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  چكيده
و  ،توسعة علـوم  افكار، عطفي در بيداري ةنقط ناصري در تاريخ معاصر ايران عصر

. رود شمار مي به ،هاي عمومي و به تبع آن گسترش فعاليت ،نوينهاي  رسوخ انديشه
بهـره   بـي آفريني درخور توانـايي خـود    نقشبا اين حال زنان همچنان از حضور و 

امكان بروز  تر كمو نيز ديني  ،كه بنا به داليل تاريخي، فرهنگي، سياسي آنان. اند بوده
هـاي   هـاي فرهنـگ مـذهبي و سـنت     جتماعي داشتند، با ورود به عرصـه و ظهور ا
گستردگي و از هاي مذهبي  ها و آئين سنتدر اين دوره . آفرين شدند نقشاجتماعي 

فرهنگي،  وانعرغم م  بهكه و همين امر به زنان فرصتي داد  فراگيري برخوردار شدند
ها نقشي  محدوديتابله با و گذشته از مق دشونوارد اين عرصه  به و مذهبي ،تمدني

ر د آنـان آفريني زنـان و اثرگـذاري    نقش. كننددر بسط و توسعة مراسم مذهبي ايفا 
 درخـور از مسـائل   ،هاي بعـدي  ويژه در ايام محرم و بسط آن در دوره  به ،فولكلور

ويژه در زندگي  بهمردم،  ةدر نگرة حاكم بر انديشزنان كه . توجه در اين دوره است
آمده براي حضـور   هاي پيش شدند از فرصت مي دوم شمرده ةعنصري درج ،شهري
هـا و   آئـين و اجراي برخـي از   ،تشكيل، مديريت بهو  ندآفريني استفاده كرد و نقش

ها  راستي چه ميزان در اين حوزه توفيق يافتند و از چه راه بهكه  اين. ندمراسم برخاست
ات حضورشان چه بود، در اين مقال به و ابزارهايي در اين راستا ياري جستند و تبع

 اساس رويكرد مقاله آن است كـه زنـان بـا برگـزاري مراسـم     . شود بحث گرفته مي
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بـر  دادن  نـذري تعزيـه و   رگزاريو نيز با بيا تأمين مخارج آن ها  سوگواريمحرم و 
هايي را  بازنگريهاي  كه زمينه چنان، نددضرورت حضور اجتماعي خود مهر تأييد ز

  .ها فراهم ساختند ينئمردانه به آ در نگاه
عهـد  خـواني، نـذري،    ها و مراسم مـذهبي، تعزيـه، روضـه    آئينزنان،  :ها واژهكليد
  .ي، باورهاناصر

  
  مقدمه. 1

خصـايل فرهنگـي،   . مرز و بـوم دارد اين هاي شادي و سوگواري ريشه در فرهنگ كهن  آئين
بخشـي از آن در   اي محكـم دوانـده و   هـا اسـتمرار ريشـه    قرن يو ملي ايرانيان در ط ،هنري
يي هـا بردن بـه معنا  پي. اي است، نمود پيدا كرده است ة هر جامعهآئينكه  ،هاي گوناگوني آئين

چندان آسان نيست، اما از رويكردها و باورهـاي   نهفته است يك جامعههاي  سنتكه در دل 
مراسم سـوگواري و عـزاداري در فرهنـگ ايـران اسـالمي از ايـن دسـت        . آن حكايت دارد

بـا ورود   ،همراه بوده و در عهـد ناصـري  هايي  تاريخ با فراز و نشيب يهاست كه در ط سنت
ورد نظر است عزاداري در اين تحقيق مچه  آن .زنان به اين عرصه، شمايل جديدي يافته است

  .است دورة مزبورن آن در كرد ايرانيان در ايام محرم و جايگاه زنان در بسط و نهادينه
اي  عزاداري در مفهوم كالن خود، با همة ابعاد و زوايايي كه دارد، در ميان ايرانيان سـابقه 

ي امور دردنـاك و  سوگواري برادر ميان ايرانيان باستان ، اسالم زترديد پيش ا بي .ديرينه دارد
پـس از  و گويي اين امر با طبع غريزي آدمـي سرشـته اسـت، امـا      شده انجام ميها  مصيبت

با مرور  ؛هاي اسالمي يافت ها و ارزش پيوند عميقي با سمبل به ايران اين سنت ورود اسالم
صـورت گرفـت،    گونـاگون اعتقادي مـردم در منـاطق    هاي تحوالتي كه در گرايش با زمان،
د و يا مسلمانان براي پيشبرد اهـداف خـود از   شها  برخي سنت نشينجاهاي اسالمي  ارزش

كـه تعزيـه    ها شكل اسالمي به خـود گرفتنـد   آئينمراسم و در نتيجه بهره بردند، ها  آئيناين 
  .هاست سنتيكي از اين 
فـراز و فرودهـاي   مذهبي ايرانيان پس از اسالم تا عهد قاجار ـ  مليهاي  آئينو ها  سنت

هـاي   آئـين  نـد و بوية شيعي بر مسند قدرت سياسي تكيـه زد  آل؛ از زماني كه ندبسياري يافت
ايـن   و وارد عرصة حيات اجتماعي كردنـد تـا زمـان صـفويان     ندشيعي را رسميت بخشيد

مذهب رسمي  منزلة در اين دوره با اعالم تشيع به .ندمختلفي تداوم يافتهاي  به شكل ها سنت
ز هر زمان ديگري احياي آداب و سنن در دستور كار قرار گرفـت، امـا در همـة ايـن     بيش ا
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كه در زمان قاجار و در پي  اينتا . كرد مي آفريني آنان بود كه خودنمايي نقشمردان يا  ،ادوار
هاي  ورود زنان به صحنههاي  تدريج راه بهتحوالتي كه در نگرش حاكميت و مردم پيدا شد، 

الشعاع  تحتكه تا حد بااليي قبح فعاليت آنان را ها  يكي از اين عرصه. داجتماعي گشوده ش
زنـان در دورة  . مـذهبي بـود  هـاي   ي در عرصـة سـنت  آفرينـ  نقـش داد حضـور و   مـي  قرار

جديـدي پيـدا كـرده بـود،     هاي  كه در پي سفر به كشورهاي اروپايي دغدغه ،شاه  ناصرالدين
 ،در اين دوره. كنندعاشورايي خودي عرضه  هاي داشت سنت پاسفرصتي يافتند تا در پرتو 

زنان با شركت و مشاركت در عزاداري و تعذيه و نيز در مراسم مذهبي هم به صحنه آمدند 
بنابراين، شناسايي و كشف چرايـي و   .ياري رساندند مراسم ماندگاري و توسعة آنبه و هم 

تاريخ زنان در اين دوره آفريني زنان در آداب و رسوم محرم از نقاط برجستة  چگونگي نقش
ة مسـئل طـرح  . طور متمركز در اين زمينه صورت نگرفته اسـت   تحقيقي به است كه تاكنون

، عامـل اصـلي   تـرين مفـاهيم در ايـن دوره    تـرين و حسـاس   يكـي از اصـلي   منزلـة   به ،زنان
مراسم مذهبي در اين دوره به كمال رسيد كه  آن ديگر مسئلة اين نوشتار است و گيري شكل

