
 

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،زنان نامة پژوهش نامة ويژه
     106  -     87    صص   ،1394 تابستان و بهار   ،   اول       شمارة   ،   ششم     سال

  همسر نقش در نوجوان دختران ةزيست ةتجرب
  )بيدگل آران دختران زودهنگام ازدواج ةمطالع(

  *صفوي سادات حنانه

  **مينايي گل ماه

  چكيده
 از تحقيق هاي   يافته .شود مي اطالق سال 18 زير افراد ازدواج به همسري نوجوان
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 مناسـب  سـن  در زوجـين  اگر يعني ؛بگيرد صورت مناسب فرد با و مناسب زمان در كه دارد
 توانـايي        ً  مطمئنـا   باشـند،  نداشـته  را زنـدگي  تشـكيل  براي الزم فكري بلوغ و نباشند ازدواج
 اين خود بر كه است فردي هاي آسيب هم آن ةنتيج و داشت نخواهند را مناسب فرد انتخاب
 كه شود مي جامعه گير گريبان ازدواج اين اثر بر كه اجتماعي ثيراتأت هم و شود مي وارد افراد
 مشـاركت  پايين نرخ تا گرفته زناشويي زندگي از يرضايتنا و رواني و جسمي هاي بيماري از

  .دارد فراواني اجتماعي و فردي آثار خود كه خانواده در ناقص پذيري جامعه و اجتماعي
 مهمي مسائل جمله از كه است سال 18 زير افراد با ازدواج به مربوط زودهنگام ازدواج

 خطر به جهان سراسر در را نوجوان و كودك ها ميليون جسم و روان سالمت كه است
 لطمه پديده اين هاي آسيب از جنسيتشان از فارغ نوجوانان و كودكان اگرچه .اندازد مي
 در دهد مي نشان آمارها .روند مي شمار به پديده اين قربانيان ترين بيش دختران اما بينند، مي

 ،اند كرده ازدواج سالگي 18 به رسيدن از قبل ساله 24 تا 20 زنان درصد 36 جهاني سطح
 برابر 5 سال، 15 زير دختران و كنند مي زايمان ساله 19 تا 15 نوبالغ ميليون 14 ساالنه
 زايمان يا بارداري طول در مير و مرگ خوش دست سالگي 20 سن دختران از تر بيش
  ).UNICEF, 2007: 4( شوند مي

 ةمقايس با البته .ديرپاست و ديرين امري نيز ايران ةجامع در زودهنگام ازدواج ةپديد
 در زنان زودهنگام ازدواج كه شود مي مشاهده 1385 و 1355 سال سرشماري جداول
 با ؛است شده كاسته گيري چشم نحو به سال 19 تا 15 و سال 14 تا 10 سني هاي گروه
 افراد مجموع از 1385 سال سرشماري طبق .است توجه قابل رقم اين چنان هم ،اين وجود

 سال 19 زير نوجوان و كودك نفر هزار 890بودند، نفر ليونيم 4/15 كه ه،سال 19 تا 10
 شده تر رنگ كم امروزه پيشرفته و شهري مناطق بعضي در پديده اين هرچند .اند كرده ازدواج
 از زيادي تعداد ما كشور روستايي و شهري مناطق از بسياري در چنان هم اما ،است

 در موجود فرهنگي شرايط با و دارند قرار زودهنگام ازدواج خطر معرض در نوجوانان
 هنوز ... و اجتماعي خدمات گسترش و جامعه در كالن سطح هاي آموزش و ما ةجامع

 به دختران زودهنگام ازدواج آمار كه گوناگوني مناطق ميان در .آيد مي شمار به مهمي معضل
 به نزديكي و تر بيش دسترسي امكان دليل به بيدگل آران شهرستان بود، باال نقاط ساير نسبت
  .گرفت قرار تحقيق اين توجه ردوم ،منطقه با نسبي آشنايي و )تهران( مركز

 دختران درصد 20/3 و ساله 19 تا 15 دختران درصد 22/26 ،1385 سال آمار طبق
 اين در سئلهم اين وجود گوياي خود كه اند كرده ازدواج بيدگل آران ةسال 14 تا 10

  .است شهرستان
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  بيدگل آران ـ 1385 آبان زناشويي وضعيت و سن حسب بر تر بيش و ساله 10 زنان جمعيت
 روستايي نقاط در ساكن شهرينقاطدرساكن زنانجمعيت

 همسرداراي كل همسرداراي كل سن

 461/086/2 ساله 14 تا 10
289/2 
 11/1 :درصد

690/174/1 
765/19  
 68/1 :درصد

 424/840/2 ساله 19 تا 15
492/409 
 4/14 :درصد

415/436/1 
367/292  
 35/20 :درصد

 سن در ازدواج از زنان و دختران اين زيستة تجربة شناخت ،تحقيق اين اساسي مسئلة
 زيرا ؛است اي نامه زندگي هاي مصاحبه دل از همسر به كودك ناقص تبديل فرايند و پايين
 ناپذير اجتناب هجامع نهادهاي همة در پيشرفت و تغييرات سرعت كه ،امروز دنياي در

 آوردن  دست  به و الزم هاي آموزش دريافت مستلزم تغييرات مسير با شدن  همراه و است
 از زنان و دختران از دسته اين ،است فرهنگي و اجتماعي گوناگون هاي زمينه در آگاهي
 آگاهي و آموزش دريافت مراحل ماندن  ناقص با و شده خارج بلوغ و رشد طبيعي مسير

 از بسياري در كه شوند مي فراواني معضالت و مشكالت گرفتار ناقص، پذيري جامعه و
 از تحقيق اين اهميت .شوند مي متحمل يناپذير جبران جسمي و رواني صدمات ،موارد
 روش از استفاده با كمي هاي داده و كشوري آمارهاي بر تكيه جاي  به كه سترو  اين

 فهم با و شده وارد افراد اين زيستة تجربة دنياي به عمقي هاي مصاحبه و كيفي تحقيق
 زنانه هاي دل و درد در حتي كه شود مي نانآ پنهان هاي حرف حيطة وارد دالنه هم
 بر فقط نه پديده اين عاطفي و رواني و جسمي و روحي پيامدهاي چنين هم .گويند نمي
 بر يناپذير جبران هاياثر بلكه ،است گذارثيرأت كند مي ايفا را مادر نقش كه نوجواني دختر
 سالم ةخانواد ةاولي اهداف به يابي دست از كه ،خانواده اين و گذارد مي همسرش و كودك
 و بررسي ضرورت امر همين .دارد مستقيم ثيرأت نيز كل اجتماعي نظام در ،است ناتوان
  .كند مي مشخص را پديده اين پيامدهاي تعيين
 

      تحقيق        ادبيات   . 2

 برانگيز ملأت ةنكت ؛دارد وجود آن مناسب سن و ازدواج دربارة متفاوتي نظريات و تعاريف
 دارد زمينه اين در را خود به مختص ديد كشوري و فرهنگ هر كه است اين ازدواج دربارة

 متفاوت قومي هاي گروه ميان در كشور يك درون حتي و كشورها ميان در ازدواج الگوي و
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 ازدواج« :كند مي تعريف گونه اين را ازدواج ،شناسي جامعه بر اي مقدمه در ساروخاني .است
 .»شود مي موجب جنسي پاياي روابط ةپاي بر را مخالف جنس دو ميان پيوند كه است  عملي

