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مقدمه و بیان مسئله
 پـس از رشـد بـاالی جمعیـت در اواخـر دهـه 50 و 160 و بـه دنبـال 
نـرخ  کشـور2،  در  خانـواده  تنظیـم  طـرح  طوالنی مـدت  اجـرای  آن، 
بـاروری ایـران بـه طـرز چشـمگیری کاهـش یافـت؛ به نحوی کـه نـرخ 
کلـی بـاروری کشـور در مـدت کمتـر از دو دهـه، از رقـم 5.5 در سـال 
68 بـه رقـم 1.8 در سـال 1383 رسـید3. بـه عقیـده کارشناسـان حـوزه 
جمعیـت، ایـن امـر در آینـده موجـب بـروز مشـکالت عدیـده ای برای 
کشـور خواهد شـد4. لذا مسـئله جمعیت در کشـور طی سـال های اخیر 

yon.ir/irfert60 :1- نرخ باروری زنان در این دوره بیش از ۶ فرزند برای هر زن بوده است. مشاهده آمار
2- این سیاست ها با میل عمومی خانواده ها پس از جنگ تحمیلی برای کاهش فرزندآوری هم زمان شد و مورد 
حمایت های بین المللی نیز قرار گرفت. شروع جدی این سیاست گذاری با قانون برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی 
کشور مصوب 1۳۶۸ و قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 1۳۷2 بوده است. نتیجه ی این عوامل، رسیدن نرخ 

باروری به 1.۸ در سال 1۳۸۳ بود.
yon.ir/irantfr :۳- آمار نرخ باروری کلی در ایران؛ لینک دسترسی

4- عدم رشد و توسعه اقتصادی، پیری و بی نشاطی جمعیت و هزینه های نگه داری سالمندان، آسیب های اخالقی-
تربیتی و اختالل در جامعه پذیری، مهاجرت اجباری و گسست فرهنگی کشور مقصد، ضعیف شدن نیروی دفاعی 
کشور و کاهش جمعیت جوان و نخبه ی کشور از مهم ترین پیامدهای کاهش رشد جمعیت و باروری در کشور هستند.
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اهمیـت ویـژه ای پیدا کرده اسـت و اسـناد و قوانین باالدسـتِی کشـور بر 
ایـن موضـوع، متمرکز هسـتند.

ابـالغ سیاسـت های کلـی جمعیت و خانـواده، قانـون برنامه پنج سـاله 
ششـم توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی، اصالح قوانیـن تنظیم 
جمعیت و خانواده و نقشـه مهندسـی فرهنگی ازجمله اسـناد و قوانینی 

بـه شـمار می رونـد کـه در این راسـتا وضـع گردیده اند5.
در کنار کاهش نرخ باروری و نرخ رشـد جمعیت کشـور در سـال های 
اخیـر، سـن ازدواج و بـارداری نیـز به طـور محسوسـی افزایـش یافتـه 
اسـت. به گونـه ای کـه میانگیـن سـن ازدواج دختـران6 و بـارداری زنـان 
طـی 10 سـال اخیـر، 2 سـال افزایش یافتـه و بـه ترتیب به حـدود 24 و 
29 سـال رسـیده اسـت. لذا سیاسـت های کلـی جمعیت بـه این معضل 

و رفـع آن تأکید دارد7.
فراکسـیون زنـان مجلـس دهـم، از آذرمـاه سـال 95 پیگیـری طـرح 
»افزایـش حداقـل سـن ازدواج دختـران« را آغـاز نمـود. هـدف ایـن 
طـرح، ممنوعیـت ازدواج دختـران زیـر 16 یـا 18 سـال عنـوان شـد8 و 
نهایتـًا در اسـفندماه سـال 96، بـا هدف ممنوعیـت ازدواج دختـران زیر 

6

5- مقام معظم رهبری با اشاره به افزایش سن ازدواج، بر لزوم حمایت از ازدواج جوانان در سنین پایین تأکید کردند 
)بیانات در دیدار کارگزاران نظام( 1۳91/05/0۳((. ایشان همچنین ضمن گوشزد کردن کاهش رشد جمعیت طی 
سال های اخیر، از اشتباه بودن تداوم طرح تنظیم خانواده و لزوم برنامه ریزی در راستای افزایش جمعیت تأکید نمودند 

)بیانات در اجتماع مردم بجنورد)1۳91/۷/19((.
۶- سن ازدواج از مهم ترین فاکتورهای جمعیتی محسوب می شود که افزایش و کاهش آن تأثیرات مستقیم و 

غیرمستقیمی را بر ساختار جمعیتی کشور دارد
۷- بند یک: ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.

بند دو: رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج های 
جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.

۸- سلحشوری، عضو فراکسیون زنان مجلس، خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: ۳420۳4
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13 سـال و مشـروط کـردن ازدواج دختـران 13 تـا 16 سـال در صـف 
انتظـار بررسـی مجلـس قـرار گرفـت9. بـه واسـطه تأثیـر ایـن طـرح بـر 
شـاخص های جمعیتـی کشـور، بحث هـا و چالش هـای گوناگونـی طی 
یک سـال اخیر درباره افزایش حداقل سـن قانونی ازدواج شـکل گرفته 
اسـت. موافقـان ایـن طـرح10 بـر بـاال بـودن آسـیب جسـمی و روحی، 
عـدم رسـیدن به بلـوغ عقلی-عاطفی، آمار بـاالی طـالق و افزایش آمار 
تـرک تحصیـل در ازدواج هـای زیـر 18 سـال و لـزوم تبعیـت از قوانیـن 
بین المللـی تأکیـد دارنـد. در مقابـل اّمـا مخالفـان بـر پاییـن بـودن آمـار 
طـالق ازدواج هـای زیـر 18 سـال، تنـوع زیـاد و اهمیـت پایین تـر بلوغ 
اجتماعـی در ازدواج، همخـوان نبـودن قوانیـن بین المللـی بـا فرهنـگ 
ایـران و عوامـل مهم تـر در تـرک تحصیـِل متأهـالن زیر 18 سـال اذعان 

دارند.
ایـن نوشـتار می کوشـد در بخـش نخسـت، بـه قوانیـن مربوط به سـن 
ازدواج در کشـور و در جهـان بپـردازد و سـپس بـا اسـتناد بـه گفته هـای 
و  موافقیـن  اظهـارات  جمعیـت،  حـوزه  کارشناسـان  و  دولتمـردان 
مخالفیـِن طـرح افزایـش حداقـل سـن ازدواج را مـرور نمایـد. در انتها 
نیـز تـالش می شـود تـا تصویری واضـح از آمارهـای ملـی و بین المللی 

و پژوهش هـای رسـمی مرتبـط بـا مسـئله سـن ازدواج ارائـه گـردد.

9- خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: ۳۷40۸9
10- مهم ترین موافقان این طرح را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد؛ فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی، 
خیریه ها و انجمن های مدنی؛ جمعیت امام علی، برخی از روان شناسان و جامعه شناسان، جمعی از پزشکان، برخی 
از کارشناسان قوه قضاییه، برخی از موکالن و حقوق دانان، برخی از اساتید دانشگاه، برخی از مسئوالن سازمان 

بهزیستی، معاونت زنان ریاست جمهوری، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
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1- قوانین مرتبط با سن ازدواج در ایران

1-1. قانون مدنی

مطابـق مـاده )1041( اقانـون مدنـی، نـکاح قبـل از بلـوغ، ممنـوع و 
نـکاح دختـر کمتـر از 13 سـال و پسـر کمتـر از 15 سـال منـوط بـه اذن 
ولـی به شـرط مصلحـت و بـا تشـخیص دادگاه صالـح خواهـد بـود11. 
البتـه الزم اسـت ذکر شـود، برخـی از ازدواج ها در کشـور زیر این سـن 

قانونـی صـورت می گیـرد، لکـن در دفاتـر ازدواج ثبـت نمی گـردد12.

1-2. آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسالمی ایران

جمهـوری اسـالمی ایـران در سـال 1372 و بـا مصوبـه مجلـس بـه 

11- مصوب 29/۷/1۳۷9
12- خبرگزاری پانا؛ کد خبر: ۶4۸2۷0
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کنوانسـیون حقوق کودک ملحق شـد13. از سـال 1372 تا 1388، وزارت 
امـور خارجـه بـه نمایندگـی از دولـت امـور مربـوط بـه اجـرای مفـاد 
کنوانسـیون را نظـارت و گـزارش ادواری را تنظیم و ارسـال می نمود. از 
دی مـاه 1388 با مصوبـه دولت، وزارت دادگسـتری به عنوان مرجع ملی 
کنوانسـیون حقـوق کودک تعییـن و آئین نامـه ملی آن در سـال 1390 در 
ایـن وزارتخانـه به تصویب رسـید14. بر اسـاس مـاده )1( ایـن آیین نامه، 
کـودک به تمامی افراد کمتر از 18 سـال تماِم شمسـی اطالق می شـود15.

1-3. آیین نامه اجرایی مدارس

آیین نامه اجرایی مدارس در جلسـه 652 تاریخ 1379/5/20 به تصویب 
شـورای عالـی آمـوزش و پـرورش رسـید. طبـق مـاده )53( آن، تحصیل 
افـراد متأهـل زیـر 18 سـال به یکی از چهـار روش زیر امکان پذیر اسـت: 
شـرکت در امتحانـات متفرقه، تحصیـل در مدارس بزرگ سـاالن، ثبت نام 
در مـدارس روزانـه و شـرکت در امتحانـات بـدون حضـور در کالس و 
ثبت نـام در مـدارس روزانـه ضمـن رعایت سـادگی کامل و خـودداری از 
ابـراز مسـائل ازدواج بـا دیگـر دانش آمـوزان16؛ لکـن در عمـل قریـب بـه 
همـه ایـن مـوارد اجرایـی نشـده و اکثـر متأهلیـن بـه علـت برخوردهـای 

سـلیقه ای مدیـران مـدارس، مجبـور به تـرک تحصیل می شـوند17.

1۳- مرکز پژوهش های مجلس؛ کد خبر: 92۳۷4
14- مرکز پژوهش های مجلس؛ کد خبر: ۸0۸4۳۷
15- مرکز پژوهش های مجلس؛ کد خبر: ۸0۸4۳۷

1۶- پایگاه اطالعات قوانین و مقررات کشور؛ کد خبر: 195۳12
1۷- روزنامه وقایع اتفاقیه؛ کد مطلب: 19۳4
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2- قوانین جهانی در رابطه با حداقل سن ازدواج

2-1. کنوانسیون حقوق کودک

بـرای  کنوانسـیون حقـوق کـودک شـامل اساسـی ترین حقـوق بشـر 
کـودکان در سـال 1989 بـه تصویـب رسـیده و 193 کشـور بـا ضمانت 
قانونـی بـه آن ملحق شـده اند. کنوانسـیون جهانی حقوق کودک شـامل 
54 مـاده و دو پروتـکل اختیاری اسـت18. طبق ماده )1( این کنوانسـیون 
بـه هر انسـانی کـه زیر هجده سـال تمام باشـد، کودک اطالق می شـود؛ 
مگـر این کـه قانـون حاکـم در کشـور موردنظـر تفـاوت داشـته باشـد19. 
موافقـان طـرح افزایـش حداقـل سـن ازدواج در ایـران، بـه تعریف این 
کنوانسـیون از سـن کـودک اسـتناد می کنند20. سـلجوقی، مدیـرکل دفتر 
امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری خراسـان رضـوی، ضمـن اشـاره 
بـه تعریـف سـن کـودک در کنوانسـیون حقـوق کـودک، اعـالم کـرد که 
»هیئت وزیـران وقـت در سـال 91 سـن کودکـی را تـا 18 سـالگی اعالم 

کـرده فلـذا نبایـد ازدواج زیـر 14 سـال اتفـاق بیفتد21.«

1۸- پایگاه اطالع رسانی یونیسف؛ کد خبر 421۸
19-  Article 1: For the purposes of the present Convention, a child means 
every human being below the age of eighteen years unless under the law 
applicable to the child, majority is attained earlier.

