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 چكيده
هميت بسياري امذهبي جهان تشيع _سياسي_ترين مراسمات اجتماعي عنوان يکي از مهم راهپيمايي اربعين به

زهاي بانوان كه نيمي از جمعيت اين دارد؛ در راستاي توسعه و ترويج اين سنت حسنه شناخت خألها و رفع نيا

هاي تحقيق كيفي براي  دهند ضروري است. در اين پژوهش از ميان روش راهپيمايي را به خود اختصاص مي

ها از طريق مصاحبه  آوري داده به كار گرفته شد. در جمع «توصيفي پديدارشناسي»شناسايي موانع اين حضور 

بار در مراسم شركت كرده بودند  نفر از زناني كه بيش از يك 99،  فتكه با تکنيك نيمه ساختاريافته صورت گر

در پايان براي كاربردي شدن  با روش تصادفي انتخاب شدند و مصاحبه تا رسيدن به اشباع نظري ادامه يافت.

هاي پيشنهادي خود را ارائه دهند.  حل شوندگان خواسته شد براي اين موانع و مشکالت راه موضوع از مصاحبه

شده به تبيين و تجزيه تحليل موضوعات  بندي هاي تحليلي، ادراكي و طبقه آوري اطالعات و توصيف پس از جمع

ها حاكي از آن است كه موانع و مشکالت زنان براي حضور در مراسم اربعين در سه بعد  پرداخته شد. يافته

عدم آمادگي »ت مقوله اصلي و تح« هاي زيرساختي چالش»و « هاي فرهنگي چالش»، «هاي مديريتي چالش»

تواند يك  ها و پيشنهادات اين مطالعه مي شناسايي هستند. يافته قابل« ها در حضور حداكثري بانوان زيرساخت

بندي مسائل و براي محققان درشناسايي محورها و تأمين  گذاران براي اولويت راهنما براي مديران و سياست

 روي اربعين به كار رود. زنان در پيادههاي موردنياز در رفع موانع حضور  داده

 روي اربعين، حضور اجتماعي زنان، راهکارهاي حضور زنان در اربعين. حضور زنان، پياده واژگان کليدی:
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 مقدمه

قول عمده در ميان مورخان وجود دارد. برخي معتقدند مبناي  9در رابطه با مبناي تاريخي اربعين 

( و بازگشت كاروان 11: 9981ت جابر بن عبداهلل انصاري )واثقي، اعتبار تاريخي اربعين، زيارت حضر

اسراي از شام به كربالست. در مقابل اين افراد نيز گروهي بر اين باور هستند كه با توجه به سير 

شود، بازگشت  زماني كه صرف هر يك از اين وقايع مي حوادث و رخدادها بعد از عاشورا و مدت

روز اربعين چه روز ديگر امري غيرمعقول و محال است؛ و تنها زائر اول كاروان اسرا به كربال چه 

هجري( جابر بن عبداهلل انصاري است كه به همراه عطيه عوفي از  69اربعين سيدالشهدا )ع( )سال 

؛ 111_118: 9191؛ حرعاملي، 16: 9199)بغدادى،  اند مدينه پياده به زيارت حضرت رسيده

هاي مطهر را  اي ديگر نيز بازگشت سرهاي مبارک شهدا و الحاق به بدن عده .(81: 9988نيشابوري، 

تحقيق درباره اول اهلل قاضي طباطبايي در كتاب  آيت 9دانند. مبناي تاريخي اربعين سيدالشهدا مي

اند،  به اثبات اين موضوع كه كاروان اسرا در روز اربعين به زيارت حضرت رسيدهاربعين سيدالشهدا 

بيت را بيان كرده و در مقام  تفصيل داليل موافقان زيارت اربعين كاروان اهل است و بهاهتمام ورزيده 

رغم اختالفات در اين موضوع، آنچه ميان شيعيان  پاسخ به استدالل مخالفان برآمده است. علي

هاي مرتبط با اربعين موردتوجه است، زيارت جابر و بازگشت كاروان اسرا به  مشهور است و عزاداري

هاي عزاداري موردتوجه قرارگرفته و بسياري از زائرين  الست. امري كه در اشعار و مراثي و آيينكرب

روند هدف خود را مساوات و همدردي با خاندان رسول خدا  كه در اربعين به زيارت كربال مي

زيارت دانند و عقيده دارند كه همچون كاروان اسراي كربال كه با سختي خود را در روز اربعين به  مي

رسانند. با توجه به  حضرت رساندند آنان نيز به تأسي از اسراي كربال خود را به زيارت حضرت مي

االيام و از زمان امامان شيعه در بين شيعيان رايج بوده  اينکه سنت راهپيمايي در روز اربعين از قديم

مثال سيد  اند. براي  و ريشه تاريخي دارد علماي شيعه نيز هم به اين امر اهتمام ويژه ورزيده

محمدعلي قاضي طباطبايي، راهپيمايي اربعين را سنت و رفتار مداوم شيعيان از زمان ائمه دانسته 

 (99: 9989اند. )قاضي طباطبايي، عباس نيز به اين حركت پايبند بوده اميه و بنيكه در زمان بني

هاي شيعي  اند. حاكمان حکومت ادامه دادهعلما و بزرگان نيز، به تأسي از ائمه اطهار )ع(، اين رويه را 

بويه و حکومت صفويه، به اين سنت حسنه اقدام كرده و سعي در تبليغ آن بين مانند حکومت آل

شدت برخورد شد و هر نوع برقراري  اند. با روي كار آمدن حزب بعث با اين مسئله بهشيعيان داشته

ا به تعطيلي كشاندند. حتي در برخي موارد منجر به روي ر روي به كربال ممنوع و پيادهموكب و پياده

( با قدم بزرگي كه 19_19: 9988اعدام و حتي شهادت و شکنجه بسياري شد )قاسمپور؛ رضايي، 

 :9913شاهرودي )رعايتي )ابراهيمي(  اهلل( و آيت999: 9918ميرزا حسين نوري )محدث نوري، 

بيت و  پس بسياري از عاشقان اهل ه برقرار شد و ازآن( برداشتند، مراسم راهپيمايي اربعين دوبار999

امام حسين )ع( و نيز برخي علما و مراجع تقليد با پاي پياده به كربال سفر كردند. سفر پياده تا 

روي اربعين از ها، پياده مرورزمان در عراق گسترش بسياري پيدا كرد. در بين آن مناسبت كربال، به

د. پس از سقوط حزب بعث عراق، عشق حسيني، دلباختگان امام حسين اي برخوردار بوجايگاه ويژه