 بيان به .شود موجب را جسماني روابط مشروعيت كه است اجتماعي قرارداد انعقاد ازدواج 
 يازدواج هر در واقع در  .ميباش نيز جامعه تصويب شاهد بايد ازدواج تحقق راه در  ديگر،
 .دارد وجود ياجتماع قرارداد و ييايپا ،يجنس تخالف ،يجسمان ارتباط خصلت چهار

 است يدييتأ يدارا يانسان ارتباطات گريد با سهيمقا در كه رساند يم را يارتباط  ازدواج
   ).23 :الف1381 ،يساروخان( رينظ  يب

 اجباري ازدواج ميزان باالترين فريقاييا كشورهاي در ،يونيسف هاي گزارش اساس بر
 صورت 2004 تا 1995 هاي سال بين كه تحقيقي اساس بر .شود مي مشاهده كودكان
 سال 15 دختران ازدواج قانوني سن نيجريه و چاد اتيوپي، كشورهاي در است، گرفته
 صادر نيز را سال 12 زير دختران براي ازدواج حكم توانند مي مذهبي هاي دادگاه اما است،
 سال 18 زير ها ازدواج درصد 70 از بيش چاد و نيجريه در ).IRIN Africa, 2009( كنند
 يونيسف طريق از شده ارائه هاي گزارش اساس بر چنين هم ).Nour, 2006( شود مي انجام
 همين .افتد مي اتفاق هند در كودكان اجباري هاي ازدواج از درصد 40 ،2005 سال در

 كنند مي ازدواج سالگي 16 تا 13 بين هندي دختران درصد 20 كه كند مي اعالم گزارش
)UNICEF, 2009.( نيمي يعني ؛است بوده درصد 50 ،2013 سال در پاكستان در درصد اين 
 ).Nasrullah M et.al, 2013( است گرفته صورت سال 18 زير پاكستان هاي ازدواج از

 و امريكا در حتي و افريقا شرقي، آسياي خاورميانه، در كودكان اجباري ازدواج پديدة
  ).UNICEF, 2013( است شده گزارش نيز اروپا از هايي بخش و كانادا
 گـزينش  ةپايـ  بر      ًمعموال  روش نخستين ؛دارد وجود همسرگزيني براي اصلي روش دو
 بـر  است مبتني دوم روش و است استوار ها آن ةعالق و عشق و زناشويي  و طرف دو ةآزادان
  .است طرفين ةخانواد با انتخاب حق روش اين در .گذارند مي طرفين  ةخانواد كه يقرار

 خاص هاي دخالت با آن انجام ايران، در همسرگزيني شاخص اولين كه رسد مي نظر به
 را شانهمسران گويان پاسخ درصد 32 فقط ،ايران در شده انجام تحقيقات طبق  .است والدين
 نشان اين و اند كرده عمل سنت جاري مسير خالف بر واقع  در كه بودند برگزيده     ًشخصا 

 براي همسر گزينش ايراني هاي خانواده براي  كاركرد يا وظايف از يكي هنوز كه دهد مي
 امر در خانواده دخالت فرايند كه است گفتني  ).103 :الف1381 ،ساروخاني( است فرزندان
 فرد، ازدواج در والدين كامل دخالت آن سر يك كه گرفت نظر در يطيف توان مي را ازدواج
 و خانواده كامل دخالت شديگر سر و اوست سليقة و خواست گرفتن نظر در بدون
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 تر بيش امروز ايران در كه چيزي اما ،است فرد خود به گيري تصميم و انتخاب سپردن
 كند مي معرفي را مناسبي فرد خانواده يا كه است طيف اين از تعادلي حد شود، مي مشاهده

 انتخاب از بعد پسر و دختر كه اين يا كنند مي واگذار شخص خود هب را نهايي تصميم و
 براي را شانتالش همة و اند خانواده رضايت جلب دنبال به نهايي تصميم براي ديگر، يك
 فرايند در ايران، در زمينه اين در شده انجام تحقيقات طبق اين، وجود با .كنند مي امر اين

 كه طوري به ؛شوند مي جدا ديگر يك  از آرام آرام همسر  گزينش و همسريابي ازدواج،
 اتخاذ هنگام به  اما شوند، مي تر فعال  )همسريابي( اول مرحلة جريان در مرور به جوانان
 شود مي آغاز ترها بزرگ  و والدين كار است داوري و ارزيابي مستلزم كه نهايي تصميم

   ).120 :ب 1381 ساروخاني، (
 .گذارد مي صحه فرزندان ازدواج براي والدين گيري تصميم امر بر نيز ايران مدني قوانين

 مصـلحت  رعايـت  شـرط  به و ولي ةاجاز با بلوغ از قبل نكاح عقد ،1041   ةماد ةتبصر طبق
 رسيده بلوغ سن به كه اي باكره دختر ،نكاح 1043 ةماد در چنين هم .است صحيح عليه مولي

  .است  پدري جد يا پدر ةاجاز به موكول
 هايي ازدواج تر بيش زمينه اين در نامنتقد از بسياري باور به زودهنگام، ازدواج دربارة اما

 آن در كـه  اسـت  زودهنگـام  ازدواجـي  گيـرد،   مـي  صورت سال 18 از تر پايين سنين در كه
 ها ازدواج اين به تن اجبار با  و اند نداشته را گيري تصميم و انتخاب توانايي پسران و دختران

  .»است ممنوع بلوغ از قبل نكاح« مدني قانون 1041 ةماد طبق  ).31 :1383 ضميري،( اند داده
 1041 ةمـاد  در  .است قمري تمام سال 9 دختران و قمري تمام سال 15 پسران در بلوغ  سن

 نكـاح  و تمـام  سال 15 سن به رسيدن از قبل ،اناث نكاح« :است آمده 1370 سال اصالحي
 بـا  كنـد  اقتضا مصالحي كه مواردي در .»است ممنوع تمام سال 18 به رسيدن از قبل ذكور، 

 دختـر  سن اما يابد، كاهش سني شرط است ممكن محكمه تصويب و  العموم مدعي پيشنهاد
  ).74 :1383 ،محمـدي ( باشـد  تواند نمي تمام سال  15 از تر كم پسر و تمام سال 13 از تر كم
 .اسـت   داده او پـدري  جد و پدر به را ازدواج در دخالت صريح ةاجاز ايران قوانين واقع در

 كـه  ايـن  .است ايران در اجباري و زودرس هاي ازدواج وقوع داليل  از يكي شايد امر همين
 دنيـاي  در نوجـوان  دختـران  ايـن  آيـا  كه اين و شود  مي تعريف چگونه و چيست مصلحت
   .است مهمي بسيار پرسش نيز  دارند تحصيل و تفريح از غير مصلحتي خودشان پرتالطم

 و عقلي فيزيكي، از اعم ،ها جنبه همة در بلوغ و رشد نوجواني يا بلوغ از منظور
 دوران نيز و »شديد تنش و وفانت« دوران را دوره اين هال استانلي .است اجتماعي
 نشان ها دگرگوني گسترة .است دانسته عاطفي و ينعقال جسماني، العادة فوق توانايي
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 و عاطفي هاي جنبه گيري شكل در آن محوري نقش و عقلي تحول لحاظ از كه دهند مي
 از پس نوجوان و شود مي متمايز كودكي از انتزاعي تفكر استقرار با نوجواني اجتماعي،