مطلب:  کد  ایرنا؛  خبرگزاری  بهزیستی/  سازمان  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری  معاون  احمدنیا،  شیرین   -20
۸2۳41215

لیال ارشد، رئیس مرکز کمک به زنان و کودکان آسیب دیده اجتماعی خانه خورشید/پایگاه خبری سالمت نیوز؛ کد 
مطلب: 225199

زهرا علی اکبری، معلم/ روزنامه وقایع اتفاقیه؛ کد مطلب: 2221۷5
21- خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: ۸2۶9۶۷90
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2-2. سند توسعه پایدار 222030

پـس از بـه پایان رسـیدن زمـان اهداف توسـعه هزاره در سـال 2015، 
169 عضـو سـازمان ملـل متحـد، سـند توسـعه پایـدار 2030 را در این 
سـال بـه تصویب رسـاندند. این سـند حـاوی 17 آرمان مختلف اسـت 
کـه کشـورها باید برای رسـیدن به آن ها تا سـال 2030 تـالش نمایند23. 
ایران جزء حاضرین جلسـه ی تصویب این سـند و عضو کمیته سیاسـی 
سـطح اول توسـعه پایدار محسـوب می شـود24. آرمان پنجم25 این سند 
دربـاره ی برابری جنسـیتی و توانمندسـازی زنان اسـت. در هدف خرد 
5.3 بـر عـدم انجـام تمـام رفتارهـای مضـر ماننـد ازدواج در سـنین کـم 
)ازدواج کـودکان( و ازدواج اجبـاری تأکیـد شـده اسـت26. مـوالوردی، 
معـاون سـابق رئیس جمهـوری در امـور زنـان، مسـئولیت اجـرای ایـن 
آرمـان را معاونـت زنان دانسـته و اشـاره کرده اسـت ایـن معاونت برای 
تحقـق هـدف مزبـور بـر اسـاس شـاخص های بومـی برنامه ریزی هایی 

داده است27. انجام 

2-3. کنوانسیون مربوط به رضایت ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج

ایـن کنوانسـیون بـر اسـاس قطعنامـه A1763 مـورخ 7 نوامبـر 1962 
ایـن   2 مـاده ی  طبـق  شـد.  تشـکیل  ملـل  سـازمان  عمومـی  مجمـع 

22- SDG’s 2030
2۳- Sustailnable development agenda
24- high-level political forum on sustainable development

25- هدف کالن 5. دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
2۶- مرکز اطالعات سازمان ملل متحد- تهران؛ کد خبر 1909

2۷- روزنامه اطالعات؛ کد مطلب: 24۷512
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کنوانسـیون، کشـورهای طـرف کنوانسـیون موظـف بـه تعییـن حداقـل 
سـن ازدواج شـده اند؛ به نحوی کـه ازدواج زیر این سـن تنهـا با اجازه ی 
مقـام صالـح مجـاز باشـد28. ایـران و اکثر کشـورهای اسـالمی تاکنون به 

ایـن توافـق نپیوسـته اند29.

2-4. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

به موجـب سـند تفسـیری شـماره 31 کنوانسـیون »رفـع هرگونه تبعیض 
علیه زنان« که در سـال 2014 از سـوی سازمان ملل منتشر گردید؛ ازدواج 
زودهنـگام، بـه ازدواجـی اطالق می شـود که سـن یکـی از زوجیـن، زیر 
18 سـال باشـد و این نوع ازدواج، مصداقی از ازدواج اجباری30 محسوب 
می شـود. البته طبق سـند تفسـیری فوق، با اجـازه دادگاه کشـور مربوطه، 
حداقـل سـن ازدواج می تواند 16 سـال تعیین شـود31. ایـران طبق مصوبه 
چهارصـد و سـیزدهمین جلسـه شـورای عالی انقـالب فرهنگـی )مورخ 
1376/11/14( به این کنوانسـیون ملحق نشـده اسـت32 امـا موافقان طرح 

افزایـش حداقـل سـن ازدواج در ایران، بر این سـند تأکیـد دارند.

yon.ir/ :2۸- کنوانسیون مربوط به رضایت ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج ها؛ دسترسی از لینک
A1763

29- پایگاه خبری - تحلیلی عیارآنالین؛ کد خبر: 2۶5914
۳0- ازدواج اجباری ازدواجی است که حداقل یک نفر از طرفین ازدواج نسبت به آن رضایت نداشته باشد و اغلب 
از فشارهای مختلف مالی، روانی، عاطفی و یا خشونت در آن استفاده می شود؛ مقاله ازدواج اجباری در انگلستان - 

yon.ir/FMinUK :گاردین؛ دسترسی از
۳1- توصیه عمومی کلی شماره ۳1 کمیته رفع تبعیض علیه زنان و شماره 1۸ کمیته حقوق کودک در مورد اقدامات 

yon.ir/CEDAW31CRC :مضر؛ دسترسی از
۳2- پایگاه اطالع رسانی مرکز پژوهش های مجلس؛ کد خبر: 100552
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3- معرفی و سابقه طرح
از آذرمـاه 1395 اقداماتـی جهـت ارائه و معرفی طـرح افزایش حداقل 
سـن ازدواج دختـران از سـوی فراکسـیون زنـان مجلـس و بـا حمایـت 
معاونـت زنـان و خانواده ریاسـت جمهوری صورت گرفته اسـت33. در 
همیـن راسـتا می تـوان بـه اقدامات زیر از سـوی فراکسـیون زنان اشـاره 
داشـت: »دیدار با مراجع تقلید در قم34«، »دیدار با آیت ا   هلل بطحایی35«، 
کارشناسـان  و  جمهـوری  ریاسـت  حقوقـی  معاونـت  بـا  »نشسـت 
سـالمت36«، »شـرکت در جلسـات شـورای فرهنگـی- اجتماعـی زنـان 
و خانـواده37«، »نشسـت مشـترک بـا حقوقدانـان و جامعه شناسـان38«. 

۳۳- روزنامه شهروند؛ کد مطلب: ۸55۸۳
۳4- روزنامه آرمان؛ کد مطلب: 2014۷۶
۳5- خبرگزاری ایلنا؛ کد خبر: 5۷0۶۷1

۳۶- خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: ۸2۶۸94۶۳
۳۷- پایگاه اطالع رسانی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده؛ کد خبر ۸4۳۸

۳۸- شبکه رسمی فراکسیون در تلگرام؛ کد مطلب: 5۸9
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همچنیـن اعضـای فراکسـیون در همایش هـا و نشسـت های مرتبـط بـا 
ایـن موضـوع شـرکت کـرده و از افزایـش حداقـل سـن ازدواج حمایت 

کرده اند39.
طـرح مذکور در 16 اسـفندماه 1396 و با 67 امضا تقدیم هیئت رئیسـه 
مجلـس شـد. طبـق طـرح ارائه شـده، عقـد نـکاح دختـر قبل از سـیزده 
سـال تمـام شمسـی و پسـر قبل از شـانزده سـال تمـام شمسـی، ممنوع 
اسـت. تبصـره ایـن مـاده نیز تأکیـد می کنـد که حداقـل سـن ازدواج در 
دختر شـانزده سـال تمام شمسـی و در پسـر هجده سـال تمام شمسـی 
اسـت. عقد ازدواج بین سـنین سـیزده تا شـانزده در دختران و شـانزده 
تـا هجـده در پسـران منـوط بـه اذن ولـی و رعایت مصلحت تشـخیص 
دادگاه بـه شـرط داشـتن قابلیـت جسـمی بـرای تزویـج با نظر پزشـکی 
شـورای  مجلـس  نماینـدگان   ،1397 مهرمـاه   4 در  اسـت40.  قانونـی 
اسـالمی بـا یک فوریت ایـن طرح با 151 رأی موافـق، 34 رأی مخالف 

و 7 رأی ممتنـع از مجمـوع 209 نماینـده حاضـر موافقـت کردنـد41.

۳9- همایش حقوق زن، حقوق بشر در شیراز؛ پایگاه آبان پرس؛ کد خبر 120۷1
نشست خبری خانه ملت؛ پایگاه خبری خانه ملت؛ کد خبر ۳5۳0۷1

40- خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر:  ۳۷40۸9
41- پایگاه خبری کودک پرس؛ کد خبر: 1۷۷9۶5
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4- محورهای استدالل موافقان و مخالفان طرح

4-1. نظر موافقان: باال بودن نرخ مرگ ومیر مادران جوان

بـه عقیـده موافقان طـرح افزایش حداقل سـن ازدواج، ازدواج های زیر 
18 سـال سـبب بـروز مشـکالت جسـمی و خانوادگـی 
برابـر  بـر چنـد  ایشـان  بـرای زوجیـن خواهـد شـد42. 
بـودن میـزان مرگ ومیـر مـادران زیـر 20 سـال43 )و زیـر 
15 سـال44( و باال بودن عوارض جسـمی بـارداری برای 
آنـان45 تأکیـد دارند. در همین راسـتا، از منظـر ذوالقدر، 
عضـو فراکسـیون زنـان مجلس، علـت مرگ ومیـر تعداد 
بسـیاری از زنان در هنگام زایمان، فرزندآوری در سنین 
پاییـن اسـت46. بـه نظـر سیاوشـی شـاه عنایتی، عضـو 
دیگـر فراکسـیون زنـان، یکـی از تبعـات منفی ایـن گونه 
ازدواج ها شـکل نگرفتن فیزیولـوژی زن هنگام بارداری 
اسـت و همیـن امـر باعث افزایـش آمار سـقط جنین و یا 

مـرگ مـادران کم سـن و سـال می شـود47.
ارشـدزاده، مدیرکل بهزیسـتی آذربایجان شـرقی48 و تقی پور49، عضو 

42- محمد ربیعی، مدرس مرکز طراحی زندگی سالم دانشگاه شهرکرد/ خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: ۸21۳0214
4۳- خبرگزاری مهر خانه؛ کد خبر:  ۳۶554

44- روزنامه آرمان؛ کد مطلب: 5۳551
45- خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 245۶5۸۳

4۶- خبرگزاری خانه ملت ؛ کد خبر: ۳42442
4۷- خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: 404095

4۸- خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: 9۶041104۸۸4
49- خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: 95100۶0۳504

به نظر سیاوشی 
شاه عنایتی، عضو 

فراکسیون زنان، یکی از 
تبعات منفی ازدواج در 

سنین زیر 18 سال، شکل 
نگرفتن فیزیولوژی زن 
هنگام بارداری است و 

همین امر باعث افزایش 
آمار سقط جنین و یا مرگ 

مادران کم سن و سال 
می شود.



16 ور
ش

ی ک
رد

هب
 را

ئل
سا

ش م
پای

هیئت علمـی دانشـگاه بوعلـی سـینا، بـه پنـج برابـر بـودن تلفـات جانی 
مـادر و جنیـن براثـر بـارداری زودرس )در بیـن دختران 10 تا 14 سـال 
نسـبت بـه زنـان در سـنین 20 تـا 24 سـال( اشـاره می کننـد. کاظمـی، 
متخصـص زنـان نیـز علـت ایـن امـر را آناتومـی و تکامل نیافتگـی بدن 
دختـران زیر 18 سـال عنـوان می نمایـد50. در طرح اصالح مـاده 1041 

قانـون مدنـی آمده اسـت:
»برقـراری رابطـه زناشـویی بـا دختـر نوبالغ، سـالمتی جسـمی وی را با 
خطـر جـدی مواجه می سـازد و آثـار آن می توانـد تا پایان 
عمـر گریبان گیـر وی باشـد. بـر اسـاس تحقیقـات، بیـن 
سـن مـادر و میزان مرگ ومیر ناشـی از وضـع حمل رابطه 
معنـی داری وجـود دارد و دخترانی که در سـنین 10 تا 16 
سـال بـاردار می شـوند پنـج برابـر بیـش از زنان بـارداری 
کـه در سـن 20 تـا 26 سـاله قـرار دارنـد پـس از زایمـان 
دچـار ضایعـه مـرگ می شـوند. همچنیـن تلـف شـدن 
جنین در این سـنین بیشـتر اتفاق می افتد و اثـرات زایمان 
زودهنـگام تـا پایان عمر بر جسـم مادر باقـی می ماند51.«

4-1-1. نظر مخالفان: باالبودن نرخ مرگ و میر مادران میان سال

بـودن  بالمانـع  بـر  ازدواج  سـن  حداقـل  افزایـش  طـرح  منتقـدان 
آمارهـای  بـودن  غیرواقعـی  و  بلـوغ52  از  بعـد  دختـران  بـارداری 

به گفته کلهر، مدیر بخش 
فرهنگ و جامعه مرکز 
پژوهش های مجلس، 
در سال 92 میزان مرگ 
مادران باالِی 35 سال، 26 
برابر مرگ مادران زیر 18 
سال بوده است.

50- خبرگزاری مهرخانه؛ کد خبر: ۳2۷29
51- طرح اصالح ماده 1041 قانون مدنی؛ مرکز پژوهش های مجلس: کد خبر: 10۷4۳20

52- طاهره لباف، از متخصصین زنان و زایمان/ خبرگزاری مهر/ کد خبر: 41۳0۷5۸
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ارائه شـده از سـوی موافقـان تاکیـد دارنـد. از منظـر خزعلـی، عضـو 
شـورای فرهنگی-اجتماعـی زنـان و خانـواده شـورای عالـی انقـالب 
فرهنگـی، مـرگ مـادران زیـر 18 سـال براثر زایمان نسـبت بـه مادران 
35 سـال بـه بـاال، کمتـر اسـت53. همچنین بـه گفته کلهـر، مدیر بخش 
فرهنـگ و جامعـه مرکـز پژوهش هـای مجلـس، در سـال 92 میـزان 
مـرگ مـادران بـاالِی 35 سـال، 26 برابـر مـرگ مـادران زیـر 18 سـال 

اسـت54. بوده 
گـزارش دفتـر سـالمت و جمعیـِت وزارت بهداشـت نشـان می دهـد 

مرگ ومیـر  سـهم   1393 تـا   1385 سـال های  طـی  کـه 
مـادران زیـر 18 سـال تقریبـًا کمتـر از دو درصـد از کل 
مرگ ومیـر مـادران و سـهم مرگ ومیـر مـادران بـاالی 35 
سـال بیـن 22 تـا 27 درصـد بـوده اسـت55. بـا توجـه به 
مقـدار بـارداری مـادران، نـرخ مرگ ومیـر مـادران زیـر 
18 سـال به طـور متوسـط 2.7 در ده هـزار تولـد و برای 
مـادران باالی 35 سـال 4.9 در ده هزار تولد بوده اسـت 

)جـدول 1(.