هاي مختلف،  )ع( را به سمت خود كشانده و دوباره اين سنت را برپا كرده است. شيعيان در مناسبت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حال قول مشهور و موردپذيرش بيشتر علما،  درباره مکان سر امام حسين )ع(، اقوال ديگري نيز وجود دارد، اما بااين 9
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ويژه در اربعين حسيني، بسيار پرشورتر از قبل، از شهرها و كشورهاي مختلف، به سمت كربال روانه  به

هاي اسيران كربال قرار داده و مسيرهاي منتهي به شهر كربال را با پاي پياده  گامشده، قدم در مکان 

 نوعي سنت ساالنه تبديل شد. پيمايند. اين مسئله بعد از سقوط نظام بعث عراق بهمي

ترين اجتماع انساني  عنوان بزرگ المللي به راهپيمايي اربعين ميعادگاه شيعيان در يك كنگره بين

شود. اين اجتماع فرا جنسيتي كه  معاصر و بلکه در طي قرون متمادي شناخته ميجهان در تاريخ 

يابي و هويت نمايي  انکار فردي و اجتماعي است فرصتي براي هويت هاي غيرقابل داراي بازتاب

توان گفت قدرت و عظمت شيعه در اين مراسم متبلور  كالم مي شيعيان ايجاد كرده است و در يك

مشخص نبودن تعداد دقيق زائرين و متفاوت بودن آمارهاي ذكرشده به داليل رغم  شده است. علي

ي برخي پژوهشگران تركيب جنسي  ها طبق گفته اغراض سياسي و رويکردهاي متفاوت رسانه

ي  بنا به گفته (9916)عاملي2  درصد زن است. 8/19درصد مرد و  9/38كنندگان به نسبت  مشاركت

طبق اين آمار تخميني اهميت  9دهند. ئران را بانوان تشکيل ميدرصد زا 19ها  برخي خبرگزاري

منزله نيمي از جمعيت حاضر در اين راهپيمايي عظيم بركسي  بين به توجه به حضور زنان دراين

شده  شناختي انجام هاي جامعه هاي بسيار در حوزه اربعين و بررسي رغم پژوهش پوشيده نيست. علي

المللي و جهاني، پژوهشي درزمينه ي بررسي  م شيعه در عرصه بيندر راستاي ترويج اين مراسم مه

 نشده است. ها و راهکارهايي براي رفع مشکالت اختصاصي بانوان در اين سفر معنوي انجام چالش

شناخت خألها و رفع نيازهاي موجود و ارائه خدمات متناسب با نياز بانوان ضرورتي  رو ازاين

حضور كودكان و خردساالن همراه بانوان اهميت اين موضوع را  ناپذير است. بايد افزود اجتناب

هاي پژوهشي با استفاده از نتايج  ها و كاستي دوچندان كرده است. در اين مقاله با توجه به نقص

هاي پيش روي بانوان در اين مراسم مطرح و  پژوهش كيفي سعي شده است اهم مسائل و چالش

شوندگان جهت رفع اين مشکالت مورد مداقه قرار بگيرد  بهراهکارهاي الزم بر اساس نظرات مصاح

 شود. كه بديهي است رفع اين موانع سبب تقويت و تسهيل حضور بانوان در اين مراسم مي

 پيشينه پژوهش

به گردآوري مجموعه  شناختي روي اربعين: تأمالت جامعه پيادهمحسن حسام مظاهري در كتاب 

ن كه نويسندگان آن سعي در شناخت اين پديده عظيم با روي اربعي مقاالتي با عنوان پياده

شناسانه و با رويکرد انتقادي به تحليل اين  هاي علمي و جامعه نظر از عقايد خود با روش صرف

 889با تعداد نمونه « پيمايش سنخ شناسي زائران اربعين»محمدرضا پويافر در  اند. پديده پرداخته

ها و اهداف از  ردي ازجمله الگوي كلي سفر اربعين، انگيزهكننده به موا نفري از زائران شركت

روي  هاي تجربه زيارت اربعين و نظرات زائران در برخي از مسائل مربوط به پياده حضور، شاخص

سيد رضا عاملي در گذاري و حجاب پرداخته است.  ريزي و سياست اربعين همچون نحوه برنامه

 891ها، نمادها و معاني  با طرح  ها، چالش ؛ ظرفيتتحليل پيمايشي راهپيمايي اربعين حسيني

آل يابي، نگرش سنجي و ايده پرسشنامه به چهار زبان فارسي، عربي، تركي و انگليسي به زمينه

همچنين  (9916)عاملي، كنندگان در رخداد ساليانه اربعين پرداخته است.  سنجي مشاركت

بر  تمدن سازي در جهان اسالم با تکيههاي  اي با عنوان بررسي ظرفيت محسن پرويش مقاله

هاي فرهنگي،  روي اربعين منتشر كرده است. هدف اين پژوهش آن است كه نشان دهد مؤلفه پياده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پذيري،  سياسي و اقتصادي اين جريان عظيم، تواضع، توسل، مشاركت مردمي، واليت

وي و فرهنگي، استکبارستيزي، سخاوت، بركت و تعاون است و با توجه به ظرفيت عظيم معن

طلبي  گيري يك جنبش جهاني حق تواند فرصتي مناسب و استراتژيك براي شکل تجمع اربعين مي

روي  ي بررسي و تحليل جايگاه پيادهسپهر در مقالهقرباني (9918)پرويش، خواهي باشد.  و حق

كه  اربعين درافزايش وزن ژئوپليتيکي شيعيان در مناسبات جهاني به اين نتيجه رسيده است

روي اربعين يکي از عوامل اثرگذار بر نقش و جايگاه شيعيان در جهان بوده و توانسته قدرت،  پياده

 (9918)قرباني سپهر، منزلت و وزن ژئوپليتيکي شيعيان را در سطح منطقه و جهان افزايش دهد 

: روايتي محمدمهدي ذوالفقار زاده كرماني در واكاوي ادراک زائران از رفتار خادمان در اربعين

روي اربعين به اين نتيجه رسيده است كه گرچه رنگ و بوي  مردم شناختي از پديده عظيم پياده

ها در بطن يك باطن  اين  فرهنگ عربي و بركت خواهي از امام حسين )ع( ملموس است، ولي همه

دم به عميق اعتقادي و بنيادين به نام جاذبه نوراني امام در تقويت محبت و مودت عميق اين مر

گيرد كه با ريشه مستحکم آسماني خود باعث شده تا با تحول و انقالبي شگرف در  امام معنا مي

نظير و جهاني مواجه  خدمت فردي صرف تا سرحد رويدادي بي-زمين و فراتر از انگاره زيارت

 بخش در رضايتمندي و زيارت، موردمطالعه: غالمرضا تاج (9918)ذوالفقارزاده و شراهي،  باشيم

در عراق با استفاده از روش اسنادي و ميداني با  9918روي اربعين  زائران ايراني در پياده

هاي فضايي  نفر از زوار ايراني نشان داده است كه رضايتمندي در بعد زيرساخت 91ي  مصاحبه

