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امروزه یکی از معضالت اجتماعی که حق مشروع و گزینش همسر را از  زمينه و هدف: 

در مناطق گوناگونی  وبیش کمناخواسته است. این آسیب  های ازدواجنماید  دختران سلب می
یا مجبور به ازدواج اجباری  خریدوفروشمیلیون زن در جهان  4از جهان وجود دارد. ساالنه 

 شوند. می

توصیفی تحلیلی  صورت بهروش تحقیق  از نوع نظری بوده این تحقیق  ها: مواد و روش

ای است و با مراجعه به اسناد، کتب  کتابخانه صورت بهآوری اطالعات  باشد و روش جمع می
 و مقاالت صورت گرفته است.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون،  مالحظات اخالقی:

 رعایت شده است. داری امانتصداقت و 

این پدیده شوم منحصر به کشورهای جهان سوم نیست و در کشورهای پیشرفته  ها: يافته

ها تأثیر دارد  علل گوناگونی در بروز این ناهنجاری تردید یو صنعتی هم گزارش شده است. ب
هرحال باید آثار  توان به علل فردی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اشاره کرد. اما به که می

 منفی آن را بر روابط خانوادگی موردمطالعه قرارداد.

اجتماعی، عنصر رضایت و توافق طرفین  نظران صاحببه اعتقاد بسیاری از  گيري: نتيجه

در ازدواج یکی از عوامل استحکام نهاد خانواده و پایداری نکاحی است، لیکن از گذشته تا 
ها معموالً عمده  اجباری و ناخواسته به وقوع پیوسته که این نوع وصلت های ازدواجامروز، 

ست که در تمام ادیان خسارات مادی و معنوی متوجه دختران بوده است. این در حالی ا
الهی، حق آزادی فرد در همسرگزینی مشروع و حق انتخاب شدن در فرایند ازدواج جز 

 حقوق مسلم دختران شمرده شده است.
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 مقدمه
ازدواج و تشکیل خانواده سنگ بنای هر جامعه بزرگ  

انسانی است که در انجام وظایف فردی و روابط 
ها نقش اساسی و بنیادین دارد و یکی از  اجتماعی آن

ها در طول  و زیباترین سنن اجتماعی انسان ترین مهم
ی آدمی  تاریخ است که ریشه در فطرت و آفرینش ویژه

دارد. با این وجود همواره در طول تاریخ با تحوالت 
شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی 

های هر جامعه، دستخوش  و تغییر در هنجارها و ارزش
و آثار  یریگ شکل تغییر شده و نوع کارکرد، زمان

حقوقی آن متفاوت بوده است. به اعتقاد روان شناسان، 
بایست بر پایه اخالق، عشق، محبت و درک  ازدواج می

های امید و  متقابل دو انسان شکل گیرد تا جوانه
، این ینیهمسرگزخوشبختی را به همراه آورد. اکراه در 

یك کابوس وحشتناک در  صورت بهپیوند مقدس را 
د و زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان را با آور می

میلیون زن  4سازد. ساالنه  های جدی مواجه می آسیب
یا مجبور به ازدواج اجباری  خریدوفروشدر جهان 

ها مربوط به دوران  شوند. بخشی از این ازدواج می
تر از  پایین های ازدواجخردسالی دختران است. بیشتر 

است و معموالً پس از چند  سال اجباری و ناخواسته 19
های فردی و  سال به جدایی از همسر یا سایر آسیب

شود. این پدیده شوم منحصر به  خانوادگی منجر می
کشورهای جهان سوم نیست و در کشورهای پیشرفته 
و صنعتی هم گزارش شده است. به طور نمونه در 

ای همچون آلمان دامنه  کشورهای صنعتی و پیشرفته
ها وسیع است. در انگلستان برآورد شده  واجاین نوع ازد

است، ساالنه هزاران دختر و زن جوان مجبور به ازدواج 
ها از کشورهای جنوب  شوند که بیشتر آن تحمیلی می

اند و نتایج این نوع  آسیا مانند پاکستان و هند آمده
ازدواج در جامعه بسیار شدید شده است و باعث نگرانی 

ربوطه در حل مشکالت و مسئوالن و کارشناسان م
پیامدهای آن شده است. به نحوی که از تاریخ دوشنبه 

قانونی در انگلستان و ولز به اجرا درآمد  9114ژوئن  11
که به موجب آن، والدینی که فرزندانشان را مجبور به 

احمدوندی، )شوند  ازدواج کنند، مجرم شناخته می
ما نیز ازدواج تحمیلی در کشور  متأسفانه. (28: 1324

های کشور و  دامنه وسیعی یافته است و از برخی استان
ها مواردی از ازدواج اجباری گزارش  اکثریت دهستان

شده است، اما هنوز آمار دقیقی از تعداد و میزان این 
آسیب اجتماعی ثبت نشده است. سازمان نظام پزشکی 

باشد. آنچه در  درصدد ارائه آماری در این خصوص می
ه عنوان مساله مهم مورد توجه قرار گرفته این تحقیق ب

توان با ازدواج  است این است که چگونه در جامعه می
 تحمیلی مقابله کرد.

 

 تعريف واژگان -9

ذیال به تعریف مفردات موضوع پژوهش حاضر 
 .پردازیم می
 

 اجبار و تحميل 9-9

در فرهنگ علوم اجتماعی، در مورد تعریف واژه اجبار 
چنین بیان شده است: اجبار به معنای فشار دادن است 
و از نظر مفهومی به معنای تحمل آزار جسمانی یا 
روانی است، خواه به جهت آنکه فرد علیرغم میل خود 
به انجام کاری مجبور شده است و خواه بدان جهت که 

ته بازداشته شده است. فعل خواس از انجام آنچه می
اجباری یعنی کاری که از روی قهر و ستم انجام گیرد 

و منظور از تحمیل، واداشتن  (1/141: 1318معین، )
کسی به انجام کاری یا پذیرش چیزی بر خالف میل او 

 (3/1143: 1381انوری، )است 
 

 ازدواج 2-9

ازدواج قراردادی رسمی برای پذیرش یك تعهد متقابل 
منظور تشکیل زندگی خانوادگی است تا طرفین به 

ای  ازدواج در سایه آن، در خط سیر معین و شناخته شده
از زندگی قرار بگیرند. این قرارداد با رضایت و خواسته 
زن و شوهر و بر مبنای آزادی کامل دو طرف منعقد 

گردد و در پرتو آن روابطی بس نزدیك بین آن دو  می
 آید. پدید می
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 ج اجباريازدوا -2

ازدواج اجباری، پیوند زناشویی رسمی است که در این 
نادیده  ها آنپیوند، رضایت و اراده زوجین یا یکی از 

شود و برای برقراری این پیوند، از انواع  انگاشته می
 گردد. فشارهای جسمی و روانی استفاده می

 

 بررسی دقيق ازواج اجباري 9-2

ضایت زنان و به هایی که بر خالف خواست و ر ازدواج
گیرد یا به عبارتی مجبور کردن یا  جبر صورت می

درآوردن فردی برای ازدواج است.  فشار تحت
زن یا مرد جوانی در اثر فشار روحی یا  یگرد عبارت به

شود. در روستاها  جسمانی مجبور به ازدواج ناخوانده می
اند این امر زیاد  ها که حاکمیت دولتی کم و دهستان

در طول تاریخ، انواع متعددی  (1381دی، )محماست. 
از این پدیده وجود داشته که زنان را همچون کاال یا 

ای برای مقاصد سیاسی، اقتصادی و رفع اختالف  وسیله
 ازجملهاند:  ای مورد استفاده قرار داده ای و قبیله طایفه

-1توان به موارد ذیل اشاره کرد.  ها می این ازدواج
 -4ازدواج وراثی،  -3دواج یغمایی، از-9ازدواج ربایشی، 

 -1ازدواج سیاسی،  -1ازدواج از طریق خرید همسر، 
های بعدی به بررسی  ای که در قسمت ازدواج مبادله

 دقیق آن خواهیم پرداخت.