طی دوره 12 ساله )1383 
تا 1395( ازدواج دختران 

باالی 3۰ سال حدود 3 
برابر افزایش و ازدواج 

دختران زیر 2۰ سال، 25 
درصد کاهش داشته است 

که این امر از افزایش 
چشمگیر سن ازدواج 

حکایت دارد. 

5۳- خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 1۳9۶0۸1100095۶
54- پرتال مرکز تحقیقات زن و خانواده؛ کد خبر: ۷۶540

55- گزارش عملکرد و دستاوردهای نظام کشوری مراقبت مرگ مادری در سال 1۳۸9 سال 1۳92 سال 1۳95
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جـدول 1؛ بررسـی آمار مرگ ومیـر مادران در 2 گروه سـنی پرخطر در 
سـال های 85 تـا 93 حاصـل از نظـام کشـوری مراقبـت مـرگ مـادری56 

)منبـع: دفتر سـالمت و جمعیت وزارت بهداشـت(

تعداد مرگ ومیر سال
مادران

نرخ مرگ ومیر 
مادران در صد هزار 

تولد زنده

درصد مرگ 
مادران زیر 1۸ 

سال

درصد مرگ 
مادران باالی ۳۵ 

سال

1۳۸۵۲۷۳۲1.۷۲۲۶

1۳۸۶۳1۶۲۴.۷1۲۲

1۳۸۷۲۷۳۲۰.۹۰۲۶

1۳۸۸۳۴۲۲۵.۴۳۲1

1۳۸۹۳۰1۲۲۲۲۲

1۳۹۰۲۹۷۲1.۵۳۲۰

1۳۹1۲۷۸1۹.۵1۲۷

1۳۹۲۲۹11۹.۷۳۲۴

1۳۹۳۲۹۰1۸.۹1۲۶

متذکـر می شـود کـه بـر پایـه ی گـزارش فـوق، عامـل درصـد باالیی از 
فوتـی مـادران قبل، حیـن و پس از زایمان مربوط به تشـخیص و درمان 
نامناسـب )غلـط( و یـا عدم حساسـیت )بی توجهی( کادر پزشـکی بوده 

اسـت )جدول 2(.

5۶- گزارش عملکرد و دستاوردهای نظام کشوری مراقبت مرگ مادرِی دفتر سالمت و جمعیِت وزارت بهداشت
yon.ir/mmr89 :1۳۸9 گزارش سال
yon.ir/mmr92 :1۳92 گزارش سال
yon.ir/mmr95:1۳95 گزارش سال
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جـدول 2؛ بررسـی علـل مرگ ومیـر مـادران حاصـل از نظـام کشـوری 
مراقبت مرگ مادری57 )منبع: دفتر سـالمت و جمعیت وزارت بهداشـت(

درصدعامل منجر به فوتمقطع فوت

زایمان

۲۸تشخیص و درمان نامناسب یا غلط توسط کادر پزشکی

۳۷عدم حساسیت یا بی توجهی توسط کادر پزشکی

11بی توجهی و حساس نبودن مادر و خانواده

۷انجام زایمان در منزل با توجه به فقدان امکانات مناسب

1۶سایر مشکالت بیمارستانی

پس از زایمان

۶1تشخیص و درمان نامناسب یا غلط توسط کادر پزشکی

۸۹عدم حساسیت یا بی توجهی توسط کادر پزشکی

۴بی توجهی و عدم حساسیت مادر و خانواده

1۲سایر مشکالت بیمارستانی

پیش از بارداری

1۸عدم بهره مندی از خدمات باروری سالم علی رغم نیاز

11نامطلوب بودن کیفیت خدمات باروری سالم

11بی توجهی مادر و منع بارداری

بارداری

۳۲تشخیص و درمان نامناسب یا غلط توسط کادر پزشکی

۵۴عدم حساسیت یا بی توجهی توسط کادر پزشکی

۴۴حساس نبودن مادر و خانواده

۲۳عدم دریافت هرگونه مراقبت دوران بارداری

۵اعتیاد مادر به مواد مخدر و معضالت اجتماعی

5۷- گزارش عملکرد و دستاوردهای نظام کشوری مراقبت مرگ مادرِی دفتر سالمت و جمعیِت وزارت بهداشت/ 
yon.ir/mmr95:1۳95 گزارش سال
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بر اسـاس گزارش سـازمان بهداشـت جهانی )WHO( در مورد رابطه ی بین 
سـن بـارداری و خطـر مـرگ مادران، یـک رابطه خطی بین سـن و خطر مرگ 
مـادر وجـود دارد؛ به گونـه ای کـه بـا افزایـش هـر دهـه از سـن مـادر، احتمال 

مـرگ دو برابـر می شـود. نمـودار این رابطه به شـکل زیر اسـت58:

نمـودار 1؛ رابطـه بیـن سـن و خطـر مـرگ مـادران59 )منبـع: سـازمان 
بهداشـت جهانـی(

همچنیـن مقالـه منتشرشـده در مؤسسـه وایلـی نشـان می دهـد کـه از 
سـن 30 سـالگی بـه بعـد با افزایش سـن مـادر، خطـر ابتالی کـودک به 
انـواع تریزومـی )اختـالل کروموزومـی( به شـدت افزایـش می یابـد. بر 

5۸- وبگاه سازمان بهداشت جهانی )W HO(؛ کد خبر: 0۳2۳۳4-0۶
59- وبگاه سازمان بهداشت جهانی )W HO(؛ کد خبر: 0۳2۳۳4-0۶
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ایـن اسـاس، خطر این نارسـایی بـرای فرزنداِن مـادراِن باالی 35 سـال 
سـه برابـر و بـرای مـادران بـاالی 40 سـال ده برابـر بیشـتر از فرزنـدان 

مـادران زیر 20 سـال اسـت60.
بـر پایـه ی گزارش هـای سـازمان ثبت احـوال کشـور در رابطـه بـا سـن 
ازدواج دختـران61، طی دوره 1۲ سـاله )1۳۸۳ تا 1۳۹5( ازدواج دختران 
بـاالی ۳۰ سـال حـدود ۳ برابر افزایـش و ازدواج دختران زیر ۲۰ سـال، 
۲5 درصـد کاهـش داشـته اسـت کـه ایـن امر از افزایش چشـمگیر سـن 

ازدواج حکایـت دارد )جدول ۳(.
جـدول ۳: میـزان تغییـر سـهم گروه های سـنی زوجـه از کل ازدواج ها 

)منبـع: سـازمان ثبت احوال کشـور(

مقدار تغییر*سال 1۳۹۵سال 1۳۸۳گروه سنی
۳۲ درصد افزایش۴.۲۵.۵۷زیر 1۵ سال )درصد(

۳۰ درصد کاهش1۵۴۰.۵۲۸.1 تا ۲۰ سال )درصد(
۲1.۵ درصد کاهش۲۰۳۶.۲۵۲۸.۵ تا ۲۵ سال )درصد(
۶۷.۵ درصد افزایش۲۵1۲.1۲۰.۳ تا ۳۰ سال )درصد(
۲۷۵ درصد افزایش۳۰۳.۶۹.۹ تا ۳۵ سال )درصد(
۳۰۰ درصد افزایش۳۵1.۴۴.1۵ تا ۴۰ سال )درصد(

۲ سال افزایش۲1.۹۲۴میانگین سنی ازدواج )سال(
* به علت گرد شدن داده ها این درصد مستقیماً از اعداد نمایش داده شده به دست نیامده اند.

۶0-  Savva, G. M & Walker, K. & Morris, J. K. (2010). The maternal  
age‐specific live birth prevalence of trisomies 13 and 18 compared to 
trisomy 21 (Down syndrome). Prenatal diagnosis, 30(1), 57-64.

۶1- گروه های سنی ازدواج؛ دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت؛ کد خبر: 4۷۷0
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همچنین طبق آمارهای منتشرشـده از سـوی سـازمان ثبت احوال کشـور 
در مورد سـن مادران در هنگام زایمان، در طی یک دوره 1۲ سـاله )1۳۸۳ 
تـا 1۳۹5( بـارداری مـادران زیـر ۲۰ سـال، 4۰ درصـد کاهـش و بـارداری 
مـادران باالی ۳۰ سـال بیش از پنجاه درصد افزایش داشـته اسـت. ضمن 
اینکـه گـروه سـنی مـادران زیـر 15 سـال همـواره درصـد بسـیار ناچیزی 
از کل والدت هـا را شـامل می شـود )حـدود ۰.1 درصـد(. میانگیـن سـن 

بـارداری نیـز در ایـن دوره ۲ سـال افزایش پیداکرده اسـت )جـدول 4(.
جدول 4؛ سهم گروه های سنی مادران62 )منبع: سازمان ثبت احوال کشور(

مقدار تغییر*سال 1۳۹۵سال 1۳۸۳گروه سنی

۵۰ درصد کاهش۰.۲۰.11زیر 1۵ سال )درصد(

۴۳ درصد کاهش1۵1۰.۸۶.1۳ تا ۲۰ سال )درصد(

۳۲ درصد کاهش۲۰۳۲.۲۵۲1.۹ تا ۲۵ سال )درصد(

1۰ درصد افزایش۲۵۲۹.۸۳۲.۹ تا ۳۰ سال )درصد(

۴۳ درصد افزایش۳۰1۸.۵۲۶.۶ تا ۳۵ سال )درصد(

۷۶ درصد افزایش۳۵۷.۳1۲.۹ تا ۴۰ سال )درصد(

۲ سال۲۶.۹۲۸.۷میانگین سنی بارداری )سال(

* به علت گرد شدن داده ها این درصد مستقیماً از اعداد نمایش داده شده به دست نیامده اند.

مشـاهده می شـود به رغـم افزایـش محـدود ازدواج های زیر 15 سـال، 
بـارداری در این گروه سـنی، دارای کاهش محسـوس بـوده و در مقابل، 
بـاالی 30 سـال رخ داده اسـت؛  بارداری هـای  افزایـش در  بیشـترین 

۶2- والدت های ثبت شده برحسب جنس، شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران؛ دفتر آمار و اطالعات 
جمعیتی و مهاجرت؛ کد خبر: 4۷۶۳
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به نحوی کـه سـهم بیـش از 40 درصـد از بارداری هـا متعلـق بـه گـروه 
سـنی باالی 30 سـال اسـت.

4-2. نظـر موافقـان: احتمـال ابتـال بـه بیماری هـای زنانـه در حاملگی های 
زیر 18 سـال

ازدواج  سـن  حداقـل  افزایـش  طـرِح  موافقـاِن  برخـی 
بـا تأکیـد بـر اینکـه کـودک در سـن 10 تـا 15 سـالگی در 
حـال رشـد بدنـی اسـت63، بـروز بیماری هـای مرتبـط بـا 
ازدواج زودهنـگام دختـران  پیامدهـای  از  را  حاملگـی64 
رئیـس  خداکرمـی،  راسـتا،  همیـن  در  برمی شـمارند65. 
انجمـن علمـی مامایـی کشـور، عفونـت و خطـر ابتـال به 
سـرطان دهانـه رحـم و عـوارض زایمـاِن بیشـتر ازجملـه 
مـی رود66.  شـمار  بـه  زودهنـگام  ازدواج  عـوارِض 
سلحشـوری، نماینـده مـردم تهـران در مجلـس، اظهـار 
داشـته اسـت که طبـق آمـار، دو سـوم ازدواج ها در سـنین 
بیماری هـای مختلـف به ویـژه  بـه  ابتـال  کودکـی شـانس 
سـرطان دهانـه رحـم در بزرگ سـالی را به مراتـب افزایش 

می دهـد67. کامیـل احمدی، مردم شـناس و نویسـنده کتاب طنین سـکوت 

سلحشوری، نماینده مردم 
تهران در مجلس، اظهار 

داشته است که طبق 
آمار، دو سوم ازدواج ها در 
سنین کودکی شانس ابتال 

به بیماری های مختلف 
به ویژه سرطان دهانه رحم 
در بزرگ سالی را به مراتب 

افزایش می دهد.

