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میخواهم مدرسه بروم

ازدواجدرسنینپایین
ازدواج در سنین پایین در ایران قدیم رسمی بسیار
معمــول و رایج بوده اســت .چنانکه کودکان دختر
حتی در ســن  8ســالگی به عقد مردی که قرار بود
شــوهر وی باشــد درآمده و بــه یکبــاره وارد زندگی
زناشــویی میشــدند و در همان ابتــدای ازدواج به
غیــر از انجــام وظایــف زناشــویی و خانــهداری ،بــا
تولــد یک نوزاد بار مســئولیت مادر شــدن را نیز بر
دوش میکشیدند و برای همیشه خود را فراموش
میکردند.
دریچهایتازهبرایدخترانکوچک
همانطــور کــه میدانیم در ایــن روزهــا بحثهای
بســیاری جهــت مخالفــت بــا ازدواج زودهنــگام

دختــران در میان اقشــار روشــنفکر جامعه مطرح
اســت کــه ایــن مســأله نشــان از ایــن دارد کــه ایــن
موضوع بســیار مهم و تأثیرگذار بوده است و پایان
آن میتوانــد دریچــهای تاز ه بــرای زندگی دختران
کوچکی باشــد تا بتوانند از چنین رســمی رها شده
و آزادانه در ســنی که درجه آگاهــی و فهم آنان باال
رفته است ،برای انتخاب همسری که دوست دارند
برای خود تصمیم بگیرند.
بیعالقگیبهتولددختر
کالرا رایــس در بخشــی از کتــاب خــود به وضعیت
دختــران ایرانی از زمان تولد تــا ازدواج آنان ،با ذکر
نمونــه و مثالهایــی از زندگی آنان پرداخته اســت
و بیشترین مســألهای که توجه این زن فرنگی را به
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«...هرچنــد بزرگتــر میشــود بــه شــایعهها و
ســخنچینیهای اندرونــی بیشــتر عالقهمنــد
میشــود و بیشــتر آنهــا را درک میکنــد .گاه نــام
خود و اشــارههایی را که به نامزدیاش میشــود،
میشــنود .بــه احتمــال در جــواب دروغهایــی
تحویلــش میدهنــد .گاه اتفاق میافتــد مادری
ســعی میکنــد جنبههایــی از مســائل را بــرای
کــودک روشــن کنــد و در بــاب شــادی حاصل از
داشــتن لباس نو ،جواهــر و شــیرینیها ،دامادی
خــوش ســیما و خانــهآینــده بــرای او صحبــت
میکنــد .هــر چــه دختــر بزرگســالتر باشــد این
مــوارد کمتر جلــب توجهــش را میکنــد و کمتر
انجام میشــود ،چه خود او چیزهایی از سرشت
وهمــی و غیر واقعــی زندگی از ســایرین شــنیده
اســت .»...برای خانــم «کالرا رایــس» نیز مانند
تمــام مســافران و ســیاحان اروپایــی در ایــران،
ازدواجهــای دختران کم ســن و ســال کــه بواقع
هنــوز کودک بودند ،در نوشــتههایش مورد توجه
قرار گرفته است و به آن پرداختهاند.
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خــود جلب کــرد ه اســت بیتوجهــی و بیعالقگی
مردم ایران به تولد نوزاد دختر نسبت به پسر است
و بعد از آن ،شوهر دادن کودکان دختری که هنوز در
روزگار کودکی خود به سر میبرند.
مادرهراسانازطالق
در ابتــدای ایــن بخــش خانــم کالرا رایــس
اینچنین نوشــته اســت...« :آورنده خبــر تولد یک
نوزاد(دختر) با ترس و لرز به سوی پدر او میرود.
پیــک هیچ انعامی نمیگیرد و مطمئن اســت که
با او بد رفتاری هم میشــود .در این حال مادر نیز
از سرنوشــت خویش هراسان است .احتمال دارد
شوهر او را طالق دهد و مسلم است که خشمگین
و نومیــد خواهد بود .»..چنیــن برخوردهایی را در