قوانین شرعی و قانون اساسی در  باوجود 1-1-9
 گیرد؟ کشور، چرا هنوز ازدواج اجباری صورت می

اند، اول فقر که به  خیلچند موضوع در این روند د
زنند. دوم  منظور دریافت پول دست به چنین کاری می

عدم آگاهی نیز در این جریان دخیل بوده، چون افراد و 
زنند، آگاهی از  اشخاصی که دست به چنین عملی می

عواقب بد آن، از اوامر و قوانین مدنی و اسالمی ندارند، 
زنند.  اجباری می های ازدواجبنابراین دست به انجام 

سوم نگاه زن ستیزانه و شی انگاری به زن است. دکتر 
مصطفی اقلیما رییس انجمن مددکاری ایران درباره 

درصد  81گوید: امروزه بیش از  عمده دالیل طالق می
کنند. )که آمارها  اجباری ازدواج می صورت بهجوانان 

ها به طالق کشیده  درصد این ازدواج 31دهد  نشان می

کنند حتماً باید  شود( اجباری به این معنا که فکر می می
ازدواج کنند در غیر این صورت در جامعه به آنان با دید 

 منفی نگاه خواهد شد.

ای در قران با مضمون مجبور نکردن  آیا آیه 9-1-9
در انتخاب  ها آندختران به ازدواج و آزاد گذاشتن 

آن  ای نیست، پس دلیل همسر وجود دارد؟ اگر آیه
 چیست؟

توجه به این نکته ضروری است که  -پاسخ اجمالی
تمام قوانین و احکام اسالمی، به تفصیل در قران بیان 
نشده است، بلکه منابع دیگری مانند احادیث معصومان 
)ع( نیز برای استنباط احکام وجود دارد. اما در مورد 

ای در قران کریم وجود  آیه اگرچهمساله مورد پرسش، 
اما در فقه اسالمی بر اساس منابع دیگر )سنت، ندارد، 

عقل و اجماع( اجبار دختر بر ازدواج به شدت نهی شده 
ای که اگر دختر بدون رضایت و تنها با  است، به گونه

اجبار پدر به ازدواج کسی در بیاید، عقد او باطل است و 
نبوده  زاده حاللاگر فرزندی از این ازدواج به دست آید، 

است و بر پدر نیز گناه بزرگی است )در این  و ولد شبهه
باره رجوع کنید به نظر مراجع در پاسخ(، از طرف دیگر، 

تواند ازدواج کند )تنها در مورد  دختر بدون اذن پدر نمی
دختر رشیده نیازی به اذن پدر نیست( و باید اجازه پدر 

 را در امر ازدواج داشته باشد.
 

 ديدگاه قران 2-2

 1ترین آیه در تعیین سن ازدواج، آیه شاید رسا 1-9-9
فرماید: و ابتلو الیتامی حتی إذا  سوره نساء است که می

بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إالهم اموالهم 
)یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و به 
نکاح تمایل پیدا کردند. پس اگر آنان را به درک مصالح 

 یافتید، اموالشان را به آنان دهید.( زندگانی آگاه

فرموده است: و  91خداوند در سوره روم، آیه  9-9-9
ها و  من آیاته ان خلق لکم انفسکم ازواجاً لتسکنوا الی

جَعَل بینکم مَوَده و رحمه إِنَّ فی ذلك الیات لقوم 
های لطف الهی آن است که  یتفکرون )یکی از نشانه

ی بیافرید که در کنار او برای شما از جنس خودتان جفت
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آرامش یافته و میان شما انس و دوستی و رحمت 
برقرار نمود که این نیز برای مردمان متفکر و آگاه از 

های علم و حکمت آشکار است و راز بقای بشر  نشانه
 این است که این امر به نحو احسن انجام گیرد(.

ای دیگر نیز آمده است: هنگامی که  در آیه 3-9-9
را طالق دادید و مدت عده خود را به پایان  زنان

رسانیدند، مانع آنان نشوید که با شوهران سابق یا 
کسان دیگر ازدواج کنند. اگر در میانشان به طرز 

ای تراضی برقرار گردد و خواسته باشند زندگی  پسندیده
ای به راه اندازند این همان چیزی  خانوادگی آبرومندانه

شوند که به  دان پند داده میاست که کسانی از شما ب
خدا و روز رستاخیز ایمان دارند. این برای شما 

تر است. و خدا مصالح اجتماعی  تر و پاکیزه پربرکت
داند و شما  بشری و فوائد نهفته در این احکام را می

اسرار این اوامر و نواهی را چنان که شاید و باید 
 (.939)بقره: دانید  نمی

فرماید:  می 39خداوند متعال در سوره نور آیه  4-9-9
وأَ َنکِحوا االیامی منکم و الصالحین من عبادکم و 
اصائِکُم إِن یکونو فقراءَ یغنهم اهلل من فضله و اهلل واسعٌ 
علیم مردان و زنان مجرد خود را و غالمان و کنیزان 

ی ازدواج خویش را به ازدواج یکدیگر در آورید  شایسته
ان را در پرتو فضل خود دارا و بی نیاز خداوند آن

خداوند دارای نعمت فراخ )بوده و(  گمان یبگرداند.  می
 آگاه )از نیات همگان( است.

 

 ديدگاه ائمه 9-2

قال النبی صلی اهلل علیه و آله وسلّم: یفتح ابواب اسماء 
بالرحمه فی اربع مواضع: عند نزول المطر، و عند االنظر 

الوالدین، عند فتح باب الکعبه و عند الولد فی وجه 
 (.113/991: 1311)مجلسی،  النکاح

پیامبر خدا )ص( فرمود: درهای آسمان در چهار وقت 
شود: موقع بارش باران، زمانی که فرزند به  گشوده می

نگرد، هنگام گشودن کعبه،  چهره پدر و مادرش می
 هنگام برپایی مراسم عقد.

لی اهلل علیه و آله وسلم و در جایی دیگر: قال النبی ص
اذا جائکم االکفار فانکحوهن و التربصوا بهن »

 «الحدثان

پیامبر خدا )ص( فرمود: وقتی که اشخاص همشان به 
ها دختر دهید و  خواستگاری دختران شما آمدند به آن

: 1394)پاینده، ها منتظر حوادث نباشید  در کار آن
123/31.) 

