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(قوم هزاره) در دو شهر هامبورگ (آلمان) و تهران (ایران)
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چکیده
ازدواج زودهنگام يا پديده کودک همسری به داليل متعددی از جمله فقر ،نابرابری جنسیتي،
بيسوادی و ناامني دربسیاریاز نقاطجهان به
رويههای فرهنگي سنتي حاکم برجوامع بشری  ،

گستردهای رواج دارد که منجر به عدم تربیت صحیح نسل آينده ،افزايش میزان طالق،

صورت 
مرگومیر مادران و فرزندان و مشکالت بهداشتي شده است .مقاله پیش رو درصدد
افزايش نرخ  
حاشیهایايران

مقايسهایتغییراتالگویازدواجزودهنگامدرمیانمهاجرانافغاندرمناطق

بررسي
اصليترينمقاصدمهاجرانافغاندردوقارهآسیاواروپااست.
(تهران)وآلمان(هامبورگ)بهعنوان 
بینالمللي ،سطح
مردمنگارانه به بررسي متغیرهای وابسته شامل مهاجرت  
اين پژوهش با رويکرد  
سوادونقشساختارقانونيجوامعمیزباندرتدوينقوانینکنترلگرايانهبرمؤلفهسناولینازدواج
در جامعه مهاجران افغان (قوم هزاره) پرداخته است .شرايط زندگي شهری به ويژه در جوامع
مهارتهای

توسعهيافته بهفراگیری آموزشهمگانيبرایدخترانوزنانانجامیدهودرکنارکسب

متنوع و ورود به بازار کار سن ازدواج را افزايش داده است .نوع پژوهش کیفي و روش توصیفي-
دادههای بخش آلمان بر مبنای  5مصاحبه تخصصي 34 ،مصاحبه
اسنادی بوده است  .
نیمهساختاريافته و مشاهده مشارکتي در میان مهاجران افغان ساکن هامبورگ است و برای

مصاحبهنیمهساختاريافته بامهاجران

دادههای بخشايراناز 7مصاحبهتخصصي و 24
جمعآوری  

دادهها بر مبنای
حاشیهای شهر تهران استفاده شده است  .

افغان در مراکز آموزش پايه مناطق 
گرفتهاند .
کدگذاریبازدرچارچوبالگویگوردن()1964موردتحلیلمحتواقرار 
مهاجرتهای

تفاوتهای بین نسلي ،قوم هزاره ،

کلیدواژگان :آلمان ،ازدواج زودهنگام ،ايران ،
بینالمللي .
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مقدمه و بیان مسئله
ازدواج و تشکیل خانواده به عنوان اولین کانون جمع زيستي از ساختارهای جامعه تأثیر
ميپذيردوتأثیراتبلندمدتاجتماعي،فرهنگي،اقتصادیدرزيستفردیوجمعيداردکه

پايهای در مطالعات علوم اجتماعي است (اعزازی .)1394 ،فرايند
اين موارد از مباحث  
نوسازی فرهنگي ،اجتماعي ،سیاسي و گسترش شهرنشیني و مهاجرت تأثیرات کلیدی بر
آزادارمکيوظهیرینیا.)1389 ،

ميگذارد (کنعاني1385 ،؛ 
تغییرالگوهایرفتاری ازدواج 
ميشود
طبق اعالم  سازمان ملل متحد انسان از بدو تولد تا  15سالگي کودک محسوب  
(گزارشسازمانمللمتحد)2013 ،و ازدواجزودهنگامبهمعنایازدواجقبلاز 18سالگي
تعريفشدهاست(گزارشصندوقکودکانمللمتحد.)2001،اگرچهاينسازماندرنوامبر
قطعنامهای همه کشورهای عضو را متعهد کرده بود تا ازدواج کودکان را

 2014با صدور 
ممنوعوقوانینالزمبرایپیشگیریمتخلفانراتصويبواجرانمايندامابهطورمیانگیناز
ميکند (گزارشصندوقجمعیتمللمتحد،
هر 3دختريکنفرزيرسن 18سالازدواج 
 .)2016
1
دهههایگذشتهتبديلشده
میلیونهاافغاندرطي 

مهاجرتبهتجربهزيسته برای
2
يکبار آوارگي داخليوياخارجيراتجربه
و  76درصدازجمعیتاينکشورحداقلبرای 
کردهاند (گزارشصلیبسرخجهاني .)2009 ،ايرانوآلمان دوکشوراصليمهاجرپذير در

جنگهای
بيثباتي  ،
بودهاند .
دوقاره آسیاواروپا پذيراینسلهای مختلفمهاجرانافغان 
فرسايشيداخليوخارجي،نزديکيجغرافیايي،اشتراکاتتاريخي،مذهبيوزبانيازجمله
سالهای اخیربه ايرانبودهاست.کشورآلمان
مهمترين عواملمهاجرتقومهزارهدرطي 

بزرگترين جامعه مهاجرانافغاناست و شهرهامبورگباجمعیت
نیزدرقارهاروپادارای 
 40هزار افغان (گزارشسازمانفدرالآلماندرامورمهاجرتوپناهندگي )2016 ،بهکابل
اروپامشهورشدهاست(برکمن.)2005،مهاجرتقانونيوغیرقانونيوگذرازمحیطسنتي
و مواجهه با زندگي شهری و ساختارهای متفاوت فرهنگي ،اجتماعي ،سیاسي و اقتصادی
ايران و آلمان ،تأثیرات  ژرفي بر نهاد خانواده و الگوهای ازدواج در میان مهاجران افغان
ميگذارد .

با توجه به مسلمان بودن قوم هزاره ،هرگونه روابط جنسي خارج از ازدواج يا پیرا
غیرقابلقبول و غیرمتعارف است و ازدواج تنها بستر مشروع در روابط جنسي

زناشويي 3
مهمترين نهاد فردی و نظامي است که به يک رسم اجتماعي
تعريف ميشود و بنابراين  
مقبول در فرهنگ افغان تبديل شده است (برکمن و شلنکف .)2007 ،ازدواج يک پیمان
آنها ،فرزندانواجتماع
رسميوقراردادیقانوني بینزوجین،تعهداتوحقوقيرابین 
پذيرفتهشدهدرقراردادهایاجتماعي

است.ازدواجزودهنگامدرمیانجامعهافغانيکسنت

1

lived experience
displacement
3
paramatrimonial
2
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مهمترين راه برای ازدواج ترتیبي 1است.
است و همواره نمادی ازالگویسنتي ازدواج و  
رايجترين الگوهایپیوندزناشويي درفرهنگافغانبرپايهشناخت
ازدواجترتیبييکياز 
طايفهای است (هريس  .)1977طبق گزارش
مقولهای درون قومي و  
والدين از يکديگر و  
ازدواجها در اين کشور

کمیسیون حقوق بشر مستقل افغانستان بین  60تا  80درصد 
درحاليکهطبقبندبماده16

اجباری2است(گزارشصندوقجمعیتمللمتحد)2012،
اعالمیهجهانيحقوقبشرازدواجبايدبارضايت کاملوآزادانهزنومردرویدهد57 .
بودهاند
صورتگرفتهدرسال2008درافغانستان،دخترانزير16سال 

ازدواجهای

درصداز
(گزارشصندوقتوسعهسازمانمللمتحدبرایزنان .)2008،
نظامهای حقوقي جوامع مختلف از جمله عوامل تأثیرگذار بر نهاد ازدواج
وضعیت  
است .اگرچهسیستمحقوقيکشورافغانستانبرپايهشرعياقانوناسالميتوسعهيافتهاست
دهههای گذشتهدراينکشورتأثیرات بنیاديني
جنگهای مزمندر 
امابيثباتي سیاسيو 
برقوانینرسميکشورازجملهقانونخانوادهگذاشتهاست.بهطورمثالطبقفرمانشماره
7قانونمصوبسال،1978ازدواجدخترانزير16سالوپسرانزير18سالممنوعاعالم
ميشدند (کمالي .)1997 ،بعداز
شدومتخلفین بهحبسازششماهتاسهسالمحکوم 
تصويبقانوناساسيجديدافغانستانتوسطلوييجرگهدرسال،2004قوانینمرتبط با
خانواده نیز دستخوش تغییر شد .اگرچه در تدوين قانون اساسي جديد افغانستان ،تالش
بینالمللي مانند اعالمیه جهاني حقوق بشر
کنوانسیونهای  

