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 مقدمه. 1

 عنوانبه، علل، آثار و نتایج آن که امروزه همسریکودکپدیدۀ موردبررسی در این پژوهش یعنی 

ای مدرن و جدید نیست. یک مسئلۀ اجتماعی در ربط با دختران و زنان مطرح شده است، پدیده

ان را متوجه خود کرده است، یک مسئلۀ تاریخی شناسروانشناسان و این مسئله که امروزه جامعه

را  همسریکودکتوان آن را موضوع یک پژوهش اصیل قرار داد. اصطالح و مفهوم است که می

ای که در مناسبات اجتماعی در ربط با دختران و مقوله توان در توصیف یک وضعیت و پدیدهمی

اشکال مختلف وجود داشته به کار برد. این پدیده  ازدواج در میان طبقات مختلف جامعه ایران به

و مدافعان حقوق زنان و کودکان دانان ان، حقوقشناسروانشناسان، که امروزه از دید جامعه

مشخص در ایران پیشامدرن  طوربهشدت مورد نقد قرار گرفته است، در ادوار مختلف تاریخی و به

توان آن را امری مرسوم و با چنین نگاهی و رویکردی مواجه نبوده است و به دالیل مختلف می

رایج در مناسبات و نظام اجتماعی به شمار آورد که در بین قشرهای مختلف جامعه رایج بود. البته 

کرده افق بوده و آن را تأیید میاین را نباید به این معنا گرفت که کلیت جامعه ایرانی با آن مو

که در ذیل کشمکش سنت و های متفاوت و انتقادی را به خود دید نگاه ،این پدیدههنگامی است. 

که نیازمند نگاه جدید به شمار آمد یک عنصر مهم در جامعه  عنوانبهبرای نخستین بار زن  ،تجدد

د غربی برای نخستین بار روشنفکرانی های جدی. در پی آشنایی ایرانیان با اندیشهبودو آموزش 

تدریج مسائلی در ذیل یک مسئله توجه کردند و به دنبال آن و به عنوانبهچون آخوندزاده به زن 

مورد توجه روشنفکران و  همسریکودکآن چون حقوق زنان، آموزش، خشونت، چندهمسری و 

های زنان در تقابل با آموزهقرار گرفت. روشن است که توجه به مسائل  غیردولتیهای روزنامه

های قدرتمند مذهبی و سیاسی نیز که از سوی نهادها و شخصیتگرفت داری قرار میریشهسنتی 

مشخص مسئله ازدواج زودهنگام در آثار سیاسی و ادبی  طوربهاما مسائل زنان و ؛ شدحمایت می

 عصر قاجار و مشروطه بازتاب یافت.

یک مسئله تاریخی، در آثار ادبی این دوران به  عنوانبهرا  همسریکودکاین مقاله پدیدۀ 

تاریخ اجتماعی ایران به  که آثار و متون ادبی یکی از منابع مهمچرابررسی و مطالعه گذاشته است 

که  را به این پدیده است تا رویکرد صاحبان این آثار درصددروند. به همین جهت شمار می

آن را به توصیف و  چندوچوناند، کشف کند و داری هم بودهمنویسندگان، شاعران و متفکران نا

 تبیین بگذارد.
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ها ذکر است مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته و ما بداندربارۀ پیشینۀ این تحقیق قابل

دهد که مقاله یا کتابی با موضوع پژوهش حاضر منتشر نشده است. یک ایم نشان میدسترسی داشته

نوشته زیبا « گیالنیبررسی جایگاه زنان در اشعار معجز شبستری و سید اشرف »مقاله با عنوان 

صورت خالصه و در کنار آموزش زنان، مشاغل زنان و سایر مسائل ( به31-52: 1400) یلیاسماع

ای آورده که به داشتن تناسب سنی بین زن کرده و در ذیل آن نمونههدرنهایت به ازدواج آنان اشار

مقام زن در شعر الهوتی، ایرج »و مرد اشاره دارد. سعید حاتمی و پروانه صفایی قهفرخ هم در مقالۀ 

اما ؛ (65-80: 1391اند )به مسئله ازدواج نیز پرداخته ،در کنار سایر مسائل مربوط به زنان« و عارف

در متون و آثار ادبی عصر قاجار موضوع هیچ پژوهشی  همسریکودکفته شد پدیده گ کهچنان

 نبوده است.

 بحثی در مفاهیم. 2

 همسریکودککودک و . 1. 2

بیشتر متوجه دختران  همسریکودکای است فرهنگی و مقصود ما از پدیده همسریکودک

به هر ازدواج رسمی یا »ارائه کرده  همسریکودکاست. در تعریفی که یونیسف از  وسالسنکم

 «شودسال یا کودک اطالق میسال و یک بزرگ 18غیررسمی بین یک کودک زیر 

(https://www.unicef.org/protection/child-marriage در این نوع ازدواج دختر .)

به دلیل سن پایین هنوز از قوه تشخیص برخوردار نیست و به سبب غلبۀ فرهنگ پدرساالری در 

توان گفت گیرد؛ بنابراین میانتخاب زوج توسط ولی و سرپرست انجام می درواقعجامعه ایرانی، 

گیرد اما در حقیقت در این  ها صورتاگرچه ازدواج باید با رضایت طرفین و با توجه به عالیق آن

گیرد بلکه از تمایل یا عدم تمایل وی های دختر مدنظر قرار نمیتنها عالیق و اولویتنوع ازدواج نه

دهد دختر اطالعی از مراسم که مطالعات نشان می گونهآنشود. حتی نمی سؤالبه این امر نیز 

نشیند که بر سر سفره عقد مینها هنگامیبیند و تازدواجش ندارد و همسرش را قبل از ازدواج نمی

بیند. در بیشتر مواقع داماد کسی است که پدر خانواده و یا ولی او انتخاب کرده است و داماد را می

معجز شبستری، کند )برای موجّه و مشروع جلوه دادن عمل خود، از فتوا و اجازۀ علما استفاده می

ای جوامع پیشامدرن بود. چراکه ویژگی غالب ازدواج ه(. این روش متناسب با سنت17،79 تا:بی

در جوامع پیشاصنعتی عدم توجه به عالیق شخصی زوجین و درواقع ازدواج پیمانی میان دو 

 (.200: 1396کرون، بود )خانواده و دو دودمان 

https://www.unicef.org/protection/child-marriage
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دهند. واژۀ نهادها و قوانین مختلف تعاریف گوناگونی ارائه می« کودک» ۀدر تعریف واژ

(. علما و 36: 1396مقدادی و جوادپور، است )« صبی»و « صغیر»، «رضیع»، «طفل»معادل کودک 

سالگی اند: از والدت تا هفتفقهای اسالمی ادوار مرتبط با کودکی را به سه دوره تقسیم کرده

سالگی تا ظهور بلوغ )صبی ممیز( و از سن بلوغ به بعد که شخص دارای )صبی غیر ممیز(، از هفت

بنابراین کودک در فقه به فردی اطالق ؛ (21: 1382موسوی بجنوردی، است )کامل  مسئولیت

قدرت تشخیص خوب از بد  نداشته باشد. تمییز تمییزقدرت شود که به سن بلوغ نرسیده باشد و می

(. همچنین آن را مترادف صغیر و بلوغ را معیاری برای سنجش کودکی 7: 1386اسدی، است )

(. به 36: وهمدانند )یگر نیز رشد عقلی را مرز میان کودکی و غیر آن میشمارند. برخی دبرمی

، به شخص از زمان بسته شدن نطفه و استقرار آن در 1سوره غافر 67استناد ادله فقهی همچون آیه 

اما بلوغ که بلوغ نکاح را در ؛ شوداطالق می« کودک»رحم مادر تا زمانی که به حد بلوغ برسد، 

شود که استعداد و آمادگی ازدواج در فرد حاصل ب تفسیری به سنی اطالق میگیرد در کتبرمی

شود که کودک یا صغیر به کسی گفته می (. در اصطالح حقوقی،133: 1387ری، شکشود )می

ازنظر سن برای زندگی اجتماعی به نمو جسمی و روحی الزم نرسیده باشد. ازنظر حقوقی نیز 

(. پایان دورۀ کودکی طبق تبصره یک 6-5: 1392عبادی، شود )دوران کودکی با تولد آغاز می

که در  شده قانون مدنی ایران که تحت تأثیر مستقیم فقه امامیه است، سن بلوغ دانسته 1210ماده 

؛ عباسی سرمدی و 9: 1392عبادی، است )سال تمام قمری  9قمری و در دختر  سال تمام 15پسر 

 (.28: 1394زنگی اهرمی، 

ها برای شناسی در تعریف کودکی، اشتراک نظری وجود ندارد و درنتیجه، تالشدر جامعه

فراهم آوردن برداشتی از کودکان و دوران کودکی در جوامع مختلف با مشکالت بسیاری روبرو 

ها را به شود که دوران زندگی انسان(. این امر ازآنجا ناشی می40: 1396شبانی، است )بوده 

توان گفت برای اما می؛ کنندسالی و پیری تقسیم مینی، جوانی، میاننوزادی، کودکی، نوجوا

کنند، کودکی یک مرحلۀ آشکار و مشخص از زندگی کسانی که در جوامع امروزی زندگی می

است که با دورۀ نوزادی و نوباوگی متمایز است. در حقیقت کودکی مرحلۀ مابین طفولیت و 

ود شان دوران کودکی به سه دوره تقسیم میشناسروانظر (. ازن110: 1386گیدنز، است )نوجوانی 

تا  12سالگی و دوران بلوغ از 12تا  6سالگی، دوران بچگی از 6دوران کودکی از بدو تولد تا 

به هر انسان زیر هجده سال »کودکان حقوق  ونیکنوانس (.115: 1375شریعتمداری، ) یسالگ18
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در مورد کودک، سن بلوغ زودتر  اجراقابلطبق قانون  کهاینمگر »کند، می« کودک اطالق

 convention on the rights of the child (20november 1989)) «شده باشد حاصل

(un.org))). 