۶۳- شهال اعزازی، جامعه شناس/ خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: ۸2۳41215
۶4- ارشدزاده، مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی/ خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: 9۶041104۸۸4

۶5- پیرِی زودرس و کاهش سیستم ایمنی بدن از جمله ی این پیامدها عنوان شده است. پایگاه خبری سالمت 
نیوز؛ کد خبر: 22519۸

۶۶- پایگاه خبری سالمت نیوز؛ کد خبر: 22۶5۷0
۶۷- خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: ۸290۸54۸
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افتـادن  مخاطـره  بـه  ایـران(،  در  کـودکان  ازدواج  مـورد  در  )پژوهشـی 
سـالمت جنسـی و بیماری های زنانه، افزایش خشـونت جنسـی، افزایش 
عفونت هـا و پارگی ناشـی از زایمـان را از عوارض ازدواج در سـنین پایین 

می کنـد68. عنـوان 

4-2-1. نظـر مخالفـان: اذعـان شـواهد علمی بـر خطرپذیری بیشـتر مادران 
میانسـال نسـبت به مادران در سـنین پایین

مرکـز پژوهش هـای مجلـس با انتشـار گزارشـی با موضـوع ازدواج در 
سـنین پاییـن، خطـر ابتـال بـه بیماری های زنانـه به واسـطه بـارداری در 
سـنین پاییـن را جـدی نمی دانـد و معتقد اسـت کـه »از جهـت واقعی و 
عینـی، بـه دلیـل تحـوالت رخ داده در این زمینه چنین خطری در سـطح 

ناچیـزی وجود دارد و قابل اسـتناد نیسـت69.«
خاطرنشـان می سـازد کـه شـواهد علمـی نیـز گـزاره ی فـوق را تأییـد 
می کنـد. طبـق پژوهش هـا، بـا اینکـه خطـر ابتـال بـه عفونـت HPV در 
میـان زنـان جـوان بیشـتر اسـت اّمـا ایـن عفونت هـا بـه دلیـل نـوع آن 
معمـواًل بـه سـرطان منتهـی نمی شـوند و به صـورت طبیعـی یـا بـا دارو 
درمـان می شـوند70. کارگـروه خدمـات پیشـگیرانه در ایـاالت  متحـده 
نیـز نـرخ شـیوع و مرگ ومیـر ناشـی از سـرطان دهانـه رحـم در زنـان 

آمریکایـی را به صـورت زیـر منتشـر کـرده اسـت:

۶۸- پایگاه خبری مهرخانه؛ کد خبر: ۳۶554
۶9- مرکز پژوهش های مجلس؛ کد خبر: 10۶9119

۷0- The Impact of HPV Female Immunization in Italy: Model Based 
Predictions, Giorgio Guzzetta, Luca Faustini, Donatella Panatto, Roberto 
Gasparini, Piero Manfredi
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نمـودار 2؛ شـیوع سـرطان دهانـه رحـم و مرگ ومیـر ناشـی از آن در 
آمریـکا )منبـع: کارگـروه خدمـات پیشـگیرانه در ایاالت متحـده(71

طبـق این نمودار بیشـترین شـیوع سـرطان دهانـه رحم بـرای زنان 40 
تا 45 سـال و کمترین شـیوع برای زنان زیر 20 سـال اسـت. مرگ ومیر 

ناشـی از سـرطان نیـز با افزایش سـن زنـان افزایش پیـدا می کند.

در  سـقط جنین  بـاالی  آمـار  و  بیشـتر  نابـاروری  موافقـان:  نظـر   .3-4
سـال  18 زیـر  بارداری هـای 

موافقـان طـرح از عـدم آمادگـی دختـران زیـر 15 سـال بـرای بـارداری و 
رابطـه ی جنسـی72 و آمـار بـاالی سـقط جنین در سـنین پاییـن نیـز تأکیـد 

L1L.ir/uspreventiveservicestaskforce :۷1- کارگروه خدمات پیشگیرانه در ایاالت متحده؛ دسترسی از لینک
۷2- ثریا عزیزپناه، رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان /پایگاه خبری سالمت نیوز؛ کد خبر: 221201
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دارنـد73. در همیـن راسـتا سیاوشـی، عضو فراکسـیون زنـان، ضمن تأکید 
بـر عـدم آمادگـی دختـران 11 یا 12 سـاله بـرای بـارداری، آن ها را ُمسـتعِد 
سـقط جنین های مکـرر تلقی می کنـد74. به نظر سـعیدی، عضو کمیسـیون 
آموزش مجلس، نیز زنان کم سـن بیشـتر درگیر سقط جنین و ترک تحصیل 
می شـوند75. کامیـل احمدی، مردم شـناس، تعـداد زیاد سـقط جنین اول و 

دوم را از عـوارض ازدواج در سـنین پاییـن عنـوان می کنـد76.
مجلـس،  زنـان  فراکسـیون  عضـو  سلحشـوری،  منظـر  از  همچنیـن 
ازدواج هـای زیـر سـن 18 سـال، نابـاروری را افزایـش می دهـد و آثـار 
جبران ناپذیـری بـه زن وارد می کنـد77. جمالـی، عضـو 
کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلس، نیز دلیـل ارائه ی 
طـرح را آسـیب های بـارداری در سـنین پایین دانسـت؛ 
هرچنـد که به زعـم وی طرح نیازمند مطالعه اسـت78و79.
در همیـن راسـتا در تاریخ 22 مردادمـاه 1395، جمعی 
از فعـاالن مدنی با انتشـار بیانیه ای خواسـتار منع ازدواج 
دختـران زیـر 18 سـال و اصـالح مـاده )1041( قانـون 
خطـر  ازجملـه  مـواردی  نامـه  ایـن  در  شـدند.  مدنـی 

۷۳- موسوی، رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی ایران /پایگاه خبری سالمت نیوز/ کد خبر: 221۶۶۳ 
۷4- خبرگزاری سالمت نیوز؛ کد خبر: 22109۳

۷5- پایگاه خبری سالمت نیوز/ کد خبر: 22۳۷11 
۷۶- پایگاه خبری مهرخانه؛ کد خبر: ۳۶554

۷۷- روزنامه آرمان؛  کد مطلب: 54404
۷۸- خبرگزاری فارس؛ کد مطلب: 1۳9۶0۸15001۸۸۶

۷9- به همین دالیل اقطار، کارشناس و مدیرکل آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی، بر این باور است که در 
حوزه پزشکی نیز مادران کمتر از 15 سال حتماً نیاز به این دارند که به طور مرتب ازنظر جسمی مورد آزمایش و بررسی 

قرار گیرند؛ خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 245۶5۸۳

کامیل احمدی، 
مردم شناس، تعداد زیاد 
سقط جنین اول و دوم را از 
عوارض ازدواج در سنین 
پایین عنوان می کند
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عفونـت، خونریـزی و مرگ ومیـر مـادران نوجـوان از نتایج بـارداری در 
سـن کمتـر از 18 سـال عنـوان شـده بـود80.

4-3-1. نظـر مخالفـان: بی توجهی به بهداشـت جنسـی و افزایش سـن؛ عامل 
مهـم ناباروری و سـقط جنین

آگاهی هـای  افزایـش  لـزوم  بـر  تأکیـد  ضمـن  طـرح،  ایـن  مخالفـان 
سـالمتی و آموزشـی، از عـدم ارتبـاط بیماری هـای مقاربتـی بـا سـن 
ازدواج سـخن گفتند و آن را معلول عوامل دیگری همچون روابط آزاد 

جنسـی می داننـد. ضمن اینکـه نازایـی و مرگ ومیر را از 
عـوارض سـقط جنین غیرقانونی بـه شـمار می آورند81. 
در همیـن رابطـه و به زعـم آیت اللهـی، رئیـس شـورای 
فرهنگـی اجتماعـی زنـان و خانـواده، به جـای تمرکـز 
بـر ممنوعیـت ازدواج در سـنین پاییـن، بـه ایـن افـراد 

خدمـات بهداشـتی مناسـب ارائـه شـود82.
افزایـش حداقـل  طـرح  مخالفـان  منظـر  از  همچنیـن 
سـن ازدواج، بـاال رفتـن سـن ازدواج، خطـر نابـاروری 
نجفـی،  گفتـه  بـه  می دهـد.  افزایـش  را  سـقط جنین  و 

کارشـناس حـوزه زنـان و خانـواده، درصـد زیـادی از زوج هـای عقیـم 
در سـن بـاالی 30 سـال ازدواج کرده اند83. همچنین زالـی، رئیس وقت 

۸0- خبرگزاری ایلنا؛ کد خبر: 52۳02۳
۸1- لباف، متخصص زنان و زایمان / خبرگزاری مهر/ کد خبر: 41۳0۷5۸

۸2- خبرگزاری ایسنا/ کد خبر: 9۶0۷2211۶9۳
۸۳- پایگاه خبری - تحلیلی عیارآنالین/ کد خبر: 24۶۷۳۸

به گفته نجفی، کارشناس 
حوزه زنان و خانواده، 

درصد زیادی از زوج های 
عقیم در سن باالی 3۰ 

سال ازدواج کرده اند.
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سـازمان نظـام پزشـکی کشـور، بـاال رفتـن سـن ازدواج را زمینه سـاز 
ایجـاد مشـکالت ژنتیکـی، دیابـت، افزایش آمار سـزارین و سـقط های 

مکـرر قلمـداد نمـود84.
آمارهـا و گزارش هـا از درصـد بسـیار پاییـن احتمـال نابـاروری براثـر 
بـارداری در دوران نوجوانـی سـخن می گویـد. بـر ایـن اسـاس، میـزان 
سـقط جنین در زنـان بـاالی 35 سـال به مراتـب بیشـتر از دیگـر زنـان 

اسـت. باردار 
بـا توجـه بـه افزایـش سـن ازدواج و بارداری در کشـور طی سـال های 
اخیـر85، در ادامـه، ضمن بررسـی حداقل سـن زنـان برای بـارداری، به 
بررسـی علـل و آمـار ناباروری و علل و آمار سـقط جنین بـرای مادران، 

بـا تأکیـد بـر دو گروه سـنی پرخطر86 مـادران پرداخته خواهد شـد.

۸4- خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر: ۶0959۷۷
۸5- گروه های سنی ازدواج و گروه های سنی بارداری؛ دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال 

کشور
۸۶- مادران زیر 1۸ سال و مادران باالی ۳5 سال
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حداقل سن برای بارداری

طبـق اصول پزشـکی حداقل سـن برای بـارداری به صـورت زیر تعریف 
می شـود؛ »یک زن به محض شـروع تخمک گذاری می تواند باردار شـود. 

ایـن معمـواًل حدود یک سـال پس از اولین قاعدگی شـروع می شـود«87.

علل ناباروری در زنان

طبـق گـزارش دانشـگاه اسـتنفورد88 مهم تریـن عوامـل نابـاروری در 
میـان زنـان، اختـالل در تخمک گـذاری89 )30٪(، اختـالل در لوله هـای 
رحمـی90 )25٪( آندومتریـوز91 )10٪( و رحـم غیرطبیعـی92 )10٪( بـه 
شـمار می روند. سـایر عامل هـای نابـاروری عبارت اند از مخـاط دهانه 

رحـم93 )3٪(، عوامـل رفتـاری94 و عوامـل محیطی-شـغلی95.

۸۷- این امر برای زنان نابالغ آمریکایی معمواًل بین 11 تا 12 سالگی اتفاق می افتد. برای برخی از زنان این امر 
دیرتر و برای برخی بسیار زودتر اتفاق می افتد که به آن »بلوغ زودرس« می نامند. پایگاه Live science کد 

خبر: ۳۳1۷0
yon.ir/Causefem :لینک دسترسی What Causes Female Infertility? ۸۸- دانشگاه استنفورد؛ مقاله

۸9- علل اصلی این آسیب عبارت اند از مشکالت هورمونی، آسیب دیدگی تخم دان ها، یائسگی زودرس و مشکالت 
فولیکول. حدود ۷0٪ از این موارد را می توان با استفاده از داروها درمان کرد.

90- این اختالل از چسبندگی خفیف تا انسداد کامل لوله ها متفاوت است. درمان بیماری های tubal اغلب به صورت 
جراحی است و میزان موفقیت آن از ۳0٪ ۶5٪ است. علل اصلی این آسیب عبارت اند از: عفونت، بیماری های 

شکمی، جراحی قبلی، بارداری خارج رحمی و نقص مادرزادی.
91- آندومتریوز، حالتی است که در آن سنگفرش رحم )آندومتر(  رشد می کند و از رحم هم فراتر می رود و لوله های 
رحمی را نیز می پوشاند و حتی آن ها را می بندد و در عمل تخمک گذاری اختالل به وجودمی آورد. حدود 10٪ از 

زوج های نابارور مبتال به آندومتریوز می شوند. درواقع، ۳0-40٪ از بیماران مبتال به اندومتریوز نابارور هستند.
92- شرایطی مانند فیبروئید، پولیپ ها و آدنومایوز ممکن است منجر به انسداد رحم و لوله های فالوپی شود.

یا  کم  استروژن  یعنی  است،  هورمون  تعادل  عدم  یک  سرویکس  لنفاوی  غدد  غربالگری  دلیل  رایج ترین   -9۳
پروژسترون بیش ازحد

94- رژیم غذایی و ورزش، سیگار کشیدن، مصرف مشروبات الکلی و استعمال مواد مخدر
DBCP 95- سموم و آلودگی ها همانند سرب، تابش اشعه ایکس، اکسید اتیلن و
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رابطه ی بین سن مادر و خطر ناباروری

موسسـه تحقیقاتـی بهداشـت مـادران آمریکایـی VictoriaMaize در 
گزارشـی رابطـه ی میـان سـن مـادر و نـرخ نسـبی بـاروری را در قالـب 

نمـودار 3 منتشـر کرده اسـت.