فراواني برای لحاظ شدن 
(،)1948اعالمیهجهانيحقوقکودک()1959وکنوانسیونمربوطبهرضايت باازدواج،
ازدواجها ( )1962شدهاستاماهمچنانازدواجزودهنگام

حداقلسنبرایازدواجو ثبت
رويهایگستردهدرعرفافغاناست.طبقبند6قانوناساسيافغانستانمصوبسال2002

حداقلسنازدواج13سالبرایدخترانو14سالبرایپسرانمعینشدهاستوليطبق
آمارهای غیررسمي تعدادقابلتوجهيازدخترانافغانزيرسنقانونيوبین 8تا 10سال
آنهاآمادگيورودبهرابطهزناشوييرا
درحاليکههنوزازلحاظزيستيبدن 

ميکنند
ازدواج 
ندارد.ازهر 4نفرزنافغانبین 20تا 24ساله،يکنفراولینفرزندشراقبلازسن18
سالگي به دنیا آورده است که اين مسئله به علت آماده نبودن بدن کودک خطرات و
پیامدهای فیزيکي،پزشکي،بهداشتي،تربیتيواجتماعي بههمراهدارد (صندوقکودکان
رسانههای جمعي
آگاهيبخش  

سالهای اخیرباافزايشنقش
مللمتحد.)2014 ،اگرچهدر 
و افزايشسطحسواد تحوالتچشمگیریدربافتسنتيخانواده افغانايجاد شده است اما
سنتوعرفهمچناندرتداومکودکهمسریتأثیریکلیدیدارند .
ازدواجزودهنگامامریشايعدرجوامعتوسعهيافتهنیست امادرسال2016

پديده 
طبقاعالمرسميوزيرکشورآلمان 1475موردازدواجکودکانبهثبترسیدهاستکه
بودهاند.اگرچه آمارهایرسميدرمورداينپديده درايران
 361موردزيرسن 14سال 
arranged marriage
)forced marriage (Zwangsehe

1
2
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ثبتشده در
ازدواجهای 

موجودنیست اما براساسآمارهایغیررسمي بیشاز 17درصداز
سال 2016زير 18سالو 3درصدازاينافرادزير 15سالهستند (خبرآنالين.)1395 ،
ضعف آمارهای دقیق در مورد جامعه مهاجران چشمگیرتر است چراکه درصد زيادی از
مهاجرانافغاندرايرانفاقدمدرکقانونيهستندودرنتیجهازدواجبهصورتغیررسميو
ميدهد .
ثبتنشدهرخ 

1
تفاوتهای فرهنگي،اجتماعيومذهبيوقومیتيهر

سناولینازدواج باتوجهبه
ميگیرد (لیورسیج2012 ،؛ مومني1972 ،؛ ترابيوبشیری.)2010 ،درالگوی
جامعهشکل 
سنتيازدواجوالديننقشاصليرادرسناولینازدواجوهمچنینانتخابشريکزندگي
فرزندانبرعهدهدارند(فنزنتلیتوهمکاران.)2014 ،ترسازناامنيوجنگدرخاک
افغانستان يکي از داليل عمده تمايل والدين به ازدواج زودهنگام فرزندان است چراکه به
نوعيوظیفه حفظامنیت،ناموسوآبرویدختررابهخانوادهشوهرآيندهواگذارميکنند.
مهاجرتبهايرانوياآلماناگرچهمنجربهازبینرفتنترسازتهديدوناامنيدرمیان
شاخصههای جديدی برای تحلیل پديده کودک همسری به

ميشود ولي 
مهاجران افغان  
ميآورد .
وجود 
مؤلفههای تأثیرگذار بر
اين پژوهش درصدد پاسخگويي به اين پرسش است که  
الگوهایرفتاریخانوادهافغان(قومهزاره)درقبالتصمیمبهازدواجفرزندانزيرسنقانوني
بینالمللي چقدرتغییرکردهاست؟عواملتأثیرگذار در
مهاجرتهای  

چیست؟ و درنتیجه 
تحمیلشدهتوسطجوامع

پاسخهایاحتماليخانوادهافغانبهتغییرات
اينفرايندچیستو 
میزباندرخصوصازدواجفرزندانچیست؟


چارچوب نظری
به منظور تبیین نظری دادههای اين پژوهش نظريههای مرتبط در دو سطح خرد (رفتار
ارزشها و
ميگیرند .
مهاجران)وکالن(الزاماتساختاریجوامعمیزبان)مورداستفادهقرار 
هنجارهایف رهنگيومذهبيمهاجرانبرفرايندازدواجوالگویباروریآنانتأثیرگذاراست
(عباسي شوازی و صادقي .)1388 ،تغییرات الگوی ازدواج در میان مهاجران يکي از
شاخصههای فرايند «همانندگردی 2فرهنگي »3با جامعه میزبان است (بری

اصليترين 

شاکلههای نظری

2002؛ بریوهمکاران.)2006الگوی تحلیلي میلتون گوردن ( )1964از
تحقیقپیشرواست .گوردن درکتابهمانندگردی درزندگيآمريکايیان رونديکپارچگي
age at first marriage parameter

1

2

ترجمههای متعددیازواژه assimilationدرمتونفارسيآوردهشدهاست،نگارندهبر اساس مقالهبری

)واژههمانندگردیرانزديکترينترجمهبهاصلمفهومديدهاست.درفرايندهمانندگردی،فردمهاجر

(2002
هويتفرهنگيخودراازدستدادهوبهفرهنگجامعهمقصدرویميآورد؛دراينمرحلهفردمهاجر،در

فرهنگ جامعه میزبان ادغام شده و اولويت را به فرهنگ جامعه جديد ميدهد و مرزبندی فرهنگياش با
فرهنگخودازبینميرود .

acculturation

3
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ميکند.درمرحلهاولباعنوانهمانندگردی
مهاجرانباجامعهمیزبانرادر7مرحلهتبیین 
فرهنگي ،هرانسانيپسازتولدتحتتأثیر محیطاجتماعي -فرهنگيخاصخودپرورش
نظامهای نمادين
ارزشها،هنجارها ،
مييابد ودرطيفرايندرشدخودآگاهانه وياناآگاهانه 

ميکند .مواجهه مهاجران با شرايط
نقشهای اجتماعي را فراگرفته و دروني  
(زبان) و  
ساختاری جامعه میزبان ،فراگیری زبان ،ورود به بازار کار و تحرک اجتماعي و تعامل با
دگرگونيهای کارکردی

همساالنومحیطپیراموني منجربه دگرگونيساختاریوطبیعتاً 
شیوههای جديد زندگي و هنجارها و
خانواده و همچنین آشنايي ،پذيرش و دروني کردن  
ارزشها وهنجارهایسنتي
رنگباختگي  
ارزشهایجامعه میزبانمانندازدواجتأخیری 1و 

2
ميشود .همانندگردی به اشکال گوناگون رخ ميدهد؛ همانندگردی ساختاری (ورود و

گروهها و محافل جامعه میزبان)،
دستهها  ،
مشارکت اجتماعي گسترده مهاجران به  
همانندگردیزناشويي(3تغییرالگوهایازدواجيمهاجرانبهسمتانتخابشريکزندگياز
جامعه میزبان) ،همانندگردی شناسايي( 4احساس وابستگي و پیوستگي گروه اقلیت با
فرهنگ غالب جامعه میزبان) ،همانندگردی جذب پذيرش نگرش ،5همانندگردی جذب
پیشداوری نسبتبهجامعهمیزبانوهمچنین عدموجودتبعیضدر
رفتار( 6نفيهرگونه 
قبال جامعه مهاجران) و همانندگردی مدني( 7که به معنای برابری متعادلي بین جامعه
پرسشهای اين