 پيوندد مي ساالن بزرگ جرگة به ساالن بزرگ جامعة به ورود براي الزم شرايط تأمين
     ًكامال  يا شده كاملي شخص فرد، واقع در .)1381 منصور، از نقل به 1972 اينهلدر، و پياژه(

 بگيرد عهده بر را نساال بزرگ هاي مسئوليت و ها  نقش كه دارد را آمادگي اين و شده باليده
 و اكتساب زمان :است سالي بزرگ براي آمادگي زمان نوجواني ).1384 آقامحمديان،(

 و فردي هويت كسب زمان سالي بزرگ هيجاني و عاطفي خصوصيات اكتساب باروري،
 .يابد مي ادامه و شده متحول نوجواني در عاطفي و رواني و فيزيكي بلوغ .است اجتماعي

 كسب را هايي كفايت و ها توانايي و شود مي وارد سالي بزرگ به آن از گذر طريق از فرد
 سالي بزرگ دوران نتواند، اگر و كند استفاده ها آن از سالي بزرگ زندگي در تا كند مي

 دوران واقع در ).1387 تيرگاني، از نقل به 1373 ميالني، شمشيري( داشت نخواهد راحتي
 و شود اختالل دچار دوران اين اگر كه است پذيري جامعه يندافر تكميل دوران نوجواني
 وظايف و حقوق از افراد و نيابد تحقق كامل طور به شدن اجتماعي جريان
 نكرده پيدا را الزم آمادگي شانانجام براي يا باشند نداشته كاملي درك شان هاي نقش
 ،ترتيب اين به و شوند مي مشكل دچار جامعه افراد انتظارات برآوردن در ،باشند

 بر كه اجتماعي ـ رواني است يفرايند پذيري جامعه فرايند .آمد خواهد پيش ناسازگاري
 خانوادگي و ديني تربيتي، نهادهاي ويژه به و محيط تأثير تحت اساسي شخصيت ،آن پاية

  .)363 :1375 بيرو،( گيرد شكل مي
 و زندگي الزم هاي مهارت كسب و پذيري جامعه فرايند تكميل از قبل كه نوجواني اما

 جلو قدم صد باره يك به زندگي دهم قدم از گويي بلوغ پرتنش دوران رساندن پايان به
 مناسبي شريك اش آينده براي بتواند كه شناسد نمي را خودش كافي اندازة به هنوز افتد مي

 مشكالت بتواند كه است نيافته دست الزم فكري بلوغ به چنين هم و كند انتخاب
 شناسند، مي را خود كه زماني از همسران نوجوان اين واقع در .كند مديريت را اش زندگي
 اين و پندارند مي تحميلي را آن و اند شده پرتاب اجباري زناشويي زندگي به كنند مي حس

 و اجتماعي جسمي، مشكالت انواع و دهد مي آزار را آنان بالتغيير و محتوم سرنوشت
  .زند مي رقم برايشان را رواني
 

       تحقيق     روش   . 3
 كه ،موضوع ماهيت بر بنا و است شده استفاده نگاري مردم ةمطالع روش از ،تحقيق اين در
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 بر را همسري نقش نوجواني سنين در كه است دختراني دروني احساسات كشف پي در
 به ،است كرده استفاده محور لهئمس ةمصاحب تكنيك و كيفي روش از اند، گذاشته شان عهده
 به بنا و دارد تري بيش سنخيت فرهنگي هاي زمينه مطالعات با روش اين« كه اين دليل

 براي روش اين و دارد كار و سر باورها و ها ذهنيت و ساختار ارزشي، نظام با طبيعتش،
 »است تر مناسب ،دارد رفتاري و كالمي محتواي درك به نياز كه ،فرهنگي مفاهيم درك

  .)10 :1387 استراوس،(
 معاني كشف و زندگي تجربيات عميق توصيف براي مند روش نگرشي كيفي پژوهش

 زيرا ؛دارد تري بيش سازگاري خوانندگان تجارب با شناختي، معرفت لحاظ به و هاست آن
 تجربه شانپيرامون جهان در كنندگان مشاركت كه است هايي بينش و جزئيات از سرشار
 »تجربيات از مشابهي هاي دسته داشتن« را شناخت كه جا آن از و )1385 عابدي،( اند كرده

 شبيه بتوانيم تا باشيم داشته دلي هم ديگري با كافي اندازة به است كافي كنيم، مي تعريف
 از فقط نيز اين و )45 :1383 في،( بفهميم را اش تجربه و كنيم درك را او شاحساسات
  .آيد مي دست  هب زنان از قشر اين با دلي هم و عميق هاي مصاحبه طريق
 قطع باعث كه است اي مصاحبه راهنماي تنظيم ،محور لهئمس مصاحبة ضروريات از
 طراحي از پس ،رو  اين از ).179 :1387 فليك،( نشود مصاحبه در گوو گفت رشتة شدن

 را هايمان پرسش افراد هاي صحبت خالل در موارد، با مصاحبه و قبلي كوتاه نامة پرسش
 رشتة هم و باشند گو پاسخ راحتي و امنيت احساس با افراد هم كه كرديم مطرح

  .نشود قطع سخنشان
 ازدواج سالگي 16 تا 12 بين كه ،بيدگل آران شهر ساكن زن 35 با ها مصاحبه

 ،مصاحبه طول در .كشيد طول دقيقه 50 تا 40بين مصاحبه هر و شد انجام ،اند كرده
 رشتة كرديم سعي و نكنيم القا گويان پاسخ به را مان شخصي هاينظر كوشيديم
 براي را خود فهم بود مبهم برايمان صحبت كه مواردي در .نكنيم قطع را سخنانشان

 .كرديم درخواست وي از را تر بيش توضيح و نادرستي يا درستي و كرديم بيان گو پاسخ
 مشخص كيفي، تحقيق در و است كيفي هاي روش زمرة در عميق مصاحبة كه جا آن از

 قبل از قواعد و دارد محقق قضاوت و گيري تصميم با مستقيمي رابطة نمونه حجم كردن
 از وجه  هيچ به نمونه انتخاب براي تحقيق اين در بنابراين ،ندارد وجود اي شده تدوين
 كه ،كمي هاي روش برخالف و نكرديم استفاده احتمالي و آماري هاي گيري نمونه
 استراتژيكي شيوة به ها نمونه كيفي روش در است، استوار آماري منطق بر گيري نمونه

 در كه است مند هدف يا نظري گيري نمونه ها، استراتژي اين از ينوع .شوند مي انتخاب
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 هاي مصاحبه كردن پياده از پس ،پژوهش اين در .نيست مالك نمونه حجم بزرگي ،آن
 كدها تبديل از پس و زديم متن درون از توصيفي كدهاي استخراج به دست شده، ضبط

 ،نهايت در و رسيديم اصلي هاي تم به مرحله چند در آنان ادغام و تر انتزاعي مفاهيم به
  .داديم قرار نهايي گزارش تنظيم ةماي دست را ها تم

 

       تحقيق     هاي       يافته   . 4
 روانـي،  جسمي، ةزيست هاي تجربه به را ما ها صحبت تماتيك تحليل و ها نامه زندگي بررسي

