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 آيا ميدانيد طرح افزايش حداقل سن ازدواج چيست؟

 

طـرح  در حال پيگـيري تـصويب         95فراكسيون زنان مجلس دهم با حمايت معاونت زنان رياست جمهوري از آذر ماه سال 

سـال    16سال و دختران زير  18هدف اين طرح ممنوع كردن قانوني ازدواج پسران زير .  است افزايش حداقل سن ازدواج

 . است

اين طرح در مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسـيده     يك فوريت )  97مهرماه سال  4(همان طور كه مطلع هستيد اخيرا 

هاي خود را در رابطه با ايـن طـرح منتـشر كننـد و          هاي مختلف را بر آن داشته تا پژوهش اين اتفاق متخصصان حوزه.  است

تصويب ايـن طـرح الزم      اثرات سوء  با توجه به نظرات كارشناسي متخصصان در ارتباط با  .  موضع گيري الزم را انجام دهند

اميد است بـه    .  است اين طرح با دقت بيشتري بررسي شود و مسئولين و مردم آگاهي الزم را در ارتباط با آن به دست آورند 

 .به كشور وارد نشودآسيب جبران ناپذير دليل بي توجهي، غفلت و عدم تسلط علمي افراد موثر اين حوزه، 

آورنـد كـه      موافقان اين طرح براي تاييد مدعايشان داليل و توجيهاتي غيرمنطقي، غيرعلمي و بعضا با آمارهايي نادرست مـي  

براي مطالعه متن كامل استدالالت و كسب    .  اند اي تحليلي به نمايندگان مجلس ذكر كرده متخصصان پاسخ به آنها را در نامه
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 با افزايش سن قانوني ازدواج چه اتفاقي خواهد افتاد؟

 

سال رضايت دارند و با تغيير سـن قانونـي          16ها به داليل فرهنگي و عرفي به ازدواج در محدوده سني زير  بسياري از خانواده. ١

نـشده و     هاي ثبت     ازدواج، تغيير چنداني در وقوع ازدواج هاي اين دسته اتفاق نخواهد افتاد و صرفا جامعه با افزايش تعداد ازدواج 

ست ايـن اتفـاق داراي تبعـات فراوانـي از            بديهي .مواجه خواهد شد»  ازدواج هاي مشروع غيرقانوني«پديده اي تحت عنوان 

جمله تضييع حقوق زنان در دريافت يارانه يا بيمه همسر و نيز ضايع شدن حقوق در اختالفات خانوادگي از جمله دريافـت نفقـه،    

 . شود شناسنامه مي مهريه، ارث در صورت فوت همسر، تقاضاي طالق و همچنين تولد فرزندان بي

و خارج از عرف و يـا دوسـتي بـا نـامحرم افزايـش                هاي نامشروع  رابطههايي چون  با توجه به پايين آمدن سن بلوغ، پديده  . 2

تواند پاسخگوي نيازها و عواطف نوجوانان باشد، از جهـت     خواهد يافت؛ چرا كه بستر ازدواج كه به صورت پاك، شرعي و عرفي مي

شـود    برقراري روابط نامشروع در سنين پايين عالوه بر وقوع حرام و گسترش مفاسد اجتماعي موجب مـي      . قانوني منع شده است

 .كه افراد در سنين باالتر در روابط زناشويي خود با مشكل مواجه شده و در پي آن ميزان طالق نيز افزايش پيدا كند

اين امر در آينده موجب . رسيد 83در سال  1.8به رقم  68در سال  5.5نرخ كلي باروري كشور طي كمتر از دو دهه ، از رقم . 3

به طور محسوسي افزايش پيدا كرده؛ سن ازدواج و بارداري در سالهاي اخير . اي براي كشور خواهد شد بروز مشكالت عديده

ها جلوگيري ميشود، بازه باروري كوتاه   مزيد بر اين با افزايش حداقل سن ازدواج عالوه بر اينكه از تعداد بسيار زيادي از ازدواج

 .از كنترل خارج ميشود و جبران ناپذير ميگرددبحران جمعيت كند و  شود و به تبع نرخ باروري كاهش بيشتري پيدا مي مي



 !علماي اسالم چه ميگويند؟

ممنـوع كـردن    مـشروعيت نداشـتن     طبق استفتائاتى كه از مراجع تقليد شده است، همه مراجع عظام تقليد باالتفاق بر   

 .اند دانسته بالمانعاند و ازدواج را اگر شروط درج شد در اسالم را دارا باشد  ازدواج و افزايش حداقل سن ازدواج تاكيد كرده

 

همچـون بحـران    مسائلي با اولويت باالتر    گيرد كه در كشور با   پرداختن به مسئله ازدواج كودكان در حالي صورت مي

هزار نفر است كه اين آمار بيشتر از    980سال تقريبا  30طبق آمار، شمار دختران مجرد باالي . دختران مجرد مواجه هستيم

 .كنند سال ازدواج مي 13هزار دختري است كه زير  37

با توجه به مشكالت ناشي از عدم ازدواج در سنين باال، اين مسئله نياز به همت بيشتري براي پيگيري دارد و آسـيب هـاي           

 .آن نيز از ازدواج در سن پايين بيشتر است

 

هاي مناسـب     ها و آموزش  سازي ازدواج آسان، ارائه مشاوره حلي براي كشور باشند، فرهنگ اگر مسئولين در جستجوي راه

از سـوي ديگـر     .  رسـد   طور ارائه تسهيالت ازدواج براي كنترل طالق در سنين باالتر امري با اولويت باال به نظـر مـي    و همين

 .تواند در كاهش آمار طالق در آينده بيشتر كمك نمايد سال مي 18هاي زير  كمك به بهبود ازدواج



تنها كافيست در فعاليت هـاي    .  بپيونديد و از آسيب هاي آن پيشگيري كنيدمخالفين تصويب اين طرح شما هم مي توانيد به جمع 

 :زير ما را ياري كنيد

 آشنايي بيشتر با محتواي طرح و نظرات موافقان و مخالفان طرح -

اعم از فعاالن رسانه اي و فرهنگي، فضاي مجازي، منبرهاي مساجد و ائمه جمعـه و        (معرفي اين طرح در ميان اقشار و افراد اثرگذار   -

 همراه با تبيين آسيب هاي طرح) كليه دغدغه مندان اين حوزه

 مطالبه از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي از طريق نهادهاي مختلف و تبيين آسيب طرح براي آنان -

 عموميت بخشيدن به اين مطالبه و همراه كردن مردم  -

 توليد و پيشنهاد راهكارهاي ايجابي براي جايگزيني با اين طرح و حل مسئله با آسيب كمتر -

 و نشرمحتواهاي توليد شده در اين حوزه در فضاي مجازي و رسانه اي كشور...) يادداشت، كليپ، توئيت و(توليد محتوا  -

 بررسي آسيب طرح از منظر تخصصي و ارائه و نشر آن -

 جهاد فرهنگي براي كمك به اصالح افكار عمومي نسبت به ازدواج در سنين پايين در راستاي كاهش سن ازدواج -

 ها و همايش هايي با موضوع جمعيت و خانواده و تبيين آسيب هاي طرح برگزاري كارگاه -

 

 .ايده ها، پيشنهادات و ظرفيت هاي همكاري را در اين رابطه با ما به اشتراك بگذاريد *

در صورتي كه در رابطه با موارد فوق سوال داريد و مايل به همكاري هستيد اما نسبت به چگونگي كار سوال داريد و يا به دنبال كسب    
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