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فرهنگ ایرانیان با ورود اسالم با برخی مفاهیم عجین 
شده اســت که از جمله آن مفاهیم عاشورا و ماجرای 
کربالســت. عزاداری به شــکل رســمی و به صورت 
یک فعالیــت جمعی از زمــان آل بویه کــه حکومتی 
اثنی عشری بود، آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. ایجاد 
آیین های محلی در بســتر بافت تاریخی از سال های 
قبل کامال مشهود است. در واقع بافت تاریخی بستری 

برای ایجاد چنین مراسم هایی است. 

در بافت های تاریخی، به واســطه پویایی و زنده بودن محالت تاریخی و پویایی 
نســبی اجتماعی، عزاداری برای امام حســین (ع) به گونه ای است که تعامالت در 
آن نقش پررنگی دارد. در طول برگزاری مراســمات در بافت های تاریخی، شــمار 
زیادی از عناصر شهری استفاده می شود؛ به گونه ای که حیات اجتماعی این بناها به 

برگزاری این مراسم ها وابسته شده و تبدل به یک عنصر هویتی می شود.
حتی برخی از شــهرهای تاریخی ایران از جمله شــهر یزد به دلیل وجود چنین 
آیین هایی معروف هســتند. یکی از نام های معروف شهر یزد، حسینیه ایران است. 
علت چنین نام گذاری ای، ایجاد هیئت های درون محله ای فراوان اســت. در شــهر 
تاریخــی یزد، نظام محالت و ســاکنان آن مشــخص کننده هیئت ها و دســته های 
مختلف عزاداری  هســتند. در هر محله، حســینه ها و تکایا همچنــان فعال اند و 
محلــی برای گردهم  آمدن عزاداران می شــوند. تقریبا برای هر هیئت در هر محله 
یک حســینیه وجود دارد. برای مثال محله فهادان، حسینیه فهادان را در دل خود 
دارد و محله گازرگاه، حسینیه گازرگاه را. این نظام سنتی و دورهم جمع شدن اهالی 
به منظور عزاداری برای امام حســین (ع) از هفته ها قبل از محرم شروع می شود و 
هیئت هــا نوحه ها و ضرب دستشــان موقع عزاداری را با هــم هماهنگ می کنند. 
سپس با شروع ماه محرم ساکنان محالت خود را برای عزاداری سیاه پوش می کنند 
و حســینیه ها که در طول سال به عنوان پارکینگ ماشین ها استفاده می شوند، تمیز 
شده و بعد از پوش کشی به اســتقبال مراسم عزاداری می روند. محالت و هیئات، 
هر شب میزبان هیئت های دیگری از محالت دیگر هستند و شهر در این ماه از سال 

محرم چهره شهر را زنانه تر می کند
بحث درباره زنانه شــدن فضاهای شهری، مناسب ســازی شهرها برای حضور زنان و 
کودکان و ایجاد شــرایط مناســب برای افزایش کارکرد و نقش  زنان در فرایندهای تولید، 
توزیع و کاربســت فضاهای شــهری بحث تازه ای نیســت، قریب به دو دهه اســت که 
متخصصان حوزه شــهری، به اهمیت این موضوع اشــاره کرده اند و مدیران شهری در 
دوره های مختلف سعی داشته اند با طرح های مختلف و پروژه های فرهنگی و اجتماعی 
و حتی فنی و کالبدی، اهمیت حضور نیمی از جمعیت شــهرها را به رسمیت بشناسند. 
اما آنچه در این نوشــتار به دنبال آن هســتیم، توجه به سنت و فرهنگ و آیین عاشورایی 

در شهرهاست که چگونه شرایط حضور زنان در شهرها را به آرامی فراهم کرده است.
شــهرها به طور سنتی برای حضور مردان ساخته شده اند و این موضوع تنها مختص 
ایران یا شــهر تهران نیست اما در کشــور ما و جوامعی مانند آن که فرهنگ مردساالرانه 
اســتیال دارد، زنان ســهم و جایگاهی در فضاهای شهری ندارند و با وجود تحوالت سده 
اخیــر جایگاه فضایی زنــان به جای فضای بیرونی و خیابانی مانند گذشــته های دور در 
اندرونی و خانه باقی مانده اســت. به عبارت دقیق تر با وجود گســترش حضور زنان در 