بنابراين، كوشـش شـده   . نقشي تكميلي داشتند ترديد زنان در اين كمال سهمي بسزا و بيو 
دهـد، در نظـر    نوعي از جهد و توجه زنان در اين ايـام خبـر مـي    همة ابعادي كه به كهاست 

البته روشن اسـت كـه    ؛دشوبررسي  آنانو فرايند فكري  گرفته شود و نقش مرئي و نامرئي
است كه گاه از تصوير كامـل  هايي  مده در اين مقال بر اساس دادهآهاي  و تحليلها  توصيف

  .دنگشاي مي فراروي مخاطب را ند، اما در عين حال تا حد بااليي فضاي جديديا مدعا ناتوان
  

  داشت محرم در عهد ناصري سوگواري و بزرگهاي  آئين .2
با وجود استبداد كه در ابعاد مختلف انعكاس يافته بود، شاهد فوران  ،ناصري سالة 50دورة 

بود و حـال  ه كردها بود كه از زمان ديلميان تا زنديه بستري توأم با نوسان را فراهم  اين آئين
اجتماعي و اقتصـادي   ـ بحران سياسي. نوبت آن بود كه در باالترين شكل ممكن تجلي يابد

و عالوه بر جنبة معنوي و تقويت  كرد ها كمك رش اين آئيناين عصر بيش از پيش به گست
كردن موقتي  فراموشعاملي براي  ها بوده است، كه بعد اصلي آن در تمامي دوره ،مداري دين

هاي ناشي  نامرئي در انتقاد از اوضاع نابسامان و عقده زبان گرفتن موقتي ناديده ها و گرفتاري
  .از ظلم بود

شده و غيـر قابـل اغماضـي را در     تثبيتجايگاه  ،ويژه در ايام محرم به ،مراسم سوگواري
مجالس . حيات عصر ناصري باز كرده و يكي از وجوه اصلي زندگي آنان را تشكيل داده بود
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مورد وفور   بهكه در اين ايام  ،و اين قبيل اعمال ديني ،خواني، زيارت روضه وعظ، سوگواري،
در بـازكردن   و گرفت صورت ميگاه به صورت استقاللي  از جانب زنان ،توجه قرار داشت

برخـي   ؛ همچنـين كرد بستي كه در پس آن محبوس بودند، كمك مي نقطة كور و ويراني بن
حـداقل  اسـتيفاي  اي را كه مـانع   توانست درهاي بسته كه مي بودكليدي  شاهحكم در مواقع 
عالوه بر بعد مذهبي و اعتقـادي   ها اين آئين پاداريبر. ، يعني آزادي بود، بگشايدشان حقوق

و سرگرمي  ،آموزي كه در اولويت قرار داشت داراي ابعاد آموزشي، تعليمي، اخالقي، عبرت
مرهم براي دردهايي بود كه آن را به دوش مثابة كاراترين  به ،نظر از همة اين ابعاد صرف ؛بود
توانست  ها نمي هيچ مكان و زماني بهتر از اين اوقات و بهتر از مساجد و حسينيه. كشيدند مي
هـاي اسـارت سـردادن را     و آزادانه فريـاد عقـده   ،كردن زمزمهمجال آزادانه گريستن،  آنانبه 

هـا و   زاده ن در مساجد و امامسيل حضورشاموجب اين امر از داليل محكمي بود كه  .بدهد
مـردان و بـا شـوري    گـري   كـنش مراتـب بـاالتر از     بـه كـه  شد ها  هاي برگزاري آئين نمكا

نكتـة قابـل تأمـل     .مؤيد اين مطلـب اسـت  خوبي  بهمكتوبات اين دوره  .ناشدني بود وصف
هـاي   واسطة جنـبش   به ،يگر روشنگيري كه در زمينة  تحوالت چشم رغم بهست كه جا اين
سرازيرشـدن   اي در مقدمه منزلة عهد ناصري نيز به و ،وقوع پيوست در دنيا به ،خواهي اديآز

تنها خارج نشد،  نهاز چهارچوب ديني خود  افكار جديد در ايران مطرح شد، اعتقادات عامه
ويـژه در   بـه . هاي مذهبي انجاميـد  بلكه با تقويت و خالقيت در آن به اعتالي آداب و سنت

هـاي   رنده در توسـعة آئـين  ب كننده و پيش نقشي تعيينكه  ،نيمي از اجتماع منزلة  به ،ميان زنان
گيري در برپـايي   شان در اجتماع، تأثير چشم با وجود جايگاه متزلزل ،عاشورايي ايفا كردند و

  .هاي مربوط به اين ايام داشتند و بسط آئين
تـوان از   مـي  ي مـذهبي را ها  آئين برقراري و) ع(  بيتتوجه و عالقة شاه به خاندان اهل 

نـزد   ،با اين حـال . شمار آورد در اين دوره به اين آئين بسط و گسترش عوامل تأثيرگذار در
اي بـراي   هـاي اعتقـادي، بهانـه    نظـر از جنبـه   صـرف  ،ها شاه و ميان طبقات اشرافي اين آئين

 ام بودي براي جلب قلوب عدار دينطور تظاهر به  دادن شكوه و جالل سلطنت و همين نشان
ميان اعيان   ويژه در ايام سوگواري محرم رقابت به ).240: 1369الگار،  ؛107: 1363ريه، وفو(

 كيفيـت مراسـم مربوطـه    حتي گـاه موجـب تنـزل   د و كر جلوه مي تر بيش و رجال مملكت
خـواني بـراي    روضههاي معنوي و عزاداري اين مجالس از بين رفت و  كم جنبه كم« .شد مي

 شاه .)408 /1 :1386مستوفي، ( »ديد و بازديد و براي توده وسيلة سرگرمي شداعيان وسيلة 
بـراي تولـد و    داشت و برقراري مراسـم  ابراز مي )ع(  معصومآستان امامان  هارادت خاصي ب
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 طـي . كـرد  هـاي هنگفتـي را صـرف آن مـي     انداخت و هزينـه  نمي شهادت ايشان را از قلم
ي تعزيه ترتيب داده بود كه هـر  ربرقرا برايمكان را  300 -  200بين  1280 -  1274هاي  سال

هـاي   تماشـاخانه سـفر فرنـگ    بازگشـت از  پس ازوي . داشتنفر  30كدام ظرفيتي برابر با 
مـوج   هـر چنـد   ؛محلي براي برگزاري نمايش داد تأسيسدستور  اروپايي را الگو قرار داد و

در نتيجـه بـه همـت دوسـتعلي خـان       .دشـ آن  فعاليتمخالفت مردم و علماي دين مانع از 
قبـل از سـفر   . خواني كـرد  تعزيهرا تبديل به محل  جا آنالممالك، از رجال نامي دربار،   معير

 جا آنه كه پس از ساخت تكية دولت ب شد برپا ميخانة دربار در زير چادرهايي  تعزيهفرنگ 
شاه هر  .)77، 73، 71 :1386همايوني، (داشت ظرفيتي معادل بيست هزار نفر  وانتقال يافت 

. زد نشـين شـهر سـر مـي     هاي تعزيـه  يافت و گاهي به محله ساله در تكية دولت حضور مي
نگاشـت كـه شـامل     مجالس حسينيهكتابي به نام  ،از عالمان اين دوره ،محمدرفيع طباطبايي
اميركبير نيز توجه زيادي به تعزيه داشت و برخـي شـعرا را   . داري است مطالبي دربارة تعزيه