)محيطي( نسبت به رضايتمندي در ابعاد فرهنگي اجتماعي و ديني كه در سطح مطلوبي قرار 

ترين رضايتمندي است كه مواردي همچون وضعيت تغذيه، بهداشت، وضعيت  يندارد. پاي

ي زيستۀ  . مهديه بد در فهم تجربه(9918)تاج بخش،  شود ها را شامل مي ونقل و ايمني راه حمل

گيري ابر رويداد اربعين( به  هاي شکل )بسترها و زمينه 9913روي اربعين سال  زائران در پياده

فرد در حوزه گردشگري مذهبي پرداخته و به  ي منحصربه اعنوان پديده عين، بهرويداد ارب  مطالعه

هاي روش  گيري از تکنيك تأسي از پارادايم تفسيري و با اتخاذ رويکرد تحليل تماتيك و با بهره

يافته است و  روي اربعين دست كنندگان ايراني در پياده تحقيق كيفي به فهم تجربه زيسته شركت

 گيري رويداد اربعين پرداخته است ها و عوامل بسترساز شکل به كشف ماهيت، زمينهاز اين طريق 

ي حضور بانوان در  گرفته حاكي از آن است كه مسئله بررسي آثار و مطالعات انجام. (9911)بد، 

طور خاص چندان موردتوجه قرار نگرفته و نگارنده تاكنون پژوهشي در اين  روي اربعين به پياده

با توجه به خأل پژوهشي موجود در اين زمينه پژوهش حاضر به بررسي ده نکرده است. راستا مشاه

موانع و مشکالت پيش روي بانوان در مراسم راهپيمايي اربعين و ارائه راهکارها جهت رفع 

 پردازد. هاي موجود مي چالش

 شناسی روش

كيفي كه حالت  در اين مطالعه در راستاي شناخت مشکالت و موانع حضور زنان يك رويکرد

هايي چون مشاهده، مصاحبه  اكتشافي دارد مناسب است. رويکرد كيفي عبارت از مجموعه فعاليت

هاي پژوهشي است كه هركدام به نحوي محقق را در كسب اطالعات  و شركت گسترده در فعاليت

كيفي هاي  از بين روش (931: 9983)دالور، دهند  اول، درباره موضوع موردتحقيق ياري مي دست

كنندگان  شود؛ در اين روش ضرورت دارد كه شركت مطالعه به روش پديدار شناختي انجام مي
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واقعه موردنظر را تجربه و آزمايش كرده باشند و هدف نهايي اين بررسي رسيدن به ماهيتي است 

(. درواقع روش پديدارشناسي به 99: 9916كه افراد از آن آگاهي دارند )اكبري و غفوريان، 

ي درک  اي از مردم و برحسب تجارب زيسته ف معاني يك مفهوم يا پديده از ديدگاه عدهتوصي

اي از مردم است  پردازد بنابراين در پي فهم تجارب مشترک عده شده آنان در آن مورد مي

(Yanowa,dvora. & Schwartz-shea, 2006.) هاي پديدارشناسي نيز متنوع است و  روش

شود كه شامل سه مرحله درک پديدار  اسي توصيفي ناميده ميها پديدارشن ترين آن عمده

ها از طريق  آوري داده (. جمع99: 9916شناختي، تحليل و توصيف است )اكبري و غفوريان، 

 .صورت گرفته است مصاحبه با تکنيك نيمه ساختاريافته

راسم شركت بار در اين م طور تصادفي از بين كساني كه حداقل يك كنندگان به انتخاب مصاحبه

كه از آن در اين پژوهش استفاده   يافته در تکنيك مصاحبه عميق و نيمه ساخت د.بواند،  كرده

شوندگان آزادند كه به هر شده است، اما مصاحبه كرديم، گرچه سؤاالت مصاحبه از قبل مشخص

يوه بيان ها پاسخ دهند. البته در راهنماي مصاحبه جزئيات مصاحبه، شخواهند به آنطريقي كه مي

. (938: 9983دالور، شود ) شود. اين موارد در طي فرآيند مصاحبه تعيين ميها ذكر نميو ترتيب آن

شده و  شده حاصل بندي هاي تحليلي، ادراكي و طبقه شده، توصيف آوري بدين ترتيب، از اطالعات جمع

تر شدن مسئله در  يشود. در اين پژوهش براي كاربرد ها پرداخته مي وتحليل داده سپس به تجزيه

هاي پيشنهادي خود را براي رفع موانع و مشکالت  حل پايان مصاحبه از افراد خواسته شد كه راه

زمينه آغاز  سؤاالتروي اربعين ذكر كند. در تحقيق حاضر مصاحبه با طرح  حضور بانوان در پياده

-ل آن مقوالت اصلي و هستهها ثبت و به دنبايابد. همه مصاحبه شود و با سؤاالت خاص ادامه مي مي

 شود. ها از روش تحليلي استفاده ميشوند. براي تحليل داده اي استخراج مي

 است: موضوعات موردبحث در مصاحبه عميق شامل موارد ذيل

تعداد حضور در سفر كربال، چگونگي سفر، همراهان، اهداف سفر، موانعي كه براي حضور بانوان 

 هاي پيشنهادي براي رفع موانعدر اين سفر وجود دارد، راهکار

ها در تحقيق پديدارشناسي همچون ديگر تحقيقات كيفي الگوي منظمي از تکرار  تحليل داده

ها، تحليل، گردآوري  هاست. اين الگو شامل مراحلي از گردآوري داده زمان داده گردآوري و تحليل هم

ها را  صورت كه پژوهشگر داده . بدينpriest et al, 2002)يابد ) ها ادامه مي تا اشباع داده …تحليل و 

ها  كند تا داده هاي بيشتري جمع مي كند و مجدداً داده ها را تحليل مي كند، سپس آن گردآوري مي

 93كه پس از  طوري اشباع شوند. در اين پژوهش نيز مصاحبه با افراد تا اشباع نظري ادامه يافت به

شدند،  شود و موضوعات تکراري مي راج نميمصاحبه عمقي مشخص شد كه موضوع جديدي استخ

ها در اين تحقيق مشتمل  مورد ادامه داديم. داده 99ها را تا  حال براي اطمينان بيشتر مصاحبه بااين

 هاي شخصي است. نوشته شده و دست هاي ضبط كننده بر مصاحبه

 چهارچوب نظری

شامل حرمت حضور بانوان، جواز روي اربعين سه ديدگاه نظري  براي تبيين حضور بانوان در پياده

توان مطرح و بررسي كرد. برخي حضور زنان در راهپيمايي  حضور بانوان و رجحان حضور بانوان مي