شهر، زنان ایرانی هنوز نتوانسته اند حق بر شهر را به دست آورند. باید توجه داشت وقتی 
از فضاهای عمومی شــهری صحبت می کنیــم، منظورمان مکان هایی متعلق به عموم 
شهروندان است که باید دارای ویژگی های دموکراتیک باشد و برای همه شهروندان قابل 
دسترس باشد و افراد در آن فضاها آزادی عمل نسبی داشته باشند. این موضوع نیز حائز 
اهمیت اســت که وقتی از زنانه شدن فضاهای عمومی در شهر سخن می گوییم، تنها به 
تحوالت فیزیکی و کالبدی شــهر اشــاره نداریم. درواقع زنانه شدن فضاهای شهری، یک 
امر گفتمانی اســت نه صرفا تغییر کالبدی یا تفکیکی یک فضای شــهری. در بسیاری از 
فضاهای عمومی، ما شــاهد حضور زنان هســتیم، اما حضور در آن مکان برای مردها با 
حس امنیت همراه اســت ولی برای زنان در همان موقعیت فاقد حس امنیت اســت. 
به همین دلیل صحبت از تغییر گفتمان اســت، نه صرفا تغییر کالبد شــهر. این موضوع 
نکته ای است که بسیاری از مدیران شهری از آن غافل هستند و فکر می کنند تفکیک یک 
فضای عمومی برای حضور زنان، تأمین کننده حق حضور آنان در شهر است. درحالی که 
آنچه اهمیت دارد، جاری شــدن زندگی روزمره زنان در شــهر با وجود تعامل اجتماعی، 

امنیت و آزادی حرکت، دسترســی های محلی و نظارت اجتماعی اســت. توجه به سیر 
تاریخی شهرنشینی و حضور زنان در شــهرها نشان می دهد که اساسا فضاهای شهری 
در ایران ماهیتی مردانه داشــته اند و کم وبیش به روی زنان بســته بــوده و زنان با انوع 
محدودیت ها و تابوهای اخالقی و ایدئولوژیک برای حضور در شــهرها روبه رو بودند. اما 
نکته قابل توجه آنجاست که زنان در ایران، به رغم اینکه با محدودیت های بزرگ سنتی 
روبه رو بودند، از همین منابع ســنتی برای شکســتن فضا و نفوذ در آن نهایت استفاده را 
برده اند. یکی از استراتژی های زنان ایرانی برای غلبه بر ساختارهای محدودکننده شهری، 
اســتفاده از آیین های مذهبی بوده است. شاید بتوان گفت، اولین حضور جمعی زنان در 
شــهرها مربوط به حضور در مراسم آیینی اســت. ماه های محرم و رمضان مانند نوعی 
درام اجتماعی به همه مردم از جمله زنان کمک کرده است که به ویژه از دوره قاجار به 
بعد حضور بیشــتری در فضاهای شهری پیدا کنند. محدودیت عرصه های فعالیت برای 
زنان، حتی برای زنان بســیاری که در دربار حکومتی زندگــی می کردند، آنان را به دنبال 
فرصت هایی برای ابراز وجود یا حضور در جمع می کشــاند و به عبارتی «هرجا تعزیه ای 