اره تزویج دخترش به یکی از دوستان امام کاظم )ع( درب
اش مشورت نمود. امام )ع( فرمود: انجام ده  برادرزاده

ولی این امر باید با رضایت خود دختر باشد. زیرا او در 
. در این (411: 1311)کلینی، ای دارد  نفس خویش بهره

حدیث از طرفی امام )ع( به پدر امر به نکاح نموده و از 
خویش  سوی دیگر فرموده است دختر هم در نفس

بهره و نصیبی دارد پس در نکاح رضایت او نیز شرط 
 است.

 

حکم شرعی ازدواج اجباري از نظر  4-2

 فقهی

رضایت زن و مرد به ازدواج شرط است و -همه مراجع 
بدون آن عقد باطل است و برای جدا شدن نیازی به 

 خواندن صیغه طالق ندارد.

مقام معظم رهبری: از نظر اسالم، زن در انتخاب 
تواند این حق را  نمی کس یچههمسر کامالً آزاد است و 

 از زن سلب کند.

آیت اهلل سیستانی: عقد باطل است و نزدیکی حرام 
 است و فرزندش وطی شبهه است.

آیت اهلل مکارم شیرازی: عقد حاصل نیست و آمیزش 
نیست و  زاده حاللزند حکم زنا دارد و فرزند او نیز فر

اگر پدر چنین کند مرتکب گناه بزرگی شده است. البته 
اگر زن مجبور به ادامه باشد فرزند به وجود آمده 

 نامشروع نیست.
 

 ازدواج اجباري از نظر حقوقی و قانونی 5-2

در قانون مدنی آثار حقوقی عقدی که رضایت در آن 
ط نیست مورد بحث قرار گرفته و گفته شده شرای
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صحت یك معامله قصد و رضای طرفین است و ازدواج 
شود اجبار و اکراهی  نیز که یك قرار داد محسوب می

در آن نباشد تا جایی که قانون مدنی ما در مورد ازدواج 
نیز پیش رفته و گفته رضایت زوجین شرط نفوذ عقد 
است و در غیر این صورت عقد باطل است و این 

این عزت را  گذار قانونی بسیار مهمی است که  نکته
ها در  برای طرفین عقد ازدواج تأمین کرده که انسان

انتخاب همسر آزادند به طوری که ازدواج تحمیلی را 
باطل اعالم نموده، هنگامی که برای دادگاه محرز شود 
که در ازدواج، اکراه صورت گرفته است عقد باطل است 

اکراه  و هیچ اثر حقوقی ندارد مگر اینکه فردی که با
ازدواج کرده است پس از آن عقد را تنفیذ و تأیید کند 

 (.11: 1312)کاتوزیان، 

حسین شهرابی فراهانی )قاضی دادگاه کیفری تهران( 
گوید، ازدواج اجباری در قانون  درباره ازدواج اجباری می

و دین ما جایگاهی ندارد و به شدت طرد شده است. در 
دین مقدس اسالم مرتب تاکید شده که وقتی عقد یا 
ازدواج بین دو نفر صورت گیرد باید رضایت کامل باشد 

باطل است. قاضی دادگاه کیفری در  در غیر این صورت
کند و  ادامه به شرط اذن پدر در ازدواج دختر اشاره می

گوید: منظور از اذن پدر این نیست که پدر حق  می
داشته باشد دختر خود را مجبور به ازدواج با فردی کند 

بحث ازدواج  متأسفانهای به او ندارد.  که هیچ عالقه
غلط ما دارد و از اجباری ریشه در فرهنگ سنتی و 

دیرباز وجود داشته است. این نوع عقد ازدواج از هر نظر 
رسد برای از  که بررسی شود باطل است و به نظر می

ای  بین بردن این فرهنگ غلط به کار فرهنگی گسترده
 (.1381)روزنامه اعتماد، نیاز است 

قانون مدنی: نکاح دختر باکره اگرچه به  1143ماده 
باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری سن بلوغ رسیده 

او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از 
دادن امتیاز مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این 

تواند با معرفی کامل مردی که  صورت دختر می
خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهریه که  می

اجازه از دادگاه بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ 

مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت 
 ازدواج اقدام نماید.

هایی که به طور ناخواسته بر فرد تحمیل  ازدواج
 شوند: شود، به دو دسته تقسیم می می

اول: ازدواج تحمیلی به شیوه مستقیم که در این فرایند 
 یکی از اعضای خانواده به طور معمول برادر یا پدر

کنند که  دختر را وادار به پذیرش ازدواج با مردی می
دختر به زندگی مشترک با او راضی نیست، غالباً 

ها  های اقتصادی یا سیاسی در این نوع ازدواج انگیزه
 مؤثر بوده است.

دوم: ازدواج اجباری که به شیوه غیرمستقیم بر فرد 
ها زیر فشار ساخت  ازدواج گونه یناشود.  تحمیل می

 شود. اعی بر دختران جوان تحمیل میاجتم
 

برخی از علل ازدواج تحميلی )شيوه  6-2

 مستقيم(

 عوامل فرهنگی 9-6-2

رفتارها و هنجارهای اعضای  یده شکلفرهنگ، در 
ها  ای دارد، زیرا فرهنگ، کنش جامعه نقش تعیین کننده

های  های نهاد اجتماعی را با توجه به موقعیت و نقش
کند.  اجتماعی، زیستی و اقلیمی، تعریف و تعیین می

شناخت و تصویر از یك پدیده و نوع کارکردهای آن در 
فرهنگی در عوامل  ترین مهمسیستم اجتماعی، یکی از 

نگاه  تردید یببروز رفتار آدمی نسبت به آن پدیده است. 
 های ازدواج یریگ شکلنادرست به زنان در جامعه، در 

تحمیلی به روش فرهنگ منطقه تأثیر بسیار دارد 
 (.1329)محمدیان، 

 

 عوامل اقتصادي 2-6-2

پندار بسیاری از مردم بر این است که رمز رفاه و 
ابی به ثروت و پول بیشتر سعادت افراد در دستی

باشد و پول را حالل  مخصوصاً در زندگی زناشویی می
دانند. لذا  همه مشکالت در زندگی و تأمین رفاه خود می

شود برای دستیابی به آرمان ذهنی و  گاه مشاهده می
باور غلط خود برای رهایی از زیر بار فشارهای 
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ان اقتصادی، دختران جوان خود را به ازدواج با مرد
 گونه یناکنند. معموالً  مسن و پولدار مجبور می

ها برای دختران جوان خوش عاقبت نبوده و با  ازدواج
و بدبینی شدید  سوءظنباال رفتن سن، مردان سالمند با 
کنند و پیوسته او را در  با همسر جوان خود رفتار می

دهند  های مختلف قرار می معرض سؤاالت و بازخواست
و نوعی شك یا تردید در آزاد گذاشتن همسر جوان 

 (.1389)روزنامه آفرینش، شود  خود در مردان ایجاد می
 

 شناختی روانعوامل  9-6-2

تحت تأثیر ساختارهای  که آنان ویژه بهبسیاری از مردم 
سنتی قرار دارند، میان شخصیت زن و مرد  -اجتماعی

اند و معتقدند که زنان در ابعاد  ای قائل تفاوت عمده
تحت  سرعت بهروحی و شخصیتی خودشان معموالً 

های عاطفی قرار گرفتند و  ها و ساعقه تأثیر واکنش
برای آینده خود  ینیب واقعتوانند بر اساس منطق و  نمی