داليل قائلين به حرمت حضور زنان در راهپيمايي و مراسم اربعين ناظر  9اند. اربعين را ممنوع دانسته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 https://www.entekhab.ir/fa/news/- 
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ماندن امور شوهر و منزل، سختي طي مسير به وقوع مفسده ناشي از اختالط، غيبت از منزل و معطل

براي زنان و امکان غلبه حضور بانوان است. مطابق نظريه مشهور فقهاي معاصر حضور بانوان در اين 

اهلل مظاهري،  ، آيت9مکارم شيرازياهلل  توان به آيت مراسم مجاز است. ازجمله قائلين اين نظريه مي

بر جواز  داللت رواياتشاره كرد. داليل قول به جواز عبارتنداز اهلل تبريزي ا اي، آيتاهلل خامنه آيت

، داللت سنت بر جواز حضور (969: 9191؛ عاملي )شهيد اول(، 999: 9199)حميري، حضور زنان 

)فيض  ، داللت سيره متشرعه بر جواز حضور زنان(9198؛ هاللي، 981: 9191)طوسي ،  زنان

: 9191؛ حبلي)ابن زهره(،  991:  9193؛ نراقي،  999: 9199؛ موسوي عاملي،  911كاشاني: 

؛ 11: 9191)كاشاني،  اصل جواز و قاعده اباحه، داللت اصل و قاعده بر جواز حضور زنان : (919

، قاعده  (696؛ اردبيلى:  981: 9191؛ انصاري،  993: 9199؛محقق حلّى،  39: 9191محقق ثاني، 

 918: 9196؛  كابلى،  39: 9191)موسوي بجنوردي،  اشتراک زن و مرد در احکام و كماالت فطري

حضور  9داللت حق طبيعي و بشري زنان بر جواز حضور. قائالن به رجحان ،(999: 9199؛ شيرازى، 

روي اربعين ممکن است از  باب عروض عناوين ثانوي ناظر به داليل ذيل حکم به زنان در پياده

رجحان غير الزامي )استحباب( داده باشند )احکام رجحان اعم از رجحان الزامي )وجوب كفايي( و 

شوند. منظور از نوع اول احکامى شرعيه به دو صورت احکام اوّليه و احکام ثانويّه بر موضوعات بار مي

مکلفين و روزه، بر و  شوند مانند وجوب غسل، وضواست كه بر عناوين اوّليه موضوعات مترتب مي

شوند مانند كه با در نظر گرفتن عروض عناوين ثانوي ايجاد مي منظور از احکام ثانوي احکامي است

حکم ثانوي  اينکه اگر غسل و وضو و روزه مستلزم ورود ضرر بر مکلف باشند، حکم اولي وجوب به

تنقيح مناط از روايات دال بر وجوب زيارت سيدالشهدا بر زنان  -9( : حرمت تبديل خواهد شد.

لزوم  -9 (191: 9191؛ حرعاملي،  96: 9199مجلسي اول(، ؛  اصفهاني) 969:  9198)نوري، 

قاعده وجوب حفظ  -9روي اربعين به قياس اولويت از لزوم زيارت امام حسين ع  شركت در پياده

حضور زنان مقتضاي لزوم -1،  (9191آبادي، )منتظرى نجفعزت مسلمانان و جامعه مسلمين 

تمرين سبك زندگي اسالمي  -6صلح جهاني  سازي زمينه-3تر شيعيان جهان  تجمع هرچه عظيم

بهترين راه جهت ارائه جايگاه زن شيعه در -8تر نسل آينده شيعه  تربيت هرچه مطلوب -1براي زنان 

هاي  دليل فرهيختگي و تربيت زنان بر اساس و پايه -1وري از مزاياي اخروي  بهره-8 اسالم و ايران

احکام شرع. بايد متذكر شد كه اين حضور منوط به  دهنده التزام آنان به نشان-99صحيح اسالمي 

رعايت شرايط عمومي حضور زنان در جامعه است كه در راستاي تأمين مصالح جامعه و تأمين امنيت 

كردن زينت( عدم اختالط و  )ظاهر زنان الزامى شده است. رعايت حجاب، پرهيز از تبرج جاهلى

و آمد، پرهيز از محادثه، پرهيز از استعمال بوي  رعايت حريم، رعايت عفت در نگاه، وقار دررفت

عنوان شرايط عمومي حضور زنان در اجتماع  خوش ازجمله آن شرايط است كه درآيات و روايات به

نتيجه آن تأمين آرامش روحى و روانى  و (9981اهلل زاده اندواري، )ربيع نتاج و روحشده است  مطرح

است. همچنين  هاي اجتماعي در عين شركت در فعاليت مردان و زنان، حفظ حرمت و كرامت زنان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظير است، ... نبايد از شکوه اربعين چيزي كاست و شركت  اين حركت عظيم بي»گويند:  اهلل مکارم شيرازي مي تآي 9

رساني  پايگاه اطالع «زنان اشکالي ندارد ولي جهات شرعي را بايد كامالً رعايت نمايند؛ و بهتراست كه با محارم خود بروند

 .https://makarem.ir/main.aspxاهلل مکارم شيرازي  دفتر آيت

روي  اهلل سيستاني در جواب سؤال از حکم فقهي حضور بانوان در پياده قدر جهان تشيع حضرت آيت مرجع عاليلذا  9

 «.با رعايت حدود شرعى اشکال ندارد بلکه رجحان دارد»اند:  اربعين فرموده
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براي حضور آنان در اين مراسم شرايط اختصاصي زيارت ائمه )ع( و حضور در بقاع متبركه نيز 

 (39_11: 9981؛ اميني،  999: 9918؛ محدث نوري، 93: 9191)عاملي )شهيداول(،  متصور است.
 جواز و رجحان حضور بانوان است. ي  بنابراين چهارچوب نظري اين پژوهش بر پايه 9

 های نمونهتوصيف ويژگی

دهد در اين پژوهش با عنايت به منطق اشباع نظري در انجام طور كه جدول زير نشان ميهمان

بار در اين مراسم  نفر از بانوان جواني كه حداقل يك 99هاي كيفي، با مصاحبه عميق از  مصاحبه

شوندگان افرادي باوجود نوزاد شيرخوار، داراي سه  بين مصاحبه گرفته است. در اند انجام حضورداشته

فرزند و فرد بارداري كه نوزاد خود را در مسير كربال به دنيا آورد، نيز وجود دارند. در ميان جامعه 

صورت هوايي، زميني  هاي زيارتي، سفر گروهي دوستانه، همراه خانواده، به آماري سفر با كاروان

نفر شامل بانوان و آقايان صورت پذيرفته است  999از  د از مصاحبه نظرسنجيشده است. بع تجربه

 كه در استخراج موانع و ارائه راهکارها در اين پژوهش مورداستفاده قرارگرفته است.