 هاي تجربه اين از يك هر كه رساند زنان اين روي بر زودهنگام ازدواج اجتماعي و اقتصادي
  .شدند مي تقسيم ديگري هاي زيرشاخه به نيز زيسته
  
      تحقيق     هاي       يافته       توصيف     1.4

      جسمي       مشكالت    از        همسران        نوجوان   ة    زيست   ة    تجرب       1.1.4
  زايمان اولين و ازدواج سن 1.1.1.4

 اولين براي و سالگي 18 از بعد ازدواج براي سن ترين مناسب پزشكي نظر از
 آمادگي به نياز مشترك زندگي شروع براي افراد .است سالگي 20 از بعد حاملگي،
 و ها خواسته دربارة تا شود كامل بايد شانشخصيت رشد و دارند ذهني و جسمي

 آمار چنين هم ).UNICEF, 2005( باشند آگاه شان زندگي شريك از خود انتظارات
 با را جنين و مادر سالمت سال، 20 زير سنين در مادر بارداري كه دهد مي نشان

 زير حاملگي .گيرد صورت سختي به زايمان است ممكن و كند مي رو روبه مخاطراتي
 مادر، جسمي و روحي آموزشي، علمي، هاي قابليت نيافتن رشد دليل به سال 20

 و زودرس اي گونه  به مادر كه اي خانواده چنين در .كند مي تهديد را خانواده سالمت
 و گيري تصميم در است، داده ازدواج به تن اجتماعي خاص شرايط اساس بر

 فرهنگي و اجتماعي هاي فعاليت در شركت از و ندارد دخالتي نيز خانواده ريزي برنامه
 جواني سنين در سرانجام شده، نسل تكثير و توليد براي اي وسيله به تبديل و بازمانده
 كودك تولد سزارين، احتمال افزايش مشكل، زايمان .شود مي زودرس پيري دچار
 20 زير هاي حاملگي در كه است خطراتي از نوزادان مير و مرگ افزايش و وزن كم
  .)1371 ،يبرهان( افتد يم اتفاق سال
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  :است شده ارائه شده بررسي زنان زايمان اولين و ازدواج سن زير جدول در
 )مواردتعداد ( مانيزانياولسن )مواردتعداد(ازدواجسن سن
12 1  -  
13 2  -  
14 14 6  
15 5 8  
16 12 9  
17 1 11  
18 - 1  
  35 35 جمع

 سـنين  در همگـي  ،مطالعه اين در هشد بررسي زنان كه دهد مي نشان شده ترسيم جدول
 روحـي  و جسـمي  مشـكالت  امـر  همـين  و انـد  آورده دنيـا  به را شانفرزندان سال 18 زير

 ؛دارند شدن مادر به خوبي حس زنان      ًمعموال  .است هآورد وجود به زنان اين براي فراواني
 و جسـمي  آمادگي با همراه و آرامش و حمايت احساس همراه به تجربه اين كه زماني اما

 محبـت  و رابطـه  بهبود به و شود مي  تقويت عالقه و عشق   ِحس  اين .باشد مناسب روحي
 متولد ايشان از كه فرزندي دربارة ما شدة بررسي همسران نوجوان .انجامد مي كودك و مادر
 مـن « :گفتنـد  مي و ندمادر      ًواقعا  كه داشتند باور تر كم و داشتند مبهم و گنگ احساسي شده
 بچـه  از مراقبـت  در آنـان  .»كـنم  مراقبـت  نـوزاد  ايـن  از تـونم  مي جوري چه ،ام بچه خودم

 اطرافيان دخالت با لهئمس اين كه جا آن از و كردند مي يكفايت بي و ناتواني احساس شدت به
 و مـادر  ايـن  ميـان  مهر بر مبتني رابطة نگرفتن شكل بر ،بود همراه نيز جسمي مشكالت و

  .بود مؤثر بسيار فرزندان
  جنين سقط 2.1.1.4
 مطالعـات  كه طوري به ؛شود مي زياد مادر سن نيز و ها زايمان تعداد با جنين سقط خطر

 تـر  بيش سال 40باالي و سال 20 زير باردار زنان در جنين سقط كه دهد مي نشان شده انجام
 .شـوند  مـي  شـديدي  بسـيار  سوگواري واكنش گرفتار شوند مي سقط دچار كه زناني .است
 اين كنيم فرض اگر كه است منطقي     ًكامال  .شود مي مشخص گناه احساس با پاسخ ترين مهم

 در يپژوهش نتايج .شد خواهد تر پيچيده مكرر هاي بارداري دادن دست از با عاطفي ناراحتي
 است مادراني از تر بيش سال 20 از تر كم مادران در حاملگي عوارض كه داد نشان زمينه اين
  .)1389 لطفي،( شوند مي باردار باال سنين در كه
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 دوبار نفر 5 و سقط بار يك نفر 11 بيدگل، آران شهرستان در شده بررسي زن 35 ميان در
 شـان جنين سقط از ،افراد اين كه است اين توجه جالب ةنكت .اند كرده گزارش را جنين سقط
 آن از پـس  جسمي مشكالت فقط و بودند هم خوشحال حتي و نبودند ناراضي هم چندان

 نوجوانـان  ايـن  كـه  باال ةگفت بر است ييديأت نيز امر همين .داد مي آزار بسيار را آنان كه بود
 رحـم  در گرفتـه  شكل جنين اين به و نداشتند را يرفرزندپرو و مادري براي روحي آمادگي
  :گويد مي فاطمه .نداشتند چنداني تعلق احساس خود

 دونسـتم  نمـي  خودم ولي ،زدند حرف من به شوهرم ةخانواد خيلي ،شد سقط كه اولم ةبچ
 حـاال  ديگـه  طـرف  از ولي ،داشتم درد خيلي طرف  يك از .ناراحت يا باشم خوشحال بايد
 بابت ديگه .زدن مي حرف بهم و كردن مي ام مسخره نبودم بلد خونه كار كه اين خاطر به فقط
 دكتـر  تـازه  ... شدم نمي تحقير ... و شد مريض بچه و كنم مواظبت بچه از نيستم بلد كه اين
 تـوي  بشه مجبور بود ممكن شد، سقط كه شد خوب بوده كم خيلي سنت چون گفت هم

  ... باشه افتاده عقب يا بشه داري نگه ازش دستگاه

   :گويد مي زهرا
 ام بچـه  اگـر  .شـدم  حاملـه  كه بوديم نكرده عروسي هم هنوز و بودم بچه خيلي هنوز من

 هـم   بـه  حـالم  مرتـب  .بـود  بـدي  روزهـاي  خيلـي  ،واي .شد مي بد خيلي شد، نمي سقط
 روزهـا  اون يادآوري از ... و كنم كاري پنهان يا شده ام سردي بگم بودم مجبور و خورد مي
  .شه مي بد حالم هم

        اقتصادي   و         اجتماعي       مشكالت    از        همسران        نوجوان   ة    زيست   ة    تجرب       2.1.4

 آموزش و تحصيالت 1.2.1.4
  :است اهميتبا جنبه دو از تحصيالت

 ؛ديپلم اخذ و دبيرستان دوران دادن پايان براي دختران مسلم حق )الف

  .شود مي داده آموزش مدارس در چه آن )ب
 قـانون  ام سـي  اصـل  اسـاس  بـر  و ايـران  اسالمي جمهوري قوانين طبق ،اول ديدگاه از
 پايـان  تـا  ملـت  ةهم براي را رايگان پرورش و آموزش وسايل است موظف دولت ،اساسي
 رايگان به كشور خودكفايي حد سر تا را عالي تحصيالت وسايل و دكن فراهم متوسطه ةدور