 در دورۀ قاجار همسریکودککودک و . 2. 2

گفتیم که توافقی بر سر سن کودکی وجود ندارد. در بررسی دوران کودکی از منظر تاریخی نیز 

ها در حوزۀ تاریخ کودکی در سال خورد. درحقیقت اولین پژوهشهمین آشفتگی به چشم می

توسط فیلیپ آریه مورخ فرانسوی صورت گرفت. به عقیدۀ او در کتاب کودکان و  1339م./ 1960

کودکی زاییده دوران مدرن است و قبل از آن کودکان جز »زندگی خانوادگی در دوران باستان 

گونه که استیرنس اشاره (. آن62: 1393)رحمانیان و حاتمی،  «چک نبودندساالنی کوبزرگ

ای دیگر کند دوران کودکی از یک جامعه به جامعه دیگر و از یک دورۀ زمانی به دورهمی

(. در ایران عدم بیان محدودۀ سن کودکی و سن ازدواج تا 12: 1388استیرنس، است )متفاوت 

شده، تفسیر های مدرنیته ادامه داشت و تعریف پذیرفتهورود مؤلفهدورۀ قاجار و آشنایی با غرب و 

کرد. طبق آن پایان سن کودکی در دختران علمای دینی بود که عرف عامه نیز مطابق آن عمل می

شمار از آمدند. تعریف سالشمار میسال بود و زیر این سن صغیر به 15نه سال و در پسران 

(. 14-15: 1397حاتمی، باشد )کی دختران کمتر از پسران شد که دوران کودکودکی سبب می

شرعی پذیرفتنی بود که وی را  ازلحاظسالگی توجه دیگر آن بود که با ورود دختران به نهنکتۀ قابل

فرد و از حق منحصربه»جهت که به مردی با هر سن و سالی شوهر داد. سرپرست خانواده نیز ازآن

شده در زمینۀ حدود های انجاماصلی آن بود. بررسی ۀاجراکنند ،«چرایی برخوردار بودوچونبی

ها نیز به آشفتگی متون دهد که آنسن کودکی و ازدواج در متون ادبی دورۀ قاجار نشان می

پردازیم تا محدودۀ سنی سیاسی و اجتماعی میند. در ادامه به بررسی متون ادبیتاریخی دچار

 ه دست دهیم.کودکی و ازدواج را از نگاه آنان ب

« عدد هو»را حد بلوغ و تکلیف زن و مرد بهشت هشتآقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی در 

 ،مسائل الحیات(. طالبوف در کتاب 145: 2002کرمانی، است )سالگی اند که یازدهنوشته

برده که به ما در تعیین سن کودکی کند از حدود سنی نامکه در باب حق صحبت میهنگامی

حق از روز تولد تا هنگام وفات با خود آدم تولید و ... بدیهی است حق طفل » رساند:کمک می

ساله تبعیت جمیع احکام شرع قانون غذا خواستن و هیجده ساله،رضیع فقط شیر خواستن و طفل پنج
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شود که (. از این نوشته استنباط می73-74: 1324)طالبوف،  «در صورت تمرد، مستوجب تنبیه است

در  الملکاعتصامشد. شمرده می سالگید طالبوف سنین کودکی حدفاصل تولد تا هیجدهاز دی

کند که با ق. نوشته است، در بیان تحصیل دختران سنی ارائه می1318که در سال  تربیت نسوان

سالگی سن آموزش دختران به شمار توان به این نتیجه رسید که در آن زمان دهتوجه به آن می

یاد دارم، پدری را با » اند.سالگی را سن ازدواج دانستهند پیش از آن برای مثال هشتآمده؛ هرچمی

ساله که جمالی به کمال داشت، بدیدم؛ و از پدر درخواست کردم که دختر خویش به دختری ده

که متعلق به دوران ناصری است،  النسوانتأدیب(. در کتاب 16: 1318)مستوفی،  «مدرسه گذارد

یافته و لوح مغزش مطالب ناصحیح  سالگی در دامان مادری نادان تربیتطفلی که تا ده»آمده است: 

دانستند سالگی میگونه استنباط کرد که سن کودکی را تا دهشاید بتوان این« ...محکوم گردیده،

 (.177: 1395کراچی، )

مرحله کودکی را از  ،الدوله در سه سفرنامه و در ذیل بررسی تعداد نفوس دارالخالفهنجم

ساله از ذکور و اناث، ششم عدد پنجم عدد اطفال شیرخوار تا پنج»نویسد: جوانی جدا کرده می

( او 154: 1384الدوله، )نجم «تر باشند تا پانزده سال از ذکور و اناثجوانانی که از پنج سال بزرگ

و در  نامههوپهوپبر صابر نیز در اکدانسته است. علی یسالگپانزدهتا  یسالگپنجسن جوانی را از 

زیاد قبل از آن را کودکی به احتمالسالگی را سن جوانی پسر معرفی کرده و بهپانزده« بختیار»شعر 

مانده از دورۀ قاجار، در خصوص باقی یهاهیدر احصائ(. 146: 1977صابر، است )شمار آورده 

 5سال که گذشت باید سالی  15از سن  هر رعیتی که زن ندارد و»مالیات پرداختی آمده است: 

توان چنین برآورد کرد که سن رجولیت (. از این نوشته می159: 1379)سعدوندیان،  «ریال بپردازد

تر از این سن بالغ توان چنین برداشت کرد که دختران پایینسال بوده است. می 15برای پسران 

عاشق »قزوینی شعری دارد با عنوان  سید اشرفشدند. دربارۀ سن بلوغ و ازدواج، شمرده می

؛ از است ، چهارده سال ذکر کردهری را که برای ازدواج مناسب بودهدر این شعر سن دخت« پولبی

است بوده  سالگی14توان نتیجه گرفت که در دورۀ او سن مناسب ازدواج برای دختران این امر می

ها بلوغ را نویسد: آنهای قزوین میایمراغهعارف قزوینی در توضیح طایفه (. 93: 1338، قزوینی)

(. این سن در اوایل 233: 1380عارف قزوینی، دانند )برای پسران هیجده و برای دختران پانزده می

تر است. نویسنده آمده، پایین بابا اصفهانیسرگذشت حاجیدوره قاجار بر اساس آنچه در کتاب 
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اگر سن  .(28: 1354)موریه،  کرده است ازدواجسالگی هفدهاشاره کرده که پدرش در سن 

 .توان گفت سن ازدواج دختران مسلماً کمتر بوده استسالگی باشد میهفده ازدواج پسران

ش. 1311در چهارده دورۀ سرشماری از نفوس شهر طهران که تا قبل از سال  کهاینبا توجه به 

پس تمام  سن دقیق کودکی نشده است،ای به ( هیچ اشاره331: 1380صورت گرفته )سعدوندیان، 

است که در  ختهیوگرجستهآنچه ما از سن کودکی در دورۀ قاجار داریم محدود به اشاراتی 

 الی متون ادبی و سیاسی به یادگار مانده است.البه

های جدید فرهنگی و آشنایی با زمان با ورود مؤلفهتوان گفت همها میدر تحلیل این داده

دنیای سنت و ورود به دنیای مدرن در محدودۀ سن کودکی و سن ازدواج  غرب و گذار از

تغییراتی ایجاد شد و از اواخر دورۀ قاجار سن کودکی و سن ازدواج افزایش یافت. هرچند این امر 

که اشاره  گونههمانشود تا مردم عادی و طبقه فرودست. بیشتر در بین طبقات فرادست دیده می

سالگی تا سیزدهورۀ قاجار بسیار پایین بود. دختران اغلب در سن هفت کردیم سن ازدواج در د

 دندیرسهایی بودند که در خانه شوهر به بلوغ میکردند و سعادتمندترین دختران، آنازدواج می

؛ 72: 1387دروویل، شد )ها حتی پیش از سن بلوغ انجام می( و بسیاری ازدواج22: 1375دلریش، )

؛ 26: 1361السلطنه، ؛ تاج212: 1363؛ ویشارد، 555-200: 1389بروگش،  ؛141: 1368پوالک، 

(. این امر در پیش از دورۀ قاجار 102: 1383؛ رایس، 252: 1335؛ دالمانی، 196: 1384فوروکاوا، 

؛ تاورنیه، 34: 1351؛ تکتاندرفن، 1/124: 1372شاردن، است )و در دورۀ صفویه نیز وجود داشته 