 

 ها يافته

روي اربعين است:  شده نمايانگر دودسته از مشکالت براي حضور بانوان در پياده هاي انجام بررسي

ها را در  توان آن صورت مشترک بين زنان و مردان وجود دارد و مي اردي هستند كه بهدسته اول مو

بندي كرد. دسته دوم مواردي  رساني و تجهيزات، موانع شخصي تقسيم هاي زيرساختي، خدمات گروه

طور اختصاصي با آنان روبرو هستند كه در سه مقوله عمده زيرساختي، مديريتي،  هستند كه بانوان به

طور اختصار پرداخته و سپس به موانع  شود. در ادامه ابتدا به مشکالت عمومي به گي خالصه ميفرهن

 كنيم. اختصاصي حضور آنان را بررسي و تحليل مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بررسي فقهي حضور زنان در راهپيمايي اربعين از نگارنده مراجعه شود. براي تسهيل مطلب به مقاله 9
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 های اختصاصی بانوان چالش

هايي وجود دارد كه تنها مختص به بانوان است. اين موارد را  عالوه بر مشکالت مذكور برخي چالش

بندي كرد و  ه عنوان كلي مسائل زيرساختي، مسائل مديريتي و مسائل فرهنگي دستهتوان ذيل س مي

ي تسهيل حضور  انديشيدن تدابير و رفع اين موارد زمينه بايست با شناخت اين موانع، درنهايت مي

 عنوان نيمي از جمعيت اين راهپيمايي عظيم فراهم كرد. بانوان را به

 های زيرساختی چالش

هاي متعدد  تمام افرادي كه باوجود سختي ت امام حسين )ع( در روز اربعين:عدم امكان زيار

ريزي  كه براي اين امر برنامه در اين مسير گام نهادند حق زيارت بقاع متبركه را دارند؛ ولي ازآنجايي

نشده است به دليل جمعيت زياد و عدم كنترل و نظارت بر مسيرهاي منتهي به حرم و امکان  انجام

توان براي حل اين مشکل در  مانند. مي با نامحرم برخي بانوان از اين فيض عظيم محروم ميبرخورد 

روز اربعين ساعتي را براي زيارت بانوان در نظر گرفت و از ورود آقايان در اين ساعت ممانعت به 

در روز  توان اميد داشت كه تمامي زائران از زيارت بارگاه امام حسين )ع( عمل آورد با اين اقدام مي

 شوند. مند مي اربعين بهره

ها و  اختصاص حرم حضرت عباس )س(، سرداب غيبت امام زمان )عج( و برخی صحن

ي نارضايتي از ممانعت زيارت و ورود بانوان به برخي  ها به مسئله در مصاحبه ها به آقايان: رواق



 11 چالش ها و راهكارهای حضور زنان در راهپيمايی اربعين  

 

 

شود. براي  اماكن افزوده مي شده است كه هرساله بر تعداد اين ها اشاره ها و حرم ها، زيارتگاه صحن

سرداب  9918مثال ضريح حرم مطهر حضرت عباس )س( به زيارت آقايان اختصاص دارد و در سال 

غيبت امام زمان )عج( نيز به مواردي كه بانوان محترم قادر به زيارت اين اماكن نيستند اضافه شد. 

خانم شده است. در اين راستا يکي از  ها و مشکالتي براي خدام و زائران اين امر باعث بروز ناراحتي

 خادمين فرموده است:

ها با چه شور و ذوقي ميومدن براي زيارت  ديدم خانم من سال گذشته خادم سامرا بودم وقتي مي

و دو ركعت نمازخوندن در سرداب غيبت امام زمان )عج( كه منزل پدري حضرت و محل عبادت 

گفتيم سرداب در اربعين به زيارت آقايون  ديم ميامام حسن عسکري )ع( هست و ما كه خادم بو

گفتن ما تو كل سال يه بار  ها بودن كه مي سوخت و خيلي يافته! حقيقتاً دلم مي اختصاص

ها رو نميدن! بالاستثنا همه از  قسمتمون ميشه بيايم زيارت اون هم خيلي جاها اجازه ورود خانم

ايد تدابيري انجام بشه براي اينکه همه حق دارن اين سياستشون ناراضي و ناراحت بودن. واقعاً ب

 همه راه ميان زيارت كنند! وقتي اين

توجه زائرين خانم و  رغم جمعيت قابل علياختصاص قسمت کمتر ضريح مخصوص بانوان: 

ها كمتر از  ها و اماكن متبركه براي خانم همراه داشتن كودكانشان غالباً قسمت زيارتي ضريح، صحن

توان آن را توجيه كرد، اين امر باعث ازدحام و  گونه نمي اين تبعيضي است كه هيچآقايان است و 

شود و يا  آن براي تعداد زيادي از زائرين امکان زيارت فراهم نمي  شود كه درنتيجه شلوغي زيادي مي

 شود. اي در قسمت بانوان مي ازدحام زياد منجر به مشکالت عديده

ترين و حادترين مشکل بانوان در  بزرگ د بانوان:عدم اختصاص مسيرهای خاص جهت ترد

ي جهاني برخورد بانوان با مردان  اي با حضور آنان در اين كنگره اين سفر مقدس و علت مخالفت عده

وآمد بانوان در مرز و در  نامحرم است كه اين امر ناشي از عدم اختصاص مسيرهاي خاص جهت رفت

جاي انديشيدن چاره براي رفع اين مانع به حذف  ي بها روي است. درواقع عده طول مسير پياده

اند. با  مسئله پرداخته و اين مشکل را دليل بر مخالف حضور بانوان در اين مراسم دانسته صورت

هايي براي زيارت  وآمد آنان و يا اختصاص ساعت ها و اختصاص مسيرهايي جهت رفت جداسازي راه

 حو احسن حل كرد.توان اين مشکل را به ن مخصوص بانوان مي

افزايش كمي و كيفي  عدم تناسب نيازهای بانوان اعم از خدمات درمانی با جمعيت آنان:

رساني در  روي و نزديك اماكن زيارتي و توسعه خدمات اسکان مخصوص بانوان در طول مسير پياده

ها  كيفي اتوبوس افزايش كمي و افزايش امکانات اسکان اعم از پتو، آب و مواد غذايي و ... اين اماكن

ها رفع مشکل ارتباط بين افراد از طريق  تر بر قيمت ونقل زائرين در مرز و نظارت بيش جهت حمل

ها اعم از  رساني بهبود نحوه اطالع هاي برقراري تماس هاي اينترنتي و كاهش هزينه افزايش شبکه

هاي  تيمها و  د درمانگاهافزايش تعدا ها و مکان توزيع غذا هاي راهنمايي زوار، مکان موكب مکان

تدابير الزم  متناسب با جمعيت بانوان در مرز و ساير شهرهاي زيارتي پزشکي سيار با امکانات بيشتر

