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زمان تولد یک نوزاد دختر در تاریخ ایران میتوان
یافت تا جایی که سیاحان اروپایی نیز به آن توجه
زیادی داشتهاند.
نامزدکردناطفال
«ژان تاورنیــه» از جهانگــردان فرانســوی کــه در
زمــان صفویــه بــه ایــران ســفر کــرده بــود دربــاره
ازدواج در ســنین پاییــن در آن زمــان مینویســد:
«...ایرانیــان عادت دارند اطفــال خود را خیلی زود
نامــزد میکنند .یعنی از ســن هشــت نه ســالگی و
گاهــی زودتــر .امــا ارامنــه (در ایــران) از آنهــا زودتر
بــه این کار اقدام مینمایند .از پنج ســالگی پســر و
دختــر را تزویج کرده و از همان وقت در یک بســتر
میخواباننــد .»...اما از میان این اروپاییان پزشــک
مخصــوص ناصرالدیــن شــاه «یاکوب پــوالک» در
کتاب خود اطالعات بسیار دقیق و جالبی را در این
مورد آورده است.
صیغهدرسن 10سالگی
وی مینویســد ...«:در ایــران پســر بچــه در چهارده
سالگی بالغ میشود .هرگاه وی از خانواده معتبری
باشــد در حدود شانزده یا هفده سالگی و گاهی نیز
در  10سالگی ،بزرگترها برایش یک زن قراردادی که
صیغه میشود ،میگیرند...تازه هنگامی که کسب
و کاری پیــدا کرد و به ســن رشــد واقعی رســید ،وی
بــه ازدواج واقعــی عقدی با دختــری از خانوادهای
محترم یا دختر عمویش یا یکی از شاهزاد ه خانمها
یدهد»...
تن م 

 14سالتفاوتپدرباپسر
یکــی از ایــن مــوارد که دکتــر پوالک در نوشــتههای
خود به آن اشــاره میکند شــاهزاده سیفاهلل یکی
از پســران فتحعلیشــاه بود ،به صورتی که سن این
پدر با پســرش بیش از چهارده ســال با هم تفاوت
نداشــته اســت که بهعنوان یکی از عجایــب روزگار
در وقایع شــهر ثبت شــده اســت .ایــن نمونهها در
تاریخ کم نبودهاند و حتی متأسفانه در روزگار ما نیز
هرگزگاهیچنینخبرهاییشنیدهمیشود.
ازدواجدختر 10سالهبامرد 70ساله
نکتــه جالــب دیگری که دکتــر پــوالک از آن روایت
میکنــد ازدواج دختــران کــم ســن بــا پیرمــردان
اســت ...«:مردانی که در آســتانه هفتاد سالگیاند،
دختــر بچه  10ســاله را بــه زنی میگیرنــد ،بیآنکه
عمل آنهــا جلب توجه خاصی کند یــا یاوهگویی را
باعث شــود .عکس آنچه گفته شد بسیار به ندرت
رخ میدهد .یعنی مرد جوان شــانزده ســالهای به
سهولت یک عاقله زن بیوه را نمیگیرد ،مگر آنکه
مالحظــات خانوادگــی ،صنفی یا مالــی در مدنظر
باشد».
انتخابنامزددرزمانتولد
از دیگر ســیاحانی که در زمان مظفرالدین شــاه به
ایران ســفر کرده بــود« ،هانری دالمانی» اســت که
وی نیــز دربــاره شــتاب والدیــن ایرانی بــرای تأهل
فرزندانشــان اینچنین نوشته اســت ...« :والدین در
تأهل فرزندان خود شتابی دارند و به محض اینکه
ســن آنهــا به مرحلــه تأهل برســد ،آنهــا را وادار به
ازدواج میکنند و غالباً در ســن ســه یا چهار سالگی
برای آنها نامزدی معین مینمایند .مخصوصاً در
خانــواده ســلطنتی در موقع تولد کــودک ،نامزدی
برای او انتخاب میکنند.»...
عوارضازدواجقبلازبلوغ
بهنظر این سیاح فرانسوی ازدواجهای قبل از بلوغ
مانع رشــد طبیعی دوشیزگان میشــود و بواسطه
فشار خانهداری و تعدیات شوهران که زنان را ملک
مطلــق خود میداننــد ،غالباً ناراحتی و مشــکالت
روحــی و روانی در زنــان به وجود میآورد و نشــاط
جوانــی را از آنهــا گرفتــه و خیلــی زود بــه ضعف و
فرسودگی میرساند .این نظر دقیقاًیکی از مسائلی
اســت که امروز روانشناسان آن را از عوارض ازدواج
زودهنگامدخترانمیدانند.
دخترپیرکمتردیدهمیشود
در بخشــی دیگــر از نوشــتههای دالمانــی آمــده
اســت...«:معموالً دختــران را در ســنین  11و 12
ســالگی به شــوهر میدهند و پســران را در  16یا 17
سالگی وادار به ازدواج مینمایند و گاهی هم اتفاق
میافتد که بواســطه طمع و سودپرســتی دوشــیزه
کوچکــی را بــه مــرد ســی ســالهای میدهنــد ...در
ایــران دختر پیــر کمتر دیده میشــود ،زیرا دختران
به محض اینکه به سن بلوغ میرسند باید ازدواج
نمایند و به مقام مادری برســند و اگر زیاد در خانه
بمانند ،دیگرانبانظرحقارتبهآنهانگاهمیکنند.
بنابراین دختران جوان پیوسته در این فکر هستند
که با پسر جوانی ازدواج نمایند»...
دخترایرانیزرنگوبشاش
کالرا رایــس نیــز همانطــور کــه اشــاره شــد در
نوشــتههای خود بــه موضوع چگونگــی وضعیت
زندگــی دختــران در ایــران اشــاره کــرده اســت ،به
نظــر وی زمانــی کــه دختــر ایرانی بزرگ میشــود
اگر ســالم بوده و خوب تغذیه شــده باشــد زرنگ و
بشاش خواهد بود ،با ســایر کودکان بازی میکند و
توگوهای دختران بزرگتر گوش فرا میدهد.
بهگف 
لبــاس و پوشــش دختران نیــز مورد توجــه این زن
اروپایــی قــرار گرفته اســت و شــرحی از آن البته در
مقایسه با دختران انگلیسی میدهد که جای تأمل
دارد.
دخترانیباگیسوانیبافتهشده
وی اینچنیــن توصیف کــرده اســت( ...«:دختران)
احتمال دارد لباسهای زیبایی داشــته باشــند ،اما