بر پا می شــد، جمعیت زیادی به خصوص زن ها در آن حاضر می شــدند». این موضوع 
هنوز که هنوز است با وجود تغییرات اجتماعی و فرهنگی بسیار، باز هم جایگاه پررنگی 
دارد. در دهه اول محرم که تکیه ها و حســینیه های بسیاری در کوچه ها و خیابان ها برپا 
می شود، شرایط برای حضور زنان نیز مساعدتر می شود. درواقع با شکل گیری این تکیه ها 
در کوچه و خیابان چهره شــهر و فرهنگ غالب شهر برای حضور زنان آماده تر می شود. 
بازار تهران به عنوان فضایی که به نسبت سایر فضاهای شهری، هویت مردانه تری دارد، 
عرصه حضور زنان و عزاداری هایی اســت که حتی بعضا مدیریت آن هم بر عهده زنان 
است (انجام مراســم لطم در حسینیه کربالیی های بازار بزرگ تهران). در واقع جنسیت، 
امر مذهبی و حوزه عمومی به نوعی در هم آمیخته می شوند که محکم ترین ساختارهای 
شــهری را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهند. شــهر تهران، در دهه اول محّرم، به شهری 
تبدیل می شود که برای حضور زنان مناســب است. حضور زنان در ساعات پایانی شب، 
به واسطه افزایش حس امنیت، تعامل و برقراری ارتباطات اجتماعی سالم و شهروندی، 

رسمیت داده می شود و چالش های حضور زنان در شهر به مراتب کاهش پیدا می کند.

شنبه
۲۲ مرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۷

دیدگاه

عاشورا، مطلع حضور زنان در شهر

نظریه های افکارســنجی، سنجش دین و میزان دینداری را در ابعاد پنج گانه ای 
مورد بررســی قرار می دهند که یکی از مهم ترین آنها بعد مناســکی دین اســت. 
بعدی که شــاید به دلیل ملموس بودن و مشاهده پذیر بودن آن بیش از سایر ابعاد، 
وجــه دینداری عموم مــردم را نمایان می کند  و این امــکان را فراهم می آورد که 
معتقدان به ادیان ســطح جمعی دین را تجربه کــرده و فضایی منحصر به فرد را 

به وجود آورند.
آیین های ملی-مذهبی ایرانیان از زمان ورود اســالم بــه ایران تا عصر صفویه 
فراز وفرودهــای بســیاری را بر خود دیده اســت اما در این دوره و با اعالم تشــیع 
به عنــوان دین رســمی، رعایت مناســک و اجــرای آن در انظــار عمومی بیش از 

دوره های پیشین مورد توجه قرار گرفت.
از آن دوره اجرای مناســک و حتــی عمل به بایدهــا و نبایدهای جمعی دین 
وجهی مردانه داشــت و مردان مهم ترین کنشگران عرصه عمومی برای دینداری 
محســوب می  شــدند. این حضور مردانه تا دوره قاجار و در پی تغییرات در نگرش 
مــردم و در الگوی حکمرانی حکومت که فضایی برای حضور و نقش آفرینی زنان 

را فراهم آورد، ادامه داشت.
در دوره قاجــار بود که عرصــه حضور زنان در فضای عمومی به پاسداشــت 
مناسک دینی محرم و مشارکت زنان در عزاداری و از همه مهم تر حضور در تعزیه 
خودنمایــی کرد، حضوری که نه تنها به تماشــا بلکه کم کم بــه همکاری آنان در 
اجرای تعزیه منجر شــد. از این رو بعد مناسکی دین آن هم سنت عزاداری شیعی 
نقطه عطفی برای حضور و کنشگری زنان در فضایی عمومی و خارج از خانه بود.
این کنشــگری فقط معطوف به حضور فعال زنان در شهر نبود بلکه گامی بود 
برای استقالل طلبی و گشــودن میدان جدیدی از فعالیت مستقل خودشان که در 

قالب برگزاری مراسم روضه خوانی نمایان شد.
درواقع آنچه درحال وقوع بود، کنش زنان در دو ســطح بینشی و رفتاری بود، 
ابتدا تعریف و تقویت استقالل شــان و دوم حضور در عرصه عمومی و البته گاهی 
رســاندن صدایشــان به گوش حکمرانان. محدودیت حضور زنــان پیش ازاین در 

عرصه عمومی آن جایی است که عبداهللا مستوفی می گوید:
«هرجا تعزیه ای بر پا می شــد، جمعیت زیــادی به خصوص زن ها در آن حاضر 

می شدند».
از این رو اگر به مثلث تقویت کننده میان زنان، مراسم عزاداری و فضای عمومی، 
به عنوان یکی از نقاط عطف در رونق سوگواری حسینی و همچنین حضور معنادار 

