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٧

مســئله حضور يا عدم حضور بانوان در فعاليتهاي سياســي و اجتماعي ،از مسائل
مناقشهبرانگيزي است که از ديرباز محل بحث فقها بوده است .يکي از اين فعاليتها حضور
بانوان در پيادهروي اربعين است .در اين زمينه بهطور کلي ميتوان آراي فقها را به سه دسته
تفکيک کرد :گروهي حضور بانوان را در راهپيمايي اربعين حرام ميدانند .در مقابل ،گروهي
قائل به جواز حضور بانوان در اين مراســم ،و دســته سوم قائل به رجحان حضور بانوان در
پيادهروي اربعين هستند .اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي و بهصورت اسنادي ،ادله
قائلين ســه ديدگاه را ارزيابي و نقد کرده است .يافتههاي پژوهش حاکي از اين امر است که
دليل قاطع و خدشــهناپذيري بر عدم مشــروعيت حضور بانوان در مراسم اربعين در دست
نيســت .همچنين داليلي وجود دارد که جواز را به عنــوان حکم اولي تأييد ميکند .نتيجه
اينکه در صورت عروض عناوين ثانوي بر حضور زنان در راهپيمايي اربعين همچون وقوع در
مفســده ،حکم ثانوي ،حرمت است و در صورت عروض عنوان ثانوي همچون وجوب حفظ
عزت مســلمانان و جامعه مسلمانان و زنده نگه داشتن مکتب امامحسين  ،حکم ثانوي،
رجحان حضور بانوان در راهپيمايي اســت و اين رجحان در شــرايطي ممکن اســت تا حد
ضرورت و وجوبکفايي پيشروي کند.
کليد واژهها :زنان ،راهپيمايي اربعين ،زيارت امام حسين ،7فقه.
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تبيين مسئله

پيرامــون حضور زنان در اجتماعات از قديمااليام بحثو گفتوگو وجود دارد.

يکــي از مواردي که براي حضور زنــان در آن اختالفنظر وجود دارد ،پيادهروي

اربعين است .پيادهروي ميليوني اربعين ،اجتماعي بزرگ است که هرساله با شکوهي

بيشــتر از قبل برگزار شده و جهانيان را شگفتزده ساخته است .هرساله در موسم

اربعيــن به داليلي همچون لزوم کســب رضايت بانوان از همســران يا خانوادهها
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و ازدحام و امکان اختالط ،نســبت به حضور بانوان در اين مراســم ،ســؤاالت و

صحبتهايي ـ مانند« :پيادهروي اربعين ،جاي بانوان نيست» ـ به گوش ميرسد .از

طرفي با وجود رواياتي که دال بر وجوب زيارت حضرت امام حســين 7هستند

(ابن قولويه ،1398 ،ص121؛ شوشتري ،1390 ،ص )238و دست ه ديگري از روايات
که به استحباب زيارت اشارهکردهاند ـ اعم از استحباب زيارت حضرت (كفعمي،

1405ق ،ص 490و جداني فخر1426 ،ق ،ج ،4ص ،)624اســتحباب پياده رفتن به

زيارت حضرت (حر عاملي1409 ،ق ،ص )439و استحباب زيارت در روز اربعين

(مجلســي1410 ،ق ،ص191؛ حر عاملــي ،ج1409 ،6ق ،ص 478و  )458ـ اين
سوال مطرح ميشــود که حکم فقهي حضور زنان در پيادهروي اربعين با توجه به

محدوديتها و مســائل موجود چيست .فقيهان در پاسخ به اين سؤال اختالفنظر
دارند.

