زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺰﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ
روی آوردﻧﺪ

ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ؛ ﺗﻌﺰﯾﻪ ﭼﺮﺧﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻌﺰﯾﻪ زﻧﺎﻧﻪ .ﻋﮑﺎس :ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه
ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی ،ﻋﺼﺮ ﮔﺬار از ﺳﻨﺖ ﻫﺎ و آﻏﺎز ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﺗﺤﻮﻻت،
اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻋﺎﻣﻪ از ﭼﺎرﭼﻮب دﯾﻨﯽ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻼی آداب و رﺳﻮم ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .در اﯾﻦ دوره ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ،آداب و رﺳﻮم و اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ و دﯾﻨﯽ ،ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ورود آﻧﺎن ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮد و زﻧﺎن ﻣﺬﻫﺐ و اﺟﺮای آداب و رﺳﻮم
ﻣﺬﻫﺒﯽ را دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﮔﺮﯾﺰ از ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻣﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ زﻧﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع« ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در آﯾﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻋﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮی »و ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ زﯾﻨﺐ
اﺳﮑﻨﺪری ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ،دﯾﺮوز ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،اﺳﮑﻨﺪری اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﯾﮏ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﺑﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن داﺷﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده و ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺗﺎرﯾﺦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و آداب و رﺳﻮم ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد .آداب و رﺳﻮم ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ،در ﻗﺮن ﭼﻬﺎر و در زﻣﺎن دﯾﻠﻤﯿﺎن رﻧﮓ ﺗﺎزه
ای ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی و ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ.
در دوره ﻧﺎﺻﺮی ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ورود زﻧﺎن ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮد
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد،
ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺛﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺟﺪی ﺑﻪ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺳﻨﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﺳﮑﻨﺪری در اداﻣﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :زﻧﺎن ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ روﺷﻨﮕﺮی و ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛
آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ازدواج در ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در اﯾﻦ دوره
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﺑﺮای ورود زﻧﺎن ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع وﺟﻮد داﺷﺖ؛ زﻧﺎن ،اﺑﺰاری در دﺳﺖ ﻣﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺣﻖ ﺣﺮف زدن
ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .دﺧﺘﺮان از  7ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽ زدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎز
ﺑﻮدﻧﺪ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ در اﻧﺪروﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ دوره« ﺑﯽ ﺑﯽ ﺧﺎﺗﻮن اﺳﺘﺮآﺑﺎدی »ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻر را ﺑﻪ ﺑﺎد اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺮﻓﺖ .او ﮐﺘﺎب« ﻣﻌﺎﯾﺐ اﻟﺮﺟﺎل »را
در ﺳﺎل  1309در ﺟﻮاب ﮐﺘﺎب« ﺗﺄدﯾﺐ اﻟﻨﺴﺎء »ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در ﻣﯽ آورد و در آن از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
زﻧﺎن اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ را دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن دردﻫﺎ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ
وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :زﻧﺎن اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ و آداب و رﺳﻮم دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ را دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن دردﻫﺎ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺸﻦ ﻣﯿﻼد ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( ،ﻧﯿﻤﻪ
ﺷﻌﺒﺎن ،ﻗﺮﺑﺎن و ﻓﻄﺮ از دوره ﻧﺎﺻﺮی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .در اﯾﻦ دوره ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﭼﻮن ﻧﻮروز ،ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

در اﯾﻦ دوره اﺟﺮای آﯾﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﮑﯽ از وﺟﻮه اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﺑﻮد
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ دوره اﺟﺮای آﯾﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﺷﺮﮐﺖ
در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﮑﯽ از وﺟﻮه اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﺑﻮد .ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺖ در اﻋﯿﺎد و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت از ﻣﻨﺠﻼب ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺎی ﻣﮑﺮر و ﻣﺮﻫﻢ دردﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻮد و ﺣﮑﻢ ﺷﺎه ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن درﻫﺎی آزادی را داﺷﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت اﯾﻦ دوره ،زﻧﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﻮن ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و ﺷﻬﺎدت ﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺷﻮری ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻏﺬا و ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻋﺪس ﺑﻮ داده ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﮏ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮان ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه از ﺳﺮدﺳﺘﮕﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻌﺰﯾﻪ زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻮد
اﺳﮑﻨﺪری در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آن ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺑﻮد .در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻌﺰﯾﻪ ﻗﺴﻤﺖ زﻧﺎن را ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻃﻨﺎب ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﺄﻣﻮران دوﻟﺖ ،روﺑﻨﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﮔﺎه زﻧﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﭼﻮن ﻣﺮدان ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ
از دﺧﺘﺮان ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم« ﺷﺎه زاده ﺧﺎﻧﻢ »ﯾﮑﯽ از ﺳﺮدﺳﺘﮕﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آن ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎص داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺮاﺳﻢ روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﺎن زن« ﻣﻼ»
ﯾﺎ« آﺧﻮﻧﺪ »ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﺎن ﯾﺰدی در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم از ﺷﻬﺮت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و اﯾﺎم ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( و
ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺐ ﻫﺎی اﺣﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ،زﻧﺎن ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺮآن و ﺣﻀﻮر در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ
ﻋﺰاداری ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .زﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ و ﺷﺮﮐﺖ در آﻧﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﺎم و ﯾﺎد ﺷﻬﺪای دﯾﻦ ،راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از
ﭘﯿﻠﻪ اﺳﺎرت و ﻇﻠﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺷﻬﺪای اﺳﻼم ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ درس اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺻﺒﺮ ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ.