 ).127 ،63 :همان(كرد  در سرودن اشعاري براي تعزيه تشويق مي
 بـراي كـه   عاشورايي مختلف مراسم شناس، در به تبعيت از شاه آئين ،مردم در اين دوره

نيات با  د،ش داشت ياد و منزلت ايشان و يارانش برگزار مي گراميمقام سيدالشهداء و  تعظيم
و آمـوزش دينـي بـا     ،به ثواب اخـروي، كسـب فـيض    مقدس چون طلب آمرزش، وصول

 شـده شـان   يافتند و دغدغة برگزاري آن بخش مهمي از زندگي مي زدني حضور مثالشوري 
مسكني براي دردهـا و آالم، دوايـي   گفته،  پيشعالوه بر نيات  ،ها را مردم اين آئينالبته  .بود

نـده بـراي   و زبـاني برّ  ،براي اوقات فراغـت اي  ، مشغلهكردن موقتي مشكالت فراموشبراي 
در اين ماه، ظاهرشـدن زنـان و    .دانستند كردند مي بيان بيدادي كه با آن دست و پنجه نرم مي

ها فضاي شـهر را بـه    و حسينيه ،ها، مساجد هاي سياه و حضورشان در تعزيه مردان در لباس
مخـارج هنگفتـي را از خريـد لبـاس تـا تشـكيل        در اين راهها  آن .كرد مياي متفاوت  گونه

هـا تجمـع    هـر روز چنـد سـاعتي را در كنـار خيابـان     . كردنـد  حسينيه و نذري پرداخت مي
طـي  در طي عزاداري گـاه اعمـال افرا  . اي مشخص براي عزاداري بروند كردند تا به نقطه مي

  .زد خصوصاً از مردان سر مي
انـد،   رفتند كه سر خود را شكافته و غرق خون شده به تماشاي كساني مي ،زن و مرد ،مردم

دستة ديگر بدن خود را سوراخ كرده طپانچه گذرانيده، برخـي سـينة خـود را قفـل كـرده،      
فتـاده، دوش  بعضي خود را تا كمر برهنه با زنجيرها مثل چادر دوال چارپادار به جان خود ا

  ).93 -  90 :1346سياح، (زنند  و پشت خود را سياه كرده، جمعي سنگ به سينه مي
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اصرار و مداومت مردان و زنان بر عقيدت كه  اين عالوه بر ،سياح با نقل اين مطالب
ر نقد دكشد، به نحوي نيز سعي  مي تصوير بهمذهبي خويش و انعكاس آن در مراسم را 

شان، خـود   دادن باورهاي مذهبي نشانبراي  ،مردم آن روزگار اعمال و حركاتي دارد كه
حضور زنان در تماشاي اين اعمال به معناي مهـر  كه  اين ضمن. كردند مي قيدرا بدان م

توانسـتند دسـت بـه ايـن      نمـي كه  اين زدند و با مي تأييدي است كه ايشان بدين مراسم
در مسير ايـن نـوع سـوگواري     وكردند  نمياعمال بزنند، خود را از تماشاي آن محروم 

  .گرفتند مي قرار
  

  محرمآفريني زنان در  حضور و نقش .3
 فعاليت براي زنان، حتي براي زنان بسـياري كـه در دربـار حكـومتي    هاي  محدوديت عرصه

كشـاند و   مـي  براي ابراز وجود يا حضور در جمـع هايي  را به دنبال فرصت زيستند، آنان مي
 »شـدند  مـي  در آن حاضـر ها  شد، جمعيت زيادي به خصوص زن مي بر پااي  هر جا تعزيه«
  ).424 /1 :1386مستوفي، (

ها پيش از آغاز محرم براي شركت در مراسم مربوط به اين ايام خـود را   زنان مدت
رفتند و از اول محـرم تـا    مي ها سياه به مغازهة براي خريد لباس و پارچ ؛ندكرد مي مهيا

پـس از آغـاز محـرم بـا شـور عـزاداري در مسـاجد،        . شـدند  مـي  پوش سياهآخر صفر 
يافتنـد و گـاهي بـا مختصـر غـذا و       تعزيه حضور مي گزاريهاي بر و مكان ،ها حسينيه
بتوانند در بهتـرين شـرايط كسـب فـيض      كهگشتند  اي به دنبال جاي مناسب مي قاليچه
ناسبي را از متمول و معروف از طريق خدام خود مكان مهاي  و حتي بعضي از زن كنند

كـردن   درسـت هاي محرم زنـان بـه    در شب). 267: 1366ويلس، (كردند  مي قبل نشان
هـاي خـاص ايـن مواقـع      و سـاير خـوراكي   ،چاي، قليان، نقل و نبات، عـدس بـوداده  

 ،ها تخمـه  در ميان اين خوراكي. كردند فروختند يا خيرات مي را ميها  آن پرداختند و مي
طي از آرد حبوبات با شيريني خشك يا آرد نخودچي يا مخلو(و قاووت  ،عدس بوداده

شد  زيرا عدس بوداده سبب زيادشدن اشك چشم مي ؛اي داشت ارزش ويژه) خاك قند
 مسـتوفي، (كردند  جاي شيريني از ميهمانان پذيرايي مي  و قاووت تنقلي بود كه زنان به

با سيني پر از عـدس   ،در تكية دولت كنيزان پس از ورود زنان آنان را). 405 /1 :1386
آزاد، (كردنـد   شان همراهي و سپس پذيرايي مـي  و برنج بوداده و چاي، تا مكان جلوس

 تر بيشزنان به مراتب  ،شد مي گزارهايي كه در تكية دولت بر در عزاداري). 414 :1377
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 ؛سوگواري جوش و خروش داشتند براياز مردان بر سر يافتن مكان و شرايط مناسب 
تعـدي   ديگر يكها كه گاهي هم در سر جاي نشستن به  ظهر قيل و قال زناز صبح تا «

جعفر ). 431 /1 :1386مستوفي، ( »انداختند راه ميه تر ب كردند و سر و صداي بزرگ مي
  :گويد باره مي شهري در اين
 جا آنگرفتند و از  رفتند و جا مي مي جا آنها از صبح زود بلكه بعضي از قبل از آفتاب به  زن

شدن درها ورود و خروج ممكن نبود،  بستهكه تا آخر مجلس در اثر كثرت جمعيت و غالباً 
آوردنـد و چـه بسـا كـه      خودشان را همراه مـي  ‘گيره دهان’طور عموم ناهار و   ها كالً به زن

صورت چيزهايي مانند مشربه يا قلقلـك يـا كـوزه      وسيلة قضاي حاجت خويش را هم به
  .)55/ 1 :1357شهري، (بردند  مي قليان دنبال

 بـراي كردنـد گـاه    عزاداري برقرار مـي  و ارتباط عميقي كه با موضوع زنانسيل حضور 
خوانان و بانيان برگزاري مجـالس بـود و سـبب شـهرت و باشـكوه       برخي از روضه منفعت
ان و سخنرانان در حـين مراسـم تـالش    خوان روضهبرخي از  رو از اين. شد دادن آن مي جلوه