 .دهد گسترش

 ةجلس مصوب( ايران اسالمي جمهوري نظام در زنان هاي مسئوليت و حقوق منشور در
  :شود مي مطرح آموزش بخش در )فرهنگي انقالب شوراي 31/6/86 مورخ 546



 97   مينايي گل ماه و صفوي سادات حنانه

  

 و آموزش امكانات از برخورداري و آموزشي ارتقاي عمومي، آموزي سواد حق )الف
  ؛زنان براي پرورش
  ؛علمي سطح باالترين تا عالي آموزش در تحصيل قح )ب
  .آموزش امر در خاص هاي حمايت از محروم مناطق دختران و زنان برخورداري حق )ج
 ،رسانند اتمام به را دبيرستان دوران كه است دختران مسلم حق ،الحاقات اين اساس بر

  .مانند بازمي تحصيل ةادام از    ًعمال  دختران اين ،زودهنگام ازدواج در اما
 و اند خوانده درس دبستان پايان تا اكثريت ،تحقيق اين در  شده مصاحبه هاي نمونه در
  .اند شده راهنمايي ةدور پايان به موفق معدودي تعداد

 توي همش .بدم تحصيل ةادام داشتم دوست خيلي« :گويد مي سادات نمونه براي
 بودند، شر خيلي كه داشتم هم سر پشت بچه تا دو .نتونستم .بخونم درس بود ياهامؤر

  .»... و بخونم درس نتونستم
 ديگه گفتند .بخونم درس نگذاشتند شوهرم و شوهرم ةطايف« :گويد مي ساله 30 فاطمه
  .»گن مي اينا هرچي گفتم هم من رسيدند، كجا به خوندند درس همه  اين بكن، زندگيتو
 ةادام از كه است شده باعث ازدواج اما ،داشتند عالقه تحصيل ةادام به زنان اين تر بيش
 از زنان اين اگر حتي كه است واضح     ًكامال  همه براي مسئله اين .بمانند باز تحصيل
 تا كند مي تربيت را شفرزند بهتر بسيار ديپلمه مادر نكنند، اي استفاده هيچ شانتحصيالت

 باعث اجتماعي بازتوليد روند اين واقع در .ابتدايي تحصيالت داراي يا سواد بي يمادر
  .كنند تربيت نيز يسواد كم هاي بچه ،سواد كم مادران شود مي

 اين به ؛دهند مي آموزشي چه دختران به ما مدارس در امروزه ديد بايد ،ديگر طرف از
 بايد ما .نيست كافي مدارس در كردن حساب و نوشتن و خواندن يادگيري     ًصرفا  كه معني

 شخصيت با انساني باشند، خوبي همسران و مادران كه اين از قبل بياموزيم دخترانمان به
 از چگونه بداند بعد و شان خانواده براي خوب همسر و مادر سپس و دنباش سالم

 در خودش سالمت بداند كه اين و كند مراقبت خودش از تر مهم همه از و اش خانواده
 جوان اندختر .كند مي تربيت بهتري فرزندان سالم مادر .است مهم بسيار اش خانواده كنار
 در فرزندان تعداد چه .است مناسب بارداري بعد و ازدواج براي سني چه دنبدان بايد

 در و برگزيند را مناسب شيوة بارداري هاي روش در .است مناسب اش خانوادگي شرايط
 بايد .باشد اش خانواده و خود جسمي و روحي سالمت مراقب چگونه بداند ،نهايت
 و مسائل با مقابله و عقيده ابراز هاي شيوه و شود داده آموزش افراد به زندگي هاي مهارت

  .شود بيان شانبراي مشكالت
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 پذيري جامعه تا است پسران و دختران پرورش سواد، آموزش از غير مدارس ةوظيف پس
 داده جامعـه  تحويل نسلي و شود بازتوليد صحيح پذيري جامعه اين و باشند داشته صحيحي

 و داده انجـام  درسـت  را خـود  كاركرد جامعه كه است صورت اين در .باشند سالم كه شود
 پـذيري  جامعه جامعه، نهادهاي ساير كنار در هايي خانواده چنين .است كرده ايفا را شرسالت

  .دهند مي انجام احسنت نحو به را كودكان
 بايـد  دانسـتم  نمـي  ،بـودم  بچـه  مـن  كه شد مي شنيده نكته اين زنان اين همة سخنان در
  .... و كنم برخورد شوهر فاميل با چگونه

 يـه  ،بـودم  سـال  و سن كم من چون« :گويد مي مادرشوهرش با اش رابطه ةدربار سادات
 حـاليم  چيزي ،ديگه بودم بچه .زدم مي رو زدم مي نبايد كه حرفايي يه يا و كارايي يه وقتايي
 ةخـانواد  هـاي  بچـه  بارها« :گويد مي ساله 32 ليال .»شدم بهتر شدم، بلد ذره يه حاال .شد نمي

 يـا  »كـنم  جمـع  بودم مجبور من و ريختند مي هم  به را من زندگي خونه و آمدند مي شوهرم
 سـختي  ام زنـدگي  اول سـال  پـنج  چهار خيلي .كردم مي گريه مئدا من« :كند مي بيان صغري
 يـا  گريـه  جاي  به ،دگرفتن مي ياد مدرسه در را زندگي هاي مهارت افراد اين اگر .»... كشيدم
  .گرفتند مي پيش در را لهئمس كردن برطرف حل راه زندگي، مشكالت با همقابل در تسليم

  منزل در قدرت 2.2.1.4
 در يرگذاريتأث و نفوذ نه دارند مالي قدرت نه زودهنگامشان ازدواج به توجه با افراد اين
 .ندارند دوستان و فاميل افراد با را هايشان معاشرت تنظيم توانايي حتي ها، گيري تصميم
 دختر ةخانواد اعضاي با محدودي بسيار تعامل و شده منفك دوستانشان گروه از همگي
 با همراه كه شوهر فاميل با ارتباط به شود مي منحصر شان اجتماعي روابط همة .دارند

  .است فراواني هاي زورگويي و دخالت
 از گه مي .داريم آمد  و  رفت شوهرم فاميل با فقط« :گويد مي ها زن از يكي نمونه براي

 خودم ،بار يك ماه دو    ًمثال  دير به دير خيلي هم اون ،ها وقت ضيعب .دآ نمي خوشم بابات
  .»بينم مي رو اينا  مامانم رم مي

 با مشورتي و است گيرنده تصميم شوهر نيز مشترك سفرهاي و تفريحات ةزمين در
 .كند نمي فرزندان و همسر

 ،مشهد بريم كنم مي التماسش چي هر .شمال هم فقط ؛شمال ريم مي بار يك سالي«
 بايد گه مي .بريم فاميل با ده نمي هم اجازه .كنه مي تعيين رو جا اون فقط .كنه نمي گوش
 .»بريم تنها
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 گـه  مـي  ،بگـم  بهـش  خيلـي  اگرم .باشيم خونه تو گه مي .نيست رفتن بيرون اهل    ًاصال «
 .»ايم خونه همش همين واسه برم؟ كجا تنها من آخه .برو تنها خودت