ارزشها).باتوجهبه
مهاجرانوجامعه میزباندرتقسیمعادالنهقدرتو 
پژوهشتغییراترفتاریمهاجرانافغاندررابطهباالگوهایازدواجونهادخانوادهدرمرحله
اولفرايندهمانندگردیقابلتبییناست .
رصتهای آموزشي،
طبقنظريه نوسازیاسمیت()1980وگود( )1963گسترشف 
شهرنشینيوورودبهبازارکار ازجملهنمادهایمدرنیتهبودهکهدرايجادتغییراتفرهنگي
و اجتماعي در میان افراد مؤثر هستند .توسعه شهرهای مدرن تأثیر شاياني بر عادات،
انسانها برجایميگذارد (گیدنز .)1990 ،از
شیوههای رفتاروالگوهایانديشهواحساس 

نظريهپردازان مکتبنوسازی،تغییراتساختاریجوامعجديدکهدرنتیجهگسترش
منظر 
هستهایشدننهادخانواده،تغییر
سالهایاخیربودهمنجربه 
شهرنشینيورشدفناوریدر 
تصمیمگیریدرمیانزنانودخترانشده

الگوهایازدواجوافزايشقدرتاعمالعاملیتو
است(پارسونز .)1363،

1

delayed marriage
structural assimilation
3
marital assimilation
4
identification assimilation
5
attitude reception assimilation
6
behavior reception assimilation
7
civic assimilation
2
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پیشینه پژوهش
بینالمللي در دو دهه اخیر بررسي سن اولین ازدواج در میان
جائيهای  
جابه 
با افزايش  
گستردهای مورد توجه قرار گرفته است .بیشتر تحقیقات

فرزندان مهاجران به صورت 
انجامشدهبرمهاجرانترکدرکشورهایاروپايي (دیواکومیلوسکي2011،؛میلوسکيو

همل)2010 ،متمرکزبودهاست.سطحسواد،شهرمحلسکونتوعواملفرهنگيمانند
میزانوابستگيبهکشورمبدأ و همچنینشدتتعصبنسبتبههنجارهایسنتيمانند
نقشبکارتوناموسازجملهعواملتأثیرگذاربرسناولینازدواجوانتخابشريکزندگي
سالهای  1972و
است (ويکوهلند .)2015 ،در پژوهشيبابررسيازدواجمتولدينبین 
1989الگویازدواجتأخیریدراسکانديناویراعاملمؤثریبرتصمیمفرزندانمهاجرانبر
برشمردهاند.همچنینازدواجبااتباعکشور

ازدواجدرسنینباالتردردوکشورسوئد ونروژ
میزباندرنتیجهسازگاریزناشوييدرمیانفرزندانمهاجردرايندوکشورازدرصدبااليي
برخوردار است (همان .)8 :سولو ياهیرون ( )2011با مطالعه تطبیقي در مورد مهاجران
اياالتمتحدهدرآمريکامعتقدندبهطورکليتمايلبه

ترکدرآلمانومهاجرانمکزيکيدر
ازدواجهای

ازدواجدرمیانمهاجراننسبتبهافرادمحلي بیشتر است.همچنینگرايشبه
درونهمسری میانايندوگروهنسبتبهاتباعجوامعمیزبانباالتربودهاست .زکيوهاج

ميپردازدومعتقداستبرمبنایديدگاه
()2015درپژوهشينظریبهبررسيبازارازدواج 
1
آنها ارتباطمستقیمداردوهرچه
غالب درجوامعسنتي،سنازدواجدخترانباکیفیت  
پايینتر باشدازتواناييباروریباالتریبرخوردارهستندو خانواده نیز قدرت
سندختران 
کمسوادی ،بارداری زودرس ،مشکالت سالمتي ،روابط
چانهزني اقتصادی بیشتری دارد  .

جنسياجباری،عدمپذيرشآزادیوتوسعه فردی،طالق زودهنگامومطرودسازیبیشتر
آسیبپذيرترهستند .

ميشودکهگروهي
امنگیردختران 
د 
پژوهشهای جامعمعدودیدرحوزهچراييازدواجزودهنگامدرمیاناتباعايرانيدر

حاشیهایکشورصورتگرفتهاست(احمدی1395،؛عباسيشوازیوخاني1388،؛

مناطق
ضرابي و مصطفوی .)1390 ،تمرکز عمده اين پژوهشها بر سن اولین ازدواج و همچنین
پژوهشهای مستقلي

الگوهایباروریدرمیانمهاجران داخلي(روستابهشهر) بودهاست .
کهبهتحلیلتغییر الگوهایازدواجوچراييازدواجزودهنگامدرمیانمهاجران درايرانو
انگشتشمارموجوداست.عباسي شوازیوصادقي()1388

آلمانپرداختهباشندبهصورت
مشخصههای اقتصادی -اجتماعي تأثیرگذار در رفتار ازدواجي متفاوت اتباع

در مقاله خود 
بررسيکردهاند.اينپژوهش

افغاننسبتبهايرانيها را بااستفادهازآمارسرشماری 1385
جريانمتاخرافزايشسنازدواج درايرانرايکيازعواملمؤثربرگسترشازدواجتأخیری
تفاوتهای بین نسلي در

در میان مهاجران افغان مطرح ميکند همچنین نشان ميدهد 
مؤلفههای مهم در فرايندهمانندگردی مهاجراندرجامعه
زمانبندی وتمايلبهازدواج از  

بهصورتمستقلبهازدواجزودهنگاممهاجرانافغاندرآلمان
میزباناست.هیچتحقیقيکه 
quality

1
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ميتوانگفتمقالهپیشروگامينودراينزمینهاستکهبا
بپردازدوجودندارد؛ازاينرو 
شکلگرفتهتوسطسايرپژوهشگراندرنقاطمختلفجهان،درصددتحلیلي
استفادهازبستر 
مقايسهایازپديدهازدواجزودهنگامدرمیانمهاجرانافغان(عمدتاًقومهزاره)دردوکشور

ايرانوآلماناست .

فرضیههای پژوهش
میدانيصورتگرفتهدردوکشورمیزبان،پژوهش

بررسيهای 

باتوجهبهپیشینهنظریو
فرضیههایزيراست:

پیشرودرصددآزمون
 .1گسترش اجباری آموزش پايه عامل مهمي در افزايش سن ازدواج است .سطح
تحصیالت والدين به ويژه مادران و سطح تحصیل فرزندان از عوامل کلیدی در
افزايش سن ازدواج در میان مهاجران افغان است .آموزش فراگیر ،تحصیل در
سیستمآموزشيکشورمیزبان و فراگیریزبان باعثافزايشحضوراجتماعيو
چانهزني» برای داشتن
قدرتيابي دختران شده و افزايش قدرت «عاملیت» و « 

حداقلحقوقخودرابهدنبالداشتهاست.
 .2باتوجهبهرويکردساختارگرايي،اعمالتعهداتقانوني،اجبارهایرسميازسوی
دولت در امر تعیین حداقل سن ازدواج ،الزام به فراگیری زبان کشور مقصد و
درنتیجه آموزش و معاينات پزشکي فراگیر و اجباری برای زنان و دختران در
ازدواجهای زودهنگام در جوامع توسعهيافته مؤثر است .مسئله

کاهش میزان 
غیرقانوني بودن حضور مهاجران و در نتیجه ثبت نشدن رسمي ازدواج و رواج
چندهمسری از جمله داليل مهم در گسترش پديده ازدواج زودهنگام در میان
مهاجرانافغاندردوکشورمیزبانبهويژهايراناست.
بینالملل تغییراتژرفي درنوعنگرشخانواده افغاندر
 .3تحرکمکانيدرعرصه 
قبالدخترانايجادميکند.تغییر درمالحظاتاقتصادیدرمقوله ازدواج،ازبین
ناامنيهای محیطي و جنگ و خشونت در قبال دختران

رفتن مؤلفه ترس از 
ازدواجهایزودهنگاممؤثر است وليحاکمبودنساختارسنتي

اگرچه درکاهش
خانوادههای افغانساکندرآلمان و ترسازادغامکاملباجامعهمیزبانواز

در
1
ازدواجهای تحمیلي درون

حلقههای خويشاوندی سبب شده تا 
دست رفتن  
قومیتيهمچناننرخباالييداشتهباشد.