 هـا  خوان روضه« .تحت تأثير قراردادن زنان داشتند تا به شور سخنان خود بيفزايندزيادي در 
 تـر  آورد معـروف  درمـي  تـر  بيشها را  ، هركس صداي زنندراه حق نبوده ارشاد مردم بپاپي 
در مـواردي از خيـل عظـيم ايشـان در      ،ايـن  عالوه بـر ). 408/ 1: 1386مستوفي، ( »شد مي

گرفت كه هرگز در مخيلة  مي صورتو رخدادهايي  شد يي ميها استفاده سوءها  خواني روضه
پسـر   ،السـلطان  ظل. و شريعت بود ،چرا كه مغاير با حفظ امنيت، حرمت. يابد نميآدمي راه 
اش  خـواني در خانـه   هر ساله در ايام محرم يك دهه روضه ،شاه و حاكم اصفهان  ناصرالدين

 وجو جستنبود، بلكه متاع ديگري را نيز  بوصول به ثوا همة مقصود او اما ،كرد مي گزاربر
  .گنجيد كه در اذهان عموم نمي كرد مي

پسندند با گل و  مي را كه هريكگماشت تا  مي داد و در ميان زنان مي را پولهايي  وي دالله
را بـه انـدرون   هـا   آن گچ به پشت چادرشان نشانه بگذارند و هنگام خروج طبق آن نشـان 

  ).59/ 1: 1357شهري، (بكشند و به حضور ببرند 

هاي رايج راهي اين  و با محدوديت ،زني كه با صدها حاجت و تمنا، با چادر و چاقچور
ـ    شد هرگز گمان نمي مي مجالس داشـتن   نگـاه زنـده   ةكرد كه در وراي مراسمي كـه بـه بهان
برخـي   شي از نفس زبون از جانبنا اعماليگيرد،  يب نفس صورت ميذو ته نبويخاندان 

 سـرانجامي خـتم   به ها شركت زنان در اين آئين گاهيبنابراين، . گردانندگان آن شكل بگيرد
  .شان بودشد كه ناقض اهداف مي
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 ي زنان در آنآفرين نقشو  تعزيه 1.3

شـكل   كـه  ايـن هاي سوگواري در ميان ايرانيان است، با  ترين آئين تعزيه كه يكي از برجسته
در اسـاطير ايرانـي   . دارد زردشـت اش اسالمي است، ريشه در فرهنگ حتـي قبـل از    نهايي
 شـد  پـدرزنش كشـته    بـه دسـت  چينـان   سـخن كه بـه دنبـال سـعايت     سياوش ،خوانيم مي
و براي  ندمغان از اين حادثه متأثر شد .گذاشت ژرفيدر قلب و روح مردم اثر ش ا گناهي بي

چنانچـه از   ؛جايگاه مقدسي يافـت  سياوش و در گذر زمان دنكرداو مراسم سوگواري برپا 
د نشستن آيد مردم بخارا پس از آن هر ساله براي او به سوگ مي برمي ينرشخ اثر بخارا خيتار

رفتـه   رفته. ي و قابل ستايش شددامن پاكاز آن پس سياوش سمبل . كردند ها مي سازي و ترانه
با ) ع(  و پس از حادثة جانگداز كربال و شهادت امام حسين اين سنت سوگواري متكامل شد

 يـاد داشـت   پـاس و بـه شـكل مراسـمي در     شـد  رنگ سوگ سياوش كم ،تن از يارانش 72
  .و سوگواري براي آن حضرت درآمد) ع(  ءسيدالشهدا

 برگـزاري قـوت قلـب بـود     ماه محرم بيش از همه براي زنان اثربخش و ماية درچه  آن
ها تداوم و نوآوري در ابعاد آن، در فرهنگ مردم ريشه دوانده  طي سال ،مراسم تعزيه بود كه

در  .)221 /1 :1367بـروگش،  (گرفـت   مـي  و تبديل به مراسمي شده بود كه هر ساله انجام
كردنـد و حتـي برخـي     صـرف مـي  ها  براي آن هزينه متمولهاي  خانوادهكنار شهر  و گوشه

زنان به اين نمايش مذهبي عالقه و وابستگي عميقي . كردند راه وقف مياموالشان را در اين 
بـا شـنيدن حـوادث     زيرا ؛)291 :1363بنجامين، (يافتند  مي و بيش از مردان حضور داشتند

 و مودت بـا ديـن   ،شد درس استقامت، ايثار مي سوزناك كه از جانب گردانندگان تعزيه نقل
ــي ــزاري آن    م ــين برگ ــين ح ــد و همچن ــد  گرفتن ــد و بن ــا از قي ــود را آزاد و ره ــا  خ و ه

توانستند با الگوبرداري از بازماندگان حادثـة كـربال    مي ديدند و مي معمولهاي  گيري سخت
  .زمان همچون غباري بر دلشان نشسته بود، بتكانند ياي را كه در ط كهنهدردهاي 

  :نويسد مي ليدي شل. نشستند مي تعزيه در مكان اختصاصي آئينزنان در 
از طبقـات پـايين   هـا   آن ها اختصاص داشـت كـه اغلـب    قسمتي از محل تماشاچيان به زن

 كه خود را كامالً در چادر پيچيده بودند روي زمـين   در حالي شدند و مي اجتماع محسوب
ها براي پيداكردن جاي مناسب واقعاً  قبل از آغاز نمايش سعي و كوشش اين زن. نشستند مي

پـس از  هـا   آن بلكه بعضي از ،شد نمي به داد و فرياد و فحش تماماين كار فقط . ديدني بود
كردن چادر نيز  پارهكاري كه گاهي به  مدتي جار و جنجال اغلب به جان هم افتاده و با كتك

هاي حاضر در محـل   در اين ميان فراش. شد سعي در يافتن جاي مناسب داشتند مي منتهي
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را آرام هـا   آن گـران  سـتيزه بر سـر و كلـة ايـن     خودهاي  دستي چوب ةرحمان بينيز با فشار 
  ).69 :1368شل، (كردند  مي

و  آنـان شـد و ازدحـام    روزه مملـو از جمعيـت زنـان مـي     همـه  خـواني  هاي تعزيه مكان
  .هاي پس از آن خود گوياي جايگاه اين نمايش است جنجال

 بـه  ،شـدند  مـي  ها در آن حاضر زن به خصوصشد جمعيت زيادي  مي برپااي  هرجا تعزيه
شد در خانـه را ببنـدد كـه از     مي كه مجلس پر  كه صاحب مجلس مجبور بود همين  طوري 

  .)424 /1 :1386مستوفي، (ازدحام مجلس بر هم نخورد 
و در  ،كه مقابل بازار بود مخصوص مردهـا  آن :وجود داشت در تكية دولت دو راه

شـد   مـي  آن تعزيـه برپـا   درمحـرم  يـازدهم  تـا   اولالعماره براي زنان بود و از  شمس
  .)53 /1 :1357شهري، (

 طـوري   صحن تكيه را طوري ساخته بودند كه نسبت به سكوي وسط آن شيب داشت، بـه 
خوانان را روي سـكو   تعزيهتر نشسته بودند بدون مانع و ناراحتي بتوانند  كه زناني كه عقب 

  ).29: 1363بنجامين، (مشاهده كنند 
كشيدند و زنان هنگام شروع تعزيه روبنـدهاي خـود را    مي محل نشستن زنان را طناب

صورت مخلوط در مكـان    زنان از هر طبقه كه بودند به). 266: 1366 ويلس،(زدند  مي باال
در حـين  ). 168 :1362سـرنا،  (نشسـتند   مـي  ،كه براي بانوان ساخته شده بود ،مخصوصي