بهرغم آنکه موضوع حضور زنان در پيادهروي اربعين ،مسئله مهمي است ،تحقيق

فقهي مبسوطي در اين زمينه مشاهده نشد؛ اما بهطور کلي درباره پيادهروي اربعين

پژوهشهايي صورت گرفته است؛ براي نمونه قربانيسپهر در مقال ه «بررسي و تحليل
جايگاه پيادهروي اربعين در افزايش وزن ژئوپليتيکي شيعيان در مناسبات جهاني» به

اين نتيجه رسيده است که پيادهروي اربعين يکي از عوامل اثرگذار بر نقش و جايگاه
شيعيان در جهان بوده و توانسته اســت قدرت ،منزلت و وزن ژئوپليتيکي شيعيان

را در ســطح منطقه و جهان افزايش دهد( .قربانيسپهر )1398 ،همداني در تحقيق

ل بيت بزرگوار اما م حسين 7در روز اربعين سال
«ضرورت بحث اربعين» ،ورود اه 
61قمري را اثباتميکند( .همداني )1387 ،همچنين رســول جعفريان در پژوهش

«دليل بزرگداشت اربعين چيست؟» (جعفريان ،)1386 ،سبحانينيا در «تحقيق درباره
اربعين حســيني» (سبحانينيا ،)1397 ،عبدالکريم پاکنيا در «پيام اربعين در زيارت

اربعيــن» (پاکنيا تبريزي )1388 ،و محمد فاضل در «تحليل مبناي تاريخي اربعين

حسيني» (فاضل )1386 ،به موضوع زيارت حضرت سيدالشهدا 7در روز اربعين

پرداختهاند و عالوه بر واکاوي ادله اهميت اربعين حســيني با اســتفاده از آيات و
پرويش نيز در مقالۀ «بررسي ظرفيتهاي تمدنسازي در جهان اسالم با تکي ه بر

پيادهروي اربعين» نشــان داد که مؤلفههاي فرهنگي ،سياسي و اقتصادي اين جريان
برکت و تعاون هست و با توجه به ظرفيت عظيم معنوي و فرهنگي ،تجمع اربعين
ميتواند فرصتي مناسب و استراتژيک براي شکلگيري يک جنبش جهاني حقطلبي
و حقخواهي باشد( .پرويش )1398 ،عاملي ،در تحليل پيمايشي «راهپيمايي اربعين
حســيني؛ ظرفيتها ،چالشها ،نمادها و معاني» با طرح  839پرسشــنامه به چهار
زبان فارســي ،عربي ،ترکي و انگليسي به زمينهيابي ،نگرشسنجي و ايدهآلسنجي

مشارکتکنندگان در رخداد ساليانه اربعين پرداخته است( .عاملي)1396 ،

با اين مقدمه و با توجه به خأل پژوهشي موجود در اين زمينه ،پژوهش حاضر به

بررسي حکم فقهي حضور بانوان در پيادهروي اربعين پرداخته و بهطور کلي آراي

فقها را به  3دســته تقسيمکرده است :مشهور قائل به جواز حضور بانوان هستند و
ْ
مقابل نظر شاذي مبني بر حرمت حضور آنان وجود دارد وعدهاي نيز به رجحان
در
حضور بانوان معتقدند .در ادامه داليل و مستندات آنها بررسي ميشود:
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عظيم تواضع ،توسل ،مشــارکت مردمي ،واليتپذيري ،استکبارستيزي ،سخاوت،
ْ
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 .1مستندات قول به حرمت حضور زنان در راهپيمايي اربعين

برخي ،حضور زنان در راهپيمايي اربعين را ممنوع دانســتهاند 1.داليل قائلين به

اربعين ناظر به وقوع مفسده ناشي از
حرمت حضور زنان در راهپيمايي و مراســم
ْ

ل ماندن امور شــوهر و منزل ،سختي طي مسير براي
اختالط ،غيبت از منزل و معط 
زنان و امکان غلبۀ حضور بانوان است:
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الف) وقوع مفسده ناشي از اختالط با نامحرم

مهمترين دليل براي قول به حرمت حضور زنان در راهپيمايي و زيارت اربعين،

اختالط بانوان با مردان نامحرم به دليل ازدحام و جمعيت زياد است که براي اثبات

حرمت آن به سه دسته از روايات استناد ميشود:

