاه جمعی جنسیتی جامعه موردمطالعه دارد. بـاور بـه اینکـه ازدواج    

هـاي  کند که دختران را از مخاطرات و آسـیب منزله یک ابزار و تور ایمنی عمل می به

دارد. تـرس از آبـرو و تـرس از    ابهنجار در شرایط کنونی محفـوظ نگـه مـی   موجود و ن
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هـا بـراي محافظـت دختـران از     ولنگاري اجتماعی دختران موجب شده کـه خـانواده  

انحرافات اخالقی، روابط جنسی نامتعارف و رعایت هنجارهاي جنسی و ترس از انـگ 

زودهنگام دختران را تـرجیح   و... ازدواج» آبروبی«، »خانواده یب«هاي اجتماعی مانند 

دهند. همچنین ازدواج زودهنگام دختران را باید در اهمیت بـاکرگی دختـر جسـتجو    

کرد. اگر دختران پاکی جنسی خود را از دست دهند، شهرت و آبروي خود و خـانواده  

). لـذا مقولـه   1،251:2003خود را در معرض خطر قرار خواهند داد (ماتور و همکـاران 

) و 1394رو شدن در این پژوهش همسو با نتـایج پـژوهش افتخـارزاده (   آبترس از بی

  ) است.1396جوادپور (

و اثـرات   یرگذارنـد ده ازدواج زودهنگام دختـران تأث یکه بر پد يگرشرایط مداخله

جویانه، ناکارآمدي توان ایستارهاي رقابتسازند را مییعوامل فوق را کندتر یا تسریع م

گرایی بیـان کـرد. وجـود ایسـتارهاي     اندیشی و محاسبهمعاشتحصیالت دانشگاهی و 

چشمی ضمن اینکـه  ورزیدن و چشم و همرقابت جویانه مانند مقایسه کردن، حسادت

کند، دغدغـه و تـالش آنـان را    جویی را در بین دختران ایجاد میحس رقابت و برتري

توانـد زمینـه   کردن میبراي زودتر ازدواج کردن را به دنبال دارد. درواقع، این مقایسه

تقلید کورکورانه و اثرپذیري از رفتارهاي دیگران در امر ازدواج را به دنبال داشته باشد. 

اي دیگر این مطالعه، ناکارآمدي تحصـیالت دانشـگاهی اسـت. طبـق     از عوامل مداخله

ن انداخت یرتواند باعث به تأخفایده می ـتحلیل هزینه  ينظریه اقتصادي، ازدواج برمبنا

هاي خاص و یا برعکس، تعجیل در ازدواج شود. ازدواج در جستجوي همسري با ویژگی

 یگرایی رابطه متقابل دارد. وقتی خانواده دور نمائاندیشی و محاسبهاین مقوله با معاش

فایده در زمینه تحصیالت دانشگاهی را براي فرزندان خـود   -اقتصادي و بحث هزینه 

خانواده براي تحصیالت دانشـگاهی و بیکـاري فرزنـدان    کند، هزینه کردن ترسیم می

را بیشتر کرده است؛ بنابراین  هاي معیشتی و اقتصادي خانوادهفقط هزینه کرده یلتحص

انتظارات خانواده از تحصیالت دانشگاهی فرزندان براي رفع نیازهـاي شـغلی آنـان در    

امـه تحصـیل و زودتـر    آینده همخوانی ندارد. در این شرایط ترجیحات والدین بـین اد 

  ازدواج کردن فرزندشان، ازدواج است.

اي فوق موجـب شـده اسـت    اي و مداخلهاثرات متقابل شرایط علی، شرایط زمینه

جـزء تسـلیم و سـازگاري    که دختران با توجه به شرایط و امکانات موجود اسـتراتژي  

ـ       ه تسـلیم و  نداشته باشند. درواقع، دختـران بـا اسـتفاده از اسـتراتژي کـنش منفعالن

                                                        
1. Mathur &et all 
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دهند. اتخاذ این استراتژي، بر اسـاس  سازگاري به انقیاد در پدیده ازدواج خود تن می

اسـت. دختـران در خـانواده و از طریـق      یلتحل پذیري جنسیتی نیز قابلنظریه جامعه

پذیري و کنش متقابلی که با والدین، همساالن، محله و محـیط مدرسـه خـود    جامعه

. معموالً دختـران کوچـک از همـان    گیرد یجنسیتی را فرامهاي نقش یجتدر دارند، به

سال همراه بـا پـذیرش فرودسـتی بـه      گیرند که نقش جنسیتی زن بزرگاد مییابتدا 

مردان است، لذا باید کنش منفعالنـه تسـلیم و سـازگاري را اتخـاذ کننـد. مـرد نیـز        

را تحت نظارت آموزد که مردان برتر از زنان هستند و براي کسب قدرت باید زنان  می

). اتخـاذ ایـن اسـتراتژي/    139: 1397نـژاد و نـواح،   و انقیاد خود قرار دهند (حیـدري 