خطاب « ضعیفه»تصمیمی اتخاذ نمایند و معموالً زن را 
کنند. این پندار ضعیف انگاری زن، دستاویزی برای  می

تحمل رأی و نظر خود دارد، در مورد ازدواج دختران 
شده و برخی از زنان را در جوامع سنتی، با نوعی 

 مواجه کرده است. ینظر تنگ
 

ناخواسته  ايه ازدواجعلل و عوامل  7-2

 (يرمستقيمغ)شيوه 

وجود شرایط سخت فردی، خانوادگی و اجتماعی 
شود تا برخی دختران ناخواسته تن به ازدواج  موجب می

ناخواسته با فردی انجام  های ازدواجدهند. حتی گاه 
شود که موقعیت مناسبی برای ازدواج ندارد، به طور  می

نمونه دارای فاصله سنی زیاد است، دارای سابقه ازدواج 
است، در شرایط فعلی دارای زن و فرزند است یا آنکه 

باشد و این شرایط از سوی  در حال متارکه همسرش می
فرد را به  دختر پذیرفته شده نیست اما شرایط خاصی

انتخاب نادرست، ناخواسته، تحمیلی و ناخوشایند 
های روانی،  ای که موجب ایجاد عقده کشد. به گونه می

نارضایتی زناشویی و سرافکندگی اجتماعی و بروز 
 شود. اختالالت رفتاری در خود و خانواده و اجتماع می

 

 اجباري هاي ازدواجانواع  8-2

اجباری در  ایه ازدواجهای مختلفی از  نمونه-
های مردم وجود دارد که در طول  ها و سنت فرهنگ

های مردم  تاریخ و با وجود شرایط، فرهنگ و دیدگاه
ها  اجرا شده است در این قسمت به بررسی و معرفی آن

 خواهیم پرداخت.
 

 ازدواج ربايشی 9-8-2

ای  ( قبیلهAbduction marriageدر ازدواج ربایشی )
و نبرد تعریف شده بود،  که هم افتخارش جنگاوری

د. در این ونم شیوه خاصی را در همسرگزینی اتخاذ می
شیوه مرد با اسب، دختری را که بر اسب نشسته دنبال 

نمود تا از دست او فرار کند،  کرد و دختر تالش می می
توانست او را به چنگ آورد، همسرش  چنانچه مرد می

را ربوده بود. ویل دورانت این رسم را در اسپارت نیز 
مشاهده کرده است. در اسپارت پدر و مادر، مسئول 

زدواج فرزندان خود بودند، داماد برای تصاحب تدارک ا
بایست عروس را به  پرداخت، وی می عروس پول نمی

اش بیرون بکشد و عروس موظف است که  زور از خانه
در مقابل او ایستادگی نماید، از این رو در نزد اسپارتیان 
کلمه زناشویی به معنی ربودن بود، در مواردی نیز 

د را که از لحاظ عدد جمعی از مردان و زنان مجر
تا در  آورند میمساوی بودند، در اتاقی تاریك گرد 

تاریکی، هر یك از مردان، شریك خود را از میان 
در برخی ملل (. 111: 1342دورانت، )دختران برگزیند

ها و بسیاری از قبایل  قدیم نظیر هندوها و چینی
وحشی، ازدواج خارجی سه نوع بود که یك قسم آن 

و ربودن پنهانی زن، علیرغم مخالفت و اسیر کردن 
بدون اطالع خانواده وی بود. در واقع زن گرفتن یك 
مرد عبارت بود از اسیر کردن و تصرف حیوان بارکشی 

هیزم، آوردن آب و سایر کارهای  یآور جمعکه برای 
 (.43: 1312آید )مصلحتی، پر مشقت آن نواحی به کار 
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 ازدواج يغمائی 2-8-2

یغمایی در عربستان دوران جاهلیت بسیار زناشویی 
معمول بود. منظور از ازدواج یغمایی یا زناشویی به 
وسیله تاراج، آن است که مرد یا زن را به منظور 
زناشویی بربایند و به یغما و تاراج ببرند. طرف یغماگر 
معموالً مرد بود. این نوع زناشویی بیشتر در زمان جنگ 

که طرف پیروز همه  افتاد یو نزاع و شبیخون اتفاق م
برد. برخی  چیز ازجمله زنان را به یغما و اسارت می

محققان معتقدند علت نفرت عرب جاهلیت از دختر و 
زنده به گور کردن وی، بیشتر در اثر رسم ازدواج 

 یغمایی بوده است.
 

 ازدواج وراثی 9-8-2

در کشور گابن، سابقاً بعد از مرگ شوهر، زن یا زنان 
ق به وارث یا وارثان قانونی او بود. وارث وی متعل

توانست یا خود از زن استفاده کند یا او را به اقوام  می
آفریقا، « یاریبای»دورتر متوفی انتقال دهد. در قبیله 

برد. اگر زن مادر او بود  پسر، زن بیوه پدر را به ارث می
فقط برای استفاده بارکشی و کار کردن از او استفاده 

 توانست با او همبستر شود اگر مادرش نبود میبرد و  می
 (.13: 1312)مصلحتی، 

 

 ازدواج از طريق خريد همسر 4-8-2

نظام پدر ساالری و انتساب فرزند به پدر موجب شده 
به خرید همسر یا  ینیهمسرگزبود تا مردان برای 

همسرانی اقدام نمایند، این وضع با کاال شدن یا کاال 
پنداری زنان همراه بوده و در طول تاریخ به صور 
گوناگونی صورت گرفته است. در بابل کسانی که 
دختران در سن ازدواج داشتند آنان را به محلی 

ها را توصیف کرده و  ها آن آوردند و دالل می
ر یك از دختران را فقط به شرطی ، ولی هفروختند می

رساندند که همسر نامیده شوند، به همین  به فروش می
در یونان باستان، از « هومر»مناسبت نیز در عصر 

« گونتر»شود، به زعم  نام برده می« گاو آور»دختران 
ترین شکل ازدواج بین اقوام  خرید زن، اساسی

طوری  است، به نژاد بودهآلمانی  و مردمهندواروپایی 
درحقیقت همان ازدواج  خرید یقاز طرکه ازدواج 

دربین اقوام ساکن  نیز« لوی»هندواروپایی است. 
کند  درآمریکای شمالی به همین رسم اشاره می

 (.12: 1312)ساروخانی، 
 

 ازدواج سياسی 5-8-2

نوعی از ازدواج تحمیلی که دختران برای رفع خصومت 
و فرو نشاندن آتش جنگ و خونریزی بوده است این 
وصلت و خویشاوندی جنگ مهیبی را به صلح و آرامش 

 (.189: 1312)رضازاده، کند  مبدل می
 

 اي ازدواج مبادله 6-8-2

( یکی از Exchange marriageای ) ازدواج مبادله 
ناطقی از ایران و کشمیر رواج رسومی است که در م
نیز « زن به زن»یا « گاو به گاو»داشته و گاهی به نام 

نامیده شده است. بر طبق این رسم دختران یا مادران 
شوند  ای می بیوه وادار به ازدواج با پسر یا مرد خانواده

که برای پدر آنها خواهان ازدواج با دختر یا مادر آن 
 خانواده باشند.