اجراي مراسم صداي شيون و زاري زنـان بـيش از مـردان بـود و زمـان روضـة حضـرت        
ويلـس،  (ريختنـد   مـي  و خاكستر و كـاه بـر سـر    شد مي شان بلندتر هصداي گري) ع(  عباس
شـد زمـان عبـور از كنـار      مـي  وقتي يزيد سوار بـر اسـب در صـحن ظـاهر    ). 273: 1366

كردنـد   سـوي او پرتـاب و زيـر لـب او را لعنـت مـي      ه تماشاچيان زنان آب دهانشان را ب
  ).194 :1335 دالماني،(

زيـرا   ،كردند تا همه از تكيه خـارج شـوند   ها دقت زيادي مي پس از اتمام مراسم فراش
آمد كه تا نصف شب براي تماشاي  نمي بدشان ،شدند نمي ها بودند كه اگر مانع خيلي از زن«

زنـان حرمسـراي شـاه و دختـران و زنـان      ). 437 /1 :1386مستوفي، ( »مجلس شبانه بمانند
  .رجال در برپايي تعزيه نقش و حضوري قابل توجه داشتند

مراسم تعزيه زمان  ...شاه جايگاه مخصوصي داشتند   ناصرالدينعزاداري، زنان هاي  تكيهدر 
 شود و شاه با زنانش تا آخر مراسم تكيـه را تـرك   مي ظهر آغاز و زمان غروب آفتاب تمام

  ).164 :1362سرنا، (ند ردك نمي
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ي و ديدن تعزيه به خوان روضهتوانستند هر زمان كه مايل باشند در محرم براي  مي ها آن
طبقة يكـم تـا   ). 341 /3 :1371بامداد، (را ببيند ها  آن كسي كه اينتكية دولت بروند بدون 

. گرفتنـد  يم سوم تكية دولت مخصوص زنان اندرون بود خدم و حشم در طبقة سوم جاي
دوختنـد   مـي  هاي نقش زنان دربار يزيد در تعزيه را زنان دربـار  لباس ،سرنا به نقل از كارال

  ).176: 1362سرنا، (
از جمله زناني بود كه در برقراري تعزيه بسـيار   ،سوگلي و بانوي اول حرم ،الدوله  انيس

شـاه، در حيـات و تـاالر      مظفرالدينوي به همراه شكوه السلطنه، مادر . مجد و عالقمند بود
روز سوم محرم كه علم شاه ). 68 :1361، معير الممالك(كرد  مي مجلس تعزيه برقرار ،نبيج

، در حالي كه پيش شد مي وي متصدي بستن و زينت آن ،بردند مي را تزئين و به تكية دولت
م را با انواع كه عل و پس از آن ؛)517 :1350السلطنه،  اعتماد( از اين مهد عليا مسئول آن بود

 الدوله كنار حـوض بـزرگ انـدرون قـرار      آراستند، انيس بها مي گرانهاي  زريجواهرات و 
روز هفتم علـم را بـه    .)108 :1363تفضلي، (كرد  مي گرفت و در پاي علم شربت پخش مي

ـ       مي تكية نايب السلطنه  انـيس الدولـه بـاز   ة بردند و روز دهـم بـا تشـريفات بسـيار بـه خان
  ).229 :1377، و معتضد تفضلي(گرداندند  مي

  :گويد مي سرنا دربارة عالقة انيس الدوله به تعزيه كارال
رسيد با موضوع نمـايش آشـنايي    مي نظر بهو  ...داد  مي بستگي خاصي نشان ملكه به آن دل

تعزيـه سـخت   هـاي   هاي همراهش از تماشاي صـحنه  او و همچنين ساير خانم. كامل دارد
 شـدت اشـك   بـه بر مصائبي كه بر بزرگان دينشان گذشته بـود  ها  آن ةهم. دندمتأثر شده بو

  ).176: 1362سرنا، (  ريختند مي

 السـلطان شـركت   اش عزيـز  بـرادرزاده خـواني   تعزيهساله در مراسم  همهامين اقدس نيز 
 عزت الدوله خواهر شاه در اين ايام تكية باشـكوهي برقـرار  ). 473 :1387طلوعي، (كرد  مي
  ).439 /1 :1386مستوفي، (انداخت  مي راهه و تعزيه ب كرد مي

خود  به دستچه بيش از همه در اين مقوله مايه تأمل و كاوش است اجراي تعزيه  اما آن
السـلطنه، دختـر    گويا اولين نمونة ايـن مجـالس در منـزل قمـر    . زنانه بودهاي  زنان يا تعزيه

هـاي   تعزيـه . له در دهة محرم برقرار بوده استبرگزار شده و از آن پس هر سا ،شاه  فتحعلي
پيرمـردي مشـهور بـه معـين البكـاء      . كردنـد  مـي  اجـرا زن و بـا روي بـاز    بازيگران را زنانه

كه سواد داشتند به زنان حرمسرا ها  اشعار مخصوص تعزيه را از طريق خواجه) گردان تعزيه(
. گرفتنـد  مـي  »مال«يا  »آخوند«شدند لقب  مي خواني مسلط داد و اين زنان كه بر تعزيه مي ياد
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 موزيك گاهي اين زنان سوار بر اسب و شمشير به دست در صحنه حاضـر  پخشعالوه بر 
خوانان زنانـه معمـوالً    تعزيهسردستة  در اين دوره، ).98 ،96 :1386مونس الدوله، (شدند  مي

ناصري در قيد حيات بود كه تا اواسط عصر  »شاهزاده خانمه« شاه معروف به   دختر فتحعلي
 ،خوانـد  مـي  آوري حـزن پوشيد و مثالً اگر دختري بايد آهنگ  مي داري چيندامن كوتاه . بود
 سـرايي سـر و پـايش را برهنـه     نوحهوي هنگام . .. زد تا گريه كند مي اي بر صورتش يدهكش
 زنـي  سـينه  ند وايسـتاد  مـي و زيـر علـم   كردنـد   و زنان به تبعيت از او اين كار را مي كرد مي
  .)107، 105: همان(كردند  مي

شـد، از   مـي  كه از سوي عالمـان دينـي  هايي  به رغم مخالفت ،كه زنان آننكتة قابل تأمل 
در پرتو امري مذهبي براي  فقطگزيدند و اين همان چيزي است كه  نميگرداني دوري  تعزيه

 الف شئون مـذهبي آن را خزيرا گرداني مخالف بودند،  تعزيهعلما با اصل  .شد مي آنان ميسر
شمردند،  مي زنان ناشايست نيز به دستو اجراي آن را  ؛)40 -  39: تا بيتنكابني، (دانستند  مي

 ،)90 -  89: 1385بيرجنـدي،  (شد  مي و تجري زنان قلمداد) ع(  بيتچون موجب وهن اهل 
بود كـه  عالقة زنان درباري به تعزيه تا جايي . توانست مانع اقدام آنان شود نمياما هيچ يك 

هاي برقـراري تعزيـه دور و از تماشـاي آن محـروم      كه بنابر داليلي از تهران و مكان  زماني
  ).291 :1371ديوالفوا، ( كردند شدند، ابراز تأسف مي مي