بهطــور کلی به ســر و وضع کــودکان ایرانی توجهی
نمیشود .با گیسوانی که با دوازده رشته بافته شده
و بــه ندرت شــانه و دوبــاره بافته میشــود و چارقد
چیتی که بر سر اوست و مدام سر میخورد ،داشتن
زیبایی و ظاهری آراســته مشــکل است .این حالت
را بــا گیســوان کوتــاه و روبانی گرهدار و زیبا مقایســه
کنید(منظوردخترانانگلیسیاست)».
بازیباعروسکهایدستساز
در بخشــی از نوشــتههایش خانم رایس بهصورت
بدبینانــهای که البتــه چنــدان هــم دور از واقعیت
نیســت اشــاره بــه چگونگــی وضعیــت تعلیــم و
تربیــت دختــران و اســبابهای بازیها آنهــا کرده
و مینویســد ...«:دیدهایــم کــه برخــی از دختــران
ایرانــی بهگونــهای خیالی با عروســکهای دســت
ساز و خانگی بازی میکنند ،اما برای تفریح خاطر،
سرگرمی یا آموزش آنها کاری انجام نمیشود .این

تعریف میکند ...«:زمانی که به خانه بازمیگردند،
ســینیهای شــیرینی و بیســکویت و لبــاس وارد
میشود که هدایایی از جانب داماد است .احتمال
دارد دختر بچه بپرسد اینها برای چیست که پاسخ
نادرستی به او میدهند یا حقیقت را به او میگویند.
در مورد دوم که حقیقت را برای او فاش میسازند
اعتــراض میکنــد« :نمیخواهــم عروس شــوم»،
«من به درد شوهر کردن نمیخورم» و از این قبیل
حرفها میزند .هیچگاه آرزو و نظر او پرسیده و در
نظرگرفتهنمیشود»...
آوردنمثالتانوشتنازمشاهدات
یکــی از ویژگیهــای نوشــتههای کالرا رایــس
همانطور که قبالً هم به آن اشــاره شــد ،این است
کــه وی در هنــگام نوشــتن از چگونگــی وضعیــت
مردم ایران در آن روزگار ،مثالها و شــواهدی را نیز
میآورد که خود به عینه از نزدیک شاهد آنها بوده

معمو ً
ال دختران را در سنین  11و  12سالگی به شوهر میدهند و
پسران را در  16یا  17سالگی وادار به ازدواج مینمایند و گاهی هم
اتفاق میافتد که بواسطه طمع و سودپرستی دوشیزه کوچکی را به مرد
سی سالهای میدهند ...در ایران دختر پیر کمتر دیده میشود ،زیرا
دختران به محض اینکه به سن بلوغ میرسند باید ازدواج نمایند و به
مقام مادری برسند و اگر زیاد در خانه بمانند ،دیگران با نظر حقارت به
آنها نگاه میکنند .بنابراین دختران جوان پیوسته در این فکر هستند که
با پسر جوانی ازدواج نمایند...