 (. ناگفته نماند که این مسئله تنها به ایران محدود نبوده و155: 1383ارری، ؛ جملی ک315: 1383

نمونه آن  کهچنانازجمله در عثمانی نیز این رسم وجود داشته  در کشورهای دیگر نیز وجود داشته

 (.647: 1354موریه، است )خواندنی  بابای اصفهانیسرگذشت حاجیدر کتاب 

 . بحث و تحلیل3

منابع تاریخی دورۀ قاجار به دلیل غلبۀ نگاه سیاسی و مردساالرانه توجهی به زنان و مسائل  ازآنجاکه

 همسریکودکویژه در بررسی پدیدۀ اند، ناگزیر برای ارائه تصویری از زن ایرانی و بهآنان نداشته

مشکالتی ائل و و شناخت مس شوندسالی میطور ناگهانی وارد دنیای بزرگکه در آن کودکان به

سیاسی . در ادامه رویکرد متون ادبیند، نیازمند مطالعات دقیق در متون ادبی هستیماکه با آن مواجه

اند، مورد و عوامل و پیامدهایی را که متون ادبی برای این پدیده بیان کرده همسریکودکبه 

 است. بررسی قرار گرفته
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 فرهنگیاجتماعیهای ها و نگرشارزش. 1. 3

فرهنگی و باورهای مذهبی در های اجتماعیدهد ازدواج کودکان ریشه در شیوهنشان می مطالعات

شده، روابط بین مذهب و ازدواج کودکان دارد، اما فراتر از حقایق تلطیف بسیاری از جوامع

های (. ارزشparsons and others, 2015: 13کند )پیچیده است و بسته به جامعه تغییر می

ها و باورهای شود. ما در اینجا سنتحاکم بر جامعه می ورسومآدابها، سنتاجتماعی شامل 

پوشانی دارند است که در برخی مسائل هم بر آنایم؛ اگرچه عقیده مذهبی را از یکدیگر جدا کرده

 اما نویسندگان مقاله به جدایی سنت و باورهای مذهبی معتقدند.

 

 

 در ازدواج فقدان استقالل و انفعال دختران. 1. 1. 3
ی رایج با گستردگی زیاد و هاسنتدهد یکی از نشان می دیآیماز متون ادبی به دست  آنچه

هم برای پسر و مالقات )در جامعۀ دورۀ قاجار عدم دخالت دختران در امر ازدواج و عدم  دارشهیر

شد اما امری خانوادگی بود و بایست امری شخصی تلقی میهم برای دختر( بود. ازدواج اگرچه می

که زنان  شدیماصلی بودند. این امر سبب  رندگانیگمیتصمو بیشتر پدرها بودند که  هاخانوادهاین 

های در این ازدواج .در امر ازدواج دخالتی نداشته باشند ، حتی در صورت عدم رضایت،و دختران

وسال سنهممردی ر و فشار به همسری اجبارا با  دختر ،ترهابزرگسایر پدر و مادر و  ،اجباری

چه اتفاقی برایش افتاده  دانستهنوز نمی این در حالی بود که دختر آوردنددرمیپدربزرگش 

 است.

( روشنفکر و منتقد سیاست و ادبیات عصر قاجار 1228/1812 -1295/1878) فتحعلی آخوندزاده

خصوص به و یک داستان است و به مسائل اجتماعی و به در تمثیالتش که شامل شش نمایشنامه

ای دارد، به این مسئله نیز پرداخته است. یکی از مسائلی که در این مسئله زنان توجه ویژه

ها مورد توجه قرارگرفته مسئلۀ ازدواج اجباری و عدم دخالت دختران در ازدواج است. نمایشنامه

پردازد. به انتقاد از این امر می« ق.(1268) افکن()دزد حکایت خرس قولدورباسان»در ده آخوندزا

های پدر پریزاد، هپریزاد دختر داستان آخوندزاده پدرش فوت کرده و عمویش برای تصاحب گلّ

تواند اما پریزاد شخص دیگری را دوست دارد ولی نمی؛ خواهد او را برای پسر خود عقد کندمی

شده اما تسلیم« هر دو )خود و مادرش( در دست عموم هستاختیار » که بازگو کند و با گفتن این

(. همچنین در همین 92: 1356)آخوندزاده،  کنددرنهایت او با شخصی که دوست دارد ازدواج می
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از اول کمی » داستان آورده است که کسی به میل دختر توجه ندارد و خواهش او اثری ندارد؛

(. این مسئله در نگاه 97-98: وهم«)دهدقضا مینماید و بعد ناچار شده تن به می واوخآخ

نیز به این مطلب « وکالی مرافعه»ها ازجمله آخوندزاده اهمیت زیادی داشته زیرا در سایر نمایشنامه

خواهد خواننده را به این امر آگاه سازد که دختران باید در امر اشاره دارد و در طی داستان می

حاال که »گوید: می ،«سکینه خانم» ،د. آنجا که دختر داستانازدواج اختیار و دخالت داشته باشن

بار « سکینه خانم»(. در همین داستان 252: وهم) «خودش است به دستبرادرش مرده اختیارش 

خواهد او را به همسری آقا حسن که مرد تاجر متمولی است درآورد، اش که میدیگر به عمه

موضوع دیگری که در این قسمت از نمایشنامه  گوید که اختیارش با خودش است. همچنینمی

 موردتوجه قرارگرفته اشاره به اعتقاد عمومی است که لزومی بر دخالت دختران در ازدواج نیست و

 گرفتند که او با چه کسی ازدواج کند.تصمیم می دیگران

نه برادر،  عمه، من کی به تو اذن دادم مرا به آقا حسن شوهر بکنی، من حاال دیگر نه پدر دارم»

دهند خودم وکیل خودمم... عمه: خجالت بکش به تو چه! برای تو شوهر الزم است. به هر کی می

: وهم) «روی. دختربچه زیبنده نیست پیش بزرگشان همچو حرف بزنند قباحت داردتو هم می

کند ای که در پایان صحبت عمه آمده این است که سکینه را دختربچه خطاب می(. نکته256

تر از خودش درآورد. سکینه خانم ادامه خواهد او را به ازدواج مردی بسیار بزرگکه میحالیدر

: وهم) «تواند مرا به شوهر بدهدکس نمیدهم هیچدیگر اختیار خودم را از دست نمی»دهد که می

257.) 

شاعر بزرگ ملی آذربایجان قفقاز، سرایندۀ فکاهیات اجتماعی »اکبر طاهرزاده صابر میرزا علی

شعری  نامههوپهوپ( در 2/46: 1372پور، )آرین «مالنصرالدینانقالبی و همکار دائمی روزنامۀ 

ست که بعد از دیدن ا ایدختربچهکند. شعر از زبان دارد که از سنت ازدواج دختران انتقاد می

 :شوهرش تمایلی به زندگی با وی ندارد حاصطالبه

 ی! امان، نذار که آمد! خاندوست

 هست آفت جان، نذار که آمد!... 

  در عقد شرم کردم آخر، گفتید پسر است، گشت باور.

 حاال دیدم که چیست شوهر...

 گوشت بدنم تکید از ترس،
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 خون از دل من چکید از ترس، ...

 ه و بلنده،دارد به سرش کاله گنده، ابروش سفید

 هم سن پدربزرگ بنده

 غول است امان نذار که آمد، ...

 (.163-164: 1977وحشت کنم اوست دیومنظر ... )صابر، 

اطالعی دختران از ازدواج تا زمان عقد، عدم بی آید شاملمی به دستآنچه از این شعر 

 ست.هاازدواجگونه مالقات با خواستگار پیش از ازدواج و تأثیرات روحی و روانی این

استفاده « نخود کشمش»بود که برای قانع کردن او از  وسالسنکمای گاهی عروس به اندازه

نشان دهد که عروس  کردند. چنانچه معجز شبستری در شعرش سعی کرده با استفاده از عباراتیمی

 .ندکرداستفاده می های کودکانهکه برای راضی کردنش از وعده سن بسیار کمی داشته است

 ر کِش کِش قیزی قوجاقه آلیب قیننه دییه

 و دولدوروب جیبینه بالدیزی نخود کشمش 

 فهمنه کش کشه، نه نخود کیشمشه باخیر بی 

 آیاقالرین یره تاپدیر دییر که من گیدیرم! 