نمـودار 3؛ رابطـه ی سـن مـادر و احتمـال بـارداری طبیعـی )منبـع: 
96)VictoriaMaize

همان طـور کـه مشـاهده می شـود با افزایش سـن مادر و رسـیدن به 30 
سـالگی احتمـال بـاروری طبیعی مادر کاهـش می یابد و در 35 سـالگی 
تقریبـًا بـه نصـف احتمـال بـارداری مـادران کمتر از 30 سـال می رسـد. 
احتمـال بـارداری طبیعـی بـرای مـادران بیـش از 45 سـال تقریبـًا صفـر 

است.

yon.ir/VMaizes :لینک دسترسی ،The womens eye 9۶- پایگاه
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علل و آمار سقط جنین

)ناخواسـته( اسـت.  نـوع عمـد97 و غیـر عمـد98  بـر دو  سـقط جنین 
سـقط جنیـن ناخواسـته بـه از دسـت دادن خودبه خـودی جنیـن قبل از 
هفته بیسـتم بـارداری گفته می شـود که اختـالالت کروموزومـی جنین، 
مهم تریـن دلیـل آن محسـوب می شـود99. بایـد گفـت بـا افزایـش سـن 

مـادر احتمـال سـقط جنیـن خودبه خـودی بیشـتر می شـود.

 نمودار4: رابطه ی بین سن مادر و نرخ سقط جنین خودبه خودی100

9۷- Induced Abortion
9۸-  Spontaneous Abortion

99- سایر علل احتمالی سقط جنین ممکن است عبارت اند از سوءمصرف مواد مخدر و الکل، قرار گرفتن در معرض 
سموم زیست محیطی، مشکالت هورمون، عفونت، اضافه وزن، مشکالت فیزیکی با اندام های تولیدمثل مادر، مشکل 

با پاسخ ایمنی بدن، بیماری های شدید بدن )سیستمیک( در مادر )مانند دیابت کنترل نشده(، سیگار کشیدن
100- Heffner, L. J. (2004). Advanced maternal age—how old is too old? New 
England journal of medicine, 351(19), 1927-1929.
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در رابطـه بـا سـقط جنین عمـدی نیـز بایـد گفـت بـه اسـتناد تحقیقات 
انجـام شـده، »بـه تأخیـر انداختن فرزنـدآوری برای رسـیدن بـه زمانی 
مناسـب تر«، »متوقـف کـردن فرزنـدآوری بـه منظـور تمرکـز بیشـتر بـر 
فرزنـدان فعلـی« و »مشـکالت اجتماعی-اقتصـادی« مهم تریـن دالیـل 
سـقط جنیـن عمدی در دنیا به شـمار مـی رود101. طبـق تحقیقات فوق، 
سـقط جنیـن بـه دلیـل بـه خطـر افتـادن سـالمتی مـادر )کـه با نام سـقط 
درمانـی شـناخته می شـود(، درصـد کمـی از سـقط جنین هـا را شـامل 

می شـود102.
بـر اسـاس تحقیقـات داخلـی نیـز بـارداری ناخواسـته و تعـداد بـاالی 
حاملگـی بیشـترین دلیـل مـادران برای سـقط جنین عمدی بوده اسـت. 
ضمـن این کـه رابطـه ی مسـتقیمی بین سـن و تحصیـالت مـادر و میزان 
سـقط جنین وجـود دارد، به نحوی کـه مادران با سـن باالتر و تحصیالت 
بیشـتر، سـقط جنین بیشـتری دارنـد103. همچنیـن بیشـترین دلیـل تأیید 
سـقط درمانـی بـه علت ناهنجـاری جنینـی )88 درصـد( و پـس ازآن به 

علـت بیماری هـای مـادر )12 درصد( گزارش شـده اسـت.

بررسی آمار باروری و سقط جنین کشور

طبـق بررسـی ها نـرخ سـقط جنین در ایـران برابـر 27 مـورد بـه ازای 

101- Reasons Why Women Have Induced Abortions: Evidence from 27 
Countries, International Family Planning Perspectiv Vol. 24, No. 3, Sep, 
1998

102- در آفریقا و آسیا به علت بارداری های با فاصله کم این آمار بیشتر بوده است.
10۳- بررسی سقط عمد و عوامل مؤثر بر آن در مقایسه با سقط های غیر عمد در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های 
جنوب شهر تهران/ فصلنامه سالمت خانواده؛ دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری/ دوره،1 

شماره،۳ زمستان،1۳91 صفحات 14 تا 20
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هـر 1000 زن، 15 تـا 44 سـاله اسـت104. ایـن نـرخ بـرای جهـان برابر 
35، بـرای کشـورهای توسـعه یافته )اروپـای غربـی( برابـر 17 و بـرای 

کشـورهای درحال توسـعه 36 عنـوان شـده اسـت105.

نمـودار 5؛ گـروه سـنی بـارداری و سـقط جنین در تهران؛ سـال 1388 
)منبع: عرفانـی 2010(106

بررسـی ایـن نمـودار نشـان می دهـد کـه اکثـر سـقط جنین ها در تهـران 
برای مادران باالی 30 سـال و با میانگین سـنی 33.5 سـال اتفاق افتاده اما 

104- Erfani, Amir; Kevin McQuillan (2008). “Rates of Induced Abortion in 
Iran: The Roles of Contraceptive Use and Religiosity”. Studies in Family 
Planning. 39 (2): 111–122.

yon.ir/abortion :105- سازمان بهداشت جهانی؛ لینک دسترسی
10۶- Erfani, A. (2010). The incidence of induced abortion in Tehran, 
Iran: Current levels and correlates, presented in the European Population  
Conference, September 3, 2010, Vienna, Austria: session on Sexual and  
reproductive health: abortion.
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میانگین سـن باروری در این سـال برای شـهر تهران 28 سـال بوده است.

4-4. نظر موافقان: لزوم رسیدن به بلوغ عقلی- عاطفی برای ازدواج

موافقـان، صـرف بلـوغ جسـمی را بـرای ازدواج کافـی ندانسـته و بـر 
لـزوم رسـیدن بـه بلـوغ عقلـی عاطفـی بـرای ازدواج تأکیـد دارنـد. در 
فراکسـیون  ذوالقـدر، عضـو  منظـر  از  و  زمینـه  همیـن 
اجتماعـی  اورژانـس  رئیـس  اسـدبیگی،  زنـان107، 
کشـور108 و کاظمـی، رئیـس اداره تنقیـح قوانیـن قـوه 
کافـی  جنسـی  بلـوغ  تنهـا  ازدواج،  بـرای  قضائیـه109، 
نیسـت و الزم اسـت بلـوغ فکـری و عقلـی نیـز محقـق 
شـود. بـه گفته کاظمـی، نماینده مجلس، بر اسـاس نظر 
علمـی، سـن الزم بـرای رسـیدن بـه رشـد عقلـی بـرای 
دختران و پسـران 18 سـال اسـت110 و باید سـن ازدواج 
متناسـب بـا رشـد عقلـی و تشـخیصی دختـران در نظـر 

گرفتـه شـود111.
سیاوشـی، عضـو فراکسـیون زنـان، با اشـاره به سـخن 
آیـت اهلل مـکارم شـیرازی112 مبنـی بـر جایز نبـودن ازدواج 
کـودکان بـه دلیـل مفسـده آمیز بـودن آن، از تالش مجلس بـرای اصالح 

از منظر ذوالقدر، 
عضو فراکسیون زنان، 
اسدبیگی، رئیس اورژانس 
اجتماعی کشور  و 
کاظمی، رئیس اداره 
تنقیح قوانین قوه قضائیه، 
برای ازدواج، تنها بلوغ 
جنسی کافی نیست و 
الزم است بلوغ فکری و 
عقلی نیز محقق شود. 

10۷- خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: ۸2۳4121۸
10۸- پایگاه خبری سالمت نیوز؛ کد خبر: 22۶01۶

109- خبرگزاری ایلنا؛ کد خبر: 44۳451
110- خبرگزاری تابناک؛ کد خبر: ۶4۸۸۶1

111- خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: ۳42991
112- روزنامه شهروند؛ کد مطلب: ۸55۸۳
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سـن ازدواج دختـران خبـر داد. به اعتقـاد این نماینده مجلـس، دختر تا 
بـه بلوغ عقلی نرسـد نبایـد اجازه ازدواج داشـته شـود113.

الزم اسـت ذکـر شـود کـه ازنظـر برخـی از محققـان، بـازه ی سـنی 
نوجوانـی افزایـش یافتـه و بیـن 10 تـا 24 سـالگی را در برمی گیـرد114. 
در همیـن راسـتا و بـه عقیـده کاظمـی، رئیـس اداره تنقیـح قوانیـن قوه 
قضائیـه، در تحقیقـات جدیـد سـن نوجوانی تـا 25 سـال در نظر گرفته 
شـده اسـت115. طـرح اصـالح مـاده 1041 قانـون مدنـی در ایـن رابطه 
چنیـن ذکـر می کنـد: »ازدواج، یکـی از مهم تریـن وقایـع حیاتـی هـر 
زمینـه،  ایـن  در  مناسـب  و  صحیـح  تصمیم گیـری  و  اسـت  انسـانی 
سـعادت فـرد و شـکوفایی جامعـه را در پـی دارد. در ایـن زمینه عالوه 
بـر بلوغ جسـمی، برخـورداری از اسـتعداد روحی و روانـی الزم برای 
پیشـبرد زندگـی زناشـویی شـرط اساسـی اسـت. کم اهمیـت پنداشـتن 
بلـوغ فکـری و روانـی )رشـد( زوجیـن در ازدواج می توانـد صدمـات 
اجتمـاع وارد سـازد و عمومـًا  پیکـره  و  بـر خانـواده  جبران ناپذیـری 
افـرادی کـه بـه سـن رشـد نرسـیده اند در ادای تکالیـف شـرعی خـود 
در مقابـل همسـر بـا مشـکل مواجه انـد.« همچنیـن بـه این نکته اشـاره 
شـده اسـت که: »مطابـق آمـار، والدین نوجـوان از مهارت هـای پایینی 
بـرای پـرورش فرزنـد خـود برخوردارنـد و غفلـت و سـهل انگاری و 

کـودک آزاری در ایشـان باالتر اسـت116.«

11۳- خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: ۳2۷۸2۶
114- The Lancet Child & Adolescent Health: VOLUME 2, ISSUE 3, P223-
228, MARCH 01, 2018 

115- پرتال مرکز تحقیقات زن و خانواده؛ کد خبر: ۷۶540
11۶- طرح اصالح ماده 1041 قانون مدنی؛ مرکز پژوهش های مجلس، کد خبر: 10۷4۳20
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4-4-1.  نظر مخالفان: عدم امکان تعیین سن دقیق برای بلوغ عقلی و جنسی

ازدواج صورت دهی به نیاز جنسی است

از منظـر مخالفـان، »ازدواج«، پاسـخ بـه نیاز جنسـی و سـامان دهی آن 
محسـوب می شـود. در این راسـتا و به اعتقاد کرمی، عضو هیئت علمی 
دانشـگاه عالمـه طباطبایـی، ریشـه ی ازدواج، سـائق و امر جنسـی بوده 
و امـر مهـم بعـد از آن، اراده فـرد اسـت. وی تأکیـد دارد کـه نبایـد بـه 
خاطـر بعضـی مشـکالِت ازدواج هـای زیـر 18 سـال، عاملیـت و اراده 
یـک دختـر 16 سـاله نادیـده گرفته شـود، ضمن اینکـه امـروزه کودکان 

آگاهی جنسـی دارند117.

نبوِد سن مشخص برای رسیدن به بلوغ فکری

مخالفـان بـر ایـن باورنـد کـه همـه ی افـراد در یـک سـن مشـخص به 
بلـوغ فکـری نمی رسـند و حـد واضحـی بـرای آن وجـود نـدارد. در 
ایـن راسـتا اصالنـی، رئیس بسـیج جامعه زنان، تعیین سـن بـرای بلوغ 

فکـری و عقلـی افـراد را توهیـن بـه انسـان ها می دانـد118.
به صـرف  »به طورکلـی  پژوهش هـای مجلـس،  مرکـز  گـزارش  طبـق 
بـه یـک سـن خـاص نمی تـوان در مـورد  فـرد  یـا نرسـیدن  رسـیدن 
گرفـت.  تصمیـم  اجتماعـی  نقش هـای  پذیـرش  بـرای  او  توانایـی 
شـرایط  بـه  وابسـته  فـرد،  توانایـی  درخصـوص  اظهارنظـر  ازایـن رو 
محیطـی، جسـمی و فرهنـگ منطقه ای اوسـت؛ بنابراین اسـتناد به یک 

11۷- پرتال مرکز تحقیقات زن و خانواده؛ کد خبر: ۷۶540
11۸- خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 1۳9509240002۶0
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سـن مشـخص فاقـد هرگونـه مبنـای اسـتداللی اسـت119«.