اﺳﮑﻨﺪری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در زﻣﺎن اﻋﯿﺎد ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوران ﺳﻮﮔﻮاری ،زﻧﺎن ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺮور و ﺷﺎدی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .از
دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺳﻢ آﻧﻬﺎ ﮐﻠﻮخ اﻧﺪازان 27 ،رﻣﻀﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل روز ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و زﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺸﻦ و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺟﺸﻦ ﻣﯿﻼد ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری ،از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری
زﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻘﺎره ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ راه ﻣﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺎﺷﻖ زﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ درﺑﺎر ﺷﺎه ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و از زﻧﺎن درﺑﺎر ﻫﺪﯾﻪ ای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺨﺖ دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن زودﺗﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮐﺜﺮ ﻧﺬرﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﺮای ازدواج ،ﺑﺎرداری و ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﺑﻮد
اﺳﮑﻨﺪری در اداﻣﻪ ﮔﺮﯾﺰﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :رﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرت ،اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻧﺬر ﮐﺮدن و
ﻧﺬری دادن از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮﯾﺰﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ زﻧﺎن در ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی ﺑﻮد .رﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺖ و ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﻣﮑﻪ زﻧﺎن از
ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺪارک ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ دوره ﺗﻨﻬﺎ« ﻧﻮاب ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﺷﺎه »ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺑﺮود .ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺑﻼ از دﯾﮕﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎی زﻧﺎن
ﺑﻮد .ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ،زﻧﺎن از  15روز ﻗﺒﻞ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﯾﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﻧﺬر و ﺣﺎﺟﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺸﻬﺪ و ﻗﻢ ﻧﯿﺰ از ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای آن ارزش ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .اﮐﺜﺮ ﻧﺬرﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﺮای ازدواج،
ﺑﺎرداری و ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﺑﻮد .زﻧﺎن ﮔﺎه ﺧﺎک اﻣﺎﻣﺰاده را ﺑﺮای ﺷﻔﺎ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺎﺟﺐ ﺧﻮد ،ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﺮﯾﺰﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ زﻧﺎن ﻧﺬر و ﻧﺬری دادن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﺬری ،ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺬری ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ؛ آش ﺷﻠﻪ ﻗﻠﻤﮑﺎر ،ﺣﻠﻮا و ﺳﻤﻨﻮ ﺑﻮد .اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﻧﺎن
ﻣﺘﻤﻮل و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺸﻬﻮر اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ وﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در آﯾﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،ﻣﺮﻫﻤﯽ ﺑﺮ دردﻫﺎ و ﻋﻘﺪه ﻫﺎی ﺣﻘﺎرت و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
اﺳﮑﻨﺪری در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن راﻫﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج ﺑﻮد .در ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ ﭘﺎ را از داﯾﺮه ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در آﯾﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻧﺬر و ﻧﯿﺎز ،ﻣﺮﻫﻤﯽ ﺑﺮ
دردﻫﺎ و ﻋﻘﺪه ﻫﺎی ﺣﻘﺎرت و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎ و ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ،
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در اﺷﺘﯿﺎق آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی ﺑﻮد.
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