و فعالیت زنان در حوزه عمومی اشاره کنیم، اغراق نکرده ایم.
ایــن حضور برای زنان کارکردی دوگانه داشــت؛ با شــنیدن حــوادث تاریخی 
دردناکی که از جانب تعزیه خوانان نقل می شــد درس اســتقامت، ایثار و مودت با 
دین را برایشــان یادآور می شــد و همچنین حین برگزاری آن، خود را آزاد و رها از 

قید و بندها و سخت گیری های معمول می دیدند.
این حضور آغازی بود که روز به روز به حضور زنان در شهر افزود. چنان که شهر 
برایشــان از میدانی مبهم و غیر قابل دسترس به فضایی تبدیل شد که هرچه بیشتر 

در اختیار داشتند.
زنان عصر قاجار، باوجود تقیدات مذهبی و تأکید بر رعایت رفتارشــان مطابق با 
اصول، به فعالیت اجتماعی روی آوردند. آنها، آداب و مناسک مذهبی را به منزله 
مؤثرترین راه بــرای ارتباط با دنیایی فرای آنچه در آن حضور داشــتند، یافتند و از 
آن طریــق به عرصه کنش های اجتماعی وارد شــدند و با اینکه در برخی موارد با 
مخالفت صریح متصدیان دینی مواجه شــدند اما دســت از تالش برنداشتند و با 
این کنشــگری، هم مســیر جدیدی فراروی زنان پس از خویش گشــودند و هم در 
توسعه مراسم مذهبی گام برداشتند. اما این اقدام نه تنها در آن دوره حائز اهمیت 
بوده  بلکه در طول تاریخ ســده  گذشته  ایران نیز این کارکرد را حفظ و تقویت کرده 
اســت. دور از انصاف است اگر یکی از پایه های اصلی آشنایی زنان با حقوق خود 
و مبارزاتشــان در این راه را شرکت در این آیین ها ندانیم. در این زمان بود که زنان، 
تعزیه و ارتبــاط عمیق معنوی خود با بزرگان دیــن را راهی موجه و مقبول برای 
آزادی و حقــوق تام خــود دیدند و این ارتباط را به ســایر حوزه های مطلوب خود 

کشاندند.
در جامعه امروز، فضای شــهری مکان تعامل مادی، برخورد فیزیکی و بستری 
ارتباطی جهت عرضه و انتقال ارزش های متفاوت  و گاه متضاد اســت. این فضا به 
مثابــه میانجیگری پویا، هم زمان با آنکه مرکزیت ها را فریاد می زند اما امکان ارائه 

تفاوت ها را نیز فراهم می کند.
از سویی فرصت برای تعامل اجتماعی به شکلی نابرابر در فضای شهری توزیع 
شــده است. در جاهایی منابع شــهری متمرکز و امکان اقدام برای بسیاری از زنان 
محدودتر است، ایام محرم به خصوص دهه اول، این چارچوب ها و فضاهای نابرابر 
را شکســته و استمرار دو خصلت اســتقالل و کنشگری فعال در عرصه عمومی و 

شکل گیری «ما»ی جمعی را فراهم می کند.
بزرگ ترین بازتاب اشــتیاق زنان از آن دوره تاکنون را می توان ابتدا در گشــایش 
دریچه هــای تعلیم و تربیت، بهداشــت و درمان، سیاســت، مدیریــت و اقتصاد و 
راهبری مشاهده کرد و دوم شهری که به واسطه  امری دینی در دسترس زنان قرار 
گرفت و امروز نیز در تعاملی دوســویه هم موجب رونق بسترهای زیست شهری و 
حق زنان بر شهر، وهم موجب توجه به مناسک و الگوهای دینداری در نگاه مردان 

و زنان شهر شده  است.