روش پژوهش
رفتاریهای مهاجران در موضوع کودک همسری

به منظور درک عمیق و جامع الگوهای 
مردمنگارانه و روش توصیفي -اسنادی به عنوان روش تحقیق انتخاب شده است.
پژوهش  

kinship ties

1
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يادداشتهای

نیمهساختاريافته 1و 
بررسيهای میداني ،مشاهده مشارکتي ،مصاحبه عمیق  

روشهای توصیفي پژوهش بوده و مطالعه تحلیلي بر مبنای منابع نوشتاری و
شخصي از  
جمعآوری داده از کشور آلمان مصاحبه
اسناد صورت گرفته است .در اين پژوهش برای  
نیمهساختاريافته با  34خانواده مهاجر افغان (قوم هزاره) ساکن در شهر هامبورگ
عمیق  
2
سازمانهای دولتيوغیردولتيدرحوزهخدمات

آلمان و 5مصاحبه تخصصي بامسئولین
5
4
3
پناهجويان ،پناهندگان ومهاجران صورتگرفته
بهداشتي،رواني،اجتماعيومذهبيبه 
مصاحبهشوندگان تجربه ازدواج زودهنگام خود ،فرزندان يا

است .شاخص انتخاب 
سالهای  2012تا 2015بهدست آمدهاست.دربخش
دادهها طي 
مراجعهکنندگان بود و 

دادههای کشور ايران 7 ،مصاحبه تخصصي با معلمان مراکز آموزش پايه اتباع
جمعآوری  

عمیقنیمهساختاريافته بازنانودخترانافغان صورتگرفت

افغاندرايران و  24مصاحبه 
کردهاند.زمانپژوهش از مهر 1394تاآذر 1395بودهاست.
کهزيرسن 18سالازدواج 
نمونهگیریبافنگلولهبرفيوهدفمندانجامگرفتهاست.سطحتحصیالت،وضعیتاشتغال،

محلسکونت،سنازدواجونحوه انتخابهمسر ،سطحتحصیالت پدرومادر،میزان درآمد
جمعآوری
خانواده و نسبت والدين با يکديگر متغیرهای مستقل پژوهش هستند .بعد از  
ذیربط
سازمانهای  

گزارشهاآماری

بررسيهایمیداني،مصاحبهو

دادههاازطريق
ابتدايي 
با بهرهگیری از روش تحلیل ثانويه و تحلیل محتوا کدگذاری باز و محوری انجام شد و
مقولههای«تأثیراتمهاجرت»«،ساختارهایقانوني»و«سطحسواد»بهدستآمد .
به علت حساسیت موضوع کودک همسری در دو جامعه ايران و آلمان مشکالت
جمعآوریدادهودسترسيبهافرادمعتبربهمنظورمصاحبهوجودداشت.
متعددیدرزمینه 
نمونهها
باتوجهبهپايینبودننرخازدواجزودهنگامدرجامعه مهاجرانآلماندسترسيبه 
خانوادههايي که با معیارهای تحقیق مطابقت

مشکل بود .در نتیجه با روش گلوله برفي 
داشتند انتخابشدند .درموردجامعه مهاجران افغان ساکنتهران ،نبود منابعآماری قابل
مهمترين موانع اين پژوهش بود .به علت اقامت غیرقانوني جمعیت بااليي از
استناد از  
حاشیهای شهرهای بزرگ آمار دقیقي از تعداد و

مهاجران افغان به خصوص در مناطق 
همچنینمیانگینسناولینازدواجافرادوجودنداشت.بهدلیلفقدانمدرکهويتيقانوني
لشهای فرايند
مهمترين چا 
جلباعتمادافرادبرای مصاحبهوراهيافتندرجامعههدف از 
دادههابودهاست .
جمعآوری 


1

semi-structured interview
expert interview
3
asylum seekers
4
refugees
5
migrants
2
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مهاجرت بینالمللی؛ مرحله گذار
درنگاهسنتيافغانالگویايدهآلازنقشجنسمؤنث«،همسرومادرخوببودن»تعريف
ارزشهایتربیتياز
شدهاست(رستميپوی2003 ،؛ تاپر.)2001 ،شیوه برخوردواعمال 
تفاوتهای آشکاری دارد و خانواده به محض اعالم

همان بدو تولد در مورد دختر و پسر 
جامعهپذيری جنسیتي متفاوتي را در پیش ميگیرند .دختران به

جنسیت کودک ،روند 
تعريفميشوند و خیليزودازهیجاناتدنیای

عنوانموجوداتضعیف،شکنندهومنفعل
ميکنند و طبق اين رويکرد سنتي ،از همان
کودکي دست برداشته و رفتاری زنانه پیدا  
خانهداری،
ميشود که بايد امورمرتبطبا 
کودکي دختران بانگرش«همسر -مادر» تربیت 
قدرتطلبانه و
هنجاریهای  

درحاليکه پسرانافغانبا

همسرداریوفرزندآوریرافرابگیرند 
ميآيند(مولر2010،؛
تاحدودیپرخاشگر،قاطع،نترسومتمايلبهامورخارجازخانهبار 
وسیلهای

نوا .)2001،درنگاهسنتيرايجدرفرهنگافغانستان،دختربهعنوان«کاال»يعني
جنبههای اقتصادیازدواجاهمیت
ميشود ودرنتیجه  
براینجاتاقتصادیخانوادهقلمداد 
مييابد .روند
مييابد و پیوند زناشويي حالتي دادوستد گونه و عامل کسب درآمد  
بااليي  
تصمیمگیرنده نهاييخواهند

ميشود ووالدين
تصمیمگیری ازاختیاروارادهفرزندانخارج 

ريشهدار
خونبهایقتلسنتي 
بود.معاوضهدختراندرقبالطلبماليخانوادهويادرازای 
حاشیهای،در بین

درفرهنگافغاناست.اينمسئلهبامهاجرتبهايرانبهويژهدرمناطق
خانوادههای مهاجرهزارهبهمنظورتأمین حداقلمعیشتدرجامعه جديدادامه

بسیاریاز
هستهای به
مييابد .ايننوعازدواجخريدوفروشييکيازمهمترين موانعپیدايشخانواده 

نقشهایسنتيزنومرد
جامعهشناسانهاست(اعزازی.)104:1394،زوجیناجباراً 

معنای
شدهای دارند .قرض (ازدواج
تعیین 

يپذيرند ودراينمعاملهاقتصادیوظايفازپیش
رام 
اجباری برای ادا شدن طلب مالي) ،هبه (پیشکش کردن دختران به عنوان هديه به
جنگجوياننظامي)وکینه(ازدواجاجباریبرایرفعکینهبیندوخانوادهوياقبیلهباهدف
پايانکشمکشوايجادصلح) ازاشکالرايجازدواجدرمیاناقوامگوناگونافغانستان است
اگرچهطبققوانیناسالموهمچنینبند2ماده517قانونجزایافغانستانممنوعاست .
سالهای اخیرسنازدواجدر میان اتباعايراني 1وآلماني 2باافزايشنسبيهمراه
در 
بودهاستوليهمچنانمیانگینازدواجدرمیانمهاجرانافغاننسبتبههمتايانايراني و
قبلتر اشاره
همانطور که 
پايینتر است .
آلماني باالتروهمچنینازمنظرسناولینازدواج 
مصاحبهشوندگاناين

شدمیانگینسنازدواجدرافغانستانبسیارپايیناستاما80درصد
پژوهش در آلمان بهترين سن ازدواج برای دختران افغان را بین  23تا  27سال اعالم
کردهاند .بهطورکليمهاجرانافغاندرکشورآلمانمتعلقبهطبقهمتوسطبودهوازسطح

اقتصادیوسوادمتوسطبهباالبرخوردار هستند (برکمن)2005 ،واينمسئلهبهصورت
ثبتاحوال ايراندرسال،92میانگینسنازدواجبرایمردان 27.4وبرایزنان22.1
1طبقاعالمسازمان 
بودهاست .
2میانگینسنازدواجدرسال2014درکشورآلمانبرایمردان33.4وبرایزنان30.9بودهاست.
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صورتگرفتهدر

تصمیمگیریدرمورد سنازدواجمؤثر است.طبقمطالعات

غیرمستقیمبر 
اينپژوهشمهاجرتعاملمؤثریبرافزايشسنازدواجدرمیاننسلدوموسوممهاجران
خانوادهاش بعدازرویکارآمدن

قومهزارهبودهاست .فوزيه 38،سالهوخیاط بههمراه
طالبانازبامیانبهتهرانمهاجرتکردهاست.دودخترش،فاطمهوحسنادرمراکزآموزش
حاشیهایشهرتهرانمشغولتحصیلهستند.اودرموردنحوهتأثیرمهاجرت