دستي،  براي فراهم آوردن امکانات سرمايشي و گرمايشي افزايش مراكز خدماتي جهت تعمير چرخ

هنگي بين امکانات و تعداد زائران عينك، كالسکه و... ازجمله مواردي است كه براي رفع مشکل ناهما

 انجام داد.
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 های مديريتی چالش

ترين عواملي كه در طي  يکي از مهماستفاده:  کمبود و يا نبود امكانات بهداشتی تميز و قابل

هاي بهداشتي و استحمام و  ها تعداد زيادي از افراد به آن اشاره كردند مسئله كمبود سرويس مصاحبه

روي و همچنين در شهرهاي زيارتي اعم از  بهداشت در مرز، مسير پياده عدم رسيدگي به وضعيت

توجهي به اين مسئله باعث بروز مشکالتي ازجمله  كربال، نجف، كاظمين و سامرا هست. بي

توان از  شود. با درايت و اختصاص بودجه به اين مقوله مي هاي عفوني در بانوان و كودكان مي بيماري

 ي به عمل آورد.عواقب اين مشکل جلوگير

برگزاري نماز جماعت مخصوص آقايان بدون  ضعف برگزاری نماز جماعت برای بانوان:

توجهي به صفوف طوالني نمازهاي جماعت كه درنتيجه  درنظرگرفتن فضاي مناسب براي بانوان و بي

 توجهي به اين مسئله شود و بي منجر به ادغام شدن دو نماز جماعت مختلف در قسمت بانوان مي

توسط ائمه جماعت و خدامي كه مسئول برگزاري نمازهاي جماعت هستند باعث شده درمواقعي 

هاي آتي  كليه نمازهاي بانوان در يك صحن و يا حرم باطل شود كه اين مسئله بايد در سال

 ها آمده است: موردتوجه قرار گيرد. دريکي از مصاحبه

كردن جالب اين بود كه  از جماعت ميشروع به برپايي نم 9شد همه عمودها وقتي اذان مي 

 ها نداشتند. اكثريت جماعت براي خانم

 يکي ديگر از افراد فرمودند: 

بارها براي خود من اتفاق افتاده كه توي صحن براي نماز جماعت ايستادم و صداي دو مکبر و دو 

نماز خوندند! اين اي با تکبير دومي  اي با تکبير اولي وعده رسيد! عده تا نماز متفاوت به گوش مي

مسئله باعث شد تمام صحن نماز هاشون اشتباه بشه و به نظرم اينکه توي اماكن مقدس نماز كل 

 زوار باطل بشه فاجعه است!

 های فرهنگی چالش

گونه كه واضح است بانوان براي سفر نياز به  همان: ها مخالفت و عدم رضايت همسران و خانواده

هايي كه بانوان با آن مواجه هستند مخالفت و نارضايتي شوهر براي  اذن همسر دارند. يکي از چالش

هاي ناامن براي سفر، سختي مسير و برخورد با نامحرم و ...  بردار و كاروان سفر است. وجود افراد كاله

نشان از « اربعين جاي بانوان نيست»اين سخن كه  ها براي بانوان است. ازجمله موارد نگراني خانواده

 كند. فرهنگي كه پشت اين ديدگاه نهفته است را دارد كه هرساله شيوع بيشتري پيدا مي هاي چالش

روي اربعين يکي ديگر از مشکالتي  مردانه دانستن پيادهسازی نشدن حضور بانوان:  فرهنگ

هاي زيادي به آقايان و مشکل  ي آن اختصاص كاروان است كه در جامعه رواج يافته است كه نتيجه

ها براي حضور  ي بانوان با حضور كودكانشان است و باعث نگراني و مخالفت خانوادهسفري برا هم

شوندگان فرموده  عظيم شده است. در اين مورد يکي از مصاحبه  همسران و يا دختران در اين حماسه

 است:

تو مسير يا توي شهرهاي زيارتي راه رفتن عادي موجب برخورد با نامحرم نميشه، اما بعضي از 

صورت مارپيچ راه برن و تو همين حين كه دارن سبقت ميگيرن حواسشون  ون كه ميخوان بهآقاي

خواستيد رعايت  كنيم ميگن شما آگه مي كنند! وقتي اعتراض مي ها برخورد مي نيست و به خانم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اند. گذاري شده شماره 9139تا  9متر از يکديگر بين شهرهاي نجف تا كربال از شماره  39هايي كه به فاصله  تير برق 9
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ها نيست! يا يه عده ديگه ميان از همسرشون محافظت  كنيد نبايد ميومديد و اربعين جاي خانم

دنامحرمي به خانمشون برخورد نکنه اما خودشون به هزارنفر خانم ديگه برخورد كنند كه مر

كنم! اگر برخورد با نامحرم  كنند و درجواب اعتراض هم ميگن من دارم از همسرم محافظت مي مي

ها نيست! مردها هم بايدمراقبت كنند! آگه هركسي تو  حرام هست اين حکم فقط براي خانم

كنند و تا ميايم  كت كنه هيچ مشکلي پيش نمياد اينکه رعايت نميمسيري كه داره ميره حر

ها توي  اعتراض كنيم ميگن جاي شما اينجا نيست ناشي از اين هست كه هنوز حضور خانم

 اجتماعات جا نيفتاده!

 
 

 
 ها : فراوانی يافته2نمودار شماره 
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 راهكارها

نيست، اما با توجه به ميزان تأثيري كه اين باره و در مدت كوتاه مقدور  يك اگرچه رفع همه موانع به

گذارند و همچنين از طريق ميزان اهميت نواقص از ديد  نقايص در ميزان مشاركت بانوان مي

ها اقدام  ريزي براي رفع آن بندي و برنامه كنندگان در اين راهپيمايي عظيم نسبت به اولويت مشاركت

هاي سياستي و راهبردي  ر قالب مجموعه گزارهترين دستاوردهاي تحقيق د كرد. در ادامه، مهم

برداري عملياتي بهتر در ذيل سه بخش راهکارهاي زيرساختي، راهکارهاي مديريتي و  منظور بهره به

شده است. اين  منظور حل مشکالت عمومي و مشکالت اختصاصي بانوان ارائه راهکارهاي فرهنگي به

شده است  شوندگان استخراج لي و همچنين آراء مصاحبهها و راهبردها مستقيماً از نتايج تحلي سياست

 ها موردتوجه بوده است. ها، اهميت و اولويت بر اساس ميزان تکرار گزاره و در تنظيم آن

 راهكارهای زيرساختی

پرتکرارترين مقوله طي  : انديشيدن تدابير جهت رفع مشكالت زيارتی بانوان:1سياست کالن 

به مشکالت زيارتي كه در موارد فوق ذكر شد است كه براي رفع اين شده اشاره  هاي انجام مصاحبه