دسته اول :روايات دال بر منع تردد بانوان در اماکن عمومي

روايات متعددي بر منع تردد بانوان در جايي که مردها حضور دارند ،داللت دارد؛

از جمله پيامبر 9ميفرمايند:

زنان هنگام راه رفتن ،از وســط کوچه راه نروند؛ بلکه از کنار بروند( .نوري،
1408ق ،ج ،12ص)215

ي که آنها رودرروي يکديگر قرار
بين مردان و زنان جدايي افکنيد؛ زيرا هنگام 
گرفتند و با هم رفتوآمد داشــتند ،جامعه به دردي مبتال خواهد شد که درمان

نخواهد داشت( .عجلونيجراحي ،1351 ،ج ،1ص)279

امام علي 7نيز به مردان هشــدار ميدهند« :اي مــردم عراق ،به من خبر دادند

که بدن زنهاي شــما در راهها با بدن مردان تماس پيدا ميکند .آيا شرم نميکنيد؟!
(کليني1407 ،ق ،ج ،8ص )537بنابراين از آنجا که واژه «تدافع» در روايت به معناي

ن منظور ،1366 ،ج ،8ص89؛
به هم خوردن دو نفر بر اثر ازدحام و شلوغي است (اب 
/https://www.entekhab.ir/fa/news .1

جوهري1404 ،ق ،ج ،3ص ،)1208از اخبار مذکور در جهت اثبات حرمت حضور

زنان در راهپيمايي اربعين استفاده ميشود.

نقد و نظر :بر فرض صحت ســند روايات ،در داللت روايات بر حرمت حضور

زنان در جامع ْه اشکال است؛ زيرا روايات مذکور در مقام بيان حکم حضور زنان در
جامعه نيســت؛ بلکه در مقام بيان شرايط حضور بانوان در مکانهاي عمومي است

و لذا گفتهشــده زنان در معابر از کنار حرکت کنند؛ بهگونهاي که دچار برخورد و
تماس نشــوند و اين در حالي بود که زنهاي عراقي با وضع نامناسبي به خيابانها
رفتوآمد داشــتند .بنابراين از اين احاديث اســتفاده اخالقي شدهاست( .مطهري،

حضور زنان در حضور مردان دارد.

از روايات حاوي عبارت «فاحبسوا نسائکم» ،استحباب حبس زن در منزل خودش

يا شــوهر استفاده شده و گفتهشده اســت زنان جز براي رفع نياز ،از منزل خارج
نشــوند و مردي هم داخل خانه نيايد( .حر عاملي1409 ،ق ،ج ،20ص )64از اين
روايات نتيجه گرفتهشده است که بهطور کلي بايد از حضور بانوان در اجتماعات،

ممانعت بهعمل آورد( .همان ،ج ،19ص)36

نقــد و نظر :اين روايات در صدد بيــان رجحان منع زنان از حضور در جامعه ـ

ظاهر بر الزام ماندن
بــا قطعنظر از عروض هر عنوان ثانوي ـ اســت و هرچند در
ْ
زن در خانه داللت دارد ،اما به قرينه اينکه بيانشــده اســت در منزل خود يا منزل
شــوهر بماند و مرد ديگري وارد خانه نشود ،ظهور در ماندن در خانه در زمان عده
رجعي دارد .از طرفي بــا توجه به روايات مخالف و داليل حاکي از جواز حضور

زنان در اجتماع ،ظهور اين روايات بر حرمت حضور اجتماعي زنان تمام نيســت؛
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دسته دوم :روايات دال بر لزوم حبس زنان در منزل
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 ،1387ص )216همچنين اگر اين روايات در جايگاه اســتنباط حکم شرعي باشد،
نهايت ًا به آداب حضور زنان در جامعه اشــاره دارد .لذا ظهور آشکار بر عدم حرمت