ی و انــواع بازیهایی که در
مورد را نیز با اســبابباز 
دسترس کودکان انگلیسی است ،مقایسه کنید»...
بیاطالعیمادرانازتربیتکودکان
در ادامــه توضیــح میدهــد کــه دختــران در ایران
هرگز تعلیــم و تربیت نمیبینند و مــادران ایرانی
از امکانــات تربیتی کودکان هیــچ اطالعی ندارند و
از روانشناســی بیخبر هستند و کســی به آنها برای
پرورش و تربیــت فرزندانش کمک نمیکند .مادر
میگــذارد فرزنــدش هر طــور که پیش آمــد بزرگ
شــد .حتی بعد ازدواج نیز شــوهر و مادر شــوهر به
ضرب تازیانه شخصیت آن دختر را شکل میدهند
که در نتیجه احتمال دارد آینده فرزند این دختر نیز
همانند زندگی خودش شود.
ورودکودکبهزندگیزناشویی
کالرا رایــس به شــکل قابــل تأملی چگونگــی ورود
اجبــاری یــک دختر بچه بــه زندگی زناشــویی را در
نوشتههای خود اینچنین دردناک آورده است...«:
هنگامــی که دختری به ســن هشــت یا نه ســالگی
میرســد و گاه زودتــر از آن ،ســر و صــدا و هیجــان
زیادی به چشــم میخورد ،لباسهای نو میخرند
و بهطور کلــی همه چیز حال و هوای اســرارآمیزی
بــه خود میگیــرد .آن وقــت زمان رفتــن به حمام
عمومی که خیلی طول میکشد فرا میرسد»...
بردنبهحماموبستنحناوبافتنموها
ماجــرای ایــن گونــه بردن دختــر بچه بــه حمام با
همراهــی زنان فامیل و همســایهها ،نشــان از آغاز
گرفتن تصمیمی برای آن دختر بوده است .در این
مراسم نه تنها مادر و دختر که زنان و دختران دیگر
نیــز بــا آنها به حمــام میرفتند .دســتها و پاهای
دختر را حنا میبستند و گاه نقشهای ماهرانهای بر
پایش میانداختند .موهای او را نیز حنا میبستند
و به زیباترین شــکل ممکن از فرق ســر تا پشت به
چندین رشــته میبافتند ،آنطور که توجه همه بر
دختر متمرکز میشــد و ســر و صدا و شور و هیجان
بســیاری به وجود میآمد .در حمام به غیر از اقوام
دختر تعداد زیادی زن و بچههای دیگر هم بودند و
متوجه میشــدند که آن دختر یک عروس است و
قرار است برای وی خواستگار بیاید.
«نمیخواهمعروسشوم»
خانــم رایس چگونگی ادامه این ماجــرا را اینطور
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است ،چنانکه بهصورتی کامل به تمام موضوعاتی
که درباره ازدواج در سنین پایین و عدم عالقه دختر
به این مسأله و اعتراضهای وی در کتابش آورده،
پرداختهاست.
«میخواهمعروسشوم»
برای نمونه این بانوی انگلیســی از رفتن به مجلس
عروســی تعریف میکند که عروس دختر بچهای 10
ساله بوده و فریاد میزده است که نمیخواهد ازدواج
کند...«:هنگامی که به مجلس رسیدم بالفاصله مرا
بــه اتاقی بردند که زنان بســیاری در آن بودند و شــور
و هیجان ســر و صدای زیادی بــه راه انداخته بودند...
بســیاری از آنها تنهــا به عروس ،بچهای نــه بزرگتر از
ده ســال توجــه داشــتند ،هر چنــد میگفتنــد دوازده
ســاله اســت .عروس فریاد اعتراض برداشته بود که:
«نمیخواهم عروس شوم ،میخواهم مدرسه بروم،
عروس نمیشــوم» بهگفتههای او هیچ توجهی نشد
و خویشــاوندانش به سوی او رفتند تا آخرین مراحل
آرایش او را انجام دهند»...
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