اند: اختصاص ساعات مخصوص براي زيارت بانوان  كرده شوندگان به موارد ذيل اشاره موضوع مصاحبه

اختصاص دادن قسمتي از ضريح مطهر حضرت عباس  مانند حرم حضرت رسول )ص( و همچنين

ها عالوه بر جلوگيري از نگرش منفي جهاني  رت خانمها و سرداب غيبت مخصوص زيا )س( و صحن

نسبت به مردساالرانه بودن دين مبين اسالم باعث خشنودي و رضايت بيشتر زائرين خانم در 

 روي اربعين شود. پياده

از علل اصلي مخالفت  های مخصوص جهت تردد بانوان: : اختصاص راه2سياست کالن 

توان به برخورد بانامحرم اشاره كرد. براي حل اين  بعين ميروي ار اي با حضور زنان در پياده عده

ها در مرز، اماكن زيارتي و ...  روي و مسير تردد آقايان و خانم مشکل جداسازي مسيرهاي پياده

توان  ها الزم است كه با اجراي اين مقوالت مي هاي مشخص براي ورود و خروج خانم اختصاص گيت

 ندي بانوان در اين سفر زيارتي را باال برد.اين مشکل را حل و ميزان رضايتم

افزايش كمي و كيفي اسکان  : افزايش امكانات متناسب با جمعيت:3سياست کالن 

رساني در اين  روي و نزديك اماكن زيارتي و توسعه خدمات مخصوص بانوان در طول مسير پياده

ها  افزايش كمي و كيفي اتوبوس افزايش امکانات اسکان اعم از پتو، آب و مواد غذايي و ... اماكن

ها رفع مشکل ارتباط بين افراد از طريق  تر بر قيمت ونقل زائرين در مرز و نظارت بيش جهت حمل

ها اعم از  رساني بهبود نحوه اطالع هاي برقراري تماس هاي اينترنتي و كاهش هزينه افزايش شبکه

هاي  تيمها و  افزايش تعداد درمانگاه ها و مکان توزيع غذا هاي راهنمايي زوار، مکان موكب مکان

تدابير الزم  متناسب با جمعيت بانوان در مرز و ساير شهرهاي زيارتي پزشکي سيار با امکانات بيشتر

دستي،  براي فراهم آوردن امکانات سرمايشي و گرمايشي افزايش مراكز خدماتي جهت تعمير چرخ

ع مشکل ناهماهنگي بين امکانات و تعداد زائران عينك، كالسکه و... ازجمله مواردي است كه براي رف

 انجام داد.
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 راهكارهای مديريتی

 هاي بهداشتي افزايش تعداد سرويس : ارتقاء سطح خدمات و امكانات بهداشتی:1سياست کالن 

افزايش نيروي خدماتي جهت رسيدگي به  روي و شهرهاي زيارتي در مرز، در طول مسير پياده

روي و  هاي زباله در طول مسير پياده افزايش تعداد سطل تي و استحمامهاي بهداش نظافت سرويس

رعايت بهداشت در  سازي و تميز كردن معابر شهري شهرهاي زيارتي و افزايش كارگران جهت پاک

حل مشکل گردوغبارهاي مسير جهت جلوگيري از مشکالت ريوي براي زائرين و  طبخ و توزيع غذا

 بايست توسط مسئولين مربوط انجام گيرد. كه مي مخصوصاً كودكان اقداماتي است

 افزايش تعداد خدام جهت ارائه خدمات بهتر و : مديريت نيروی انسانی:2سياست کالن 

استقرار بيشتر و نظم دهي به نيروهاي پليس در طول مسير و  هاي زنده دنيا به خدام آموزش زبان

روي انساني ازجمله مواردي است كه با شهرها جهت برقراري امنيت بيشتر در راستاي مديريت ني

 توجه به افزايش تعداد زائران بيش از گذشته بايد موردتوجه قرار بگيرد.

كننده در  بايست كشورهاي شركت همواره مي : تدابير دولتی عراق و ايران:3سياست کالن 

در اين راستا دو  رساني به اين كنگره جهاني ايفا كنند. اين راهپيمايي جهاني سهم خود را از خدمات

كشور ايران و عراق بايستي موارد ذيل را موردتوجه خود قرار دهند: نظم دهي و مديريت سيستم 

مرزي ايران و عراق و مديريت و نظارت بيشتر بر خدمات آن و هدايت مردم به شهرهاي مرزي 

مرز اعم از محل  باال بردن امکانات در هاي زياد هاي مرزي و پيشگيري از معطلي مختلف توسعه گيت

آبي از طريق همکاري كشورهاي  حل مشکل بي هاي امدادي هاي صلواتي و كمك استراحت، ايستگاه

هاي زيارتي مخصوص اربعين ازجمله لغو اجبار رويداد در زمان  تالش براي كاهش هزينه مجاور

يزي براي ساعات ر برنامه اربعين، اختصاص ارز دولتي به زوار و رايگان كردن بيمه زائران اربعين

ها و  ايمني جاده ها جهت انتقال مسافرين ها و ماشين ها و تدارک بيشتر ون شلوغي در تردد ماشين

 ها و موانع راهپيمايي اربعين. آموزش كافي قبل از موسم نسبت به محدوديت ها راه

ي نماز، برقراري  به دليل اهميت فريضهدهی برگزاری نماز:  : سازمان1سياست کالن 

نظارت بيشتر بر مسئولين برگزاري نماز جهت برقراري ارتباط  وف نماز جماعت ويژه بانوان وصف

هاي مطهر و ائمه  ها بايد مورد مداقه ي بيشتر از سوي خادمين صحن بين صفوف آقايان و خانم

 جماعت قرار گيرد.

 راهكارهای فرهنگی

حداكثري بانوان در راهپيمايي در راستاي حضور  : ارتقاء فرهنگ حضور بانوان:1سياست کالن 

عنوان يك نياز در اين مراسم توسط  سازي فرهنگي جهت حضور بانوان به اربعين ايجاد زمينه

توان به موارد ذيل اشاره  هاي مرتبط بايستي موردتوجه قرار گيرد ازجمله اين موارد مي دستگاه

ي عظيم اربعين و ارتقاي  سازي جهت ديد فرا جنسيتي نسبت به حضور در حماسه فرهنگ فرمود:

هاي تلويزيوني در جهت  توان، ساختن برنامه فرهنگ ايثار و فداكاري نسبت به كودكان و افراد كم

هاي مختلف سفر و نحوه تعامل با زائرين ساير كشورهاي دنيا جهت  ارتقاي شناخت از جنبه

 هاي مختلف. جلوگيري از مباحثات بين فرهنگ
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ارتقاي امنيت های مخصوص بانوان:  و کيفی کاروان: افزايش کمی 2سياست کالن 

هاي  تدارک كاروان هاي بزرگ، هاي كشوري بر مسئولين كاروان ها و كنترل ها از طريق نظارت كاروان

وابسته به مراكز دولتي مخصوص بانوان اعطاي مرخصي كاري به آقايان جهت همراهي با محارم و 

ا جهت اذن حضور بانوان ازجمله مواردي است كه به حضور ه هايشان براي اطمينان خانواده خانواده

 حداكثري آنان كمك شاياني خواهد كرد.