75

خصوص ًا اينکه هيچيک از دو امر ماندن زن در خانه يا حضور زن در جامعه ،فينفسه
ارزش محســوب نميشــوند و حکم هر يک از اين دو به اقتضاي جهات عارضي
يا ثانوي ،تعيين يا تغيير مييابد( .هدايتنيا )1396 ،از طرف ديگر الزم اســت آثار
ســوء جلوگيري از حضور بانوان در اجتماع ـ مانند استضعاف فکري زنان ،تضييع

اســتعدادهاي زنان ،مردانهشــدن اداره امور زنان ،دينگريزي زنان و عسروحرج ـ

در نظر گرفتهشــود .لذا بهنظر ميرسد اين منع ،خالف مصلحت ،و امري مردود
بررسي فقهي حضور بانوان در راهپيمايي اربعين
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است؛ ضمن اينکه برخي معتقدند در حصار قرار دادن زنان ،ظهور در ازدواج دارد

و درواقع اين احاديث در صدد بيان رجحان ازدواج بانوان اســت( .مطهري،1387 ،

ص)215

دسته سوم :روايات دال بر عدم لزوم يا منع حضور زنان در اجتماعات مهم مسلمانان

براي اثبات حرمت حضور بانوان از احاديثي که حضور زنان در مراســم عمومي

ـ مثل نماز جمعه و جماعت و تشييعجنازه و ...ـ را واجب نشمرده (قمي1413 ،ق،

ج ،4ص )364و رواياتــي که تصريح به کراهت زيارت بانوان کرده و برخي احاديث

اهل تسنن که به طور کلي به حرمت زيارت قبور اشاره کرده (مکارم شيرازي1427 ،ق،
ج ،1ص ،)540اســتفادهشده است .همچنين گفتهشده که دليل منع حضور زنان در
زيارتگاهها ،اختالط با مردان است .لذا برخي فقهاي حنبلي ورود زنان به قبرستان را
تحريم كردهاند؛ چون رفتن آنها به اين اماكن جهت انجام ســوگواري ،عادت ًا مقدمه

و زمينه ميشــود که بعضي اندامشان بر اجنبي نمايان شــود و عمل حرام رخ دهد.
(شــوکاني1413 ،ق ،ج ،4ص124؛ جناتــي ،1370 ،ص260؛ شــافعي ،1379 ،ج،3

ص149؛ مجلسي1404 ،ق ،ج ،14ص192؛ متقيهندي1413 ،ق ،ج ،16ص)388

نقــد و نظر :اوالً بر فرض صحت روايات ،دليلي بر ســرايت و توســعه حکم

منع زنــان از زيارت قبور به ديگر مواردي که حضور زنــان باعث اختالط با مرد
نامحرم ميشــود ،وجود ندارد .ثاني ًا برخي ،زيارت قبور را براي زنان ـ در صورتي

که زمينهساز فتنه نباشــد ،مانند زنان مسن ـ نهتنها جايز ،بلكه حنفيها و مالکيها
مانند اماميه (صاحب جواهر1421 ،ق ،ج ،2ص 1)588به داليل مختلفي ـ از جمله
اينکه زيارت اهلقبور موجب ياد مرگ ميشــود ـ مستحب دانستهاند (نيشابوري،
 ،1334ج ،3ص)65؛ خصوص ًا توصيه كردهاند كه زنان از کارهاي خالف شرع در آن
روايات
محيط بپرهيزند( .مکارم شيرازي1427 ،ق ،ج ،1ص )540همچنين در همين
ْ

زيارت قبور پيامبر ،اوليا ،صلحا و شهدا استثنا و به استحباب اين نوع زيارات اشاره

شــده است( .اميني1417 ،ق ،ص )209از طرفي اگر مالک منع ،برخورد با نامحرم
باشــد ،با نظر به اينکه از اين حيث اولويت براي مردان بر زنان وجود ندارد ،الزم

قرار نگرفته است؛ ازاينرو فهميده ميشود آنچه مورد نهي است ،برخورد و اختالط

با نامحرم است؛ نه حضور در اجتماع.