تأمل در اشعار معجز شبستری این است که از دید او مادران تأثیر زیادی در ازدواج نکته قابل

 (.78-79تا: معجز شبستری، بیاند )سنین پایین داشته دختران در

ش( نیز ازجمله کسانی است که به این سنت که دختر و 1304ق./1344-ق.1291) رزایمایرج 

ها را به گونه ازدواجکند و در پوششی از طنز ایندیدند انتقاد میپسر قبل از ازدواج یکدیگر را نمی

با یکدیگر مالقات داشته خربزه و هندوانه تشبیه کرده و معتقد است که طرفین باید قبل از ازدواج 

 .باشند

 خدددایا کددی شددوند ایددن خلددق خسددته 

 بگیددددددددری زن ندیددددددددده روی او را 

 چدددو عصدددمت باشدددد از دیددددار مدددانع

 بدددان صددورت کدده بددا تعریددف بقددال

 و یددددددا در خاندددددده آری هندواندددددده

 

 بسددددته نکدددداح چشددددماز ایددددن عقددددد و  

 بددددددددری، ندددددددداآزموده خددددددددوی او را

 دگدددر بسدددته بددده اقبدددال اسدددت و طدددالع 

 خریدددددداری کندددددی خربدددددوزۀ کدددددال

  ندانسددددته کدددده شددددیرین اسددددت یددددا ندددده

 (85: 1353)ایرج میرزا،                      
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ش.( از شاعران دورۀ قاجار و پهلوی از 1326-ق.1301ژاله )مقامی متخلص به تاج قائمعالم

روشنفکران ادبی است که به این مسئله اعتراض کرده و در شعری که بیانگر زندگی خود دیگر 

اطالع و  کهاینسالگی بدون 15جهت که ژاله نیز در اوست به انتقاد از آن پرداخته است. از آن

: 1374مقامی، قائم) دیآساله که دوست پدرش بود درمی43تی داشته باشد به ازدواج مردی دخال

 و از این ازدواج رضایتی نداشت.(. ا6-5

 هم مرا هنگام خطبۀ عقد رو با روی خویش 

 خبر از پنج حدسدختری هر هفت کرده بی

 

 ای دختدددر ربدددا ای آیندددهیدددافتی بدددر سدددفره 

: همدو) ندهیآدیده اندر چهارسدو رندج و بدال ای 

102.) 

 

ها در حقیقت رباینده دختربچگی هستند. او گونه ازدواجاین کهاینژاله اشارۀ ظریفی دارد به 

به انتقاد از « شدچه می»در شعر وهمچنین به مخالفت با ازدواج اجباری و در زمان نابالغی پرداخته 

 ها پرداخته است.گونه ازدواجاین

کددردم شددد گددر نمددیگرفتددار بددال خددود را چدده مددی  کردم شد آخر ای مادر، اگر شوهر نمیچه می

 (.36-37:موه)

در جای همچنین کرد. ژاله معتقد است که در آن سن باید وقتش را صرف یادگیری علم می

 اند:تر بودهکرده از او بزرگ کند که دختران مردی که با او ازدواجاشاره می یدیگر

 (127: و)هم «سبب دارمبمگو شکوه بی  ترنددخترانش ز من بزرگ

دهدکه ادیبان و شاعران دوره قاجار و مشروطه نشان میآید های باال به دست میآنچه از نوشته

اند. همچنین کسانی مانند آخوندزاده در خواستار اختیار دادن به دختران در امر ازدواج بوده

تمثیالت بر این مسئله تأکید دارد که دختران باید خود نیز برای حل این مسئله و تغییر آن تالش 

 کند.

 و پیری زودرس همسریکودک. 2. 3
ای است که در متون و منابع به آن توجه شده است. در زنان پیری زودرس زنان در ایران پدیده

 «باقی است سالگی25طراوت و زیبایی جوانی حداکثر تا »طورکلی زنان مشرق زمین، ایرانی و به

نشاط جوانی (. کدورت، کسالت روحی و از بین رفتن 301: 1335؛ دالمانی، 260: 1386)جونز، 

دالمانی، اند )کردهها اشارهها به آنهمگی از پیامدهای ازدواج در سنین پایین است که سفرنامه
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پایین بودن سن ازدواج در ایران و به  دهندید این امر مطالعات پزشکی نشان می(. در تأی253: 1335

: 1314مستشفی، است )ه شددر زنان می« پیری قبل از موقع و بدقیافگی»دنبال آن زایمان، سبب 

و ازدواج  همسریکودکتنها نتیجه توان گفت پیری زودرس نهشده می(. طبق مطالعات انجام11

زیرا ؛ رودبه شمار می همسریکودکزودهنگام است بلکه علت ازدواج مجدد مردان و درنتیجه 

زنانشان عنوان سن و سال را پیری هم با دختران کمآنردان یکی از علل ازدواج مجدد خود م

های مختلفی از این مسئله در متون این دوره وجود دارد. صابر این موضوع را چنین اند. نمونهکرده

 به نظم کشیده:

 نگدددددددده ندددددددددار عددددددددورت کفتددددددددار را 

 ولددددددددش بکددددددددن نکبددددددددت ادبددددددددار را

 (.138: 1977)صابر،  «عقد بکن یک بت دلدار را

  

 

است. عالوه  سن و سال دانستهبا دختران کم در حقیقت پیر شدن زنان را یکی از دالیل ازدواج

 دین و کافر( نیز آورده: بر این در شعر گاوور قیزی )دختر گبر، دختر بی

 بیچدددداره و ذلیددددل شدددددم مالنصددددرالدین! 

 زاییددده چهددار بچدده، شددده پیددر و اکبیددری،

 

 گداوور قیدزی!... -ام عدورتکرده پکدر، کالفده 

: وهمد«)کفتار پیرگشته و نکبدت، گداوور قیدزی!

156) 

ترین شاعر عصر ترین و محبوبمعروف ق.(1352-ق.1287) ینیقزوالدین سید اشرف

 گوید:مشروطیت در شعری با مضمون مشورت گرفتن دوستش از او برای ازدواج، چنین می

  بدددددددود عمدددددددر مدددددددن از هفتددددددداد افدددددددزون

  بفرمددددددددددا زن بگیددددددددددرم یددددددددددا نگیددددددددددرم 

 مددددددددرا باشددددددددد زن پیددددددددری بدددددددده خاندددددددده

 شدددددانه زندددددد هدددددر صدددددبحبددددده ریشدددددم مدددددی 

 (36-35: 1338قزوینی، )«گیرد از بهرم بهانهولی می

  

 

هم با یک دختر جوان ذکر گیری همسر دلیلی برای ازدواج مجدد آندر این شعر پیری و بهانه

 گوید:شده است. سید اشرف در جواب به طنز می

 فدددال تدددو خدددوب آمدددده دنبدددال کدددن 

 سددددوی خانددددۀ داللدددده کددددن رو بدددده
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  (36: وهم«)کنساله فکر یکی دختر نه

 در ادامه با اشاره به سن دوستش منتقد رفتار او در این سن و سال است: 

 عمددددر تددددو هفتدددداد بددددود در جهددددان 

 ارواح بابدددات تدددو جدددوانی جدددوان ... 

 (جاهمان) «پیر شدی پیر حیا کن حیا

  

 

معتقد است که با کهولت سن دیگر وقت ازدواج مجدد، آن هم با دختری جوان  قزوینی

 نیست.

آورد در یکی از اشعارش می یو کرده است.معجز شبستری نیز در اشعارش به این موضوع اشاره 

معجز کنم )چون جوانی تکذبان به پایان رسیده به این فکر افتادم که با یک نونهال زندگی 

(. انجام چنین کاری از نظر معجز شبستری از سر شهوت و زائل بودن عقل است. 16تا، شبستری، بی

زنی که شوهرش برای کار به استانبول از زبان  (208تا: معجز شبستری، بی)«عمه»همچنین در شعر 

 کند: رفته و به دلیل بسته شدن مرز هنوز برنگشته است، بیان می

  .تو پیر شدی و زن جوانی خواهد گرفت گویدمی  وفا برگردد دانم اگر آن بیمی

 سنپیشکش و نقش آن در عقد دختران کم. 3. 3

پیشکش دادن به عاقد که اجازه عقد دختران خردسال را بدهد یکی از شگردها و راهکارهای به 

ها نیز اند. در برخی سفرنامهازدواج درآوردن دختران خردسال بود که شعرا و ادبا به آن توجه کرده

ها دختران خود را با دادن رشوه به عاقد قبل از سن بلوغ و در آن اشاره شده است که خانوادهبه 

 (.145تا 141: 1368پوالک، اند )فرستادهسالگی به خانه شوهر میسن هفت

کرده نیز به این موضوع این بار از زبان زن داستان اشاره« عاشق پریشان»شبستری در شعر  معجز

-20تا: معجزشبستری، بیکند )شود انتقاد میشدت از این رسم که با رشوه جاری میدر پایان به  و

نوشتۀ اعتمادالسلطنه که لغتی فرانسوی و به « کاداستره»در باب هفتم کتاب  (.79: و؛ ر.ک به هم19

در بیان »است، « ممیزی امالک و ارضی و تخمین حاصل و تعداد نفوس آن و مأخذ مالیات»معنای 

آمده که « سفیدان و...نمازان و رؤسای سایر ملل و کدخدایان محالت و ریشعمومیۀ پیشتکالیف 

ای که مدت آن زیاده از نمازی نباید بدون اجازۀ ادارۀ تحریریه صیغۀ عقد دائمی یا صیغههیچ پیش»

شده که کدخدایان محالت در امر در فصل دوم همین باب نوشته«. یک ماه باشد جاری نماید...
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آورده؛ اگر مانع شرعی در پیش نباشد، اسم زوج و زوجه و پدر ها باید تحقیقات به عملوجتمزا

ها نوشته به مهر رسمی محله مختوم نموده، به داماد یا وکیل او داده ها را یا عدد عمومی دفتر آنآن

بینیم که با ل میحا(. بااین125: 1379)سعدوندیان،  «نامه بگیردکه به اداره تحریریه برساند و اجازه

ها را به ازدواج دادند تا بتوانند آنسال جلوه میرشوه و پیشکش دختران خردسال را بزرگ

 درآورند.