هايي در ميـان   مترقبه حادث و سبب آفرينش خميرماية داستان در تعزيه گاه حوادث غير
اشاره كرد كه در يكي از » ام زياديمن زينب «شهور توان به واقعة م مي از جمله. شد مي مردم
 شـد؛  برگـزار مـي  و در تكيـة دولـت    داشـت  شهرت» بازار شام«كه به واقع شد هايي  تعزيه

تعزية بازار شـام نمـايش ورود خانـدان    . باك از عالقمندان به تعزيه بود بيبرپاكنندة آن زني 
به دمشـق   )س(  و حضرت زينب ،، ام كلثوم، فاطمه بنت حسين)ع(  رسالت، حضرت سجاد

را بـراي مـردم شـام    هايي  و بارگاه يزيد است كه پس از آن هريك حين سواري بايد خطبه
در اثناي برگزاري تعزيه زني بدون چـادر و چـاقچور و بـا چادرنمـاز در     . كردند مي قرائت
 بـه دليـل   ها كه در حال تماشاي تعزيه بودند، ايستاده بود و فراش دورتر از كسانياي  فاصله
اما زن به  ؛ورود به تكيه را ندادند ةاز حجاب مقبول اجتماع برخوردار نبود به او اجازكه  اين

 نصيب نساخت و در مكاني كه مخصوص بيدليل شعفي كه نسبت به تعزيه داشت خود را 
زمـان فرارسـيدن نمـايش خانـدان     . بازيگران نمايش بود ايستاد و به تماشاي آنان پرداخـت 

باجي چادرنمازي هم بر يكي «از بازيگران سوار بر اسب وارد تكيه شدند و  يكهررسالت 
هاست مخالفتي  خوان شبيهاين هم يكي از كه  اين ها به تصور شود، ساربان مي از شترها سوار
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 هاي واقعي به قطـار افتـاده وارد تكيـه    خوان  شبيهشتر اين زن بعد از شتر . آورند نميعمل  به
 سوارهاي لشگر مخالف كه شبيه سرهاي شهدا را بـاالي نيـزه از جلـو و عقـب    ...  شوند مي
كشيدند و بند و بساط زيـادي همـراه بـوده اسـت، هـيچ كـس متوجـه ايـن شترسـوار           مي

چادرنمازي نشده و اگر كسي هم توجه پيدا كرده اين را هم يكي از اختراعات معين البكـاء  
كـرد تصـور كـرده و     مـي  ميـرزا محمـدتقي   گاه چيزهاي تازه داخل نمايش كالسيك كه گاه

ـ  هريكاصلي هاي  شبيه. دشاعتراض و عالمت تعجبي از كسي ظاهر ن خـود   ةبه ايراد خطاب
خود را خواند و بعد نوبـت ام كلثـوم و فاطمـه     ةالعابدين اول خطب زينشبيه امام . پرداختند

قرار داده شده و اين ي ا با شبيه ديگر فاصلهها  از اين شبيه هريكرسيد و بين  مي بنت حسين
. كردنـد  مـي  و ساير همراهان اين بزرگواران پـر ها  و پسربچهها  دختربچههاي  فاصله را شبيه

در نوبت خود بـه ايفـاي    هريككه ام كلثوم و فاطمه  چادرنمازي شترسوار هم در هنگامي
 شاه ةنقش خود مشغول بودند دو شعر عاميانه سر هم كرد و موقعي كه شتر او محاذي غرف

هاي تعزيه  اين هم يكي از نقشكه  اين ساربان هم به خيال. كند مي رسد شروع به خواندن مي
ايسـتند و زنـك    مـي  ها طبعاً از حركت باز و جلوييها  دارد، عقبي مي است زمام شتر را نگاه

 اشعار خود را با خاطر جمع با همان آهنگي كه دو زن جلوتر از او خوانده بودند به قرار زير
م اومـدم پـول بسـتونم چـادر و چـاقچور      ا يم عروس مال هادا ياديز ينبمن ز’: خواند يم

مانع از آن بـود كـه خنـده و     يمشك ةاحترام حضور شاه ولو در غرفه و پشت پرد .‘بستونم
 و چـادر  پـول  داد امـر  يتـي ترب يب ينپادشاه هم بدون مؤاخذه از ا. يفتدو جنجال راه ب ياهوه

مسـتوفي،  ( »وارد شـد هـا   محـاوره  در زيـادي  زينـب  روز آن از و دادند زنك به چاقچوري
1386: 1/ 457  - 459.(  

گواه اشتياق زنان به اين نمايش مذهبي است كه در شرايطي كه  ديگر موارداين حادثه و 
 ند وداشـت  مـي ساخت هرگز دست از عقيـدت خـويش برن   مي امكان حضورشان را تضعيف

كه  ،از فقر رازده  دلنه هيچ عامل و ضابطي زن محروم و وگر. دانستند مي خود را ملزم بدان
پروا و بدون  بيگونه  آن كه كرد نميلباس مرسوم در عرف را نداشت، مجاب  ةحتي توان تهي

  .درنظرگرفتن عواقب آن خود را در ميان مردم و شاه ظاهر سازد
  
 يخوان روضهجايگاه زنان و بازتاب آن در مراسم  2.3
داشتن ياد شهداي كربال از زمان آل بويه در غالب  نگاه  زندهعزاداري براي كه گفته شد،  چنان

و برخي از رسوم ديگـر   ،زدن سينهسر و  ،خواني اما اعمالي چون نوحه ،شد نقاط ايران برپا مي
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مجـالس   كـه  چنان. به اوج رسيد ،عهد ناصريبه ويژه  ،قاجار ةدورزمان صفويه آغاز و در  از
مالحسين واعظ كـه در وصـف صـحراي     اثر الشهدا ةروض تأليف كتابي پس از خوان روضه

ايـن   .اج پيـدا كـرد  ورو يارانش در عهد صفويه نگاشته شد، ) ع(  حسينكربال و شهادت امام 
ر محرم دو گسترش سنت سوگواري  ترويجدر  كهي است خوان روضهاثر اولين كتاب فارسي 

در ايام بنابراين،  .يش از پيش قرار گرفتو در عهد ناصري مورد توجه بداشت تأثير بسياري 
 امـري ي نيـز  خـوان  روضهمحفل عزاداري بود، ترين  بزرگو ترين  مهمكه  ،محرم به جز تعزيه

شد، اما زنـان خـود را از    مي از سوي مردان برپا و اداره در ابتداالبته اين مجالس . مرسوم بود
  .پيدا شدند خوان روضهند و براي اولين بار در عهد ناصري زنان كرداين فرصت محروم ن

 و روضـه  نديافت ميحجاب در مجالس زنانه حضور  در ايام مختلف با خوان روضهزنان 
زنـان يـزدي و كاشـاني از مشـهورترين     . ايـن افـراد بـه مـال مشـهور بودنـد      . خواندنـد  مي

. )225 :1386مـونس الدولـه،   ( 1ان آن زمان بودند، زيرا صدايي خـوش داشـتند  خوان روضه
نيز عالقـة   ،شاه و زن ميرزا حسين خان سپهساالر   دختر فتحعلي ،السلطنه تابان خانم قمر  ماه

بار مجلـس   اي يك هفتهو رمضان  ،ي زنانه داشت و در ايام محرم، صفرخوان روضهزيادي به 
برخي از اين ماليان مثل خديجه خـانم و مـال زينـب عـالوه بـر      . كرد مي ي برپاخوان روضه
  .)55: همان(ي از سواد و طبع شعر هم برخوردار بودند خوان روضه