کارشناس ارشد مرمت بافت های تاریخی
محدثه  انصاری

پژوهشگر اجتماعی
فائزه خواجه زاده

به نهضت عظیم عاشــورا از زوایای متعدد می توان نظر کــرد. می توان آن را از 
منظــری تاریخی و تاریخ نگارانه دید. می توان وجوه اســطوره ای و حماســی آن را 
مطمح نظر قرار داد و روایت های گوناگون درباره آن را به بحث گذاشت. می توان با 
رویکردی محتوایی و مذهبی آن را بررســی کرد. می توان مفاهیم بلند انسانی آن را 
در کانون توجه قرار داد. خروجی همه این وجوه، درس هایی است که از یک واقعه 
تاریخی یا یک روایت تاریخی گرفته می  شــوند؛ اما وقتی عاشــورا از منظر اجتماعی 
مورد توجه واقع می شــود، اشــاره به امری مربوط به حال دارد، نه گذشــته. وجه 
اجتماعی عاشورا امروزی و اکنونی است. درباره عاشورای سال ۱۴۴۴ هجری حرف 
می زنیم، نه عاشورای سال ۶۱. از عاشورایی در قرن ها پس از عاشورا حرف می زنیم. 
عاشورایی که در سرزمین کربال نیست؛ بلکه در هر کوی و برزن و شهر و دیاری است 
که حسین و خاندان پیامبر را بزرگ می دارند و به مناسبت مصیبت آنها آیین عزا به 
جا می آورند. این عاشورا، از باب کل یوم عاشورا و کل ارض کربال نیست؛ بلکه خود 

آن، در لحظه و مکان آن، در جغرافیا موضوعیت دارد.
این عاشــورا البته در تبادالت فرهنگی دگرگون شــده و می شــود. هم از وجوه 
اســطوره ای سووشون ایرانی اثر پذیرفته، هم از برخی مظاهر مسیحیت. هم در بند 
مناســبات قوم و قبیله و عشیره اســت و هم برخی محدودیت های زبانی در انتقال 

مفاهیم، بر آن بار می شود.
یک عرب، از عبارت «بنی هاشم» یا «بنی امیه» یا «قمر بنی هاشم» درکی دارد که 
آن را یک تهرانی ندارد؛ زیرا که او خود را بخشــی از یک عشیره یا قبیله هویت یابی 
می کند. در این عاشــورا، مناسبات حسین و زینب، بر مبنای مناسبات خانواده ایرانی 
تصویر می شــود. غیرت یا ناموس پرســتی که در روضه ها تصویر می شود، چه بسا 
برآمــده از فرهنگ حاکــم بر جامعه ایرانی باشــد تا آنچه لزومــا در جامعه عرب 

آن زمان جاری و ســاری بوده اســت. اگر در گذشــته، حســین را به سیاق حماسه، 
قهرمانی می دیدند که حافظ دین و آیین و فرهنگ و حتی کیان این ســرزمین است 
یا مســیح وار، قهرمانی که یک تنه بار رنج بشــریت را به جــان خریده، امروز با غلبه 
رمان و نمایش نامه  و داســتان کوتاه و بلند، فرد، خود را بخشــی از ماجرای عاشورا 
می بیند و می کوشــد بر مبنــای آنچه در کوچه و خیابان بــر او می گذرد، آن رخداد 
عظیم را بفهمد. اگر با وجود همه تالش های روشــنفکران و بزرگان دین، همچنان 
بر عطش حســین بن علی و یارانش تأکید می شود، یا کل ماجرای آن نهضت بزرگ 
در دو روز و نبردهای تن به تن و لحظات وداع خالصه می شــود، از این روســت که 
فرد امروزی همچنان با این وجوه داســتانی روضه هــا بهتر همذات پنداری می کند 
و راحت تــر می تواند خــود را در قصه ببیند و شــریک کند. این دســت توصیفات،

 برای او ملموس ترند.
عزا در سنت ایرانی و شیعی، آیینی جمعی است. اگر شهرهای اسالمی با مسجد 
شناخته می شوند، می توان گفت شهرهای شیعی، افزون بر مساجد، با حسینیه ها و 
تکایا نیز شــناخته می شوند. تکیه یا حسینیه یک فضای عمومی است که بسیاری از 
محدودیت های شرعی و فضایی مسجد را ندارد و مهم ترین کارکرد آن عزای جمعی 
در ایام عزاســت. و نکته جالب در کالن شهری مثل تهران، تنوع این حسینیه هاست. 
تهران شــهری چند فرهنگی و چند قومی است. بر همین مبنا نیز شما حسینیه هایی 
تحت عنوان مثال «زنجانی های مقیم مرکز» می بینید. در واقع حســینیه هایی که در 

