
 بسمه تعالی

رسی ازدواجپيش
 صدرالدین بالدی موسوی                                                                                                               

 کارشناس ارشد جمعيت شناسی

 و مشاور ریاست مرکز آمار ایران

 مقدمه

همانند همه پدیده الگوی پیوند زناشویی و خانواده  روی دهه گذشته بردگرگونیهای اجتماعی در چند تغییر و 

چند نسل در یک خانواده زندگی می کردند و دغدغه شغل در گذشته که است.  تاثیر گذاشته دیگر های اجتماعی

سن پس از رسیدن به و حتی نوجوانان جوانان برخی از آسان بود و  سهل و  دواج بسیارو مسکن وجود نداشت ، از

و بعد از مدت کوتاهی به فاصله یک تا دو سال اولین فرزند خود را به دنیا می  زود هنگام داشتند ازدواج  بلوغ

و به طور مشخص در سه دهه گذشته به تبعیت از تمدن شهری و فاصله گرفتن آوردند .  اما در چند دهه گذشته 

 عین حال اما در ته استرفر سال سن ازدواج باالتر تدریجی از سنتهای اجتماعی  شرایط برای ازدواج سخت تر و ه

 1395آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن نتایج اما .  پیشرسی ازدواج هم تا حدودی وجود داشته است

نسبت افراد حداقل یک بار ازدواج  و افزایشازدواج  یجرقه هایی از پایان سرعت کاهشنکته امیدوار کننده دارد و 

 . قطعی نمودقضاوت توان می نهرچند که تا اطالعات تکمیلی و انجام سرشماریهای آینده  . استدیده شده کرده 

و همچنین و در آینده شاخصهای دیگر ازدواج  با این مقدمه کوتاه به وضعیت پیشرسی ازدواج پرداخته می شود

 مورد مطالعه قرار می گیرد . کاهش ازدواج سرعت موضوع جدید پایان 

 ازدواج  قانونیسن 

سن قانونی ازدواج برای  1313مصوب سال  قانون مدنی ایران 10۴1شمسی ، بر اساس ماده  50تا قبل از دهه 

سال تعیین شده بود )البته در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از  18سال و برای زنان  15مردان 

سال کامالً ممنوع بود(. در دی  13نند؛ بنابراین ازدواج زیر توانستند ازدواج کسالگی می 15سالگی و پسران از  13

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B3


با قانون حمایت از خانواده برای هماهنگ نمودن قوانین ازدواج با سیاست کنترل جمعیت سن قانونی  1353ماه 

سال افزایش یافت ) با گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت  20سال و برای مردان به  18ازدواج برای زنان به  

برای تبعیت از احکام اسالمی  1357 بعد از انقالب اسالمی سال قابلیت کاهش داشت(.  15قط برای دختران به ف

 13ازدواج دختر کمتر از ) .سال برای مردان کاهش پیدا کرد  15سال برای زنان و  13این سنین به ترتیب به 

 (.بداند امکان پذیر است  صالح مصلحتدادگاه  و در صورتی که با اجازه ولیسال  15ساله و پسر کمتر از 

 پيشرسی ازدواج  

، شرع یا عرف  پيشرسی ازدواج به زمانی اطالق می شود که مردان و زنان قبل از سن قانونی ازدواج

با محاسبه افراد ازدواج کرده در سنین خارج از سن قانونی ازدواج به کل .  نمایند پيمان زناشویی منعقد

 . این میزان معموال در صد ضرب می شود .  بدست می آیدرسی ازدواج پیشجمعیت همان سنین، میزان 

 علیرغم باال بودن سن ازدواج 1395سال سن دارند پیشرسی بدانیم در سال  15اگر ازدواج افرادی که پایین تر از 

 ، پیشرسی  برای مردان افزایش یافته و برای زنان کاهش پیدا کرده است .

در مقایسه با ساله دارای همسر بوده اند این تعداد  1۴تا  10مذکر نفر از نوجوانان   36261 ،1395در سال  

پیشرسی  1355و  13۴5در سالهای بیش از دو برابر شده است . و  افزایش قابل توجهی داشته 1365-85سالهای 

به  1385و  1375 هایدر سال.  رسیده استدرصد  0.5حدود به   این نسبت 1365بوده اما در سال  صفر در حد

حدود  به با افزایش قابل توجه  1395پیشرسی ازدواج داشته اند که در سال ، ان درصد از مرد 0.6و  0.۴ترتیب 

 درصد رسیده است . 1.2

 13۴5ازدواج نموده اند از سال  هسال 19تا  15که در ابتدای سن قانونی ازدواج یعنی گروه سنی  مردانی همچنین

   درصد بوده است . 2.5تا  2بین  1395بعد از آن تا سال  داشته و درصد 6.6 روند افزایشی تا   1365تا 

و  1385دارای همسر بوده اند این نسبت در مقایسه با سالهای  ان مونثدرصد از نوجوان 1.3حدود  1395در سال 

از همه سالهای دیگر بیشتر بوده است .  درصد( 2.67)  1365 کمتر شده است . پیشرسی ازدواج در سال  1390



از سرعت ازدواج زنان کاسته شده و الگوی سنی ازدواج از شکلی که در آن پیشرسی  1365-95  در طول دوره ی