بــارز دارد (خوئي ،1390 ،ج ،14ص ،)241رواياتــي وجود دارد که از نظر تعداد،
فراوانتر است و صراحت ًا مجاز بودن حضور زنان در مجامع عمومي مثل نماز جمعه

و جماعت و زيارات را مطرح ميسازد .بنابراين طبق اين روايات نيز نميتوان گفت
صرف اختالط ،مانع حضور بانوان اســت؛ بلکه ضمن جواز حضور ،الزم اســت

مراقبت کنند تا حضورشان موجب برخورد با نامحرم نشود.
ب) غيبت از منزل و معطلماندن حق جنسي شوهر

برخي ،علت تحريم حضور بانوان در راهپيمايي اربعين را غيبت چندروزه زنان

از محل زندگي و خانه خود و رها کردن همسر و فرزندان دانسته و آن را نمونهاي

از کوتاهي در انجام وظايف زنان شمردهاند؛ درحاليکه سفارشهاي فراوان ائمه:
ّ
لقضاءالل ،بل ربّما
لهن مع استلزامه المنافاة للستر و الصيانة حسن كذا استلزام الجزع وعدم الصبر
 .1القول بكراهة ذلك ّ
حد الحرمة ،وأ ّما بدون ذلك فالظاهر االستحباب .للعموم وخصوص بعض األخبار.
يصل إلي ّ
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ناگفته واضح اســت در مقابل اين روايات که شاذ و نادر است و ضعف سندي
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است از حضور مردان نيز منع شود؛ در صورتيکه چنين چيزي هرگز مورد توجه

77

بر شــوهرداري زن داللت دارند« :جهاد المرأة حسن التبعل»(سيد رضي1414 ،ق،
ص )432و «ال شــفيع للمرأة أنجح عند رهبا مــن رضا زوجها»( .مجلسي1410 ،ق ،ج،78
ص )345بنابراين حضور بانوان و اينگونه مشارکتها با نظر به اينکه در تعارض يا
تزاحم با حقي الهي يا حقالناس و حقوق ناشــي از زوجيت (توجهي )1390 ،قرار

ميگيرد ،جايز نيست.

نقــد و نظر :اول اينکه اين دليل اخص از مدعاســت؛ چراکه فقط شــامل زنان
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78

متأهلي ميشود که شوهر آنها در خانه ميمانند و جهت ارضاي نياز جنسي ،راضي
به مسافرت همسرش نيست؛ درحاليکه بســياري از زنان همراه شوهر و بسياري

با رضايت شــوهر ميروند و بسياري هم مجرد ،مطلقه يا بيوه هستند .لذا نميتوان
صرف اينکه ممکن اســت برخي زنان بدون رضايت شوهر بروند ،حکم حرمت را
سرايت داد و قائل به حرمت حضور کلي ه زنان در راهپيمايي اربعين شد .دوم اينکه

در حالحاضر گذرنام ه زنان متأهل ،با رضايت کتبي شوهر صادر ميشود و شوهر
ج نمايد .سوم اينکه زنان
ميتواند در صورت مخالفت ،همســرش را ممنوعالخرو 

متأهلي که بدون شوهر براي درک ثواب زيارت اربعين و بهقصد تقرب و رضايت
خدا به راهپيمايي اربعين ميروند ،غالب ًا متعهد به وظايف زناشويي هستند و لذا تمام
تالش خود را ميکنند که اول رضايت شوهر را کسب کنند؛ چراکه رضايت خدا را
در رضايت شوهر ميدانند.