 همسریکودکتعدد زوجات و . 4. 3

شده است که ایرانیان مانند سایر اهالی مشرق زمین همسران  در بیشتر منابع دورۀ قاجار اشاره

؛ اورسل، 71: 1387دروویل، دارد )ها رواج کامل بین آندر گیرند و تعدد زوجات متعددی می

هر کس به اقتضای معیشت، » نویسد:لکم نیز در این باره می(. م65-66: 1384؛ پاتینجر، 316: 1382

ها در ایران از درنتیجۀ وجود انواع ازدواج (.840 /2: 1380)ملکم،  «تواندهرقدر که بخواهد می

سراهای کوچک و تا ازدواج موقت و صیغه سبب ایجاد حرم نوع آن بود،ترین که معمولعقد دائم 

شد که مربوط به طبقات مرفه بود. رواج این امر در بین طبقات فرودست ازنظر محققان بزرگ می

: 1389عاملی رضایی، است )برای دست یافتن به نیروی کار ارزان از طریق افزایش فرزندان بوده 

که در نظر نویسندگان این مقاله یکی از عوامل اساسی جهت (. چندهمسری ازآن29

شود نیز مورد بررسی قرارگرفته است. متون ادبی نیز بر این مدعا صحه شمرده می همسریکودک

دهد تعدد زوجات آمده، نشان میدستگذارند. آنچه از بررسی متون ادبی دورۀ قاجار بهمی

دوره وجود داشته است و متون ادبی به دیدۀ انتقاد  عنوان یک رسم و سنت متداول و رایج در آنبه

خود پیامد چندهمسری است؛ چندهمسری نیز دالیلی  همسریکودکاند. اگرچه در آن نگریسته

 دارد که در متون ادبی و اشعار شعرا بازتاب یافته است.

حقوق ترین افکار را در حیطه آزادی زنان، الغای تعدد زوجات و برابری آخوندزاده مترقی

 :نوشته است(. او دربارۀ مسئله تعدد زوجات 143: 1349آدمیت، داشت )اجتماعی زن و مرد 

اند... و اگر خردمندان جهان، زنان را در جمیع حقوق بشریت و آزادیت با مردان شریک شمرده»

مسئله ت زوجات منافی علیه است، کثروات حقوقیه ذکوراً و اناثاً مجمعمابین حکما مسئله مسافی

تزویج منحصر به »کثرت زوجات باید منسوخ شود و  داشتاو همچنین عقیده  «مساوات است.

(. در مقایسه بین ایران و جامعه جهانی از نگاه او این 177: 1399)آخوندزاده، « وحدت زوجه بکنند

 مسئله ازآنجاکه منافی مسئله مساوات است نباید صورت بگیرد.
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ویژه در بین پادشاهان نقد تعدد زوجات و چندهمسری به به ینالمحسنمسالکطالبوف نیز در 

و او « پادشاه شما چند زن دارد »پرسد پرداخته است. آنجا که پادشاه ایران از سفیر انگلیس می

در انگلستان پادشاه فقط باید یک ملکه داشته باشد. تعدد ازواج از طرف »دهد که پاسخ می

(. در حقیقت او از طریق مقایسه پادشاهان شرق و 167تا: ف، بی)طالبو «مبعوثین ملت مجاز نیست

 پردازد.غرب به انتقاد از مسئله تعدد زوجات می

جای اشعارش با نگاهی انتقادی و کنایی به آن ازجمله کسانی که به این مسئله در جای

نصیحت ننه پیره به »صابر است. او این مسئله را در چند شعر خود بیان کرده است. در شعر  ،پرداخته

گیرند و شود که مردها معموالً سه تا چهار زن میاز زبان پیرزن این نکته را متذکر می« دخترها

 نسبت به زنان وفادار نیستند:

 غافل مشو از شدوهر بددطینت و گدوهر، 

 دگر عورت،که شدی پیر، بگیرد وقتی

 گیدددددددددرد سددددددددده زن و چدددددددددار...  

 (45: 1977)صابر،  «وقعت نگذارد

که شرح « قند رون»به انتقاد از این رسم پرداخته و در داستان  «پرندو چرند »دهخدا نیز در 

 است، آورده:« آخوند مال عباس»اج ازدو

را به آقا غرور و جوانی حاجی شیخ و هفتصد هشتصد تومان شخصی و جهیز زن، حاجی»... 

آقا بعد از ده بیست روز یک زن محرمانه صیغه کرد. بعد از چند ماه هم حال خود نگذاشت. حاجی

یک زن دیگر عقد نمود. سر سال باز یک زن دیگر را آب توبه سرش ریخته متعه نمود. االن 

 «کندهایی که در حجره رفقا میولیسآقا... چهار زن حالل خدایی دارد، گذشته از لفتحاجی

توان در بحث علل اقتصادی تعدد ذکر است که این موضوع را می(. شایان 112تا: )دهخدا، بی

 .زوجات نیز بررسی کرد

ژاله در یکی از اشعار خود در نقد رسم تعدد زوجات به استناد به آیه قرآنی در سوره نساء  

 سروده است:

« إن خفتم»ار هست و « مثنی ثالث»آیت 

 ز پی

مقدامی، قدائمخداست )نیز فرمان  آیت لن تستطیعوا 

1374 :64.) 

بنابراین ژاله با تأکید بر رعایت حقوق زنان، برقراری عدالت در رسم تعدد زوجات را امری 

 داند.محال می
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ها؛ از دید آن همسریکودکترین علت دهد مهمتحلیل متون ادبی دوره قاجار نشان می

المللی این در حالی است که امروزه شورای بیندار بودن سنت در بین مردم بوده است. ریشه

یا ازدواج کودکان در مناطق و  همسریکودکاعالم کرد که  2010پژوهش دربارۀ زنان در سال 

سطح اقتصادی کشورها در  کهاینحتی بدون »کشورهایی از جهان که فقیر هستند، رایج است و 

های فقیر در آن سکونت که خانواده سطح کالن را مدنظر قرار دهیم، در مناطقی متمرکز است

اما در دنیای سنت و در دوره گذار عوامل اجتماعی ؛ (170-171: 1398)اسدپور و دیگران،  «دارند

 اند.ترین و بیشترین تأثیر را در این امر داشتهمهم

 همسریکودکاهداف و اغراض اقتصادی . 5. 3

شود. این اهداف ممکن بود از شمرده می همسریکودکاهداف اقتصادی یکی از مهمترین عوامل 

دیگر ممکن بود که افراد مسن به دنبال عبارتسوی هر دو خانواده مورد توجه قرار بگیرد. به

ها رسیده است یا برعکس اجازه ازدواج ی باشند که ارثیه زیادی به آنوسالسنکمدختران 

ادر کنند. نمونه مورد اول در کتاب ای را با مردی مسن تنها به دلیل ثروتمند بودن صدختربچه

آقا »ترین علت خواستگاری اصلی« وکالی مرافعه»آخوندزاده آمده است. وی در داستان  تمثیالت

(. از 259: 1356آخوندزاده، رسد )داند که از برادرش به او میرا ارثی می« سکینه خانم»از « حسن

و دهخدا در چرند « قند رون»های دیگر که ثروت دختر سبب طمع افراد مسن بود، داستان نمونه

یافتند به « ایباکرۀ جمیلۀ متموله»آقا به همه دوستان و آشنایان سپرده بود که اگر پرند است. حاجی

 کند که پدرش تاجر بوده و باوجودازآن بقال محل دختر یتیمی را پیدا میاو اطالع دهند. پس

که دختر آقا دنبال مطلب را گرفت تا وقتیحاجی» کمی سن خوشگل است و وصلت بدی نیست.

(. مورد غالب یعنی ازدواج 112تا: )دهخدا، بی «آورد ساله را با پانصد تومان جهاز به خانهیازده

 دختربچه با مردی مسن تنها به دلیل ثروتمند بودن او، در شعر معجز بازتاب یافته است. او به

کند که فریب ثروت آن اشخاص را نخورند. او زندگی با یک فرد مسن را دختران گوش زد می

 داند.مانند مرگ خیلی تلخ می

 جالل سدلطنت آلداتماسدین سدنی ای قیدز

 ساقالیلن یاشداماق             ئولوم کیمی آجیدر آغ 
 

  
 

 

 (.16تا، )معجز شبستری، بی
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های فقیر بلکه در طبقات تنها در بین خانوادهاین امر نهدهند که شواهد تاریخی گواهی می

الدوله )ملکه ایران( با سالۀ فروغهای آن ازدواج دختر دوازدهثروتمند نیز رایج بوده است. از نمونه

داشته است. اعتمادالسلطنه  «پنج شش همسر و پنج شش فرزند بزرگ»که  باشدمی الدولهپسر قوام

(. این امر در 1047: 1345اعتمادالسلطنه، داند )می« پول زیاد و آسودگی خیال»علت آن را 

آمدند به های فرزندان برنمیها از عهدۀ هزینههای دیگر شکل دیگری داشت. چون خانوادهخانواده

 و سالی که باشد به همسری دهند. سیدافتادند که دختران را به افراد ثروتمند در هر سن این فکر می

فخریه یک پیرمرد »الدین قزوینی نیز به این مسئله در شعرش توجه دارد. برای نمونه در شرفا

(. این امر از چشم 169: 1338قزوینی، است )علت گرفتن همسر زیاد را ثروت او دانسته « ثروتمند

 و انتقاد معجز شبستری دور نمانده است.