پايهدرمناطق
خانوادهاشميگويد :

برنگرش
« من در افغانستان به اجبار پدر و عموهايم در سن  9سالگي به عقد
پسرعمويمدرآمدم.اينيکرسمبودومنهمآگاهيبرایمخالفتباآنرا
خانوادههای افغاندربامیانبهتراستدختردر

نداشتم .ازنظربسیاریاز
ديدهام
خانهشوهرشبهسنبلوغبرسد.دراينجا(شهرتهران)کمترکسيرا 
کهدرسنپايینازدواجکند.باآمدنبهايرانوآشناشدنباشیوهجديدی
اززندگيمنوشوهرممخالفازدواجزودبرایدخترانمانهستیم» 


ميگذارد.افزايش
بینالملليبرساختاجتماعياقوامتأثیراتمتعددی 
يهای 
جابهجاي 
سنازدواجبهعلتافزايشسطحسوادومواجهشدنباقواعدجديدزندگيشهری،کاهش
هزينههایازدواجومراسم به
درونهمسری،کاهشسطح 
تدريجيتمايلبههنجارسنتي 
علت فشارهای اقتصادی در نتیجه مهاجرت و قواعد اقتصادی-اجتماعي جامعه جديد و
بینالمللي قوم
مهاجرتهای  

همچنین کاهش میزان باروری و فرزندآوری از جمله تبعات 
هزارهبهايرانوآلماناست(سبوتکا .)2008،
گستردهای مشهوداست.در

تفاوتهای بیننسليدرمیانمهاجرانافغان بهصورت

سالهای اخیر روند همگرايي نسل دوم و سوم مهاجران افغان ساکن در ايران و آلمان با

دنبالهروی از
همتايان ايرانيوآلمانيخويشمنجربهافزايشنسبيسنازدواجوتمايلبه 
آنهاشدهاست(عباسيشوازیوصادقي1388،؛باورالیناو
الگویازدواجتأخیریدرمیان 
همکاران .)2007 ،نسل دوم و سوم مهاجران افغان در کشورهای میزبان درجه انطباق
باالتریدرقبالهنجارهاونظامارزشيجوامعمیزباندرکلیهابعادنسبتبهوالدينخود
دارند .اين موضوع ناشي از سیستم آموزشي کشور میزبان ،فراگیری زبان جامعه جديد و
کسبومهارتبهمنظورورودبهبازارکاراست کهمنجربهافزايشمعاشرتباهمساالن
ميشود (ويندزيو )2012 ،و کامالً با مرحله اول فرايند
جديد و مواجهه با قواعد جديد  
همانندگردیفرهنگيالگویگوردنمطابقتدارد.
ارزشهاوالگوهایسنتي
بهطورکليمهاجرتومواجههباهنجارهایجامعهمیزبان 
سنتهای موجود
ميکشد.دخترافغانکهبرطبق 
رايجدرنهادخانواده افغانرابهچالش 
1
ميرود و بهعنوانباراضافه برچرخهاقتصادیخانوادهومايملک
درنهايتبهخانه شوهر 
وتصمیمگیرندهتبديل

صاحبرأی

شوهرآيندهوامانتمحسوبميشودبهتدريجبهانساني
extra burden

1
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شکلگیری تعارضاتارزشي
ميکند امری کهبه 
شدهو«تصويرازخود» متفاوتي راتجربه 
جامعهپذيری نقشجنسیتيهنجارهای

ميشود .بابازتعريف فرايند
درنهادخانواده منجر 
بینالمللي و تجربه هنجارهای جديد
ميشوند .با تجربه مهاجرت  
زنانه  -مردانه بازتعريف  
جامعهپذيری

خارجازمرزهایافغانستانومواجههبازندگيشهریجديددرجوامعمیزبان
ميکند وبراساس آن
دوجنسیتي1جديدیبهتدريج درمیانخانواده مهاجرانافغاننفوذ 
نقشهای جنسیتي وجود ندارد و هر فردی فارغ از جنس خود و صرفاً بر مبنای
تفکیک  
نقشهای مردانه و زنانه است و وجود جنسیت
توانمندی ،شخصیت و عاليق خود دارای  
مصاحبهشوندگان افغان

خاصدرمورداکثرمشاغلبيمعني شدهاست.اينمسئلهازسوی 
گستردهایبیانشدهاست.چراکهطبقهنجارهایحاکمبر

مقیمدرکشورآلمانبهصورت
کشورهایاروپاييبهويژهآلمانزنانازموقعیتيبرابربامرداندرعرصه اجتماعبرخوردار
هستندوساختارهایکشوربهصورتمستقیموغیرمستقیمسعيدرتشويقزنانودختران
بهحضوردراجتماعدارند .
تغییرات ساختاری اجتماعي و اقتصادی موجود منجر به شخصي شدن امر ازدواج
ميشود.درخانوادهگستردههمسرگزينيدراختیارخانوادهاستونهفرد
میاندختروپسر 
ميدهد.باتوجهبهالزاماتمهاجرتوزيستدر
و عموماً درقالبمبادله دختروپسرروی 
مييابد.درتعريفجديدازنهاد
هستهایتغییر 
چارچوبهایجديدخانوادهافغانبهخانواده 

خانواده،اقتدارپدرساالرانهتقلیليافتهوهمسرگزينيآزاد(پارسونز)1363 ،کهبرمبنای
عشق،امیالشخصيوعالقهد وطرفاستواروبدوندخالتمستقیمقیودخانوادهاستبه
تدريجدرادبیاتخانوادهافغاننفوذميکند.ازدواجکودکانکهدرراستایازدواجترتیبيو
رايجترين الگوهایپیوند
پیوندمیانفامیلوياطايفه آشنادردوخانوادهبهعنوانيکياز 
ميدهد
بوده است با مهاجرت به آلمان به سمت ازدواج مبتني بر عالقه 2تغییر جهت  
(عباسيشوازیوهمکاران2012،؛ چارسليوشو .)2006 ،استقاللافراد درانتخابهمسر
ميشود و در نتیجه احتمال ازدواج ترتیبي-خويشاوندی کاهش
در زيست شهری بیشتر  
غیرخويشاوند
ميکنندبهاحتمالقویبا 
مييابد،يعنيافرادیکهخودهمسرشانراانتخاب 

ميکنند .
ازدواج 
بینالمللي بر
مهاجرتهای  

کاهشدامنهانتخابشريکزندگيازجملهسايرتأثیرات 
روندازدواجدرخانوادهافغاناست .اگرچه دربسیاریازمواردتجربهمهاجرت،آشناييبا
رسانهایکشورمیزبانبهکاهشنرخازدواج
هنجارهایجديدوانتفاعازسیستمآموزشيو 
خانوادههای افغان

ميانجامد اما در مواردی به افزايش ازدواج ترتیبي در میان 
زودهنگام  
داشتهاند کهاکثريتاقوام

مصاحبهشوندگان درآلمان اعالم

منجرشده است .قريببهاتفاق
آنها بهکشورهایمختلفمهاجرتکرده و درنتیجهدامنهانتخابهمسردرمیان
نزديک 
حلقه اول خانواده به شدت کاهش يافته است بنابراين مهاجرت و دور بودن از فامیل به
androgynous socialization
love marriage
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مهمترين عواملکاهشازدواجترتیبيو ازدواجزودهنگامدرمیانمهاجران
عنوانيکياز 
هزاره استاما ازسویديگر کاهش اعتماداجتماعي وترسازدستدادنهويتافغان،
حفاظتازناموسدرجامعهغربيو جلوگیری ازازدواجبیرونهمسری 1منجربهافزايش
نشاندهنده سازگاریفرهنگي
ميشود که  
درونهمسری  
ازدواجزودهنگامدرقالبازدواج 
پايینودرجهانطباق ضعیفباجامعه میزباناست (کولووگونزالزفرر.)2014 ،اينمسئله
ميشود که از طريق باندهای قاچاق
پناهجويان افغان مشاهده  
به صورتي شايع در میان  
میانمدتدرکشورهایترانزيتمانندترکیه،يونان،
آمدهاندومجبوربهاقامت 
انسانبهاروپا 
شدهاند .بهدلیل میلوالدينبهکنترل
کرواسيويابلغارستان بینيکماهتاچندسال 
روابط جنسي فرزندان و حفظ ناموس و به منظور محافظت از دختران خود در مقابل
ريشهدار و
کمپهای پناهندگان و همچنین فقر  
باندهای فحشا و بهرهکشي جنسي در  
دشواریهای اقتصادیفزاينده درتأمین حداقل معیشتبرایخانوادهبهازدواجزودهنگام

کودکانرخميدهد .