  .است پدر با ،پسر فرزند ويژه به ،فرزندان تربيت كنترل چنين هم
 خـودم  گـه  مـي  . ده نمـي  اجـازه  رو پسرم اما ،كردم بزرگ من رو دخترم« :گويد مي زهرا
  .»ندارم دخالت ةاجاز من و كنم مي تربيتش

 اشتغال 3.2.1.4
 تمـام  و انـد  بافي قالي به ملزم ،ندارند مناسبي چندان مالي وضع كه آنان نيز شغلي نظر از
 در و كنـد  مـي  خريـداري  مـرد       ً  معمـوال   را منزل مايحتاج و شود مي شوهر عايد نيز آن پول

 .دهد مي دار مغازه به مرد     ًبعدا  را پول ،دارد خريد مسئوليت زن كه هم مواردي

  :گويد مي فاطمه
 ةخون توي و بودم كوچيك منم .كني كار خونه توي و ببافي قالي بايد گفتن مي مادرشوهرم
 زدنـد  بـرام  متـري  12 قالي يه جا اون .بودم نبافته قالي بودم، كرده تميزكاري فقط خودمون
 اينـا  مامـانم  تـا  قـالي  اين سر كردم سقط هم تا دو .بافتم مجبوري هم من .ببافي بايد گفتند
  .)بافتن كامل را قالي يعني( پايين آورديم را قالي تا كردند كمك اومدند

  :گويد مي مريم
 لبـاس  حتـي  ؛ده نمي من دست پول .خره مي خودش رو چي همه نيست، من دست خرجي

 كه ده مي شاگردونگي يه من به گيره مي اون رو پولش بافم، مي قالي من .خره مي خودش هم
 .خرم مي چيزي يه خودم براي گاهي كنم مي جمع

       رواني       مشكالت    از        همسران        نوجوان   ة    زيست   ة    تجرب       3.1.4
 هـم  با و ديگر يك با ازدواج از شوهر و زن ،آن طي كه است حالتي زناشويي مندي رضايت
 رضـامندي  )1974( همكـاران  و ويـنچ  بـاور  بـه  .دارنـد  رضايت و شادماني احساس بودن

 همكـاران،  و احمـدي  ميـر ( است نظر مد توضعي و موجود وضعيت بين انطباق زناشويي
  ).1373 سليمانيان، از نقل به 1382
 دريافـت  ميـزان  ،كنـد  مـي  ايفـا  مهمـي  نقش زندگي از رضايت در كه عواملي جمله از

 از دارنـد  هـم  بـا  مناسـبي  كالمي غير و كالمي ارتباط كه همسراني .است همسر از حمايت
 مقابل طرف عاطفي و فكري رشد نيازمند همسر از حمايت .دارند تري بيش رضايت زندگي
 نيـز  شـده  بررسي زنان هاي صحبت در نكته اين .افتد مي اتفاق تر كم پايين سنين در كه است
  :مثال براي .شود مي ديده
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 نه ،زنه مي حرف نه خودشه، توي ،زنه نمي حرف .بدخلقه خيلي شوهرم« :گويد مي زهرا
  .»ده مي گوش من حرف به

 هـم  گـاهي  اگـه  .نـدارم  حوصـله  گه مي زنه، مي حرف كم خيلي شوهرم« :گويد  مي مينا
  .»فهمي نمي تو گه مي .كنه مي خودشو كار ره مي و كنه نمي گوش ،بدم نظري يا بپرسه چيزي

 و زن بـين  كـدورت  ايجـاد  باعث و برد مي باال را نارضايتي ميزان نيز ها خانواده دخالت
 .شود مي شوهر

 اونـا  كـردم،  مـي  زنـدگي  شـوهرم  خواهرهـاي  و مادرشوهرم با من« :گويد مي فاطمه
 و زندند مي حرف بودند، تر بزرگ هم من از و بودند خونه دختر چون ؛كردند مي دخالت
  .»كردند مي دخالت
 كرد، مي دخالت خيلي مادرشوهرم ،بودم سال بچه چون ازدواج اوايل« :گويد مي ربابه

 شديم دار بچه وقتي از اما ،كرد مي بلند دست روم حتي بدم، يادش كار خوام مي گفت مي
  .»شد تر كم ها بحث ديگه

 ميزان افزايش در اصلي شروط از نيز همسر شناخت و ازدواج هنگام در رضايت
 را همسرش شمعيارهاي اساس بر و خود خواه دل به فرد وقتي .است زندگي از رضايت
 نيز مشترك زندگي به اش بستگي دل ،دارد وي شناخت براي الزم زمان و كند مي انتخاب
 .بود خواهد تر بيش بسيار

  :گويد مي فاطمه
 هم كس هيچ و نكرديم صحبت    ًاصال  هم قبلش .كرديم عقد فرداش ،خواستگاري اومدن امروز
 ،داشتم خواهر يك .نكرد حرفم به گوش كسي ،خوام نمي گفتم هرچي نپرسيد، رو من نظر
 شوهرش خوايم مي ،آد مي خواستگار براش خوشگله اون گفتن مي .بود من از سفيدتر اون
 .دادم مي رو خرجمون بافتم مي قالي من .هيچي نه داشت كار نه بود، بد خيلي شوهرم .بديم

 خودشـون  نپرسـيد،  كسـي  هـم  رو نظرم شناختم، نمي رو شوهرم من« :گويد مي سادات
  .»خوبه همين گفتن گرفتن تصميم
  :گويد مي زهرا

 مراسـم  كـه  هـم  شب اومدن، ظهر كردن، تموم رو چيز همه خواستگاري اومدن روز همون
 كـه  اين نه گفتم، نمي هيچي بودم، نشسته صندلي روي طوري  همين من .بود ازدواج و عقد
 زن هـم  سـر  آخـر  ... گفتم نمي بله بود كه هم اي ديگه كس هر نگم، بود اين شوهرم چون
 هم ما .گرفتند ما از زور به رو بله ديگه .گي نمي بله چرا كه زد كمرم به سر پشت از برادرم
  .كرديم عادت ديگه
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 احسـاس  زناشـويي  زندگي از يك هيچ رسد مي نظر به ،شده مصاحبه هاي نمونه ميان در
 كـودكي  سـنين  در دگشـتن  ميباز گذشته به اگر كه كردند مي بيان همگي و دنداشتن رضايت
  .بدهند شوهر سال 18 زير را دخترشان نبودند حاضر نيز خود و كردند نمي ازدواج

 بعـدش  و كـار  سـر  رم مـي  و دم مـي  تحصـيل  ةادام ،بيام دنيا دوباره اگر« :گويد مي مريم
  .»كنم مي ازدواج
 شـوهرم  خودم بار اين و خونم مي درس     ًحتما  .كنم نمي شوهر زود    ًاصال « :گويد مي زهرا

  .»كنم مي انتخاب رو
 و ديدند مي ناپذيرتغيير سرنوشتي در را خود و شده پايمال را آرزوهايشان زنان اين تر بيش
 اند شده پرتاب زندگي اين به گويي ؛است شده تحميل ها آن به زندگي اين كردند مي احساس