روزه مراسم سوگواري در تـاالري كـه    همه محرم و صفرهاي  ماهدر  نيز مادر شاه مهد عليا
هـاي   خـوان  روضـه چنـد تـن از   . داشـت  مـي  و تزئين شده بـود برپـا   پوش سياهچون تكيه 

پرداختنــد  مــي صــوت آن دوران يكــي پــس از ديگــري بــه ذكــر مصــيبت آل عبــا خــوش
  ).89 :1361، الممالك  معير(

 كـه  چنـان از مخالفت علمـا بـه دور نمانـد،     ،گرداني تعزيهمانند  ،مجالس روضة زنانه
 دهـد و  مـي  بيرجندي در بيان شرايط اهل منبر، شرط يازدهم را به مردبـودن اختصـاص  

  :نويسد مي
 و است يشأن با يجا منبر چه زن، نه رود يم موعظه منبر بر كه باشد مرد كه آن ازدهمي شرط

 كـه  افتهي وعيش زنان ةفيطا در ييايح يب چنان... و مالئكه است  اياالنب خاتم حضرت مجلس
  ).90: 1385 ،يرجنديب... ( نندينش يم هم شرع ةمحكم در واگذارند شانيا به و بتوانند اگر

اعجازگون از مجالس زنانه كشاند، كـه در  هايي  شايد همين تقابل، زنان را به ذكر داستان
نشـان  ) ع(  گونه مجالس خود را مـورد نظـر معصـومان    بدينبرخي از كتب مذكور است، تا 

  .)1373، هياتفاق عيوقا ←(دهند 
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  و نقش زنان در رواج و گسترش آندادن  نذري 3.3
بحراني كـه   اوضاعهاي متداولي است كه ايرانيان در  از رسم رفع نياز دادن براي نذري و رنذ

براي رفع مشكالت خود يا بهترشـدن  يا  بينند، مي آن كوتاهدست عوامل مادي را در اصالح 
و توسـل اسـت و در واقـع پيمـاني      ،نذر به معناي نيت، طلب .آورند مي اوضاع به آن روي

كـه نـزد مـردم از     و كسـاني  ،دينـي هـاي   ان، شخصيتاست بين انسان و خدا، پيامبران، امام
 كـه  گونه آننذر خود را  ،در صورت اجابت ،شود مي و نذركننده متعهد قداست برخوردارند

بـراي رضـاي خداونـد و بـراي توبـه       فقـط برخي مواقع نيـز نـذر   . ادا كند است عهد بسته
اطعـام فقـرا،   : جملـه متنـوعي وجـود دارد از   هـاي   نـذري اين پيمان  براي. گيرد مي صورت
 هـا را شـامل   ي كـه انـواع خـوراكي   خـوان  روضـه هاي  سفرهامور خيريه، انداختن  دادن انجام
نـذري و   .و غيـره  ،كردن گوسفند و شتر، زيارت بقاع متبركـه، پخـش غـذا    قربانيشود،  مي

 ردپايي در فرهنگ و تمدن ايرانيان باسـتان  رود مي شمار بهكه امروزه از رسوم ديني خيرات 
 است گشا كه از رسوم ايرانيان بوده مشكلمثل سفرة سبزي و آجيل  ؛دارد و ديانت زردشتي

ي آن را زردشـت در كرمان بسيار متداول بود كه معمـوالً پيرزنـان    ناصري همچنان و در زمان
زرد و  شـعله گرفتـه تـا    خوراكي از نان و پنير و سبزي انواعدر اين سفره . كردند درست مي
 مـزين اي بود كه بـا ايـن آجيـل     سفرهتر  و كم ؛)421 /1 :1386مستوفي، (شد  مي آش ديده

حلوا، خرما، نان . كردند هاي زيارتي خيرات مي و مكان و در مساجد آمادهگاهي آن را . نشود
هـاي   و در شب كردند ميزرد غذاهايي بودند كه زنان طبخ  شعلهو  ،قلمكار شلهروغني، آش 

كه به اين   كساني. كردند در مساجد و ميان همسايگان پخش ميمحرم و رمضان و ديگر ايام 
كه تـا آن زمـان بـرآورده     بودند كردند سال قبل در آن شب حاجتي را خواسته كار اقدام مي

  .دادند مي شده بود و براي اداي نذر خود نذري
 ،ويـژه در اربعـين   به ،قلمكار از غذاهاي معمول آن دوره بود كه در ايام مختلف شلهآش 

. حلـوا و سـمنو نيـز از ايـن قبيـل نـذورات بـود       . كردنـد  العابـدين مـي   زيـن آن را نذر امام 
از جمله كسـاني بودنـد كـه در     ،خواهران مرحوم مستوفي ،خانم خديجهخانم و   خيرالنساء

قلمكار و خديجه خانم حلوايي از آرد و شـكر و   شلهخيرالنساء آش . دادند مي اربعين نذري
پيرزنـان معتقـد   . شـد  مـي  متمول طبخهاي  در خانواده تر بيشسمنو نيز . داد مي روغن نذري

كردن  درستاست كه در حين ) س(  فاطمهانگشت حضرت  بودند كه شيريني سمنو به دليل
گذاشـتن سـمنو رسـوماتي را اجـرا      ديـگ به همين دليل قبل از بـه   ؛داخل ديگ كرده است

كردند و به در  كردند و سجاده و جانماز پهن مي آشپزخانه را آب و جارو مي ،مثالً. كردند مي
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 پس از مدتي زن سرشناس و باتقوي با صـلوات در ديـگ را بلنـد   . زدند مي و ديوار گالب
  )420 -  419 :همان(داد  مي كرد و آثار انگشت حضرت را نشان مي

رود، اما از  نميشمار  بهعاشورايي و از آداب سوگواري  آئيندادن از  نذريگر چه نذر و 
يكي از آن جهت كه اين سنت در ايـام مـذكور    :يابد مي گفته ارتباط پيشدو حيث به مقولة 

شدن حاجات در اين زمان بيش از  برآوردهزمينة  زيراشد،  مي زنان واقع تر بيشمورد استقبال 
بت اجا ةكه نذركردن با وساطت نمادهاي عاشورايي زمين آنفراهم بود و ديگر ها  ديگر زمان

در  كـه  چنـان . شـد  مي ي داشت، به همين علت بيش از مواقع ديگر مورد توجه واقعتر بيش
خـاص  مراسـم   عاشورا، برخي به اجرايهاي  در شب شود؛ مي روشني ديده بهمنبر  41رسم 

بـه   گرفتنـد و  مـي پر از شمع زيـر بغـل    اي كيسه پاي برهنه با اينان .كردند مي رويمنبر  41
رفتند كه نذر خـود را راجـع    مي شد، مي يخوان روضهها  آن كه روزها درو مجالسي ها  تكيه
: همـان ( بودنـد  اي منبرروها از همـه طبقـه   41. منبر ادا كنند 41در شمع  41 كردن روشنبه 

. گفتنـد  مي دادند و حاجاتشان را مي رسيدند حلوا نذري مي به هر مجلس كهو  ؛)302 -  301
نامش را عباس بگذارد و او را  ،كرد كه اگر پسر بزايد مي خواست نذر مي مثالً اگر زني پسر