 (.69تا: معجز شبستری، بیشود )وآن  ای نان دختر اسیر ایناطر تکهتا به کی به خ

میرزاده عشقی ازجمله کسانی است که در عصر مشروطه به دفاع از حقوق زنان پرداخته و با 

به موضوع فقر و « احتیاج». او در اشعاری چون ه استخواه نیز ارتباط داشتجمعیت نسوان وطن

 نامناسب پرداخته و با آن مخالفت کرده است.های تأثیر آن در ازدواج

 فدددروش پیدددر سدددرتاپا پلیددددعاقبدددت هیدددزم

 کز زغدال کندده دایدم دم زدی، وز چدوب بیدد

 از میددان دکدده، کیسدده کیسدده، زر بیددرون کشددید

 زورزرخریدددمددادرش را دیددد و دختددر را، بدده

 سددفیداحتیدداج آمیخددت بددا مددوی سددیه، ریددش

 از تددددددو شددددددد ایددددددن نامناسددددددب ازدواج!

 (304: 1357)عشقی، « ی احتیاج!ج ااحتیا

  

دار در بین مردم از عوامل مهمی است اهداف و اغراض اقتصادی پس از سنت و رسوم ریشه

دهد که این امر در شود. بررسی اهداف و اغراض اقتصادی نشان میمی همسریکودککه سبب 

طبقات فرودست بیشتر بین طبقات فرادست و فرودست اجتماع کارکرد متفاوتی داشته است. در 

ها برای گرفتن شیربها آنان را به ازدواج افراد مسن در دختران در فقر اقتصادی قرار دارند و خانواده

گونه باشند. درنتیجه اینآورند. در حالی که در طبقات فرادست هر دو خانواده ثروتمند میمی

 آمیختن اهداف اقتصادی و سیاسی است.ها حاصل درهمازدواج
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 همسریکودکو اغراض سیاسی  اهداف ؛«وصلتم وصلتی سیاسی بود». 6 .3

در دوره قاجار نقش داشت به ازدواج  همسریکودکهایی که در بروز پدیده یکی دیگر از علت

اجبار صورت برای کسب مقام و جایگاه باالتر بود که اغلب به وسالسنکمدرآوردن دختران 

مشهود است. خان لنکران درپی « ق.(1268سرگذشت وزیر خان لنکران )»گرفت. این امر در می

آن است که به خاطر پایداری عزت و اعتبارش نسا، خواهر همسرش شعله را به ازدواج خانی مسن 

دانی خواهر شعله! می» گوید:(. در جای دیگر از زبان خان می48-49: 1356آخوندزاده، درآورد )

(. 76-77: 1356)آخوندزاده،  «ه به خان بدهیم درجۀ من، رتبه تو، چقدر زیادتر خواهد شدتو را ک

ارادگی دختران در امر ازدواج نیز به شمار ای از بیتوان این داستان را نمونهاز سوی دیگر می

 آورد.

دافعان اصلی مقامی شاعر دوره قاجار و پهلوی است که از متاج قائمهای دیگر ازدواج عالماز نمونه

با یکی از دوستان پدرش که چهل  سالگی15به دنیا آمد و در  ق1301قوق زنان بود. او در سال ح

المصالحه یک ازدواج سیاسی بود و او وجهو اندی سن داشت ازدواج کرد. به گفته خودش این 

 (.5-6: 1374 مقامی،قائمشد )های پدرش گرفتاری

 (126همان: دارم )وین سیاست ز مام و اب   وصلتم وصلتی سیاسی بود

های طبقات فرادست اهداف گونه که در اهداف اقتصادی نیز بیان شد معموالً در ازدواجهمان

های تاج از خانآمیختند. در اینجا نیز بدین گونه است و همسر عالماقتصادی و سیاسی با هم می

تاج نیز اقتصادی اهمیت داشته است. عالمبزرگ لر بود. این مسئله هم از لحاظ سیاسی و هم 

داند و منتقد آن است و آن را شرعی و ازدواج زودهنگام دختران را به هر دلیل که باشد، اشتباه می

 شمارد.داند و مرد را محرم نمیصحیح نمی

  خرید  زور و زر رضای او به که زن را بی آن

 داند که چیستساله شوهر را چه میدختر نه

 صورت شوهر است... نامحرم به معنی ور به هست 

 باز را جامۀ عروسی درخور استکی عروسک

                                 (.113)همان:                                                     

فکری و به اعتقاد او برای به ازدواج درآوردن دختران باید معیارهایی چون بلوغ جسمی، بلوغ 

 عقلی او را در نظر گرفت.

 همسریکودکپیامدهای . 7. 3

نیز مورد توجه متون ادبی و نویسندگان و شاعران فارسی بوده است.  همسریکودکپیامدهای 

ها و خاطرات نیز به علل مشابه یا مختلفی از جمله رو به ضعف و نقص متون تاریخی، سفرنامه



 167  سنبلی.../  کی عروسک باز را پژوهشی: -مقاله علمی

 

در ادامه پیامدهای (. 255: 1363ویشارد، اند )و... اشاره کردهها گذاشتن نژاد، افزایش تعداد بیوه

 :مورد کنکاش قرار گرفته استمتون ادبی  مورد توجه در

 سوادعدم تحصیل دختران و داشتن فرزندانی بی .1. 7. 3

های هنجارهای اجتماعی، انتظارات خانواده و در برخی موارد محدودیت»محققان معتقدند که 

کند تا تحصیالت خود را پس از ازدواج پایان دهند. عالوه براین، را مجبور می قانونی، دختران

 های خانوادگی را بر عهده بگیرندرود که وظایف خانگی و مسئولیتاغلب از دختران انتظار می

تواند حضور در مدرسه را غیرممکن کند. محدود کردن تحصیل دختران تأثیرات مادام که می

ر پتانسیل درآمد و استقالل مالی زنان و همچنین بر سالمت و نتایج تحصیلی العمر و بین نسلی ب

مادر  کهچنان .(Parsons, 2015: 18-19;Arthur, 2018: 55) «ها داردفرزندان آن

داشت. همین موارد در بین متون تاریخی و ادبی نمایان است.  سواد خواهدسواد فرزندان بیبی

ها نسبت به پسران بدتر دهد که وضعیت آندوره نشان می وضعیت کلی آموزش دختران در آن

هم به آن دلیل که کار اصلی زن را تولیدمثل و ازدواج دانسته، سواد را برای او الزم بوده است. آن

یار  هاآنازآن اگر بخت با پذیرفتند. پسسالگی میها دختران را تا هفتخانهدانستند. در مکتبنمی

(. این امر در 20-21: صص1340واتسن، خواندند )ا مدیریت زنان درس میهایی ببود در مکتب

خورد و آنان به وجود مادرانی که سواد شعر اکثر شاعران و نویسندگان این دوره نیز به چشم می

تا: معجز شبستری، بیکنند )کرده باشند و اثراتی که بر فرزندان دارند، تأکید میداشته و تحصیل

آخوندزاده از اولین کسانی است که به (. 46: 1318؛ مستوفی، 400: 1387بهار،  یالشعراملک؛ 67

هزار در میان طوایف اسالمیه از ده»که مسئله آموزش دختران و زنان توجه کرده بود. او معتقد بود 

)آخوندزاده،  «مانندیم بهرهیبرسند و طایفۀ اناث بالمره از سواد نمی به همصاحب سواد  نفر کی

خصوصاً »... نویسد: کند میاز لزوم تغییر الفبا صحبت می کهیوقت(. در جای دیگر 176: 1351

او همچنین در « ۀ این خط جدید به تحصیل سواد توانایی خواهد داشت.واسطبهطایفۀ اناث فقط 

 (.177 :همانبود )مکتوبات خود به این مسئله توجه کرده 

 به این پیامدها پرداخته است.« مادر دانا و نادان»در شعر  (399: 1977صابر )

 مدددادر چدددو بدددود ز علدددم آگددداه

 بددرعکس بددود چددو ایددن مراتددب

 فرزنددددددد بددددددرد از او جهالددددددت

 فرزنددددد بدددده معرفددددت بددددرد راه 

 مدددادر نبدددود بددده علدددم صددداحب

 عقلدددی و مهملدددی، عطالدددت...بدددی
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ی آموزعلمبه « یک خانم به دخترش حتینص»نیز در شعر  (79-78: 1338) ینیقزو اشرف دیس

 ها را با دختران کشورهای اروپایی مقایسه کرده بود:آن تیوضعدختران توجه کرده و 

 سددددددرسددددددربهاندددددددر اروپددددددا 

 زن افضدددل اسدددت و اقددددم اسدددت

 علدددددددم از بدددددددرای مؤمندددددددات
 

 در علددددددم و تحصددددددیل هنددددددر 

 فرمدددددددود فخددددددددر کائنددددددددات

 یدددار و رفیدددق و همددددم اسدددت...
 