4-5. نظر موافقان: آمار باالی طالق در ازدواج های زیر 18 سال

بـه عقیـده موافقـان، آمار طالق زنان زیر 18 سـال بـاال120و121 و ازدواج 
زودهنگام ازجمله دالیل اصلی طالق در کشـور محسـوب می شـود122. 
موافقـان طـرح افزایـش حداقـل سـن ازدواج بـا اشـاره بـه ناچیـز بودِن 
اطالعـات دختران درباره ازدواج و سـالمت جنسـی و بـاروری بر لزوم 
آمـوزش مسـائل جنسـی و ازدواج از دبسـتان تأکید دارنـد123. در همین 
راسـتا، سیاوشـی124 و ذوالقـدر125 از اعضـای فراکسـیون زنـان، بر چند 
برابـر بـودن نـرخ طـالق در میـان زنـان زیـر 18 سـال تأکیـد کرده انـد. 

همچنیـن سـعیدی126، عضـو دیگـر ایـن فراکسـیون و 
اجتماعـی  اورژانـس  رئیـس  اسـدبیگی127،  همچنیـن 
کشـور، یکی از عوامـل افزایش آمار طالق در کشـور را 
ازدواج دختـران در سـن زیر 18 سـال عنـوان نموده اند. 
آقاپـور، عضـو فراکسـیون  در همیـن رابطـه معصومـه 

119- مرکز پژوهش های مجلس؛ کد خبر: 10۶9119
120- فرشید یزدانی، هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان/ خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: 9201250۸۶09

121- به گفته ی دولتشاهی، وکیل، طبق آمارها اکثریت طالق ها در متولدین دهه هفتاد رخ می دهد، به این دلیل که 
زود ازدواج می کنند و به نظر می رسد این سنین پایین برای ازدواج مناسب نیست و ازدواج های زودهنگام می تواند 

آسیب زا باشد خبرگزاری تابناک؛ کد خبر: 5۳059۶
122- علی راکی، روان شناس و مرتضی پدریان، جامعه شناس /خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: 920۷0100591

12۳- زهرا علی اکبری، معلم/ روزنامه وقایع اتفاقیه؛ کد مطلب: 2221۷5
124- خبرگزاری پانا؛ کد خبر: ۶4۸2۷0

125- خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: ۳42442
12۶- پایگاه خبری سالمت نیوز؛ کد خبر: 22۳۷11
12۷- پایگاه خبری سالمت نیوز؛ کد خبر: 22۶01۶

به عقیده موافقان طرح، 
آمار طالق زنان زیر 

18 سال باال و ازدواج 
زودهنگام ازجمله دالیل 

اصلی طالق در کشور 
محسوب می شود.
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زنـان مجلـس، اعـالم کرده اسـت کـه 24 هـزار کودک بیوه زیر 18 سـال 
در کشـور وجـود دارد و سـن ازدواج بایـد افزایـش یابـد128.

در طـرح اصـالح مـاده 1041 قانـون مدنـی در ایـن زمینه آمده اسـت: 
»بسـیاری از کـودکان و نوجوانانـی کـه زودهنـگام ازدواج کرده اند، پس 
از رسـیدن بـه سـن رشـد و شـکل گیری شـخصیت، بدیـن بهانـه که در 
زمـان نـکاح، از قـدرت تصمیم گیـری الزم یـا تمیـز کافـی برخـوردار 
نبوده انـد، اقـدام بـه طـالق می کننـد کـه تبعـات ناشـی از ایـن امـر برای 

همگان روشـن اسـت129«.

4-5-1. نظر مخالفان: نرخ پایین طالق در ازدواج های زیر 18 سال

مخالفـان طـرح، دوام ازدواج هـای دختـران زیـر 18 سـال را بیشـتر از 
سـایر گروه هـای سـنی می داننـد130. در این رابطـه آیت اللهـی131، رئیس 
شـورای فرهنگـی و اجتماعـی زنـان و خانـواده و خزعلـی132، عضـو 
شـورای فرهنگـی اجتماعـی زنـان و خانـواده شـورای عالـی انقـالب 
فرهنگـی، معتقدنـد کـه طبـق آمـار، نـرخ طـالق دختـران زیـر 18 سـال 
همچنیـن  اسـت.  پایین تـر  ازدواج  سـنی  گروه هـای  سـایر  بـه  نسـبت 
روح افـزا، مدیـر رصـد و آمـار شـورای فرهنگـی و اجتماعـی زنـان و 
خانـواده، بـر پایین بـودن آمار طالق دختران زیر 18 سـال تأکید دارد133.

12۸- خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: ۳۸5۶۸0
129- طرح اصالح ماده 1041 قانون مدنی؛ مرکز پژوهش های مجلس: کد خبر: 10۷4۳20
1۳0- سید جواد سلیمانی امام جمعه لنگرود/ خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 1۳9۶0۷2۶00224۷

1۳1- پایگاه خبری مهرخانه؛ کد خبر: ۳۸۶2۶
1۳2- خبرگزاری فارس؛ کد خبر: 1۳9۶0۸1100095۶

1۳۳- خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: 9۶0۸01001۷9



ن 
لفا

خا
و م

ن 
فقا

موا
ت 

را
 نظ

به
ی 

اه
نگ

ان
تر

دخ
ج 

دوا
 از

سن
ل 

داق
ش ح

زای
 اف

رح
ط

39

طبـق آمارهـای سـازمان ثبت احوال، با وجود افزایش محسـوس سـن 
ازدواج و طالق و شـمار طالق در 10 سـال اخیر134، بیش از یک سـوم 
ازدواج هـای کشـور در گـروه سـنی زیـر 20 سـال دختـران اسـت. حال 
آنکـه در بـازه زمانـی فـوق نـرخ طـالق در ایـن گـروه سـنی 23 درصـد 
کاهـش داشـته )10 درصـد کل طالق هـا( و نـرخ طـالق در گـروه سـنی 
بـاالی 30 سـال زنـان 50 درصـد رشـد داشـته اسـت )19 درصـد کل 

طالق هـا(.
بـا توجـه بـه اینکـه  70 درصـد طالق هـا در 10 سـال اول زندگـی رخ 
می دهـد، پایـداری ازدواج دختـران زیـر 20 سـال بـه اثبـات می رسـد.

  نمـودار 8؛ شـمار ازدواج هـا و طالق هـا در سـال 1396 بـر حسـب 
سـن دختـر در زمـان ازدواج )منبـع: سـازمان ثبت احـوال کشـور(135

1۳4- پایگاه سازمان ثبت احوال، دفتر آمار و اطالعات جمعیتی؛ کد خبر: 4۷۷0
1۳5- سالنامه رسمی آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال در سال 1۳9۶
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گـزارش مرکـز پژوهش هـای مجلـس در ایـن زمینـه، ادعـای بیشـتر 
بـودن طـالق در گـروه سـنی دختـران زیر 15 سـال را نقد کرده اسـت و 
بـر ناچیـز بـودن فراوانـی طالق این گروه سـنی نسـبت به سـایر گروه ها 
تأکیـد می کنـد. بااین حـال ایـن گـزارش می افزایـد کـه به دلیل سـن کم، 
مهارت هـای پاییـن و آسـیب پذیری بـاال، مسـئله طـالق در ایـن گـروه 
سـنی بسـیار اهمیـت دارد و بی توجهـی به این موضـوع می تواند تبعات 

جبران ناپذیـری بـرای فـرد و جامعـه در پی داشـته باشـد136.

افزایـش  در  بین المللـی  قوانیـن  از  تبعیـت  لـزوم  موافقـان:  نظـر   .6-4
ازدواج سـن  حداقـل 

بـه اعتقاد موافقـاِن طرح افزایش حداقل سـن ازدواج، با توجه به پیوسـتن 
کشـور بـه معاهـدات بین المللی، همچـون میثاق بین المللی حقـوق مدنی و 
سیاسـی137، رعایـت این معاهدات ضـروری به نظر می رسـد و اجرا نکردن 
قوانیـن بین المللـی سـبب انتقـاد سـایر کشـورها از ایران شـده اسـت138. در 
ایـن رابطـه کاظمی، رئیـس اداره تنقیح قوانین قوه قضائیه، بـه تعهد ایران به 
کنوانسـیون حقـوق کودک اشـاره می کنـد139. همچنین جعفری، کارشـناس 
ارشـد حـوزه کـودک معاونـت زنان و خانـواده ریاسـت جمهوری به اسـناد 
تفسـیری کمیتـه حقوق بشـر )شـماره 19( اشـاره دارد کـه در آن ازدواج زیر 

18 سـال، ازدواج زودهنگام و اجباری تلقی شـده اسـت140.

1۳۶- مرکز پژوهش های مجلس؛ کد خبر: 10۶9119
1۳۷- مرکز اطالعات سازمان ملل متحد - تهران

1۳۸- محمدمهدی صفاکیش، هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی/ روزنامه قانون؛ کد مطلب: 45۸92
1۳9- خبرگزاری ایلنا؛ کد خبر:44۳451

140- خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: 95092112۷42
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4-6-1. نظـر منتقـدان: ناهمخوانـی اسـناد بین المللـی با اقتضائـات فرهنگی 
ایران

مغایرت قوانین بین المللِی مربوط به ازدواج با فرهنگ کشور

از منظـر منتقـداِن طـرح افزایـش حداقـل سـن ازدواج دختـران، در 
وجـود  تفـاوت  جنسـی  روابـط  و  ازدواج  بیـن  بین المللـی،  قوانیـن 
دارد؛ به نحوی کـه حداقـل سـِن مجـاز بـرای روابـط جنسـی، معمـواًل 
از حداقـل سـن ازدواج پائین تـر اسـت. درصورتی کـه در فقـه، ایـن دو 
مقولـه )رابطـه ی جنسـی و ازدواج( مـالزم همدیگر هسـتند141. به گفته 
کلهـر، مدیـر بخش فرهنـگ و جامعه مرکـز پژوهش هـای مجلس، »در 
قوانیـن بین المللـی مسـئله میـل جنسـی را از ازدواج جـدا می کننـد و بر 
این باورند بایسـتی نیاز جنسـی به روش دیگری پاسـخ داده شـود142.«
بـه نظـر روح افـزا، مدیـر رصـد و آمـار شـورای فرهنگـی و اجتماعـی 
زنـان و خانـواده، دلیـل فراکسـیون زنـان بـرای افزایـش حداقـل سـن 
ازدواج، سـن مشخص شـده در قوانیـن بین المللـی اسـت؛ درحالی کـه 
یکـی از مسـائل متمایزکننـده ایران با غـرب در تعیین سـن ازدواج، آزاد 
بـودن روابـط بیـن دختـر و پسـر و روابط نامشـروع در غرب بـوده143 و 
بـه همین دلیل افزایش حداقل سـن ازدواج، سـبب القـای آزادی روابط 

مشـروع به دختـران می شـود144.

141- پایگاه خبری مهرخانه؛ کد خبر: 2۶1۷۶
142- پایگاه خبری مهرخانه؛ کد خبر: ۳۶۸9۶

14۳- پایگاه خبری - تحلیلی عیارآنالین؛ کد خبر: 255۸24
144- پایگاه خبری - تحلیلی عیارآنالین؛ کد خبر: 25۸۳9۳
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اجرای سند 2030 و دیگر اسناد بین المللی و تعارض با اسناد باالدستی

منتقـدان، ضمـن متضـاد دانسـتن ایـن طـرح بـا اسـناد باالدسـتی و 
سیاسـت های ملـی، ارجـاع طـرِح افزایـش حداقـل سـن ازدواج بـه 
سیاسـت های بین المللـی را خـالف قانـون اساسـی می داننـد145؛ ازنظر 
ایشـان، اجـرای این طـرح، درواقع پیگیری مواد اسـناد توسـعه پایدار 
2030 محسـوب می شـود146. سیاسـت 3 از هـدف کلـی پنجـم سـند 
توسـعه پایـدار 2030 بـر »ریشـه کنی همـه اقدامـات زیان بـار ماننـد 
ازدواج کـودکان، ازدواج در سـنین بسـیار پاییـن« تأکیـد دارد147؛ امـا 
تشـکیل  »آسـان کردن  بـر  اساسـی  قانـون  دهـم  اصـل 
خانـواده« و هم چنیـن بنـد چهـارم سیاسـت های کلـی 
بـر  کلـی جمعیـت  بنـد دوم سیاسـت های  و  خانـواده 
تأکیـد  ازدواج«  سـن  »کاهـش  و  ازدواج«  »تسـهیل 

دارند148.
سـابق  نماینـده  بجنـوردی،  جعفـری  همچنیـن 
را  طـرح  ایـن  ارائـه  علـت  مجلـس،  در  بجنـورد 
و  تعامـالت  در  ایـران  پنهـان  و  آشـکار  تعهـدات 
معاهـدات بین المللـی همچـون کنوانسـیون حقـوق 