 ای صور گوناگونی دارد: دلهازدواج مبا

در این نوع ازدواج، خواهران به عنوان همسر -الف
 شوند مبادله می

در میان شاهزادگان اروپا مبادله یك برادر یا یك -ب
خواهر از یك خانواده با یك برادر یا یك خواهر از 

 خانواده دیگر وجود داشته است.

ن هرگاه فردی از یك کالن به ناچار دختری از کال -ج
گرفت و به رسم همخونی توتمی احترام  دیگر می

گذاشت، باید کالنی که دخترش ازدواج کرده است،  می
: 1312)ساروخانی، دختری را در ازای آن مطالبه نماید 

81.) 

های  مطابق رسمی در میان برخی از اقوام و عشیره-د
عرب استان خوزستان، هنگامی که به یکی از بزرگان 

شود، دختر جوان را به  یبتی وارد میای مص قوم و قبیله
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عنوان هدیه برای عرض تسلیت و کاهش غصه، به او 
 دهند. هدیه می

عبارتست از اینکه دخترعمو مکلف است با « نهوه»-ه
پسرعمو ازدواج کند و چنانچه او رضایت ندهد، دختر 
برای همیشه حق ازدواج ندارد. در برخی موارد پسرعمو، 

ولی عالقمند است که یك زن یا دو زن دارد، 
خود را به عنوان همسر سوم یا چهارم خود  یدخترعمو

 (.9/111: 1313)سیستانی، انتخاب کند 

 پسرعمودر این شرایط اگر دختران، مخالف ازدواج با 
سرپیچی کنند با فرمان او در  پسرعموباشند و از دستور 

 خانه پدری باقی مانده و تا پایان عمر حق ازدواج ندارد.

این رسوم در گذشته رواج بیشتری داشت، البته اخیراً 
های غلط گزارش شده است؛ به طوری  مواردی از سنت

که شماری از دختران تحصیل کرده و فرهیخته به 
جهت این نوع ازدواج اجباری توسط والدین یا برادر 

 (.1389)روزنامه اعتماد، اند  خود در منزل حبس شده
 

كه باعث ايجاد  مغيرمستقيبرخی داليل  1-2

 شود )امروزي و رايج(. ازدواج ناخواسته می

که ازدواج  پردازیم میدر ادامه به ذکر موارد و مصادیقی 
 .آورند میناخواسته را به بار 

 

 داليل فردي 9-1-2

خواستگار در آینده است. برای  از فقدانشامل ترس  
بسیاری از دختران فرصت، شانس و احتمال انتخاب 
شدن، بعد از سپری شدن زمان مناسب ازدواج، در 

هایی  ای از ابهام است و آنها را به انتخاب گزینه هاله
سازند که چندان رضایتی نیز به ازدواج با آن  مجبور می
 فرد ندارند.

و کاهش فرصت ترس از افزایش سن  1-1-2-9
 ترین مهمدر شرایطی که جوانی و چهره زیبا  :ازدواج

باشد، )البته جوانگرایی در تمام  مالک انتخاب دختر می
دنیا وجود دارد( ترس از دست دادن زیبایی و جذابیت، 
ورود به سنین باالتر و کاهش فرصت انتخاب و احتمال 

 افکند و احساس نا عدم ازدواج بر افکار فرد سایه می

آورد. این شرایط فرد ر ا به  امنی در وی به وجود می
 دهد. سوی گزینش ناخواسته سوق می

برخی  یگاه :رهایی از تنهایی و اضطراب 9-1-2-9
کنند که از تنهایی و  افراد به این دلیل ازدواج می

توانند تنهایی را  ها نمی ترسند، اکثر انسان اضطراب می
شوند، به همین  تحمل کنند و افسرده و پریشان می

گیرند. این انگیزه گاه در  دلیل تصمیم به ازدواج می
گیرد که فرد دست به  جهت منفی چنان شدت می

 .زند یمانتخابی تعجیلی 

در برخی از شرایط : اصرار خواستگار 3-1-2-9
خواستگاران، دختر را تحت فشار روحی و اصرار و ابرام 

دهند. این امر معموالً قدرت تحقیق، تفکر و  قرار می
کند و او را نا خواسته به سوی پاسخ  تحلیل را سلب می

 کشاند. مثبت و ازدواج ناخواسته می

گاه : ست خواستگارترس از عملکرد نادر 4-1-2-9
برخی از خواستگارانی که اصرار زیادی به ازدواج با فرد 
خاصی دارند، در هنگام مواجه شدن با پاسخ منفی 
دختر، او را تهدید به انجام اعمال خطرناک، هتك 
حرمت و نیز انجام اقداماتی علیه حیثیت و آبروی دختر 

نماید، در برخی موارد چنین تهدیدات و اقداماتی  می
شود، در حالی  منجر به پذیرش ازدواج از سوی دختر می

 که هیچ تمایل و عالقه قلبی رو به وی ندارد.

گاهی دختر : لجبازی با خواستگاران قبلی 1-1-2-9
گردد، یا آنکه  با عدم تأیید خواستگاری خاص مواجه می

کند، ولی خواستگاری  فردی اظهار عالقه ظاهری می
مال اینکه دختر سریع نماید؛ در این حال احت نمی

با فردی دیگر ازدواج کند، بسیار زیاد است،  زده شتاب
اندیشید که از این طریق بتواند نشان  زیرا او با خود می

دهد که برای ازدواج هیچ مشکلی نداشته و افراد 
اند. در  اند که خواستار ازدواج با وی بوده بسیاری بوده

فرد را تا آخر  تواند حالی که این ازدواج ناخواسته می
عمر با مشکالت خاص خود مواجه نماید و زندگی او را 

 تباه سازد.

ازدواج ناخواسته : فقدان خواستگاران متعدد 1-1-2-9
برخی دختران به جهت فقدان خواستگاران مناسب 
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است، لذا در این شرایط، دختری که خود را مقید به 
ست نماید، مجبور ا ازدواج خواستگاری از سوی پسر می

قرار دهد، حتی  موردپسندکه منتظر بماند تا فردی او را 
 اگر رغبتی به وی ندارد، ازدواج کند.

شود  گاه مشاهده می: فرار از تحصیل 1-1-2-9
دخترانی که تحت فشار و اجبار والدین خود برای 

و تحصیل را به عنوان پرستیژ  باشند تحصیل می
ختر برای دانند د خانوادگی ضروری و دارای اهمیت می

رهایی از فشارهای خانواده برای ادامه تحصیل، تالش 
کند با ازدواج، راه نجات برای خود جستجو کند تا  می

بتواند ترک تحصیل کند و این رهایی از اجبار به 
شود جز با ازدواج اجباری که با  تحصیل میسر نمی

 شود. اولین خواستگار میسر نمی

زناشویی را : گارترحم و دستگیری از خواست 8-1-2-9
نباید به منظور دستگیری و ترحم به فردی انجام داد، 

تواند سبب تسکین  حس ترحم تا چه مدت می
های دیگر حیات زناشویی باشد. این انگیزه  نیازمندی

قدرت انتخاب فرد  غیرمستقیمنادرست در واقع به طور 
 دهد. قرار می الشعاع تحترا 

برخی از  هرچند: پیروی از لذات نفس 2-1-2-9
اندیشند ازدواج با فردی که عاشق او  دختران می

باشد اوج خوشبختی و سعادت است، اما در یك  می
توان بیان داشت از آنجا که عشق،  تحلیل دیگر می
کند،  عاقالنه را سلب می گیری یمتصمقدرت درک و 

نوعی ازدواج کورکورانه، ناخواسته، دور از دقت کافی 
ط فرد تسلیم لذات پوچ شده و سر به است. در این شرای

هایی ناپایدار  سپارد. اغلب چنین ازدواج فرمان دل می
 است.