داند. همچنین در شعری پیامبر می هایآموزش دختران آن را از توصیهبرای تشویق مردم به 

: 1338قزوینی، کند )ی دختران تأکید و آنان را نصیحت میآموزعلمبه « فصل بهار»نام دیگربه 

 خواهم دختر جاهل در جهان نماند.کند که خدایا از تو میمعجز شبستری در شعرش دعا می .(140

 معداذا  جهالتددنآنا جاهل، باال جاهدل، 

 

 گوروم یا رب جهاندا قالماسین ئولسین بیله قیزالر 

یک دختر اگر  کهایناز نکات موردتوجه او تفاوت در ارزش اعمال در جامعه بوده است مثل

معجز شبستری، زنند )دست بگیرد هزار طعنه می به کس کاری ندارد ولی اگر قلمقلیان بکشد هیچ

کند که فرزند مادر جاهل بیسمارک گونه بیان میمضمون را در شعری دیگر این(. همین 71تا: بی

 اموزدیبو معتقد است زن در هر حالت باید علم  («جاهل آنانین باالسی بیسمارک اولماز») شودنمی

: هماندارد )آموزی دختران تأکید وی در اشعار بسیاری به لزوم علم (.150تا: معجز شبستری، بی)

توان گفت که به علت عدم رواج آموزش و ازدواج در سنین پایین می جهیدرنت (.85،90،60،65

 از تحصیالت چندانی برخوردار نبودند. و دختران بیشتر زنان

 روانیپیامدهای جسمی و روحی .2. 7. 3
بروز مشکالت روانی برای دختران احتمال آید می به دستکه از منابع تاریخی و پزشکی  گونهآن

فرار از  ها اشاره دارند. ازجمله مشکالتی که متون ادبی به آناست یشترها بازدواج گونهنیادر 

که ممکن است از همسران خود کتک بخورند( و  جهتازآنهای جسمی )منزل، آسیب

پزشکان یکی دیگر ان و شناسروان ازنظرهمچون اضطراب و افسردگی است.  ایهای روانیآسیب

دارد ی به دنبال ریناپذجبران، بلوغ زودرس است که خود پیامدهای همسریکودکاز پیامدهای 

پیامدهای جسمی و  عنوانبهاما آنچه در متون ادبی ؛ (64-65: 1398یعقوبی جویباری و دیگران، )

شود. یکی از پیامدها معجز شبستری دیده می« گلین»در شعر  آمدهدستبه همسریکودکروانی 
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که از فرار عروس کوچک داستان  هنگامیفرار دختران از خانه است؛  اشاره کردهبه آن معجز که 

معجز شبستری، است )گوید که به خانه همسایه پدرش پناه برده می برهنهیپااز خانه داماد با سر و 

 .(78تا: بی

توان به چهره بسیار پژمرده، می شده اشارههای روحی و جسمی که در همین شعر از آسیب

و غمگین عروس شعر معجز شبستری پس از فرار از خانه همسرش  آزردهدلو  کردهپفچشمانی 

 اشاره کرد.

 گیددددیب گتیدددردی قیدددزی لیدددک خیلدددی پژمدددرده

 گددوزی شیشددوب، سددارالوب عارضددی، دل آزرده

 یتدددددیم لدددددر بدددددوینین اییدددددب پریشدددددان حدددددال

 مالل  و  حزن  نونهال  قوجاقالدیم، دیدیم: ای

  

 

 

 

های معجز نیز در علم پزشکی مورد تأیید است که ازدواج دختران در سنین پایین سالمت گفته

؛ 75: 1389لطفی، دهد )یمروان را تهدید کرده و افسردگی و اختالالت اضطرابی را افزایش 

سال در ی ویشارد پزشک آمریکایی که بیست هاگزارش(. 46-47: 1396، پورجوادمقدادی و 

ی را که به بیمارستان سالکممن دختران »گذارد: ایران بوده است نیز بر همه این موارد صحه می

دوباره مجبور به زندگی  کهاین، از ترس دندیشنیمرا  همسرانشانام که وقتی نام اند، دیدهآوردهمی

 (.255: 1363)ویشارد،  «شدندخود میکه از خود بی زدندیمها باشند از وحشت چنان فریاد با آن

 گیرینتیجه

دهد که احتماالً مسائل زنان در ایران تا پیش از دورۀ ناصری چندان حاصل پژوهش نشان می

اهمیتی نداشته و آن نیز به سبب نگاه مردساالرانه و تاریخ سیاسی و مذکر حاکم بوده است. در 

توجه به مسائل زنان  ،جدید فرهنگیهای دورۀ ناصری و با گسترش ارتباطات با غرب و ورود مؤلفه

نیز در برنامه فکری روشنفکران و ازجمله روشنفکران ادبی قرار گرفت. این امر با وقوع مشروطه و 

باز شدن نسبی فضای سنت و آمادگی ذهنی جامعه، نمود بیشتری یافت و ادبیات ابزاری برای 

عنوان بخشی از حقوق به یهمسرکودکدهد که مبارزه و آگاهی شد. پژوهش حاضر نشان می

شاعران نشان داده شد  کهچنانشده زنان برای روشنفکران ادبی اهمیت بسزایی یافت. گرفتهنادیده

رغم اند و علیدر بسیاری از اشعار خود به این مسئله، علل و نتایج آن پرداختهپیشرو آن عصر 

شده و یک سنت امر پذیرفته یک ،در دنیای سنت همسریکودکعقیدۀ غالب این است که  کهاین
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ها در است؛ اما مخالفان خود را در همان دوران نیز داشته است. بسامد فراوانی دادهشده تلقی می

های اجتماعی، سنت و ترین علت این مسئله مؤلفهدهد ازنظر متون ادبی مهماین پژوهش نشان می

های مذهبی، اقتصادی دنبال آن سایر مؤلفه قانونی بوده و بهدار بودن آن در کالبد جامعه و بیریشه

کدام زنان و دختران را به سکوت و پذیرش هیچ ،و سیاسی قرار داشته است. نویسندگان متون

گونه کنند که در دفاع از حق خود تالش کنند و در برابر اینها را تشویق میخوانند بلکه آننمی

زنان نقش اصلی را داشته و بیشتر متون به دفاع از حقوق ها ها مقاومت نمایند. در بیشتر نمونهازدواج

اند. در این راه برخی از زنان اشاره دارند و در پی کسب جایگاهی واالتر برای آنان بوده

 اند.تر و تندروتر با این مسئله برخورد کردهمنتقدانه ،نویسندگان و شاعران

 یادداشت ها
 ُُثَّ ِمْن نُْطَفة  ُُثَّ ِمْن َعَلَقة  ُُثَّ ُُيْرُِجُكْم ِطْفًلا ُُثَّ لَِتْبُلُغوا َأُشدَُّكْم ُُثَّ لَِتُكونُوا ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن تُ رَاب   -1

  ﴾۶۷﴿ُشُيوخاا َوِمْنُكْم َمْن يُ َتَوَّفَّ ِمْن قَ ْبُل َولَِتْبُلُغوا َأَجًلا ُمَسمًّى َوَلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ 

 

 و مآخذ منابع       
 هاکتاب      

 کریم  قرآن

آبادی، افسانه نجم در پاسخ به تأدیب النسوان(،الرجال )معایب (، 1371بی خانم، )استرآبادی، بی

 شیکاگو: نگرش و نکارش زن.

 ، ترجمه سارا ایمانیان، تهران: اختران.دوران کودکی در تاریخ جهان(، 1388استیرنس، پیتر، )

، ایرج افشار، تهران: روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه(، 1345اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، )

 امیرکبیر.

اصغر سعیدی، تهران: پژوهشگاه علوم ترجمه علی سفرنامه قفقاز به ایران،(، 1382) اورسل، ارنست،

 انسانی و مطالعات فرهنگی.

، به نیاکان اوتحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و (، 1353ایرج میرزا، )

 .3اهتمام محمدجعفر محجوب، چ

به  (،الدولهبه شاهزاده جالل الدولههای شاهزاده کمالنامهمکتوبات )(، 1399آخوندزاده، فتحعلی، )
 کوشش م. مقصود، ناشر نسخه الکترونیک باشگاه ادبیات.

 : خوارزمی.، ترجمه محمدجعفر قراجه داغی، تهران3، چتمثیالت(، 1356) آخوندزاده، فتحعلی،

 ، به کوشش باقر مؤمنی، تهران: انتشارات آوا.مقاالت(، 1351آخوندزاده، فتحعلی، )
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 ، تهران: خوارزمی.های میرزا فتحعلی خان آخوندزادهاندیشه(، 1349آدمیت، فریدون، )

 ، تهران: زوار.5، چ2، جسال ادب فارسی 150تاریخ (، از صبا تا نیما؛ 1372آرین پور، یحیی، )

 تهران: نگاه. دیوان اشعار،(، 1388محمدتقی، ) بهار،

ترجمه حسین کرد بچه، تهران:  سفری به دربار سلطان صاحب قران،(، 1389بروگش، هنری، )

 اطالعات.