آن شهروندان به زبان مادری خود یا با رسوم محلی شان آیین عزا به جا می آورند.
کارکــرد دیگر این عزای جمعی، ایجاد نوعی همبســتگی اجتماعی اســت که 
احساس امنیت فرد را باال می برد. ترس را از او دور می کند. گونه ای با هم بودن که 
به او جرئت حضور در خیابان می دهد. او بخشــی از دسته یا هیئتی است که قانون 
نیز در برابر حرکت آنها تسلیم است. و جالب تر اینکه در شهرهای خودرومحور، جا 
افتــاده که این بار، خودروها منتظر بماننــد تا عابران با طمأنینه از خیابان عبور کنند 
بدون اینکه نگران بوق یا سروصدایی باشند. خیابانی که بستن و تسخیرش در شرایط 
عادی یا غیرممکن اســت یا مجازات سنگین دارد، این بار زیر پای اوست. گویی آنجا 

را فتح کرده است!
نکته مهم دیگر در حرکت دسته این است که از محلی شروع می شود و پس از 

نگاهی به نسبت آیین های تعزیه و فضاهای شهری یزد

آیین تاریخی، شهر تاریخی

نگاهی به آیین های محرم از منظر جامعه شناسی شهری
دیده شدن در خیابان

پژوهشگر اجتماعی و فرهنگی
متین رمضانخواه

دانش آموخته  جامعه شناسی
مهدی شیرزاد

طی مســافتی به همان  جا یا محل دیگری ختم می شود. معموال نام محل نخست، 
در نام دســته منعکس است و در ایجاد نوعی هویت جمعی و احساس «ما»بودن 
مؤثر اســت. و جالب اینجاست که گاهی اساســا آن محله، در دیگر ایام سال نیز با 
ســبک خاص عزاداری اش شناخته می شــود. فارغ از اینکه چه کسی چه کاره است 
و از کجا آمده، داراســت یا ندار، به صرف اینکه ساکن آن محله است، عضوی از آن 
«ما»ی جمعی اســت و البته معموال همان متغیرهای اقتصادی و اجتماعی نظیر 
قیمت ملک، که باعث می شوند، ساکنان یک محله در موقعیت هایی نزدیک به هم 
یا ســبک های زندگی شبیه به هم باشند، در اینجا نیز تا حدودی افرادی شبیه هم را 

گرد هم می آورد.
آدمی در شهر گم است یا اساسا خیلی وقت ها به شهر آمده است که گم باشد. 
قطره ای در اقیانوس جمعیت. به شــهر آمده تا خودش باشــد نه آن گونه که او را 
می پســندند. می خواهد دیده نشود. کم نیست مواردی که همسایه از همسایه خبر 
ندارد یا حتی شناخت ندارد. این گم بودن، فارغ از آزادی ها یا فرصت هایی که ممکن 
اســت برای فرد به ارمغان آورد؛ اما گاهی او را دچار حس غربت یا تنهایی می کند. 
خود این حس تنهایی می تواند عاملی برای همدلی بیشــتر با حسین تنها باشد. این 
گم بودن و دیده نشــدن، در برخی موارد می تواند فــرد را دچار حس بی ارزش بودن 
کند. ممکن اســت حس کند کسی برای او اهمیت و ارزشی قائل نیست. کسی او و 
رنج ها و دست و پا زدن هایش را نمی بیند. در چنین موقعیتی، عزای جمعی، فرصتی 
برای دیده شدن آدم های گم است. فرصتی برای دیده شدن آنها که دیده نمی شوند. 
عــزای جمعی نقش هــا و جایگاه هایی را تعریف می کند کــه در آنها افراد فرصت 
دیده شــدن پیدا می کنند. یکی واعظ و آخوند است و بر منبری می نشیند که همه او 
را می بینند. دیگری مداحی اســت که با سوز و صدا و روضه و شعرش جلب توجه 
می کند. ســومی جوان نیرومندی اســت که به زور بازویش می نازد و زیر بار علم و 
کتل هیئت می رود. دیگری نوجوانی اســت که با نواختن طبل خبر از آمدن خود و 
دســته می دهد. بعدی کودکی است که می کوشــد در تکرار دم نوحه، فریاد بزند تا 
صدایش در صدای مردانه دســته گم نشود. و کسانی که حلقه تشکیل می دهند و 
با سنگین سینه زدن های شان همگان را متوجه حضورشان می کنند. پیرمردانی هم 
هستند که عشــق می کنند که مسیر دســته را هدایت  کنند یا اینکه وسط سینه زنی 
فریاد بزنند: «مظلوم» تا جمعیت پاسخ دهد: «حسین» و در نهایت هم دعا کنند که: 