راهکارهای قانونی به عنوان اهرمی بازدارنده
الزماالجرا
تدوين قانون رسمي در مورد حداقل سن ازدواج ،افزايش سن قانوني ازدواج و  
مهمترين راهکارهای کاهش پیامدهای نامطلوب ازدواج زودهنگام در جوامع
کردن آن از  
مختلفاست.اينمسئلهدرجامعهآلمانبهصورتچشمگیرتریقابلمشاهدهاست.اگرچه
ازدواجهای زودهنگام

با توجه به قواعد اجتماعي حاکم بر زندگي شهری در آلمان میزان 
کمترازبسیاریازمناطقجهاناستوليباتوجهبهحضورگستردهمهاجراندراينکشور
رسانههامبدلشدهاست.طبق
مسئله«مادرانکودک»بهيکيازمباحثاصليموردتوجه 
اعالمرسميوزيرکشورآلمانتاماهژوئنسال2016درحدود1475موردازدواجکودکان
ايالتهایجنوبيباوارياگزارششدهکه361مورد
بهثبترسیدهاست.اينمواردعموماًدر 
ازدواجها

بودهاندواکثراًمهاجرانيازخاورمیانههستند و664موردازاين
زيرسن14سال 
گرفتهاند(کرن .)2016،
سوریهاو157موردمهاجرانافغانصورت 

درمیان
يافتههای اين پژوهش عواقب منفي پديده کودک همسری در هر دو جامعه
طبق  
ايران و آلمان با نسبت يکساني همراه بوده است .افزايش شیوع افسردگي و بیماریهای
روحيدرمیانعروسان زير 15سالازجملهاثراتمنفيازدواجزودهنگاماست.مصاحبه
صورتگرفتهدرسال 2016با مديرسازمان  AWO2درشهرهامبورگمبینباالتربودن

کردهاند .
درصداختالالتروانيمراجعانيبودهکهدرسنینپايینازدواج 

کردهانددرسال2015حداقل
«42درصد زنانافغانکهزير15سالازدواج 
داشتهاند 26.درصدازمراجعانزير 15سال

يکبار تجربه خشونتخانگيرا


exogamy
Angemessene Bezahlung für Altenpflege
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داشتهاند کهدرزمانبارداریموردکتکوآسیبجسميتوسطهمسر

اعالم
گرفتهاند ومیزانشیوعافسردگيدرمیانزنانزير 18سالمهاجر
خودقرار 
مراجعهکنندهبهاينمرکز3برابربیشتراززنانيبودهاستکهبعدازسن18

سالهای گذشتهازدواج
نمودهاند .باتوجهبهمراجعانمادرطي 
سال ازدواج 
مهمترينعواملتشديدکنندهاختالالتروانيدرمیانزنان
درکودکييکياز 
مهاجربودهاست» 

ازدواجهایرسميبايددرادارهثبتبهصورت

طبقماده6حقوقاساسيآلمان1کلیه
پیشتر بهصورت
قانونيثبت شوند .باتوجهبهمسلمانبودنمهاجران هزارهنکاحشرعي  
ميشود .حداقل سن برای ازدواج قانوني در
معمول در مساجد توسط امام جماعت انجام  
آلمان  18سالاست وافرادباالی 16سالبرایاينکهازدواجخودراثبتنمايندبايدبه
دادگاهخانوادهرجوعکنندوازدواجزير14سالبهطورکليممنوعاست.فشارهایقانوني
ازدواجهایزودهنگامدرآلمان

توسطساختارکشورمیزبانازجملهعواملمؤثر درکاهش
است.بسیاریازفعا الناجتماعيواحزابداخليدرآلمانبهمنظورکاهشازدواجکودکان
ازدواجهایغیررسمي هستند.درسال2016

محدوديتهای بیشتردرثبت

خواستاراعمال
سازمانهاييارائهداده

وزارتکشورآلمانطرحيرابهمنظورجريمه1000يوروييافرادو
درميآورند.
است کهبهصورتمستقلازقوانینآلمان افراد زيرسنقانونيرابهعقدنکاح 
ميتواننددرصورتيکه
همچنیندرماهاکتبر2016کلیهدادگاههایخانوادهدراينکشور 
آنها را
پناهجو خطری برایآنانارزيابيشودقراردادازدواج 
ازدواجکودکانزير 18سال 
صورتگرفته اکثريت مهاجران افغان از کنترل جدی مراکز

مصاحبههای 

فسخ کنند .طي 
حقوقيوقضاييدولتآلماندرقبالسنازدواجبهعنوانعامليتحديدکننده درزمینه
هزينههایرفاهي
کمک 
بردهاند.ترسازاخراج،قطعشدن 
سناولینازدواجفرزندانخودنام 
ماهیانهتوسطدولت وهمچنیننگاهمنفيجامعهبهمقوله ازدواجزيرسنقانونيازجمله
خانوادههایمهاجرافغانساکندرآلمانبهازدواجزودهنگامبودهاست .

داليلکاهشتمايل
اگرچهوجودساختارهایدولتيواجتماعيموجودبهصورتمستقیموغیرمستقیم
خانوادهها

ميگذارد امابرخياز
برگسترشازدواجتأخیری درمیانمهاجرانافغانتأثیر  
خانهدارو42سالهازهراتاگرچهدرسال2002به
سعيدردورزدنقانوندارند.محبوبه ،
خانوادهاش از طريق قاچاقبر به آلمان مهاجرت کرده اما تنها به زبان دری تسلط

همراه 
داشت 

«همیشهترسازبیگانهشدندخترانمدرذهنمنهست.برایهمینبهتازگي
بهافغانستانبرگشتیمتادختربزرگم(14ساله)رابهعقدپسرعمويشدرآوريم.
آنها چندسالبعدخواهدبود.اآلن خیالهردوخانواده
البتهجشنعروسي 
راحت است که ديگر به راحتي در اين جامعه زندگي خواهند کرد .در آلمان
)the Basic Law (Grundgesetz
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شرعيشان

اجازه عقد رسمي نداشتیم برای همین به هرات برگشتیم تا عقد 
انجامشود» 


ازدواجدرخارجازمرزهایکشورآلمانوبهصورتخاصدرکشورمبدأ وهمچنین
ازدواجمعوقه(عقدبرمبنایشرعوعدمثبتازدواجبهصورترسميبهداليلمختلفبه
معذوريتهای اقتصادی) از جمله موارد شايعي بود که در جريان

ويژه افزايش سن و 
ميآمدواز
صورتگرفتهازمصاديقکودکهمسریدرکشورآلمانبهحساب 

مصاحبههای

آنجاکهعقدشرعيدرفرهنگافغانازاهمیتباالترینسبتبهثبترسميپیوندزناشويي
خانوادهها باتمرکزبرعرفوالگوهایسنتيازدواجبهنوعيغیرمستقیمبا

برخورداراست
قوانینرسميکشورمیزبانمقابلهميکنند.غلبهعرفوهنجارهایسنتيدرذهنبرخياز
فرضیههای اينتحقیقمبنيبرتأثیر ايجابي

خانوادههای مهاجرافغاندردياسپورا يکياز

ساختارهای قانوني کشور میزبان بر جلوگیری از ازدواج زودهنگام را دستخوش ترديد
خانوادههای مهاجرافغانمعتقدهستندکهازدواجزودهنگام فرزندانشان

ميکند.بسیاریاز

ميدارد.
رابطههای جنسيخارجازازدواجوبارداریخارج ازرابطهشرعيمصون 
راازخطر 
اگرچهسنازدواجرسميدرآلمانباالاستاماسنشروعفعالیتهایجنسيپايینبودهو
خانوادههای افغان در قبال