 ، ترجمه شاپور گودرزی، تهران: کتابفروشی دهخدا.سفرنامه پاتینجر(، 1384پاتینجر، هنری، )

ترجمه کیکاووس جهانداری، ایران و ایرانیان(، پوالک )سفرنامه (، 1368پوالک، یاکوب ادوارد، )

 تهران: خوارزمی.

نظام مافی( و سیروس ) هیاتحادبه کوشش منصوره  خاطرات تاج السلطنه،(، 1361تاج السلطنه، )

 سعدوندیان، تهران: نشر تاریخ ایران.

 : نیلوفر.، ترجمه حمید شیروانی، تهرانسفرنامه تاورنیه(، 1383تاورنیه، ژان باتیست، )

 ترجمه محمود تفضلی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.ایتر پرسیکوم،  (،1351تکتاندرفن، دریابل ژرژ، )

، ترجمه عباس نخجوانی و عبدالعلی 2چ سفرنامه کارری،(، 1383جملی کارری، جووانی فرانچسکو، )

 کارنگ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

ترجمه مانی  ه سفر خاطرات هیئت اعزامی انگلستان به ایران،روزنام(، 1386) جونز، سرهار فورد،

 صالحی عالمه، تهران: ثالث.

، 2(، چاز آغاز عصر ناصری تا پایان دوره رضاشاه) رانیاتاریخ کودکی در (، 1398حاتمی، زهرا، )

 تهران: نشر علم.

ترجمه محمدعلی فره وشی، تهران:  سفرنامه از خراسان تا بختیاری،(، 1335دالمانی، هانری رنه، )

 امیرکبیر.

 ترجمه جواد محبی، تهران: انتشارات گوتنبرگ. سفرنامه دروویل،(، 1337دروویل، گاسپار، )

 ، ترجمه جواد محیی، تهران: گوتنبرگ.سفرنامه دروویل(، 1387دروویل، گاسپار، )

 اسالمی. تهران: سازمان تبلیغات زن در دورۀ قاجار،(، 1375دلریش، بشری، )

تا(، اکبر، )بیهای جیبی. )دهخدا، علیتهران: سازمان کتاب چرند پرند،(، 1343اکبر، )دهخدا، علی

 ، معرفت.(چرند و پرند

(، ترجمه دکتر اسدا  سفرنامه )زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان(، 1383رایس، کالرا کولیور، )

 آزاد، تهران: کتابدار.

، تهران: شناسی تاریخی ایران در عصر قاجاردرآمدی بر جمعیت(، 1379سعدوندیان، سیروس، )

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
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، خورشیدی 1231-1311عدد ابنیه، شمار نفوس از دارالخالفه تا تهران (، 1380سعدوندیان، سیروس، )

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 ج، ترجمه اقبال یغمایی، تهران: توس5، رنامه شاردنسف(، 1372شاردن، ژان، )

 ، تهران: امیرکبیر.6چ ی تربیتی،شناسروان(، 1375شریعتمداری، علی، )

ترجمه احمد شفائی، باکو: نشریات دولتی  هوپ هوپ نامه،(، 1977صابر، میرزاعلی اکبر، )

 آذربایجان.

 انه غیرت.، تفلیس: چاپخمسائل الحیات(، 1324) طالبوف، عبدالرحیم،

 به همت محمد رمضانی، تهران: کالله خاور. مسالک المحسنین،تا(، طالبوف، عبدالرحیم، )بی

، به کوشش مهدی نورمحمدی، کلیات دیوان عارف قزوینی(، 1380عارف قزوینی، ابوالقاسم، )

 تهران: سنایی.

تهران: نشر  قاجار(،تحول جایگاه زن در نثر دورۀ گل )سفردانه به (، 1389عاملی رضایی، مریم، )

 تاریخ ایران.

حقوق کودک؛ نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران متن کامل (، 1392عبادی، شیرین، )
 ، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.9، چکنوانسیون حقوق کودک

اکبر مشیر ، نگارش علی8، چکلیات مصور میرزاده عشقی(، 1357عشقی، سید محمدرضا میرزاده، )

 ی، تهران: امیرکبیر.سلیم

زاده و کینیجی ئه اورا، تهران: ترجمه هاشم رجب سفرنامه فوروکاوا،(، 1384) فوروکاوا، نوبویوشی،

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

 تهران: انتشارات ما. ژاله(،) یمقامقائم تاجدیوان عالم(، 1374تاج، )مقامی، عالمقائم

، تهران: 2چروایتی از مردساالری دوران ناصری(، فقانه )مشخشونت (، 1395انگیز، )کراچی، روح

 نشر تاریخ ایران.

 From Bayani Digital Publicationsبهشت،هشت(، 2002کرمانی، آقاخان، )

، ترجمه مسعود های ماقبل صنعتی: کالبدشکافی جهان پیشامدرنجامعه(، 1396کرون، پاتریشیا، )

 جعفری، تهران: نشرماهی.

 ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نی. شناسی،جامعه(، 1386گیدنز، آنتونی، )

 دیوان شعر.(، 1338الدین، )، سید اشرفقزوینی

 ، تهران: روشنایی.الصحهازدواج و حفظ(، 1314مستشفی، علی، )

 ، تهران: معارفتربیت نسوان(، 1318مستوفی، میرزا یوسف خان، )

 نا.جا، بی، بیز شبستریمعج اتیکل تا(،معجز شبستری، )بی
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 ، ترجمه میرزا اسماعیل حیرت، تهران: افسون.تاریخ کامل ایران(، 1380ملکم، سرجان، )

، به کوشش یوسف رحیم لو، 2، چبابای اصفهانی در ایرانسرگذشت حاجی(، 1354موریه، جیمز، )

 تبریز: انتشارات حقیقت.

)رساله تطبیقیه، رساله تشخیص  الدولهاثر از نجمسه (، 1384محمد، )، عبدالغفار بن علیالدولهنجم
، تنظیم و تحشیه احمد کتابی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و نفوس دارالخالفه و سفرنامه حج(

 مطالعات فرهنگی.

 ترجمه ع. وحید مازندرانی، تهران: سخن. تاریخ ایران دوره قاجاریه،(، 1340واتسن، رابرت گرنت، )       

 ، ترجمه علی پیرنیا، تهران: انتشارات نوین.بیست سال در ایران(، 1363ویشارد، جان، )        

 مقاالت       

فهم مسئلۀ ازدواج در دوران کودکی از »(، 1398اسدپور، عهدیه، کمالی، افسانه، سفیری، خدیجه، )       

وره دهم، شماره اول، ، دبررسی مسائل اجتماعی ایران، «کرده خراسانیزنانِ ازدواج -نگاه کودک

 (.194-167)ص

و 45، شندای صادق، «بررسی مفهوم کودک با رویکرد به حوزه کیفری»(، 1386اسدی، لیال سادات، )      

 (.26 -1، )ص46

مطالعات تاریخ ، «رضاشاه کودکی و تجدد در دوره»(، 1393ا، )رحمانیان، داریوش، حاتمی، زهر     
 (.61-84، سال پنجم، شماره بیستم، )صایرانی تاریخنامه انجمن فرهنگی؛ پژوهش

مطالعات فرهنگی و ، «های درسی ابتدایی در ایرانکودکی زدایی در کتاب»(، 1396شبانی، احمد، )بهار      
 (.69 - 37، )ص 46، شماره13، دورهارتباطات

، 40ش راهبردی زنان،مطالعات ، «بررسی حقوقی سن ازدواج و رشد دختران»(، 1387شکری، فریده، )     

 (.131-156)ص

بررسی سن کودک و آثار »(، 94عباسی سرمدی، مهدی و عهدیه زنگی اهرمی، )پاییز و زمستان       

، 63سال بیستم، شماره فصلنامه فقه و حقوق خانواده )ندای صادق(،، «المللیحقوقی آن از منظر اسناد بین

 (.41 - 23)ص 

، 2شماره فصلنامه زن و بهداشت،، «امدهای سالمتی ازدواج زودرس زنانپی»(، 1398لطفی، راضیه، )     

 (.79 - 67)ص

تأثیر ازدواج زودهنگام بر سالمت جنسی کودکان و »(، 1396مقدادی، محمدمهدی، جوادپور، مریم، )      

 (.60- 31سال یازدهم، شماره چهلم، )ص فصلنامه حقوق پزشکی،، «سازوکارهای مقابله با آن

بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسالمی و قوانین ایران »(، 1382سوی بجنوردی، محمد، )مو     

 (.60-27، )ص 21، شپژوهشنامه متین، «مندی از حقوق مربوطهبرای بهره
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بررسی آثار و »(، 1398) یعقوبی جویباری، فاطمه، محمدحسین شعبانی، سید ابراهیم میراحمدی،     

، 4، سالپژوهش در هنر و علوم انسانی، «در فقه امامیه و حقوق ایران وضعیت ازدواج کودکان

 (.61-67(، )ص15)پیاپی: 1شماره
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