می دانـد149. کـودک 

145- روزنامه کیهان؛ کد مطلب 114912
14۶- خبرگزاری فارس؛ کد خبر 1۳9۶0۸14001514

14۷- روزنامه کیهان؛ کد مطلب: 1125۶۶
14۸- روزنامه کیهان؛ کد مطلب 114912

149- پایگاه خبری - تحلیلی عیارآنالین؛ کد خبر: 25۸۳9۳

سیاست 3 از هدف کلی 
پنجم سند توسعه پایدار 
2۰3۰ بر »ریشه کنی همه 
اقدامات زیان بار مانند 
ازدواج کودکان، ازدواج 
در سنین بسیار پایین« 
تأکید دارد.
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4-7. نظر موافقان: بازماندگی دختران زیر 18 سال از تحصیل، به سبب ازدواج

سـال،   18 زیـر  دختـران  ازدواج  ممنوعیـت  موافقـان  دیگـر  دلیـل 
مشـکل آفرین بودن تحصیـل در کنار ازدواج150 و سـلب امکان تحصیل 
و آزادی های فردی از آن ها اسـت151. به نظر ایشـان ازدواج زودهنگام، 
عاملـی مؤثـر در ترک تحصیـل دانش آموزان، به ویژه دختران محسـوب 
ایـن  در  ازدواج  رئیس جمهـور،  حقوقـی  معـاون  جنیـدی،  می شـود. 
سـنین را موجـب از دسـت رفتـن فرصـت تحصیـل دختـران عنـوان 
می کنـد152. همچنیـن علیـزاده، اسـتاد جامعه شناسـی دانشـگاه تهـران، 
بـر عـدم توانایـی تحصیـل دختران زیـر 18 سـال در مـدارس روزانه به 

سـبب ازدواج تأکیـد دارد153.
در طـرح اصـالح مـاده 1041 قانـون مدنی بـه این موضوع نیز اشـاره 
شـده و آمـده اسـت: »طبـق مقـررات، کـودکان و نوجوانـان پـس از 
ازدواج از حضـور در مـدارس روزانـه منـع می شـوند و بسـیاری از 
آنـان بـا توجـه به مشـکالت شـرکت در مـدارس شـبانه روزی و دیگر 
تبعـات ازدواج زودهنـگام، بـه طـور کل قیـد تحصیـل را می زننـد کـه 
ایـن باعـث نقصـان فـرد در رشـد اجتماعـی شـده و جامعـه را نیـز از 
زیسـتن  مهارت هـای  از  برخـوردار  و  آگاه  باسـواد،  افـرادی  داشـتن 

می کنـد154«. محـروم 

150- علی راکی، روان شناس/ خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: 920۷0100591
151- پایگاه خبری روزان؛ کد خبر: 1۶۸۸4
152- خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: ۸2۷۷91۸۳
15۳- خبرگزاری مهر؛ کد خبر: 245۶5۸۳

154- طرح اصالح ماده 1041 قانون مدنی؛ مرکز پژوهش های مجلس: کد خبر: 10۷4۳20
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4-7-1. نظر منتقدان: کمرنگ بودن عامل ازدواج در ترک تحصیل دانش آموزان

برخی کارشناسـان، دلیل ترک تحصیل دختـران متأهل را برخوردهای 
سـلیقه ای مدیـران و مسـئوالن برمی شـمارند155. در همیـن راسـتا و بـا 
وجود تأکید زرافشـان، معـاون وقت آموزش متوسـطه وزارت آموزش 
و پـرورش، مبنـی بـر اینکـه دانش آمـوزان متأهـل از مـدارس اخـراج 
نمی شـوند156، کارشناسـان معتقدنـد کـه ایـن امـر اتفاق افتـاده و خالف 
افـراد زیـر 18 سـال  آیین نامـه حقـوق کـودک مبنی بـر حـق تحصیـل 
اسـت157. ازنظـر آیت اللهـی، رئیس شـورای فرهنگی زنـان و خانواده، 
بـرای جلوگیـری از تـرک تحصیـل دخترانـی کـه زیـر 18 سـال ازدواج 

می کننـد، بایـد تسـهیالت آموزشـی مناسـب فراهم شـود.158
درزمینـه ی علل ترک تحصیل، آمار رسـمی در سـطح عمومی منتشـر 
نشـده و یکـی از خواسـته های فعـاالن حـوزه خانـواده نیـز انتشـار آمار 
دربـاره شـمار دختران متأهـل بازمانـده از تحصیل اسـت159. بااین حال 
طبـق تحقیقـات دانشـگاهی، عوامـل فرهنگـی )مشـکالت مذهبـی و 
مشـکالت قومی، ضـروری ندانسـتن تحصیـل(، خانوادگـی )ازدواج، 
تـرس از ناهنجاری ناشـی ادامـه تحصیل(، عوامل اقتصـادی )فقر، نیاز 
بـه نیـروی کار دختـران(، عوامـل مربوط به مدرسـه و عوامـل مرتبط با 

155- روزنامه وقایع اتفاقیه؛ کد مطلب: 19۳4
15۶- خبرگزاری فارس؛ کد خبر 1۳95042۷000250

15۷- پایگاه خبری سالمت نیوز؛ کد خبر: 1۳512۳
15۸- پایگاه خبری مهرخانه؛ کد خبر: ۳0۷۷۳

159- خبرگزاری برنا؛ کد خبر: ۷4۷۷4۳
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گـروه همسـاالن ازجملـه دالیل مهم تـرک تحصیل هسـتند160.
مرکـز پژوهش هـای مجلـس در گـزارش »ازدواج دختـران در سـنین 
پاییـن؛ وضعیـت موجـود و ابعـاد مسـئله« و در پی اسـتعالم از معاونت 

آمـوزش ابتدایـی اسـتان تهـران، جـدول زیر را منتشـر نموده اسـت:
جـدول65: آمـار بازمانـدگان از تحصیـل 6 تـا 11 سـال در سـه سـال 
براسـاس رتبه بنـدی اسـتانی – منبع: گزارش مرکـز پژوهش های مجلس

نام استان
تعداد بازماندگان 

از تحصیل ۶ تا 11 
ساله سال تحصیلی 

1۳۹۵

تعداد بازماندگان 
از تحصیل به دلیل 
ازدواج در سه سال 

اخیر

بازماندگان از 
تحصیل به طور 
تقریبی در هر 
سال آموزشی

درصد 
از کل

1۲۴۶1۶۲۰۲۰۵1.۶۰خراسان رضوی

۳۳۳۲۷۴۰۸1۳۶۰.۴۰سیستان و بلوچستان

۳۷1۰۳۶۲1۲۰۳.۲۰آذربایجان شرقی

۷۰۵11۳۴۴۴۰.۶۰آذربایجان غربی

1۲۵۶۸1۸۷۶۲۰.۴۰خوزستان

۷۲۲۵1۲۹۴۳۰.۵۰کرمان

1۶0- فرضی زاده زهرا، طالب مهدی، متوسلی محمود. بررسی موانع تحصیل دختران روستایی )پژوهشی کیفی(. 
فصلنامه علمی - پژوهشی تعلیم و تربیت. 1۳9۶- ۳۳ )1(: 1۳4-115

عارفی، مرضیه. )1۳۸۳(. شناسایی متغیرهای اثرگذار بر ترک تحصیل زودهنگام دختران دوره راهنمایی تحصیلی. 
زن در توسعه و سیاست، 2)۳(, )1۳91(. عوامل محیطی و اجتماعی مؤثر در ترک تحصیل )بازماندگان از تحصیل( 
دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 90-۸9. نشریه علمی پژوهشی آموزش 

و ارزشیابی )فصلنامه(, 5)1۷(, 1۳0-11۳.
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پژوهش هـای دیگـر161 و گـزارش فـوق حاکـی از آن اسـت کـه نقـش 
ازدواج در تـرک تحصیـل دانش آمـوزان کمرنـگ اسـت162.

4-8. نظر موافقان: آسیب های روحی ناشی از ازدواج زودهنگام

تأکیـد بر آسـیب های روحِی163 متأثـر از ازدواج زودهنـگام، دلیل دیگر 
ازدواج محسـوب می شـود164.  افزایـش حداقـل سـن  موافقـان طـرح 
از منظـر ارشـدزاده، مدیـرکل بهزیسـتی آذربایجـان شـرقی، ایـن نـوع 
ازدواج هـا موجـب خشـونت های خانگـی165، طـالق، افسـردگی، تنبیه 
بدنـی دختران توسـط همسـر شـده و زندگـی پراسـترس و پرتنش برای 
زوجیـن به وجود می آورد166. آقاپور، عضو کمیسـیون اقتصادی مجلس 
نیـز بـا تأکیـد بر بـاال بـودن آمار طـالق زنـان زیـر 18 سـال167، خودزنی 
و خودکشـی را از نتایـج افسـردگی ناشـی از ایـن طالق هـا می دانـد168. 

آموزش«،  به  دسترسی  در  جنسیتی  تساوی  »بررسی  تحصیل«،  از  بازمانده  کودکان  شناسایی  »طرح   -1۶1
در  میاندوآب  دبیرستانهای شهرستان  آموزان دختر  دانش  ترک تحصیل  بر  مؤثر  اجتماعی  و  »عوامل محیطی 
سال تحصیلی 1۳90-1۳۸9« »بررسی میزان علل ترک تحصیل دانش آموزان مدارس راهنمایی گل تپه در سال 

1۳۷9«، »بررسی عوامل مرتبط با ترک تحصیل دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی فامنین سال 1۳۸2«
1۶2- مرکز پژوهش های مجلس؛ کد خبر: 10۶9119

1۶۳- استرس، افزایش خشونت خانوادگی، افسردگی و اقدام به خودکشی، طالق در سنین نوجوانی، محرومیت 
از تحصیل، از پیامدهای روانی مطرح شده برای ازدواج زودهنگام به شمار می روند.

ازجمله  ازدواج کودکان در مناطق حاشیه، شیوع اختالالت خلقی  اجتماعی و دبیر سمینار  1۶4- کهرام، فعال 
افسردگی، اختالالت اضطرابی، وسواس و اختالالت پانیک، فقدان رسیدن به استقالل شخصی و بلوغ فکری، 
جدایی از خانواده و دوستان، از دست دادن حمایت آن ها همچنین از دست دادن آزادی تعامل با همساالن و 
مشارکت در فعالیت های اجتماعی، تضعیف فرصت های رشد و توسعه و طی کردن ناقص مراحل رشد روانی 

اجتماعی از پیامدهای روانی ازدواج کودکان است خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: 950921122۸۶
1۶5- پایگاه خبری مهرخانه؛ کد خبر: ۳2۷29

1۶۶- خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: 9۶041104۸۸4
1۶۷- خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر: ۶15۶2۳۳
1۶۸- خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان؛ کد خبر: ۶15۶2۳۳
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به زعـم سیاوشـی، نماینده تهران نیز دلیل سـرخوردگی ناشـی از ازدواج 
را فاصلـه ی سـنی بسـیار زیـاد با همسـر عنوان می کنـد169.

در این راستا و در طرح اصالح ماده 1041 قانون مدنی آمده است:
»ازدواج در سـن پایین که در اکثر موارد با اجبار از سـوی والدین همراه 
اسـت، ازآنجاکـه باعـث می شـود فـرد بـدون گذرانـدن دوران کودکی و 
نوجوانـی، به یک بـاره پـا بـه عرصـه مسـئولیت های اجتماعـی ازجملـه 

خانـه داری، همسـرداری و ... بگـذارد، در بلندمـدت 
باعـث نارضایتـی و مشـکالت مزمـن روحـی و روانـی 
ازجملـه اضطراب، افسـردگی و پرخاشـگری می شـود. 
همچنیـن کـودکان و نوجوانان متأهل، بیشـتر در معرض 

سوءاسـتفاده و خشـونت های خانگـی هسـتند.«

4-8-1. پاسـخ منتقـدان: درصـد بـاالی رضایـت جنسـی در 
ازدواج هـای زیـر 18 سـال

ازنظـر منتقـدان طـرح افزایـش حداقـل سـن ازدواج، 
هرچـه فاصلـه ی ازدواج بـا بلـوغ کمتـر باشـد، رضایت 
جنسـی افراد بیشـتر اسـت. در همین راسـتا سـینا کلهر، 

مدیـر بخـش فرهنـگ و جامعه مرکـز پژوهش های مجلس، اشـاره دارد 
کـه 80 درصـد از افـرادی که زیـر 18 سـال ازدواج کرده انـد، از رابطه ی 

خـود رضایت جنسـی دارند170.