معموالً در : رهایی از سؤاالت اطرافیان 11-1-2-9
های جمعی یا فامیلی، از دختر  مجامع عمومی، مهمانی

ای یا نه؟ چرا؟... در  شود که آیا ازدواج کرده سؤال می
دانند که خواستگاری و ازدواج،  حالی که اغلب افراد می

دهند، ولی چنین سواالتی  توسط پسران انجام می
تواند موجب اضطراب و ناراحتی دختر شود و شرایط  می

تا حدی که تصمیم بگیرد  را بر وی تنگ نماید

خواستگاری را که تمایل چندانی به وی ندارد، انتخاب 
 کند.

ود، اصرار بر در برخی موارد والدین با استفاده از نفوذ خ
انجام ازدواج با فرد خاصی دارند. فشار والدین و جامعه 

تواند کسانی  بر افراد برای تطبیق با الگوهای بهنجار می
دهند، به سوی همسرگزینی و  را که تن به ازدواج نمی

ازدواج ناخواسته سوق دهد. در اغلب موارد به سختی 
ن در ها را از مظطرب نمودن فرزندا توان خانواده می

 ازدواج بازداشت.
 

 بررسی علل خانوادگی 2-1-2

گاه والدین با فشارهایی که بر خانواده و فرزندان خود 
مانند فشار اقتصادی و کار کردن دختران و یا 

های آزاد جسمی چون کتك زدن و ... وارد  روش
شود دختر احساس سربار بودن کند.  کنند باعث می می

در این صورت تحمیل فشارهای اقتصادی بر خانواده و 
ین احساس که در شود. ا حس سرافکندگی مواجه می

شرایطی مانند برخوردهای کالمی و اعتراضات مستقیم 
گیرد،  پدر با سایر اعضای خانواده )تنی یا ناتنی( اوج می

تواند فرد را به این تصمیم نادرست سوق دهد که  می
ازدواج تنها راه رهایی از این مشکالت است، لذا با 
وجود عدم عالقمندی به فرد مقابل، فقط به جهت 

خشنودی از رفتار و مناسبات اعضای خانواده، نا
دهد که شرایط  ناخواسته تن به ازدواج با فردی می

 (.1329)محمدیان، مناسبی ندارد 

خانواده و کسب  یامرونهرهایی از  1-9-2-9
چه قدر که دختر مجرد در خانه پدری، با  هر :استقالل

نماید  والدین بیشتر مواجه باشد، احساس می یامرونه
که برای انجام امور خود فاقد استقالل و آزادی نظر و 

کند  عمل است، لذا احساس فشار و تنگنای بیشتری می
نماید تا از این فضا خارج شود. در این  و تالش می

تواند مفری محسوب شود.  شرایط ازدواج در نظر او می
، فرد را به انتخاب نادرست در اغلب موارد این موضوع

 دهد. و ناخواسته سوق می
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هایی  خانواده: مشکالت و نیازهای خانواده 9-9-2-9
که درآمد اندک و پایین دارند و تعداد فرزندانشان بسیار 

های زندگی را به  تواند هزینه است، ازدواج دختر می
مخارج وی کاهش دهد و تا حدی به اقتصاد  مقدار

تهیه جهیزیه تا مدتی  هرچندد. خانواده کمك نمای
 دهد. هزینه زندگی را برای والدین افزایش می

 

 علل اجتماعی 9-1-2

زودهنگام دالیلی اجتماعی نیز دارد که در  های ازدواج
 اجباری هستند. های ازدواجواقع عوامل مهمی در وقوع 

آنجا که  از :رهایی از تحقیرهای اجتماعی 1-3-2-9
نقش مادری و همسری زن از سوی اجتماع مورد تأیید 

سستی یا عدم موفقیت و ناکامی در  هرگونهاست، لذا 
ها و استهزاهای  دستیابی به چنین موقعیتی، برچسب

 اجتماعی را به دنبال دارد.

جوامعی که  در :ورود به دنیای بزرگسالی 9-3-2-9
دکی، بودن در عالم کو ور غوطهتجرد به مفهوم 

است و دختر مجرد در موارد  تجربگی یبناپختگی و 
نماید که نظر، عقیده و  مختلف احساس می

وی به جهت عدم تأهل از سوی دیگران  گیری یمتصم
شود، سعی خواهد نمود که برای کسب  پذیرفته نمی

که فرد  هرچنداحترام و منزلت اجتماعی ازدواج نماید، 
 مقابل شرایط مناسبی نداشته باشد.

تقریباً در تمام طبقات و اقشار جامعه ازدواج  3-3-2-9
مورد تأیید است. لذا جامعه کسانی را که ازدواج نکنند 
)چه خود نخواهند و چه موردی برای ازدواج نیابند( به 

شناسند که از پذیرش مسئولیت  عنوان افرادی می
روند و در برابر ازدواج  زندگی زناشویی طفره می

یا از بار وظایف اجتماعی شانه خالی کنند  مقاومت می
شود که زن مجرد هم از  کنند، ... )گاه بیان می می

لحاظ وظایف اجتماعی و هم از لحاظ خودکفایی و 
هایی  استقالل شکست خورده است...( چنین قضاوت

تواند فشارهای را بر فرد وارد سازند و او را مجبور  می
 ن در دهد.نماید که ناخواسته به ازدواجی تحمیلی ت

در برخی : های اطرافیان رهایی از بر چسب 4-3-2-9
ها، تجرد دختران به مفهوم عدول از رعایت  فرهنگ

شود و اغلب این تصور که اگر  مسائل اخالقی تلقی می
دختر ازدواج نکند، غریزه جنسی او را رها نخواهد کرد، 
در اذهان وجود دارد. این تفکر و قضاوت در مورد رفت 

های اخالقی و  و اخالقیات دختر، با برچسب و آمدها
بروز رفتارهای اغواگرانه برخی مردان همراه است و 

دهند که برای رهایی از  دختر را در فشارهایی قرار می
آن شرایط، با فردی که هیچ تمایلی به وی ندارد ازدواج 

 کند.
 