«بده حاجات همه را»!
و البته معموال زنان، غایب اند یا دیده نمی شــوند یا بد دانسته می شود که دیده 
شوند یا دســت کم آن روز، روز دیده شدن شان نیست! حتی اگر مردان سینه زن، ذکر 

زینب و زهرا داشته باشند!

حال و هوای دیگری دارد.
خانه هایی که در همســایگی حســینیه ها قــرار دارند، ماننــد فضای خدماتی 
حســینیه عمل می کنند و به عنوان فضای انبار وسایل، پخت نذری یا حتی مکانی 
برای سرریزشــدن جمعیت نیز کارکرد دارند. در برخی از ایــن منازل، بانوان برای 
مشــاهده راحت تر عزاداری حسینیه از بام اســتفاده می کنند. البته عالوه بر اینها، 
دراین بین برخی از خانه های تاریخی به ســبب عالقه ساکنانشــان به حســین (ع) 
مانند اخوان، امام حســینی، اصفهانی ها، پاســدار و... میزبان عزاداران امام حسین 
می شوند. شاید تنها عملکرد چنین خانه هایی تنها برگزاری روضه است و در بقیه 
ایام سال کارکرد دیگری ندارند. این خانه ها در بین عموم مردم و ساکنان به «خانه 

روضه» مشهورند و حرمت خاصی دارند.
برخی از مکان های شهری در مقیاسی بزرگ تر تمامی هیئات محلی را دور هم 
جمع  می کنند و مرکز اجتماعی شهری می شوند (مانند تکیه امیر چخماق، مسجد 
جامع، مســجد حظیره و ...). شــاید بتوان گفت یزد در محرم یکی از شــلوغ ترین 

شهرهاست.

مهم ترین نوع عزاداری در شــهر یزد، مراسم سینه زنی و نخل برداری آنهاست. 
دســته های ســینه زنی شــکل جدید عزاداری بود که در عصر آل بویه به مراســم 
ســوگواری امام حسین (ع) افزوده شد. در ســال ۳۵۲ ه.ق معزالدوله دستور داد 
روز عاشــورا تعطیل اعالم شود. در آن سال ها عزاداران با ریختن کاه بر سر و سینه 
خود می زدند و اشعاری در مدح و عزای حسین (ع) می خواندند. در دوران صفویه 
این شــکل عزاداری نظم بیشتری یافت. در دوره های کنونی یکی از بهترین هیئات 
سینه زنی در یزد قرار دارد. ویژگی ای که باعث تمایز این هیئات با دیگر سینه زنی ها 
می شــود، ریتم مالیم و اشعار پر مفهوم و انتقادی دسته هاست. البته در سال های 
اخیر با توجه به محدودیت های ایجاد شــده، امکان پخش و انتشار این مراسمات 

کمتر شده است.
این جریانات که قطعا هریک جزئیاتی بیشــتر دارد، با تکرار هرساله اش، رشته 
فعالیت های جمعی را در محالت ســالم و به هم پیوســته نگه می دارد و عالوه بر 
افزایش حس تعلق ســاکنانش به محل زیستشــان، محالت تاریخــی را پویا و به 

مقصدی برای عزاداران بدل می کند.
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