1۶9- پایگاه خبری سالمت نیوز؛ کد خبر: 22109۳
1۷0- پرتال مرکز تحقیقات زن و خانواده؛ کد خبر: ۷۶540

مدیر بخش فرهنگ و 
جامعه مرکز پژوهش های 

مجلس، اشاره دارد که 
8۰درصد از افرادی که زیر 

18 سال ازدواج کرده اند، 
از رابطه ی خود رضایت 

جنسی دارند.
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در گـزارش مرکـز پژوهش هـای مجلـس، اشـاره شـده اسـت کـه طبق 
پژوهـش »بررسـی تأثیـر ازدواج زودهنـگام و دیرهنـگام بـر رضایـت 
کننـده  به تنهایـی نمی توانـد عامـل پیش بینـی  ازدواج  زناشـویی« سـن 
رضایـت زناشـویی باشـد. همچنیـن بنـا بـر کتـاب »طنیـن سـکوت« 
 37.5( رضـوی  خراسـان  اسـتان  به غیـراز  احمـدی،  کامیـل  نوشـته 
درصـد(، میـزان رضایـت جنسـی در 6 اسـتان دیگـِر بـا باالتریـن نـرخ 
ازدواج در سـنین پاییـن )آذربایجـان شـرقی، خوزسـتان، سیسـتان و 
بلوچسـتان، آذربایجـان غربـی، هرمـزگان و اصفهـان(، از 66 درصـد تا 
89 درصـد بـوده که میـزان باالی رضایت جنسـی را نشـان می دهد. لذا 
پاییـن بـودن رضایـت جنسـی افـراِد زیـر 18 سـال نه تنها قابلیـت اثبات 
نـدارد کـه شـواهد و تحقیقـات موجـود، خـالف چنیـن ادعایـی را نیـز 

نشـان می دهـد.
در رابطـه بـا خشـونت خانگـی، جامع تریـن پژوهـش صـورت گرفته 
از سـوی دفتـر امور اجتماعـی وزارت کشـور، مرکز امور زنان ریاسـت 
عنـوان  بـا  تـا 1383  در سـال های 1380  علـوم  و وزارت  جمهـوری 
»بررسـی خشـونت خانگـی علیـه زنان« اسـت. طبق این پژوهش سـن 
افـراد در هنـگام ازدواج از متغیرهـای تأثیرگـذار بـر خشـونت خانگـی 
نیسـت و ازدواج در سـنین پایین در دسـته بندی ایـن متغیرها جایگاهی 

ندارد171.

1۷1- مرکز پژوهش های مجلس؛ کد خبر: 10۶9119
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جمع بندی و پیشنهاد
درنهایـت و بـا توجـه بـه مطالب ذکرشـده باید گفـت، به رغـم تأکیدات 
مبنی بـر حمایـت از کاهـش سـن ازدواج و تسـهیل ازدواج جوانـان و 
همچنین تأکید اسـناد باالدسـتی بر پیگیری این مهم، اعضای فراکسـیون 
زنـان مجلس در پی تصویب طرح افزایش حداقل سـن ازدواج هسـتند؛ 
طرحـی کـه در صـورت تصویب، موجبات افزایش سـن فرزنـدآوری را 

می نماید. فراهـم 
ازجملـه مهم تریـن اسـتدالل های موافقـان طـرح افزایـش حداقل سـن 
ازدواج، اسـتناد بـه آسـیب جسـمی بـاالی زنـان 18 سـال در اثـر ازدواج 
زودهنـگام همچون باال بودن نرخ مرگ ومیر مادران جوان، ابتالی بیشـتر 
بـه بیماری هـای زنانه در حاملگی های زیر 18 سـال، ناباروری بیشـتر در 
ازدواج هـای زیـر 18 سـال و آمار بـاالی سـقط جنین در بارداری های زیر 
18 سـال اسـت. آسـیب های روحـی ناشـی از ازدواج زودهنـگام و لزوم 
رسـیدن به بلـوغ عقلی- عاطفی بـرای ازدواج نیز از دالیـل دیگر موافقان 
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طـرح افزایش حداقل سـن ازدواج به شـمار مـی رود. همچنین عده ای به 
آمـار بـاالی طـالق در ازدواج های زیر 18 سـال اشـاره و بر لـزوم تبعیت 
از قوانیـن بین المللـی تأکیـد می کننـد. ضمـن این کـه بازماندگـی دختران 
زیـر 18 سـال از تحصیـل، به سـبب ازدواج از دیگر دالیـل موافقان طرح 

افزایش حداقل سـن ازدواج اسـت.
در طـرف مقابل، مخالفان طرح افزایش حداقل سـن ازدواج به رابطه ی 
مسـتقیم بیـن سـن مـادر و عوارض زایمان اشـاره داشـته و بر نـرخ باالی 
مرگ ومیـر مـادران میان سـال تأکیـد می کننـد. ضمـن اینکـه عامـل مهـم 
نابـاروری و سـقط جنین را در عـدم رعایـت بهداشـت جنسـی و افزایش 
سـن بـاروری می داننـد. بعضـی از مخالفـان ازدواج را صورت دهـی بـه 
نیاز جنسـی قلمداد کرده و بعضی دیگر سـن مشـخصی را برای رسـیدن 
بـه بلـوغ فکری قائل نیسـتند. نـرخ پایین طـالق در ازدواج هـای زیر 18 
سـال نسـبت به دیگر گروه های سـنی نیـز از مهم ترین اسـتدالل مخالفان 
طرح افزایش سـن ازدواج اسـت. ایشـان ضمن اینکه بر مغایرت قوانین 
بین المللـِی مربـوط بـه ازدواج بـا فرهنـگ کشـور اشـاره دارنـد، ارائـه ی 
طـرح افزایـش حداقـل سـن ازدواج را در راسـتای اجـرای سـند 2030 
و دیگـر اسـناد بین المللـی و در تعـارض بـا اسـناد باالدسـتی می داننـد. 
مخالفـان طـرح افزایـش حداقـل سـن ازدواج ریشـه ی تـرک تحصیـل 
دانش آمـوزان متأهـل را اجـرا نشـدن درسـت آئین نامـه اجرایـی مدارس 
دانسـتند و بـر لـزوم ارائه ی تسـهیالت آموزشـی برای جلوگیـری از ترک 

تحصیـل دانش آمـوزان متأهـل زیِر 18 سـال تأکیـد دارند.
بـر اسـاس آمارهـای رسـمِی داخلی و بین المللی، در سـال های گذشـته 
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تعـداد بارداری مـادران باالی 35 سـال چندین برابر بـارداری مادران زیر 
18 سـال بـوده اسـت. از سـوی دیگـر و طبـق آمارهـای سـازمان جهانی 
بهداشـت، در بارداری های باالی 30 سـال و مخصوصًا باالی 35 سـال، 
خطر آسـیب رسـیدن به کـودک نیز چنـد برابر افزایش پیـدا می کند. طبق 
گزارش هـای وزارت بهداشـت نیـز، آمـار مرگ ومیـر مـادران بـاالی 25 
سـال در سـال های گذشـته حـدود 25 برابـر بیش تـر از مرگ مـادران زیر 
18 سـال بـوده اسـت. ایـن نکتـه را نیـز نبایـد ازنظر دور داشـت کـه آمار 
ازدواج و بـاروری زنـان بـاالی 35 سـال در سـال های اخیر و در مقایسـه 
بـا آمـار ناچیز ازدواج و باروری زنان زیر 15 سـال، افزایش چشـمگیری 
داشـته اسـت. همچنیـن بررسـی آمارهـا نشـان می دهـد که علـت اصلی 
سـقط ناخواسـته، اختـالالت کروموزومـی جنیـن و بیماری هـای مـادر 
اسـت؛ عمـده دلیل سـقِط درمانی، ناهنجـاری جنینی به شـمار می رود و 
مهم ترین دالیل سـقِط عمدی )غیـر درمانی(، بارداری ناخواسـته، تعداد 
بـاالی حاملگـی و مشـکالت اقتصادی-اجتماعـی هسـتند. ضمـن اینکه 
میـزان و مقـدار سـقط جنین در گـروه سـنی زیـر 18 سـال کمتـر از گـروه 
سـنی بـاالی 35 سـال باال اسـت. همیـن نسـبت در رابطه با میزان شـیوع 
و مرگ ومیـر ناشـی از بیماری هایـی همچـون سـرطان دهانـه ی رحـم 
برقرار اسـت و زنان باالی 35 سـال بیشـتر در معرض این خطر هسـتند. 
آمارهـای سـازمان ثبت احـوال در مـورد گروه هـای سـنی ازدواج و طالق 
نیـز حکایـت از آن دارد کـه آمـار طـالق زنـان زیـر 18 سـال بسـیار کم تر 
از زنـان بـاالی 30 اسـت؛ ضمـن اینکـه ایـن آمارهـا افزایـش محسـوس 
سـن ازدواج و طـالق را نشـان می دهنـد. درزمینـه ی علل تـرک تحصیل 
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نیـز به غیـراز ازدواج، عواملی مهمـی همچون عوامـل فرهنگی )مذهبی، 
قومـی(، خانوادگـی، اقتصادی و سـاختاری وجـود دارند.

گـزارش مرکـز پژوهش هـای مجلـس نیـز، پیگـری موضـوع افزایـش 
در  نمی دانـد.  اهمیـت  حائـز  چنـدان  را  ازدواج  قانونـی  سـن  حداقـل 
نتیجه گیـری ایـن گـزارش دربـاره ازدواج دختـران در سـنین پاییـن، آمده 
اسـت کـه: بررسـی موضـوع »ازدواج در سـنین پاییـن« و »سـن مناسـب 
ازدواج« نشـان می دهـد که برخالف بزرگنمایی صـورت گرفته، وضعیت 
موجود در حوزه ازدواج در سـنین پایین آن گونه که گفته می شـود بحرانی 
و حـاد نیسـت کـه براسـاس آن سیاسـت گذار ملزم بـه تغییر قانون باشـد.
درنهایـت پیشـنهاد می گردد با توجه به رشـد محسـوس سـن ازدواج و 
بـاروری، دسـتگاه های متولی در جهت اجرای اسـناد باالدسـتی کشـور، 
بـه پیگیـری امـور مهمتـری چـون »حـل مشـکالت مـادران میان سـال« 
بـرای  می تـوان  حاضـر  حـال  در  کـه  می سـازد  خاطرنشـان  بپردازنـد. 
کاهش مشـکالتی همچون عـوارض زایمان و مرگ ومیـر مادران، کیفیت 
خدمـات درمانـی172 و بهداشـتی را افزایش داد و آگاهی های بهداشـتی و 

پزشـکی بانـوان را از طریـق آمـوزش مناسـب بـاال برد.

1۷2- طبق گزارش عملکرد و دستاوردهای نظام کشوری مراقبت مرگ مادرِی دفتر سالمت و جمعیِت وزارت 
بهداشت در مورد مرگ ومیر مادران در سال 92:

۶۸ درصد موارد مرگ مادر مراقبت پیش از بارداری نداشته اند، 44 درصد موارد مرگ مراقبت دوران بارداری در 
زمان مناسب شروع نکرده اند و 40 درصد موارد تعداد مراقبت ها متناسب با سن بارداری نبوده است.

در 1۳ درصد موارد در مقطع پیش از بارداری از طرف ارائه کنندگان خدمت غفلت صورت گرفته است و در 42 
درصد موارد در مقطع بارداری از طرف ارائه کنندگان خدمت غفلت صورت گرفته است.

در 20 درصد از کل مرگ ها در زمان زایمان غفلت صورت گرفته است، 2۶ درصد در 24 ساعت اول پس از زایمان 
غفلت وجود داشته است و 1۸ درصد موارد پس از 24 ساعت غفلت وجود داشته است.

در ۶4 درصد موارد مرگ مادر عوامل قابل اجتناب شناسایی شده است.
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پیوست : چکیده اظهارات موافقان و مخالفان طرح

محور استدالل مخالفان طرحمحور استدالل موافقان طرح

آسیب جسمی باالی زنان 1۸ سال در اثر 
ازدواج زودهنگام

 رابطه ی مستقیم بین سن مادر و عوارض 
زایمان

باال بودن نرخ مرگ ومیر مادران میان سالباال بودن نرخ مرگ ومیر مادران جوان

ابتالی بیشتر به بیماری های زنانه در 
حاملگی های زیر 1۸ سال

اذعان شواهد علمی بر خطرپذیری بیشتِر 
مادران میانسال نسبت به مادران در سنین 

پایین

ناباروری بیشتر و آمار باالی سقط جنین در 
بارداری های زیر 1۸ سال

بی توجهی به بهداشت جنسی و افزایش سن؛ 
عامل مهم ناباروری و سقط جنین

 لزوم رسیدن به بلوغ عقلی- عاطفی برای 
ازدواج

عدم امکان تعیین سن دقیق برای بلوغ عقلی 
و جنسی

نرخ پایین طالق در ازدواج های زیر 1۸ سالآمار باالی طالق در ازدواج های زیر 1۸ سال

لزوم تبعیت از قوانین بین المللی در افزایش 
حداقل سن ازدواج

1- مغایرت قوانین بین المللِی مربوط به 
ازدواج با فرهنگ کشور

۲- طرح افزایش حداقل سن ازدواج اجرای 
سند ۲۰۳۰ و دیگر اسناد بین المللی و در 

تعارض با اسناد باالدستی است.

بازماندگی دختران زیر 1۸ سال از تحصیل، 
به سبب ازدواج

1-لزوم اصالح آئین نامه اجرایی مدارس در 
رابطه با دانش آموزان متأهل

۲-کمرنگ بودن عامل ازدواج در ترک 
تحصیل دانش آموزان

درصد باالی رضایت از زندگی در ازدواج های  آسیب های روحی ناشی از ازدواج زودهنگام
زیر 1۸ سال