 هاي اجتماعی آسيب 4-1-2

اجتماعی نیز دارند زای  اجباری آثاری آسیب های ازدواج
 ها اشاره خواهد شد. که در ادامه به آن

اجباری که در  های ازدواج: عدم ثبت نکاح 1-4-2-9
شود، در دفاتر رسمی ازدواج ثبت  سنین پایین انجام می

شوند زیرا خانواده، این دختران خصوصاً پدران، به  نمی
غیرقانونی بودن اجبار در ازدواج دختر بخصوص در 

ن آگاهی دارند، لذا این اتفاق را پنهان سنین پایی
 کنند. می

تحمل و اجبار : افزایش جرائم و شبه جرائم 9-4-2-9
در ازدواج که امری فردی، شخصی و وابسته به رضایت 

های آشفته و  تواند تعداد خانواده طرفین است. می
های آن  ای که خانواده نابسامان را افزایش دهد. جامعه

زناشویی است، جامعه سالم و به  فاقد آرامش و رضایت
 های اجتماعی نخواهد بود. دور از آسیب

 

 هاي ازدواج تحميلی آسيب 91-2

روان شناسان معتقدند که ازدواج باید بر پایه اصول 
درست، اخالق، عشق، محبت و درک متقابل دو انسان 
)زن و مرد( صورت گیرد که این زوج بتوانند با چارچوب 

های امید و  بسازند و جوانهدرست زندگی خود را 
خوشبختی را بدون اکراه در همسرگزینی و شرایط 
تحمیلی ایجاد کنند. اما زمانی که این اصول رعایت 
نشود پیوند مقدس به شکل کابوس وحشتناک و 
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آید و زندگی فردی، خانوادگی و  تحمل در می یرقابلغ
جبران  یرقابلغهای جسمی و  اجتماعی زنان را با آسیب

سازد. اولین عوارض منفی ازدواج اجباری  مواجه می
در سنین پایین( متوجه بدن و جسم زنان  ویژه به)

ها تأثیر بسیار منفی  شود و بر سالمت جسمانی آن می
گذارد. دخترانی که در سنین پایین روانه خانه همسر  می
، در زودرسهای ناخواسته و  شوند عالوه بر حاملگی می

گیرند.  جبران ناپذیر جسمی قرار می معرض عوارض
زایمان و شیردهی هم به این عوارض منفی اضافه شده 

 کند. تحمیلی را چندان برابر می های ازدواجو تاثیرات 

اجباری برای  های ازدواج بار یانزیکی دیگر از عوارض 
زنان بروز روحیه پرخاشگری است، این اندیشه که 

ه احساس خوشبختی نتوانسته در پرتو زندگی مشترک ب
ها را به سوی انتخاب  و سعادت دست یابد، آن

پرخاشگری به عنوان وسیله و مکانیسم دفاعی سوق 
 هرگونهدهد. مجموعه این فشارهای روانی ایجاد 

ابتکار، طراوت و نشاط را در محیط خانه برای این 
برد و خانه را برای آنان به زندانی با  دختران از بین می

کند و افسردگی،  نی و نامرئی تبدیل میهای روا میله
 آورد. پرخاشگری، دل سردی از زندگی را به همراه می

سست شدن بنیان خانواده، طالق، فرار از خانه، 
، فقدان تفاهم بین زوجین، همسر آزاری و سوءظن

همسرکشی، وجود فرزندان بزهکار، انحطاط اخالقی از 
 باشد. ی میدیگر عوارض زیانبار ناشی از ازدواج اجبار

 

 طالق 9-91-2

از پیامدهای بسیار ناگوار ازدواج تحمیلی، گسست بنیان 
بر اساس آمارهای ارائه شده  متأسفانهخانواده است. 

سال گذشته در جهان سه  41میزان پدیده طالق ظرف 
 1111برابر افزایش یافته است. در ایران نیز از هر 

امد انج مورد آن به طالق می 114ازدواج، حداقل 
 .(1389)روزنامه عدالت، 

وادار کردن جوانان بدون توجه به آمادگی و عالقه آنها 
تواند پیامدهای ناخوشایند و  به ازدواج، می

را در پی داشته باشد که از اثرات کوتاه  یریناپذ جبران

مدت آن احساس عدم درک متقابل، عدم توانایی در 
های زندگی و ... است که در نهایت  تأمین هزینه

ای  شود، به گونه موجب نوعی احساس سرخوردگی می
که تحمل یکدیگر زیر یك سقف برای آنها مشکل 

)روزنامه بوده و جدایی تنها راه رهایی خواهد بود 
چهارمحال و . مطابق آمار در استان (1389اطالعات، 

بختیاری، ازدواج تحمیلی یکی از عوامل وقوع طالق 
. در کل (1311)مجله روز زن، در این استان است 

درصد از طالق  31اجباری، عامل  های ازدواجکشور 
 (.1381)روزنامه همشهری، اعالم شده است 

 

 همسركشی 2-91-2

یکی دیگر از عوارض منفی ازدواج اجباری است. گاهی 
اجباری آنقدر فشارهای روحی و روانی  های ازدواجدر 

شود که تنها راه رهایی از محرومیت و  بر زنان زیاد می
اند.  فشار و نابرابری را اقدام به قتل همسر خود یافته

دهد که همسرکشی عمدتاً  ها نشان می نتایج پژوهش
سال بوده و در تمامی طبقات  94 -18در گروه سنی 
، مطابق آمار، بیشتر زنان مجرم، فتدا میاجتماعی اتفاق 

درصد زنان  81اند و  بوده سواد بییا  سواد کم
دهد که  باشند. این امر نشان می می دار خانههمسرکش، 

ها فشار مضاعفی را تحمل کرده و با این کار از  آن
 اند مواجههایی که در خانه و جامعه با آن  محرومیت
 گیرند. انتقام می

ان مسائل اجتماعی، همسرکشی به اعتقاد پژوهشگر
زنان انتهای مسیری است که ابتدای آن ازدواج 

ها و  ناخواسته، طول مسیرش تحمل فشارها، سختی
های بسیار و رسیدن به نقطه کور و عاری از  نابرابری
 (.1321)نصیری، منطقی است  حل راه هرگونه

 

 گيري يجهنت

که بررسی شد ازدواج اجباری غالباً توسط  طور همان
توان  شود و تقریباً می والدین به فرزندان تحمیل می

گفت که دختر و پسر جوان، قدرت اختیار و 
در هنگام ازدواج ندارند. اگر تشکیل  گیری یمتصم
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خانواده بنابر توافق زن و مرد نباشد مشکالت زیاد و 
. در ازدواج آورد را به بار می جبران یرقابلغگاهی 

بینند  اجباری این زنان هستند که صدمه بیشتری می
چه از طرف جامعه و چه از طرف خانواده. در صورتی 

دالیل او  هرچندازدواج کند  یباکسکه فردی نخواهد 
منطقی و درست هم نباشد به نفع هر دو نفر است که 

بیشتر به نفع طرف مقابل  بسا چهازدواج نکنند. و  باهم
نباید  عنوان یچه بهاز چنین ازدواجی دور شود. باشد که 

افراد را حتی به دالیل منطقی برای ازدواج با یکدیگر 
ها و خطرات ازدواج  ها را به آسیب مجبور کرد و آن
 اجباری دچار کرد.

ازدواج بدون رضایت زوجین از نظر قران و عقل و شرع 
و قانون پذیرفته شدنی نیست و تحمیل کردن ازدواج 

در  گذار قانونرزندان منع شده است تا جایی که به ف
قانون مدنی ذکر کرده رضایت زوجین شرط  1111ماده 

نفوذ عقد است. برای مبارزه با پدیده ازدواج اجباری و 
تاکید بر حق طبیعی دختران در همسرگزینی باید 

های غلط ما  بپذیریم که بسیاری از رسوم و سنت
اوالً ارتقاء آگاهی خانواده  احتیاج به اصالح و تغییر دارد.