دغدغههای 

مهمترين 
از آنجا که مسئله حفظ بکارت و آبرو از  
دخترانخوداست مالحظاتاخالقيبهمنظورتضمین امنیتجنسيدخترانباعثوقوع
ميشود.
پديدهکودکهمسری 
تغییراتسیاسيدرکشور ايراننیز تأثیرات بنیادينيبرنظامحقوقيبهطورعامو
قانونخانوادهبهصورتخاصگذاشت.بهعنواننمونهدرسال،1353طبقماده23قانون
حمايتخانوادهازدواجزنقبلازرسیدنبهسن18سالتمامومردقبلازرسیدنبهسن
درحاليکه بعدازپیروزیانقالباسالمي،درسال1361

 20سالتمامممنوعبودهاست
گستردهایبرقانونمدنياعمالشدوبهموجبآننکاحقبلازبلوغبااجازه

اصالحیههای

وليوبهشرطمصلحتموليمورد پذيرشقرارگرفت.طبقاصالحیهسال 1381درماده
 1041قانونمدنيايران سنازدواجقانوني برایدخترها  13سالوبرایپسرها 15سال
شمسي است و ازدواج قبل از اين سن منوط به اذن ولي و به شرط رعايت مصلحت با
تشخیصدادگاهاست .
ميکننددرهمهاحوالتابع
بهصورتقانونيدرکشورايرانزندگي 
مهاجرانافغانکه 
قوانین رسمي کشور ايران هستند اگرچه همچنان عرف و هنجارهای سنتي بر روند
حاشیهایشهرهایبزرگ

تصمیمگیریمهاجرانتأثیرغالبيدارد.مهاجرانافغاندرمناطق

ازجملهتهراناز طبقهپايینجامعهازنظرسطحدرآمدوتحصیالت هستندوعموماً در
مشاغلخدماتيوساختمانيباحداقلدرآمدمشغولبهفعالیتهستند.طبقآماررسمي
بیشاز 950هزارمهاجرقانونيافغاندرايرانسکونتدارند وليطبقآمارهایغیررسمي
بیش از  2میلیون مهاجر غیرقانوني افغان در ايران حضور دارند .مهاجران غیرقانوني فاقد
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برگههایهويتي،ازدواج
هرگونهکارتشناساييومدارکهويتيهستند.باتوجهبهنداشتن 
در میان اين افراد به صورت غیرقانوني و غیررسمي شکل ميگیرد .اين مسئله منجر به
افزايش کودکان بدون سرپرست ،تعدد ازدواج ،چندهمسری و عدم امکان مطالبه حقوق
روشهای جلوگیری از
ميشود .به علت تحصیالت پايین و عدم آگاهي از  
ابتدايي زوجه  
مييابد .به
بارداری نرخ زادوولد به صورت تصاعدی در میان مهاجران غیرقانوني گسترش  
ازدواجها بهثبت

طورکليدرکشورافغانستانباتوجهبهغلبه فرهنگشفاهي بسیاریاز
نميکنند.اينمسئله
خانوادههاازدواجدرسنینپايینراثبت 

نميرسندوبسیاریاز
رسمي 
مييابد.عدم
بامهاجرتغیرقانونيبهايرانوياازدستدادنمدارکهويتيهمچنانادامه 
ثبترسميازدواجوطالقبهعلتنداشتنهويتقانونيمنجربهنداشتنآماردقیقازنرخ
کودکهمسریدرمیانمهاجرانافغاندرايراناست.دوطرفصرفاً برمبنایصیغه به
درميآيند درنتیجهنهتنهاازنظرقانونيامکانرصدکردنتعداداين
عقدشرعييکديگر 
ازدواجها وجود ندارد بلکه به علت اقامت غیرقانوني در صورت شناسايي کودک همسران

امکان حمايترسميوقانونيازاينافراد وجودندارد وبهنوعياينچرخه معیوبادامه
مييابد .


سطح سواد به عنوان عاملی برای غلبه بر عرف
ازدواجزودهنگاممنجربهترکتحصیلبسیاریازدخترانوپسرانمهاجرشدهکهنقطه
مهارتهای الزماست.اينمسئله

بزرگسالي بدونآموختندانشو
پايانکودکيوشروع 
خشونتهای جنسي ،رواني و جسمي

آسیبپذيری در مقابل 

منجر به باال رفتن درجه 
ميشود (ويک و هلند .)2015 ،به علت نداشتن آگاهي و دانش الزم ،بسیاری از دختران

تصمیمگیری درمورد

آنها درفرايند
افغانازحقوقخوداطالعندارند و درنتیجهعاملیت  
مييابد (دوسا .)2008 ،دسترسي آزاد و
مهمترين اتفاق زندگي خويش به شدت کاهش  

مهارتآموزی دختران منجر به کاهش نرخ کودک

فراگیر به آموزش ،توانمندسازی و 
ميدهد با افزايش تحصیالت مادر احتمال
يافتههای اين پژوهش نشان  

ميشود.
همسری  
ميشود.اين درحالي
افزايشسناولینازدواجوهمچنین ازدواجغیرخويشاوندی بیشتر  
استکهسطحتحصیالتپدرتأثیرزيادیبراينروندندارد.ازجامعهآماریاينپژوهشدر
درحاليکه  16درصدازمادرانافغانموردمصاحبهدر

آلمان 77درصدمادرانباسوادبوده
داشتهاند .

ايرانسوادابتدايي
دورههای پايهومتوسطهدختراننوجوانراازخطرازدواج
قانونتحصیلاجباریدر 
ميدارد .بهبوددسترسيبهآموزشکودکانمنجربهازبینرفتن
زودهنگامدراماننگه 
ميشود .با توجه به اعمال
آگاهيهای اجتماعي و فردی  

شکاف جنسیتي و افزايش سطح 
ثبتنام مهاجران
همچنین محدوديت در  
شهريه مدارس ايراني برای مهاجران قانوني و  
غیرقانونيدرمدارسايرانهموارهموضوععدمدسترسيبهآموزشدرموردمهاجرانافغان
موردتوجهبودهاستکهفشارمضاعفيبردخترانافغانميگذاردچراکهبهصورتسنتي،
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آموزشبرایدخترانامریبیهودهتلقيشدهووظیفهاصليدخترافغان آموختنمهارت
فعالیتهای درون منزل است (اپن .)2013 ،فشارهای قانوني و رسمي

مادری ،همسری و 
انهنشین
تشديدکنندهای در خ 

تحديدکننده فرصت آموزش و هزينه باالی تحصیل عامل 
حاشیهای تهران ودرنتیجهتداومازدواجزودهنگام

شدندخترانمهاجر ساکندرمناطق
درمیانقومهزارهدرايراناست.عالوهبراين مانع ساختاری ،طرزتلقيسنتيرايجدر
خانوادههای افغانموردبررسيدرحاشیه شهرتهران،آموزشبرایدخترانو زنانرا

میان
يک ان حراف اجتماعي ،عامل مشوق سرکشي و نافرماني و امری پرهزينه و عبث قلمداد
سیاستهایدولتايراندرقبالآموزشفراگیربهاتباع

سالهایاخیرباتغییر
ميکنند.در 

سازمانهای غیردولتي که عموماً با کمک مالي

افغان ،افزايش مدارس آموزش پايه توسط 
ميشوند وهمچنین شکلگیری
آژانسهای سازمانمللمتحدوياخیرين غیردولتياداره 

خانوادههای مهاجران

مدارس خودگردان با مديريت اتباع افغان روند سوادآموزی در میان 
گسترشودرنتیجهتعداددخترانمحصلافزايشيافتهاستهرچندکههمچناننسبتبه
مالحظهایدارد .