 و مشـترك  زنـدگي  از ذهنيتي هيچ كه حالي در زنان اين .ندارند آن از رهايي براي اي هچار و
 زنـدگي  سـخت  هاي مسئوليت انجام به مجبور و سالي بزرگ دنياي وارد نداشتند همسرداري

  .خواهند مي زندگي از چه دانستند نمي حتي كه رسيدند مي نظر به خسته قدر آن ؛اند شده
  :گويد مي فاطمه

 بـازي  عروسـك  داشـتم  شـود؟  شـوهرت  فالنـي  خواهي مي گفتن من به بود سالم چهارده
 ايـن  .بله گفتم ... و خرن مي انگشتر برايت .پوشي مي عروس لباس گفتن .نه گفتم .كردم مي
  ... شد من عقد ةبل

  :گويد مي مريم
 توي .شده دير ديگه االن اما ،داشتم آرزو خيلي .نرسيدم خواستم هرچي به زندگيم توي من

 خونه كار، تحصيل، نرسيدم، آرزوهام به من .نياوردم شانس اما ،ديدم مي آل ايده مرد يه ذهنم
 شوهرم زود كه بابام تقصير و شرايطه تقصير ترش بيش اما ،خودمه تقصير مقدار يه .زندگي

  .بخشمش نمي وقت هيچ من .داد

 عوامـل  امـا  ،دارد زناشـويي  زنـدگي  در بـااليي  بسـيار  ثيرأت نيز مناسب زناشويي روابط
 . آمـوزش  نديـدن  و آگـاهي نا جمله از ؛دارد نقش زناشويي روابط مندي رضايت در بسياري
 مشـكالت  و ترس با اند نديده آموزش و ندارند را الزم آگاهي جنسي روابط از كه دختراني
 حتـي  و نباشـند  راضي شانروابط از زيادي مدت شود مي باعث كه شوند مي مواجه فراواني
 .باشند داشته اكراه

 و افتـادم  شـديد  خيلـي  خونريزي به اول شب داشتم، ترس خيلي اوايل« :گويد مي زهرا
  .»شد بهتر كم كم     ًبعدا  اما ،شدم اذيت خيلي
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  :گويد مي فاطمه
 جلوي كردم مي سر چادر ها مدت تا .كشيدم مي خجالت هم خيلي .شد نمي سرم هيچي من

 .نـدارم  دوسـت  .ازش آد مي بدم گفتم ؟هستين جوري اين شما چرا گفت مادرم تا .شوهرم
 .برم و دور بياد كه آد مي بدم و ندارم حسي هيچ هنوزم گذشته سال چند كه هم االن

 وسـايل  از نكردن استفاده و آموزش بدون جنسي روابط از ناشي نيز ناخواسته حاملگي
 .است گيري پيش

 .»خواستم نمي رو ام بچه .شدم حامله اول شب همون من« :گويد مي زهرا

 مصـوب ( ايـران  اسـالمي  جمهـوري  نظـام  در زنان هاي مسئوليت و حقوق منشور طبق
  :دارند را ذيل حقوق زنان )فرهنگي انقالب شوراي 31/6/1383 مورخ 546 ةجلس
 امكانات از برخورداري و همسرداري آيين و زوجين تكاليف و حقوق از آگاهي حق .1
  .زمينه اين در الزم

 امكانـات  و هـا  آمـوزش  از منـدي  بهـره  و آن كنترل و تنظيم و بارداري باروري، حق .2
  .زمينه اين در مناسب
 و بـاروري  كنتـرل  بـه  مربـوط  هـاي  گيري تصميم در زنان مشاركت و آگاهي حق .3
  .خانواده تنظيم
 آگـاهي  زناشـويي  مسـائل  از توانسـتند  نمي سني لحاظ به كه ايم مواجه دختراني با ما اما
 زنـان  اين .است نداشته وجود ها آن آگاهي و آشنايي براي هم مناسبي مرجع و باشند داشته

 و الزم اطالعـات       ً  مسـلما   و شـوند  مي آشنا دوستان يا ها همسايه طريق از زناشويي مسائل با
 داشـته  ترس زفاف شب مراسم از شود مي باعث لهئمس همين و آورند نمي دست  به را كافي
 و تـرس  احسـاس  جنسـي  روابط برقراري از زنان اين شود مي باعث      ًمعموال  امر اين .باشند
 باعث جنسي يرضايتنا اين      ًمسلما  و باشند داشته مشكل مسئله اين با و باشند داشته انزجار
  .كند مي تنش دچار را خانواده گرم كانون و شود مي شوهر و زن روابط در سردي
 انشـان مادر طريـق  از بايـد  زناشويي مسائل با دختران آشنايي است اين توجه شايان ةنكت
 بسيار باشند داده توضيح دخترانشان به لهئمس اين مورد در كه مادراني تعداد اما گيرد، صورت

 و مـادر  راحتي دليل به .دهند آموزش دخترانشان به بايد مادران را زناشويي مسائل .است كم
 انـد؛  مـادران  مرجـع  بهترين دخترانشان خصوصيات با شان آشنايي و مادران تجربيات و دختر

 نيـز  مشـاوره  مراكـز  و بهداشت هاي خانه مثل ،ديگر نهادهاي سنتي، نهاد اين كنار در هرچند
 از تـا  آينـد  شـمار  بـه  دختـران  بـه  دادن آگاهي براي موثق و مناسب منبع راحتي به توانند مي

  .باشد شوهرها و زن ميان تر بيش الفت و انس ايجاد باعث امر اين و نترسند زناشويي
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  :گويد مي فاطمه
 اون با داشتيم همسايه زن يه فقط .بود نگفته بهم چيزي ،نبودم راحت    ًاصال  كه مادرم با

 از يكي بودم منتظر همش .ترسيدم مي عروسي شب از هم خيلي .بودم كرده صحبت
 ريخت چيز همه از ترسم بارداريم از بعد اما ،بيفته عقب چله يه عروسي كه بميره فاميالمون

 .شد عادي برام و

  :گويد مي چنين ازدواجش اول شب مورد در چوپاني فاطمه
 ضـربه  مـن  .بـود  ناشي شوهرم چون ؛داشتم مشكل هم باز من اما ،بود گفته بهم برادرم زن

 ،بود ناشي و سال بچه هم شوهرم .بودم سال بچه من خب .زايشگاه رفتيم كه طوري ؛خوردم
  .گفتند بهم ور چيز همه ،بودند حالم كمك خيلي ،بودم راحت خيلي برادرام زن با اما

   :شدم حامله عروسي از قبل جنسي مسائل با نبودن آشنا دليل به گويد مي زهرا
 شـده  حامله جوري همين بوديم، نكرده نزديكي البته بودم، حامله بردن رو من كه موقعي ...