در خصوص حقوق دختران و نیز تبعات ناگوار ناشی از 
تحمیلی  های ازدواجای در پیشگیری از  چنین پدیده

مؤثر است. دوم، تدوین قوانین مناسب جهت حمایت از 
اند. سوم،  زنانی که قربانی ازدواج تحمیلی قرار گرفته

والدین  ییافزا دانشضروری است از طریق آموزش و 
، احترام به یطلب استقاللنسبت به روحیات جوانان، 

انتخاب حق همسرگزینی دختران، از وقوع چنین 
شرایطی پیشگیری نمود. چهارم، تعیین سن مناسب 

 های ازدواجازدواج یکی از اقدامات قانونی برای کاهش 
اجباری، تعیین سن مناسب برای ازدواج است. برخی 

سالگی را برای ازدواج  92تا  93روان شناسان سن 
سالگی را برای دختران پیشنهاد  94تا  99پسران و سن 

سالگی  18سن  نظران صاحباند و برخی دیگر از  کرده
کنند. پنجم، ضروری است با  را برای ازدواج توصیه می

کنند یا  هایی را ثبت می سر دفترانی که چنین ازدواج
اجرای عقد  افرادی که بدون هماهنگی با این دفاتر، به

کنند، برخورد قانونی مناسب انجام  ازدواج اقدام می
های زندگی، مهار تورم،  پذیرد، ششم کاهش هزینه

و بهبود ساختار اقتصادی جامعه و حمایت  ییزا اشتغال
که برای تأمین مخارج  بضاعت کمهای  از خانواده

سنگین زندگی، دختران خود را برای ازدواج با افراد 
نمایند، جهت پیشگیری از این معضل  میمتمول مجبور 

 اجتماعی کارساز خواهد بود.

 

 مالحظات اخالقی

مالحظااات اخالقاای در خصااوص نگااارش مقالااه و    
 در ارجاعات رعایت گردید.  یدار امانت

 

 تقدير و تشکر
از همه عزیزانی که در به سامان رسیدن این تحقیق ما 

 کنیم.  را یاری رساندند تشکر می
 

 نويسندگانسهم 
نگاارش و تاألیف ایان مقالاه مشاترکأ توساط تماامی        

 نویسندگان صورت گرفته است.

 

 تضاد منافع
در این تحقیق تضاد منافعی وجود ندارد.

  



            .                                                                                            9911 بهار ،اول شماره اول، دوره حقوقي، انديشه مجله / 98

 

 منابع

 قرآن كريم 

 ( 1313افشار سیستانی، ایرج .) خوزستان و تمدن
 ، بیجا: طبع و نشر.9. جلد دیرینه آن

 ( 1324احمدوندی، فرهاد .)های تربیتی  دیدگاه
. های تحمیلی خانواده در خصوص ازدواج، ازدواج

 تبریز: دانشگاه تبریز.

 ( 1381انوری، حسن .)تهران: فرهنگ بزرگ سخن .
 انتشارات سخن.

 ( 1311پاینده، ابوالقاسم .)123. جلد نهج الفصاحه ،
 تهران: جاویدان.

 ( مقد1312ساروخانی، باقر .)ای بر جامعه شناسی  مه
 تهران: انتشارات سروش. خانواده.

 های فرهنگی وابسته به مراکز  دفتر پژوهش
(. حیات اجتماعی زن در 1312فرهنگی، سینمایی )

 تاریخ ایران. تهران: نویسنده.

  یات اجتماعی زن در (. ح1312زاده، علیرضا )رضا
 . تهران: امیرکبیر.تاریخ ایران

  ،11/1/1389روزنامه آفرینش 

  ،1119، شماره 19/19/1381روزنامه اعتماد 

  ،مشاور استانداری 4/8/1389روزنامه اعتماد ،
 خوزستان

  ،99/1/1389روزنامه صدای عدالت 

  ،91/1/1389روزنامه اطالعات 

  ،4/8/1311مجله روز زن 

  ،11/1/1381روزنامه همشهری 

 ( 1312کاتوزیان، ناصر .) قانون مدنی در نظم
 ، تهران: انتشارات دادگستر.14. چاپ حقوقی کنونی

 ( 1311کلینی، محمد بن یعقوب .)تهران: کافی .
 دارالکتب االسالمیه.

 ( 1329محمدیان، احمد علی .)های  آثار ازدواج
های  ی ازدواجها اجباری در جوانان، بررسی روش

 دانشگاه یاسوج. یاسوج:تحمیلی در ایران. 

 ( 1381محمدی، پوران .) آهنگ نامبارک در ازدواج
 .91/11/1381روزنامه جام جم،  اجباری.

 ( 1311عالمه مجلسی، محمد باقر .)بحاراالنوار .
، تهران: 113تصحیح محمد باقر بهبودی، جلد 

 دارالکتب اسالمیه.

 ( 1318معین، محمد .)1جلد  نگ فارسی.فره ،
 تهران: امیر کبیر.

 ( 1312مصلحتی، حسین .)ازدواج و ازدواج درمانی .
 تهران: نشر البرز.

 ( 1321نصیری، غالمعلی .) عوامل مؤثر بر ازدواج و
. پیامدهای خوب یا بد آن در طول زمان بر خانواده

های ازدواج. شیراز:  ای از دیدگاه جزوه برگزیده
 دانشگاه شیراز.

 ( 1394پاینده، ابوالقاسم .)تهران: نهج الفصاحه .
 جاویدان.

 ( 1324دورانت، ویل .)تاریخ تمدن یونان باستان .
 ترجمه امیر حسین آریانپور، تهران: انتشارات اقبال.

 
 

  



            .                                                                                            9911 بهار ،اول شماره اول، دوره حقوقي، انديشه مجله / 92

 

 
 

 
  

Forced Marriages and Legal Solutions to Deal with It 

 
Akram Papi

1 
 

 

*1. Master of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Department of Theology, Faculty of Humanities, Payame Noor University, 

Khorramabad, Iran. 

 

ARTICLE INFORMATION:  ABSTRACT 

 
Article Type:  Original Research 
 

Pages: 16-29 

 
Article history: 

 

Received: 30  Jan 2020 

 

Edition: 8  Feb  2020 
 

Accepted: 14  Mar  2020 
 

Published online: 4  Apr 2020 

  

 

 Background and Aim: Today, one of the social problems that deprives 

girls of their legitimate right to choose a spouse is unwanted marriages. 

This damage is more or less present in different parts of the world. Every 

year, 4 million women around the world are forced into marriage or 

forced into marriage. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, books 

and articles. 

Ethical Considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Findings: This ominous phenomenon is not limited to third world 

countries and has been reported in developed and industrialized 

countries. Undoubtedly, various causes affect the occurrence of these 

anomalies, which can be individual, social, cultural and political causes. 

However, its negative effects on family relationships should be studied. 

Conclusion: According to many social experts, the element of consent 

and agreement between the parties in marriage is one of the factors in the 

strength of the family institution and the stability of marriage. But from 

the past to the present, forced and unwanted marriages have taken place, 

and these types of marriages have usually been the main material and 

spiritual damage to girls. In all divine religions, however, the right to 

freedom of choice of spouse and the right to be elected in the marriage 

process are inalienable rights of girls. 
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