ممانعت از برگزاري برخي مراسمي های انحرافی:  : مقابله با برخی جريان3سياست کالن 

الحرمين  هايي كه روز اربعين در بين زني كند مانند قمه دار مي ي شيعه را درجهان خدشه كه وجهه

دهي به سؤاالت شرعي و نظارت و كنترل بيشتر  افزايش مراكز فرهنگي جهت پاسخ گيرد و ام ميانج

هاي انحرافي به دليل نمودي كه اين راهپيمايي در جهان و  بر اين مراكز جلوگيري از تبليغ فرقه

 ي شيعه دارد از اهميت بااليي برخوردار است. نشان دادن وجهه
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 گيری نتيجه

االيام و از زمان امامان شيعه در بين شيعيان رايج بوده و  ي در روز اربعين از قديمسنت راهپيماي .9

اند. حاكمان  ريشه تاريخي دارد. علما و بزرگان به تأسي از ائمه اطهار )ع(، اين رويه را ادامه داده

بويه و حکومت صفويه، به اين سنت حسنه اقدام كرده و هاي شيعي مانند حکومت آل حکومت

شدت  اند. باروي كار آمدن حزب بعث با اين مسئله بهدر تبليغ آن بين شيعيان داشتهسعي 

روي را به تعطيلي  روي به كربال ممنوع و پيادهبرخورد شد و هر نوع برقراري موكب و پياده

شاهرودي برداشتند، مراسم راهپيمايي  اهللكشاندند. با قدم بزرگي كه ميرزا حسين نوري و آيت

نوعي سنت ساالنه تبديل  وباره برقرار شد. اين مسئله بعد از سقوط نظام بعث عراق بهاربعين د

انکار فردي و اجتماعي است طبق  هاي غيرقابل شد. در اين اجتماع فرا جنسيتي كه داراي بازتاب

اند بنابراين  آمارهاي تخميني حدود نيمي از جمعي حاضر در اين مراسم را بانوان تشکيل داده

هاي بسيار در حوزه اربعين  رغم پژوهش وجه به حضور زنان بركسي پوشيده نيست. علياهميت ت

شده در راستاي ترويج اين مراسم مهم شيعه در عرصه  شناختي انجام هاي جامعه و بررسي

ها و راهکارهايي جهت رفع مشکالت  المللي و جهاني، پژوهشي درزمينه ي بررسي چالش بين

شناخت خألها و رفع نيازهاي  رو ازاين نشده است. ر معنوي انجاماختصاصي بانوان در اين سف

ناپذير است. همچنين حضور  موجود و ارائه خدمات متناسب با نياز بانوان يك ضرورت اجتناب

ها و  كودكان و خردساالن همراه بانوان به اهميت اين موضوع افزوده است. با توجه به نقص

ستفاده از نتايج پژوهش كيفي سعي شده است اهم مسائل هاي پژوهشي در اين مورد با ا كاستي

هاي پيش روي بانوان در اين مراسم مطرح و راهکارهاي الزم بر اساس نظرات  و چالش

شوندگان جهت رفع اين مشکالت مورد مداقه قرار بگيرد كه بديهي است رفع اين موانع  مصاحبه

 .شود سبب تقويت و تسهيل حضور بانوان در اين مراسم مي

. مشکالت عمومي كه هر زائر 9توان به دودسته تقسيم كرد:  طوركلي موانع و مشکالت را مي . به9

رساني و  مقوله اصلي )زيرساختي، خدمات 9ها روبرو باشد و تحت عنوان  ممکن است با آن

طور خالصه بيان شد. گرچه برخي از اين موانع براي بانوان با توجه  تجهيزات، موانع شخصي( به

تر است لکن  تر نسبت به آقايان، پوشش و همراهي كودكان ملموس شرايط جسمي ضعيف به

. موانع اختصاصي حضور بانوان تحت سه 9شود.  جزء موارد عام بين زنان و مردان محسوب مي

هاي  عنوان كلي مشکالت زيرساختي، مشکالت مديريتي و مشکالت فرهنگي بحث شد. چالش

اختصاص حرم حضرت يارت امام حسين )ع( در روز اربعين، زيرساختي شامل: عدم امکان ز

ها به آقايان، اختصاص  ها و رواق عباس )س(، سرداب غيبت امام زمان )عج( و برخي صحن

عدم  ، عدم اختصاص مسيرهاي خاص براي تردد بانوان،قسمت كمتر ضريح مخصوص بانوان

هاي مديريتي شامل: كمبود  ؛ چالشتناسب نيازهاي بانوان اعم از خدمات درماني با جمعيت آنان

استفاده، ضعف برگزاري نماز جماعت براي بانوان؛  و يا نبود امکانات بهداشتي تميز و قابل

سازي نشدن  ها، فرهنگ شامل: مخالفت و عدم رضايت همسران و خانواده هاي فرهنگي چالش

حداكثري بانوان را فراهم  ي حضور با انديشيدن تدابير و رفع اين موانع بايد زمينهحضور بانوان 

 كرد.

هاي  ريزي ها، برنامه گذاري . جهت رفع موانع و مشکالتي كه در اين سفر وجود دارد نياز به سياست9

هاي هرچه  ساالنه و تالش جهت برطرف كردن موانع هست كه اين امر مستلزم همکاري
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طابق مشکالت موجود هايي م تر كشور عراق و ديگر كشورهاست. در اين پژوهش سياست گسترده

انديشيدن تدابير جهت رفع مشکالت زيارتي بانوان، اختصاص هاي زيرساختي:  شامل سياست

هاي مديريتي:  ؛ سياستهاي مخصوص جهت تردد بانوان، افزايش امکانات متناسب با جمعيت راه

 يران،ارتقاء سطح خدمات و امکانات بهداشتي، مديريت نيروي انساني، تدابير دولتي عراق و ا

، افزايش ارتقاء فرهنگ حضور بانوانهاي فرهنگي: سياست  دهي برگزاري نماز؛ سياست سازمان

انديشيده شد و هاي انحرافي  هاي مخصوص بانوان، مقابله با برخي جريان كمي و كيفي كاروان

هاي آتي  ها در سال شده است كه با اجراي آن براي اين مهم ارائهذيل اين مباحث راهبردهايي 

 ي عظيم جهاني بود. توان شاهد رفع موانع و تسهيل حضور زنان در اين كنگره مي
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