  ).179 -  178 :1386مونس الدوله، (زن كند  قمه
بود، گاه تا ه كرداي كه حياتشان را وارونه  بستههاي  قفلكليد  منزلة به ،گرايش زنان به نذر

و آن را با چاشـني باورهـاي خـود     ندنهاد ميرسيد كه از مرز اعتقاد محض پا فراتر  مي حدي
رسيد كه قدرت تشخيص صواب يـا   مي آميختند و در مواقعي افراط در آن به جايي مي درهم

 و مكاني و اگر فردي بنابر اقتضاي محيط سنگي را مقدس ؛دادند مي بودن را از دست ناصواب
ويزها ادسـت ن كـه خـود را بـه ايـ    اين دوره خواند، زنان  ميبراي برآوردن حاجات  را مقدس

ندارشـان را بـراي آن نـذر      و  دارو  پنداشـتند  مـي را معبود و كعبة آمال خـود   سپرده بودند آن
گاه  هيچها  زاده زيارتي و حرم امامان معصوم و امامهاي  مكانست كه ا اين در حالي. كردند مي

اما گاه زودباوري و غلبة احساسات عميق مذهبي سبب نفوذ  ،شد نمي از نذورات زنان خالي
 ،بـه هـر روي  . شد كه زن اين دوره از آن گريزي نداشـت  مي برخي باورها در قالب خرافات

آنان دانست به توان آن را منحصر  مي است كهاي  دادن به گونه نذرينقش زن در سنت نذر و 
  .ماند مي و گستردگي باز كاراييمذهبي از ـ  و اگر زنان نبودند، اين رسم ديني

  
  گيري نتيجه .4
هـاي   آئـين داشت و بسـط   توان نقش برجستة زنان را در پاس مي د،شگفته  چه آناساس  بر
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تقيـدات مـذهبي و تنظـيم اعمـال و     رغم  بهزنان در عصر ناصري، . عاشورايي مالحظه كرد
باورهـا و آداب مـذهبي را   آنان دريچـة  . به فعاليت اجتماعي روي كردندشان با آن،  سكنات

يافتند و از آن  ،حضور داشتنددر آن چه  آن فراي يبا دنياي مؤثرترين راه براي ارتباط منزلة به
كـه در برخـي مـوارد بـا مخالفـت       ايـن اجتماعي وارد شدند و با هاي  طريق به عرصة كنش

 صريح متصديان ديني مواجـه شـدند، امـا دسـت از تـالش خـويش برنداشـتند و بـا ايـن         
توسـعة  گري خود، هم مسير جديدي فراروي زنان پس از خويش گشودند و هـم در   كنش

  .مراسم مذهبي گام برداشتند
دايرة محدود آزادي زنان تا حد زيادي مرهون اعمال و عبادات مربـوط بـه    ،در اين دوره

 گرفتـه باورها و اعتقاداتشان شكل  از طريقكه  ،در مراسم اين ايام بود آنانمحرم و مشاركت 
هايشان  محدوديتكردند پا را از  مي ن ابرازه آبندي كه نسبت ب و به دليل تعصب و پاي بود،

گاه حركات و اعمال . كه قبلة حاجاتشان بودرفتند  ميهايي  و به سوي مكان ندنهاد ميفراتر 
شدة اجتمـاع بـود و در عـرف سـوء رفتـار       تعريفهاي  ها متغاير با ارزش در اين مكان آنان
خود هاي  زنان هنگام ظاهرشدن در اجتماع حق باالزدن روبنده ،مثال رايب. شد مي وبمحس

شد، اما زمان برگزاري تعزيه  مي آنانرا نداشتند، زيرا قبح اين عمل سبب برخورد اجتماع با 
 راحت بتوانند به تماشاي نمايش مـورد عالقـة خـود بپردازنـد روبنـده را بـاال      كه  اين براي
  .العمل اطرافيان داشته باشند عكسهمچون مواقع عادي ترس از كه  آن بدون ،زدند مي

در عصر ناصري زنان حضوري گسـترده در   ،طور كه در اين تحقيق نشان داده شد همان
كنندة اعتقاداتي است كه محور اصلي فكري  تداعيشور آنان در اين مقول . ماه محرم داشتند

آنان . دانستند مي نه آر اين رسوم را الزمة عمل برا شكل داده بود و برپايي و شركت د آنان
سـاختن مجـالس حسـيني     باشـكوه براي توسعه و ها  ترين اهرم اهميت كمترين و  از كوچك

زيـرا آن را الزمـة    ،كردنـد  نمـي پوشـي   چشمكردند و در شرايط اضطراري از آن  مي استفاده
رونق و  را از عوامل برجستةو چه بسا اگر زنان  ؛دانستند مي سعادت دنيوي و كمال اخروي

شد  نمين توجهي به آقبل چندان هاي  كه در دوره و بسط مراسمي سوگواري حسيني رواج
  .نذردادنو  ،يخوان روضهخواني زنانه،  تعزيه ايم همچون نكردهبدانيم، اغراق 

مشاركت زنان در مجالس حسـيني بـود،    به زعم اعتقادات مذهبي كه عامل و پاية اصلي
گرايش زنان بـه   گفته شد، علت چه آن بنابر .اساس خواند بيتوان وجوه ديگر را در آن  نمي

يعنـي عـدم    ،عالوه بر اعتقاد پاك ديني، شرايط حاكم بر زنان ايـن عصـر   ،اين سمت و سو
ناشي از آن هاي  و محدوديت است ن تأكيد داشتهه آيابي به آزادي مشروع كه اسالم ب دست
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كه هايي  گيري كسب دانش و سخت و علميهاي  مراوده و مناسبهاي  مثل فقدان سرگرمي
تـوان در   مـي  ترين بازتـاب ايـن اشـتياق را    بزرگ. شد، بوده است مي از جانب مردان اعمال

داد مشاهده كـرد و دور از   مي كه آنان را به سوي تعليم و تربيت سوقهايي  گشايش دريچه
زنان با حقوق خود و مبارزاتشان در اين راه اصلي آشنايي هاي  انصاف است اگر يكي از پايه

معنوي خود  در اين زمان بود كه زنان تعزيه و ارتباط عميق. ندانيمها  را شركت در اين آئين
هـاي   با بزرگان دين را راهي موجه و مقبول براي آزادي و حقوق تام خود ديدند و در دوره

در نهايـت نهضـت انقـالب اسـالمي      و ،بعد اثر اين اشتراك در انقالبات تنباكو، مشروطيت
آفريني زنـان   بنابراين، نقش. شود كه در اين پژوهش مجال سخن در اين باب نبود مي نمايان

ت آن در هاي مرتبط با اين آئين ديرينه مثمـر ثمـر و از عوامـل ثبـو     در محرم در بسط سنت
  .تاريخ ايران اسالمي شد

  
  نوشت پي

مثل . شد مي شاه  ناصرالدينسبب جلب توجه اين خوش صدايي گاهي قابل ذكر است كه  .1
 ،كـرد  مـي  شيفتة آوازشان شد و هريك را به نوبت شش ماه صـيغه  گوهر و خاور كه شاه

زيرا آن دو خواهر بودند و شاه مجاز نبود هر دو را يـك زمـان بـه صـيغة خـود درآورد      
  ).54 /2: 1347بامداد، (
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