ــخ مســئله ازدواج پیامــدهاي بازدارنــدگی از تحصــیل، ســلطه و        راهبــرد در پاس

کشی جنسی و بحـران روحـی و انگیزشـی را بـراي دختـران بـه       پذیري، بهره خشونت

کشـی  پـذیري و بهـره  هاي سلطه و خشـونت همراه داشته است. در این پژوهش پیامد

)؛ مقوله بازدارندگی از تحصیل با 1394) و افتخارزاده (2009( یججنسی با پژوهش گ

)؛ مقولـه بحـران روحـی انگیزشـی بـا نتـایج       2016نتایج پژوهش سیگل و همکاران (

هـاي  ) همسو اسـت. لـذا متناسـب بـا ایـن یافتـه      1398پژوهش حیدري و همکاران (

  گردد:می ائهاز پیشنهادها به شرح ذیل ار پژوهشی برخی

هـاي  اجتمـاعی و تفـاوت   –استفاده از نفوذ قانون با توجه بـه وضـعیت فرهنگـی    

تر شدن نظام حقوقی محیطی و ترمیم رویه حاکم بر نظام حقوقی ایران با هدف دقیق

  از طریق اضافه نمودن موارد زیر به آن:

  تغییر و تعیین سن قانونی ازدواج -1

هـایی  تخصصی شدن تشخیص صالحیت افراد براي ازدواج با مشـارکت دسـتگاه   -2

 چون وزارت بهداشت، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، نیروي انتظامی

 ممنوعیت مطلق ازدواج با دختري که به بلوغ جنسی نرسیده است. -3

 .ممنوعیت فواصل غیرطبیعی سن زوجه و زوج و جرم انگاري آن -4

 .ي ممانعت از تحصیل دختران متأهل در مدارس روزانهجرم انگار -5

هاي زندگی در قالب مشاوره هاي مهارتایجاد تکلیف قانونی براي گذراندن دوره -6

عنـوان یکـی از شـروط صـدور      پیش از ازدواج و ارائه گواهی آن به دفاتر ثبـت بـه  

 اجازه ازدواج.

بر پدیده ازدواج زودهنگام هاي فرهنگی و اجتماعی ازآنجاکه در این مطالعه جنبه

  گردد. ارائهدخیل است. لذا پیشنهادهاي به شرح ذیل 

ن پدیـده  یـ هر چند نقش قوانین و تصویب جرائم سنگین براي افـرادي کـه در ا   -1
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سـازي نشـود، قـوانین نقـش     دخیل هستند، راهکاري مناسب است؛ اما تا فرهنگ

  ند.از ورود جرم و نقش پیشگیرانه را ندارکننده  ممانعت

وپـرورش بـا    هاي آموزش خانواده براي والدین از طریـق آمـوزش  برگزاري کارگاه -2

سازي والدین از مخـاطرات ازدواج  محوریت انتخاب صحیح و ازدواج بهنگام و آگاه

 .زودهنگام

شود، آگاهی دختران ارتقا یابد و ایـن  افزایش سطح تحصیالت دختران باعث می -3

که حتی اگر دختران به دانشگاه نروند؛ امـا بـاز انتخـاب     شود یامر منجر به این م

 بهتري داشته باشند.

 یما.آموزش و ترویج ازدواج بهنگام از طریق فیلم و محصوالت فرهنگی صداوس -4

 .حقوق کودك و تهیه بروشور حقوق کودك نامه یمانآموزش پ -5

ریت خـانواده  هنگام و انتخاب صحیح در درس مـدی  هاضافه نمودن فصل ازدواج ب -6

 .وپرورش در مقطع متوسطه دوم آموزش

گـر در تسـهیل   ازآنجاکه ناکارآمدي تحصیالت دانشگاهی یکی از شـرایط مداخلـه  

  :گرددباشد. لذا پیشنهاد میازدواج زودهنگام می

  ؛ازهاي اجتماع محلییهاي دانشگاهی مرتبط با نضرورت ایجاد رشته -1

هـاي اشـتغال از   سازي دامنه سیاستگستردهگذارهایی با هدف توجه به سیاست -2

شـغلی و کـارآفرینی و ارائـه     يهـا  زا، بـاال بـردن مهـارت   هاي اشـتغال طریق طرح

 ؛تسهیالت هدفمند براي کاهش بیکاري

هاي مساوات جنسیتی بـراي تضـمین حمایـت از    همچنین تغییر و بهبود سیاست

سـب بـراي جلـوگیري از    هاي اجرایـی منا قربانیان و کودکان و ضمانت وجود سیاست

  ها الزم است.گذاريهاي اجباري در سیاستازدواج کودکان و ازدواج
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