سطحمتوسطکشوریتفاوتقابل
بسیاریازمهاجرانافغاندرنتیجه مواجهشدنباتجربیات جديدزندگيشهریدر
فرصتهای آموزشي و شغلي به صورت ناخواسته از فرهنگ

بهرهمندی از 
کشور میزبان و  
کشورمیزبانتأثیر ميپذيرند .مهاجرتچهدراروپا(کسلز ومیلر)2009 ،وچهدرايران
ميشود .طبقآماررسمي 97درصدمهاجرانافغاندرمناطق
يکپديدهشهری1محسوب 
شهریايرانوتنها 3درصددرمهمان شهرهای پناهندگانزندگيميکنند کهاينمسئله
ارزشهایسنتيخانوادهافغان درنتیجه اختالطفرهنگيوسیعبا
بهتغییراتگستردهدر 
جامعهمیزبانمنجرشدهاست.برخالفوضعیتپناهندگانافغاندرکشورپاکستان(يکياز
خانوادههایهزارهدرايرانباتوجهبه

مهمترينکشورهایمیزبانمهاجرانافغاندرجهان)؛

اشتراکات زباني (زبان دری) ،فرهنگي و مذهبي (شیعه) با جامعه میزبان و تجربه زندگي
کلیشههای

شهری و تعامل با فرهنگ ايراني امکان بیشتری برای تجديدنظر در هويت و 
سنتيخويشدارند .
ازدواجزودهنگاموباروریبا سطحسوادومشارکتدربازارکارارتباطمعکوسدارد
(لیورسیج .)2012 ،در مورد دادههای به دست آمده در شهر هامبورگ آلمان بايد گفت
بزرگترينمانعورودمهاجرانبهبازار
ندانستنزبانآلمانيدرکنارکمبودتخصصومهارت 
مهمترين راه ارتباطيباجامعه میزبان،
کاردرآلماناست .بهدلیل تفاوتزبانبهعنوان 
مهاجرانافغانازابتدایورودنیازبهآموختنزبانآلمانيرااحساسميکنندکهاينمسئله
خانوادههای افغان

جامعهپذيری و تسهیل سازگاری فرهنگي در میان 

به تسريع فرايند 
نگرشها و تمايالت دختران در بازتعريف

رسانههای جمعي تأثیرات فراواني بر 
ميانجامد  .

نقش اجتماعي خود و همچنین در تشويق و تقويت حضور دختران در نظام آموزشي و
جامعهآلمانگذاشتهاندکهمنجربهافزايشسنازدواجميشود 
urban phenomenon

1
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نتیجهگیری
ازدواج زودهنگام به عنوان يک چرخه زيستي معیوب (مظفريان )1395 ،همچنان در
گستردهایرواجداردچراکهطبقعرفرايجدراينکشوربلوغجسمي

افغانستانبهصورت
ميشود.در
ميدانندوازدواجزودهنگاميکهنجاراجتماعي-مذهبيقلمداد 
راشرطازدواج 
حاشیهای

جامعهسنتيافغانستانعرفبخشعمدهفرهنگحقوقيمردمبهويژهدرمناطق
ميدهدوحقوقعرفيوهنجارهایاجتماعينقشيغالبدارد.ناامني،
وروستاييراتشکیل 
سنتهای مذهبيو تاريخيازجمله
فقر،پايینبودنسطحسواد،نابرابریجنسیتي ورواج 
عواملگسترشپديده کودکهمسری درمیاناقوام مختلفدرافغانستاناست.اگرچه در
بهطور
ميگیرند ولي  
ازدواج کودکان هر دو جنس پسر و دختر در معرض آسیب قرار  
چشمگیری دختران بیشترين قربانیان اين پديده ميباشند .ازدياد موالید ،افزايش
ناسازگاریهای  روانيواجتماعيودرنتیجهافزايشطالق،افزايشهمسرآزاریوخشونت

خونريزیهای زايمانيازجملهپیامدهایاين

خانگيوتنبیه،افزايشابتالبهايدز،افزايش
مسئلهاست .
ازدواج زودهنگام در میان قوم هزاره به عنوان عاملي برای حمايت و محافظت از
ميگردد.کودکهمسری در
دخترانچهدرافغانستانوچهدرکشورهایمیزبانقلمداد 
زنجیره نابرابری جنسیتي تحت تأثیر فقر ،توقعات اجتماعي ،خشونت فرهنگي ،هنجارهای
کلیشهای جنسیتي  ،همچنانبهعنوانيکالگویسنتيزناشوييدرمیانمهاجرانافغان

(هزاره)درجوامعمیزبان(ايرانوآلمان)باشدتوضعفيمتفاوتتداوميافتهاست.ترساز
تداومبخشتمايلوالدين
ادغاماجتماعينسلدوموسوممهاجرانبافرهنگغربيبهنوعي 
به ازدواج زودهنگام و ازدواج ترتیبي بعد از مهاجرت به اروپا است .انباشت تاريخي
خانوادههای افغان و

هنجارهای جنسیتي-فرهنگي و رويکرد سنتي در ذهن بسیاری از 
بینالمللي بهتداوم
مهاجرتهای  

محافظهکاری درقبالانحرافازهنجارهایغالب،علیرغم

سقطجنین،زايمانزودرسوافزايش
پديدهازدواجزودهنگامدامنمیزند.افزايشريسک 
مهارتآموزی،

فرصتهای استفاده از آموزش و 

مرگومیر مادران و نوزادان ،از بین رفتن 

جامعهپذيری نامناسب،نداشتنمهارتمواجههباقواعدپیچیده زندگيزناشويي وافزايش

مشکالتروحيوافسردگيازجملهعواقبازدواجزودهنگاماست .
درحقیقت مهاجرتبهعنوانتجربهزيسته جامعه افغانتأثیرات فراوانيبرساخت
نگرشها و

خانوادههای افغانميگذارد .تغییردر

اجتماعيوالگویسنتيازدواجدرمیان
ساختارهایفرهنگيجامعهدرکنارتعیینضمانتاجرايي ،حقوقي وکیفریمناسببرای
نقضمقرراتمربوطبهحداقلسنازدواجونیزعدمثبتنکاح،افزايشسنقانونيازدواج،
اجبار ثبت رسمي قرارداد ازدواج ،گسترش آموزش فراگیر و دسترسي مناسب به امکانات
پايهای بهمنظورکاهشنرخپديدهکودک
آموزشيومهارتيبرایمهاجرانازجملهعوامل 
تفاوتهای فرهنگي،ارزشي،

همسریاست .ازجملهالزاماتقانونيباضمانتاجراييباال،
رسانههای جمعيو
آموزشهای فراگیرتوسط 

اجتماعيواقتصادی،سالمتروانيجامعه،
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فرصتهای

آموزشهای مدون جنسي درسطحمدارس ،توزيعمناسبوعادالنه امکاناتو

زندگي در همه مناطق شهر ی و روستايي در کاهش چشمگیر روند ازدواج زودهنگام در
کشورهایتوسعهيافتهازجملهآلمانقابلبیاناست هرچنددربرخيازموارد،تمسکبه
عقدشرعيدرخارجازمرزهایکشورمیزبانبهعنوانراهفرارازقوانینرسميکشوردرامر
ارزشهایسنتي درذهنمهاجراناست
ازدواجزيرسنقانونياست کهبیانگرغلبه عرفو 
ميدهدتشديدالزاماتقانونيمنجربهحصولنتیجهنخواهدشد .
ونشان 
ازديگرمتغیرهاييکهاثریمعناداربر پديدهکودکهمسریداردسطحسوادبهويژهسطح
سواد مادران است .افزايش دسترسي به آموزش فراگیر و رايگان (با توجه به وضعیت
حاشیهای ايران) حداقل در سطح پايه و

اقتصادی پايین جامعه هدف به ويژه در مناطق 
مهارتآموزی در میان جامعه مهاجران منجر به باال رفتن

برنامههای 
متوسطه ،گسترش  
سطحآگاهيهایاجتماعيوفردیافراد دربارهعوارضازدواجزودهنگامگشتهوهمچنیناز
ميشودکهمنجربهکاهشايننوعازدواج
نقشاقتصادیودادوستدیفرايندازدواجکاسته 
مهمترين
در میان مهاجران افغان ميگردد .توانمندسازی دختران به عنوان يکي از  
ميگردد به نوعي که دختران خانواده با
راهکارهای کاهش پديده کودک همسری قلمداد  
مهارتهای زندگي و شغلي ،بخشي از هزينههای خانواده را پوشش دهند و در

فراگیری 
ميشود.همچنینورودبهچرخهکارواشتغالمنجربه
نتیجهمانعيبرایازدواجزودهنگام 
ايدههای جديد
حضور افراد در اجتماع ،تغییرات هنجاری-انديشه ای و فراگیری  
توانمندسازیودرنتیجهافزايشسنازدواجدرمیاندخترانمهاجرافغانميگردد.
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