 .كنيـد  سـقط  كه بهتره ،نكرديد نزديكي شما چون گفت دكتر بعدشم .كردم هم سقط ،بودم
 مـن  .بـود  شده ناقص بچشون بودند شده حامله طوري اين كه ها خيلي چون ؛شد هم سقط
 بـرادرام  .بودنـد  مخـالف  دوستام با برخاست و نشست و آمد و  رفت با .داشتم خيلي برادر
 بـا  من بودم، نشنيده    ًاصال  رو چيزا اين .بشم بازي هم ديگه هاي بچه با من ذاشتند نمي حتي

 بازي كوچه توي رفتيم مي شب .نداشتم هم اي ديگه بازي هم .بودم بازي هم ام ديگه برادراي
 مياد، يادم كه رو چيزا اين .نداشتم خبر چيزا اين از .نداشتم هم اي ديگه بازي هم كرديم، مي

  .بود بازيم وقت موقع  اون من گم مي ريزه، مي هم  به اعصابم      ًواقعا 
  

  گيري نتيجه .5
 افراد تر بيش كه رسد مي نظر به طور اين ،افراد با گرفته صورت عمقي هاي مصاحبه مجموع از

 خـود  تعبيـر  به .انتخابي حق نه و ندا هداشت لهئمس اين به تمايلي نه كه اند كرده ازدواج  زماني
 ؛نداشـتند  دختـر  نظر به كاري و دوختند مي و بريدند مي خودشان براي  ترها بزرگ ،افراد اين
 داده ايشـان  بـه  خواسـتگار  بـا  كـردن  صحبت فرصت كه هم دختران  معدود تعداد آن حتي
 ازدواج بـا  رابطـه  در جـدي  تفكر فقدان شرم،  و خجالت سن، كمي مانند داليلي به ،شد مي

 لهئمسـ  ايـن  از شـان، ازدواج از  ها سال گذشت از پس اكنون و نكرده مطرح خاصي پرسش
 آن بـا   كـه  فراوانـي  مشـكالت  وجود با افراد اين كه است  اين توجه جالب ةنكت .اند پشيمان
 خانـه،  كارهـاي  در مرد نكردن  مشاركت همسر، ةخانواد كالمي آزارهاي جمله از ؛اند مواجه

 بـافي  قالي در الزام پدري، ةخانواد با آمد  و  رفت براي نداشتن اجازه همسر، از خوردن كتك 
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 ... و زناشويي ةرابط از بودن ناراضي آن، از حاصل پول كردن خرج در تام  اختيار نداشتن و
 از خـدا  شـكر  كـه  گوينـد  مـي  و كننـد  مـي  توصـيف  خوبي هاي  آدم را شانشوهران      ًمعموال 
 زنـدگي  كننـد  مي احساس ها آن كه باشد اين از ناشي شايد  لهئمس اين ؛اند راضي شان زندگي
   ).تاريخي جبر( نيست  ممكن شرايط اين تغيير امكان و است همين

 به اما كردند، مي نارضايتي ابراز شان جنسي رابطة از شونده صاحبهم هاي خانم همة
 ما از ،كرديم مي صحبت باره  اين در وقتي ،مصاحبه زمان در فرهنگي هنجارهاي  دليل
 از نداشتن درست اطالع  آن علل از يكي شايد .كنيم خاموش را  ضبط كه خواستند مي

 در آميز خشونت     ًبعضا  اي هرابط با مواجهه كه است بوده ازدواج از پيش زناشويي رابطة
 ارتباط از انزجار اين به منجر  ،آن از حاصل تلخ تجربة و ازدواج روزهاي نخستين
 از گيري پيش  وسايل از نكردن استفاده و زودهنگام ازدواج دليل به .باشد شده جنسي
 جنين سقط دچار افراد اين تر بيش اولشان، كودكان تولد از قبل تا كم دست بارداري

 و سخت كار بر افزون نكته اين .شدند باردار نيز آن از بعد بالفاصله و شده  اوليه
 منزل كارهاي بسياري موارد در قالي، بافتن( زنان دوش  بر خانه در كه سنگيني

 قلبي، هاي بيماري جمله از ،فراوان جسماني  مشكالت به منجراست  بوده )مادرشوهر
 شده آنان تر بيش براي هنگام زود پيري و افسردگي فقرات، ستون و كمر ناحية در درد
 كم دست ،زديم  مي تخمين كه سني ها آن هاي چهره به نگاه با حتي كه اي گونه به ؛است
  .بود ها آن واقعي سن از تر بزرگ سال ده

بـا   و نـد نبود دخترانشـان  زودهنگام دادن شوهر به حاضر هجو هيچ به افراد اين تر بيش
 آن علـت  را خوانـدن  درس و بازي و بچگي براي كافي فرصت نداشتن ،شانتلخ تجربيات

 ،مردم حرف و دختر شدن عاشق از ترس علت به ،هم را سال 20 باالي  سن اما ،دانستند مي
   .دانستند نمي مناسب

 دليل به را شان پدري خانوادة و است بوده تحصيل ةادام يشانآرزو ،افراد اين از بسياري
    .دانستند مي مقصر دوششان بر زندگي مسئوليت زودهنگام انداختن و تحصيل ةادام از منع 

 خانوادگي روابط در فقط نه و بوده سال 15 ازدواج زمان در افراد اين سن متوسط
 با نيز ها خانواده و افراد ساير با ارتباط تنظيم بلكه نداشتند، اختياري و قدرت 

 مسائل تمامي در .است شده نمي ها آن با مشورتي هيچ زندگي در و بوده انشانشوهر
 شدن تحقير خوردن،  كتك و هبود گيرنده تصميم شوهر ... و خانوادگي و اجتماعي مالي،

 امري ها آن براي روزي شبانه كردن گريه و نداشتن اختيار مادرشوهر، و شوهر دست  به
  .است هبود عادي 
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 صورت مشخص مكاني در و محدود آماري ةجامع با ميداني كاري تحقيق اين اگرچه
 اجباري هاي ازدواج قبيل اين كاهش در زير هايپيشنهاد رسد مي نظر به اما ،است گرفته
  :باشد مفيد
 آگاهينا ةنتيج تر بيش بيدگل آران در اجباري و زودهنگام هاي ازدواج كه جايي آن از

 تفكرات و ها سنت شود، مي ايجاد دخترانشان براي آينده در كه مشكالتي از ها خانواده
 به مربوط قوانين در جديد بازنگري بنابراين ؛هاست خانواده مالي مشكالت و فقر و قديمي
 خواهد مفيد بسيار سال 18 به دختران براي سال 15 از آن بازگرداندن و ازدواج سن حداقل

 آنان ديپلم مدرك كسب و دختران تحصيلي ةدور حداقل تكميل به هم لهئمس اين .بود
 برگزاري چنين هم .كند مي كم حدودي تا را تحميلي ازدواج ةلئمس هم و كند مي كمك
 در تحصيل دوران طول در زندگي هاي مهارت نيز و خانواده آموزش مختلف هاي كالس
 مشكالت كاهش باعث خانواده پزشك و خانواده مشاور با مئدا ارتباط لزوم و مدارس
 ضعيف هاي خانواده اقتصاد به كمك و فقر با مبارزه .شود مي ها خانواده در جسمي و رواني

 .است )NGO( نهاد مردم هاي سازمان و دولت وظايف ديگر از نيز ها آن مندسازي توان و
 و درست نمايش ،است ديني ةجامع اساسي و كليدي عنصر خانواده كه جايي آن از چنين هم

 براي مناسب الگوسازي چنين هم و ها رسانه در موفق هاي خانواده از صحيح الگوسازي
 تفكرات كاهش به شوند، مواجه آن با است ممكن ها خانواده كه هايي بحران از خروج
 كمك اجباري هاي ازدواج از ناشي مشكالت از شان سازي آگاه و ها خانواده در قديمي
  .بود غافل نبايد نيز زمينه اين در نهاد مردم هاي سازمان نقش از چنين هم .كند مي شاياني
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