  .  تغییر یافته است تاخیر در ازدواجوده، به الگوی معمول ب

خانواده های بد فقر ، هم زیاد است .  انهر چند پیشرسی ازدواج کاهش پیدا کرده اما یک درصد ازدواج نوجوان

از عواملی است که ممکن است باعث ازدواجهای زودرس شود اما  ، بی سوادی و دوری از مدرسه و ... سرپرست

ترین اتفاقاتی است که ممکن است در یکی از تلخدر هر سنی طالق هست . در بین نوجوانان الق بدتر از آن ط

برای نوجوانانی بوجود می آید که می بایست اما گاهی این اتفاق در سنین پایین و  زناشویی بوجود بیاید . زندگی

ها به بار ناپذیری را برای آنآثار جبران به جای رفتن به کالسهای درس اتاقهای دادگاه را تجربه نمایند که 

 این شرایط را تجربه نموده اند . ساله  19تا  15زنان درصد از  0.۴حدود  1395. در سال  آورد می

نسبت افراد دارای همسر در گروه سنی  1385هرچند پیش رسی ازدواج در دختران کاهش پیدا کرده اما از سال 

ساله  19تا  15درصد از زنان  ۴5حدود 13۴5روند افزایشی داشته است . در سال  ها ساله 19تا  15باالتر ، یعنی 

آن با روند این نسبت به حدود یک سوم کاهش پیدا کرده و بعد از  1385دارای همسر بوده اند که تا سال 

 درصد رسیده است . 21به  1395افزایشی در سال 



13۴5-90برحسب وضع زناشویی و به تفکیک  جنس در سالهای ساله کشور   10-1۴توزیع نسبی جمعیت  - 1جدول   
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 می باشداختالف در سرجمع حداقل یک بار ازدواج کرده و همچنین برای کل به دلیل اظهار نشده *

13۴5-90ساله کشور  برحسب وضع زناشویی و به تفکیک  جنس در سالهای  15-19توزیع نسبی جمعیت  - 2جدول    
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 اختالف در سرجمع حداقل یک بار ازدواج کرده و همچنین برای کل به دلیل اظهار نشده می باشد*

 



 139۴سال در سال  15سهم زنان ازدواج کرده کمتر از ، هم قابل ذکر است بر اساس آمار سازمان ثبت احوال 

درصد روند افزایشی داشته  ۴.6با  1390درصد و سال  ۴.3با  1385درصد بوده که نسبت به سالهای  5.۴حدود 

ساله نشان می دهد که سرعت کاهشی  19تا  15دارای همسر و مردان این افزایش به همراه افزایش زنان  است .

نکته ای که می  د افزایشی پیدا کرده است .و رون تا حدودی کمتر شدهبود شروع شده  1365ازدواج که از سال 

توان با احتیاط گفت این است که افزایش سن ازدواج هم حد و حدودی دارد و پتانسیل افزایش سن ازدواج و 

 تاخیر در آن شاید به نقطه پایانی رسیده باشد. 

 سواد و پيش رسی ازدواج

افراد عامل سواد است به طوری که  ازدواج تاثیر داردیکی از عوامل عمده که در پیش رسی همانطور که عنوان شد 

طور از طرف دیگر ازدواج زودهنگام به . ندشته ابی سواد چندین برابر افراد باسواد ازدواج زود هنگام دا

امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا به  . تواند نوجوانان در سن مدرسه را از تحصیل محروم کندناپذیری میاجتناب

که ازدواج می نمایند محدودیتهایی برای تحصیل در  یدر کشورهای در حال توسعه بسیاری از دخترانویژه 

 .مدارس معمولی دارند

  

سواد کشور در سن ی درصد از مردان ب 9بیش از  1395عمومی نفوس و مسکن براساس نتایج سرشماری    

درصد ( می باشد ،     پسران  2.13سواد )  امردان ببرابر  ۴اند که این نسبت بیش از سالگی ازدواج کرده 19-15

می گام شوند و پس از شروع به کار ازدواج زودهنه دلیل عدم تحصیل ، زودتر از سایرین وارد بازار کار میشاید ب

بیشتر ولی نسبت به  1385 سالمقایسه با  نشان می دهد که در  1395سال در  مردان . پیشرسی ازدواج نمایند

کمتر شده است .  1375سال   

اند که این نسبت سالگی ازدواج کرده 01-1۴سواد کشور در سنی ب درصد از زنان ۴.5حدود  1395در سال 

نشان  1395سال در  زنان مانند مردان . پیشرسی ازدواج  درصد ( می باشد 1.26سواد )  اان بزنبرابر  3بیش از 

کمتر شده است . 1375نسبت به سال بیشتر ولی  1385 می دهد که در  مقایسه با سال  



1375-59 یهاسال جنس در و سواد کیتفکهب *ازدواج یرسشیپدرصد  – 3 جدول  

  

 

  

     

     

4.51 9.15 1.26 2.13  9

 اخیر در قانون بوده است در اینسال در سنوات  13تا  9سال و برای زنان عمدتا از 20تا  15با توجه به اینکه سن قانونی ازدواج برای مردان از  *        

 ساله در نظر گرفته شده است   1۴تا  10ساله و برای زنان  19تا  15ش رسی ازدواج برای مردان  پی جدول

 می باشد . 1395لغایت  13۴5ومی نفوس و مسکن ماخذ جداول نتایج سرشماری عم

 

  