ج) سختي طي مسير براي زنان

ممکن اســت ازدحام و شلوغي ،طوالني بودن مسير پيادهروي ،نبود وسيله نقليه

مطمئن و مسائل امنيتي ،کمبود امکانات بهداشتي و اسکان و در نهايت ضعف بدني

بانوان را از مهمترين داليل منع حضور آنان در مراسم اربعين دانست.

نقد و نظر :در جواب بايد گفت ســختي سفر ،عنوان محرمي نيست تا با مترتب

شدن آن بر سفر بانوان موجب شود اين سفر بر آنان حرام گردد .افزون بر اين مطلب

هر چند زيارت سيدالشــهدا 7در اکثر برهههاي تاريخي بهسختي انجام ميشد و
جان زائران در خطر بود ،اما با اينوجود زائران هميشه عاشقانه خطرات را به جان

خريدند و به زيارت اربعين رفتند( .زارع خورميزي )1392 ،در زمان ما نيز شيعيان
ـ از جمله زنان ـ اين سختي را به جان ميخرند و عليرغم مشکالت فراواني که در

سراسر اين سفر متحمل ميشوند ،با تأسي به حضرت زينب 3عاشقانه مشکالت
اين سفر را تحمل ميکنند.

 .2مستندات قول به جواز حضور زنان در راهپيمايي اربعين

اســت .آيتاهللمکارم معتقد اســت« :اين حرکت عظيم بينظير است ... ،نبايد از
شــکوه اربعين چيزي کاست و شــرکت زنان اشکالي ندارد؛ ولي جهات شرعي را
بايد کام ً
ال رعايت نمايند و بهتراســت که با محارم خود بروند» 1.بسياري از فقهاي
زنان ،مشــروط به رعايت حجاب و عفاف و رضايت شــوهر فتوا دادهاند و برخي

نيز به ارجحيت همراهي محارم براي زيارات اشاره کردهاند( .خميني ،1389 ،ج،10

ص )183بهنظر ميرسد شرط اخير با توجه به شرايط زمان گذشته که امنيت زيادي
در بيابانها وجود نداشــته ،براي حفاظت از بانوان قرار دادهشــده اســت( .اميني،
1417ق ،ص)209

داليل قول به جواز عبارتاند از:
الف) داللت روايات بر جواز حضور زنان

روايات متعددي بر وجوب حضور زنان در نماز عيد فطر ،عيد قربان و نماز جمعه

داللت دارد( .حميري1413 ،ق ،ص 100و شهيد اول1419 ،ق ،ج ،14ص )161اين
 .1پايگاه اطالعرساني دفتر آيتاهلل مکارم شيرازي .https://makarem.ir/main.aspx
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ديگر مانند آيتاهلل مظاهري ،آيتاهلل خامنهاي و آيتاهلل تبريزي نيز بر جواز حضور

پژوهشنامه حج و زيارت

مطابق نظريه مشــهور فقهاي معاصر ،حضور بانوان در پيادهروي اربعين مجاز

79

دسته روايات صراحت ًا به جواز و بلکه وجوب حضور بانوان در مناسک ديني اشاره
دارد ،خصوص ًا مراسمي که مســتلزم حضور تعداد زياد و باشکوه مسلمانان است.
بنابراين با توجه به تنقيح مناط و اينکه پيادهروي اربعين از جمله مراسمي است که
برگزاري باشکوه آن ،مطلوب شارع است ،لذا داللت بر جواز حضور بانوان دارد.

ب) داللت سنت بر جواز حضور زنان

مطالعه تاريخ عصر رسول 9و ائمه با محوريت حضور زنان در عرصه جامعه با

بررسي فقهي حضور بانوان در راهپيمايي اربعين

80

وجود حضور مردان ،موارد زيادي را نشان ميدهد که داللت بر جواز حضور زنان

دارد؛ براي نمونه اولين نماز جماعت در مسجدالحرام با حضور حضرت خديجه3

برگزار شــد .همچنين فعاليتهاي سياســي حضرت زهرا 3و حضرت زينب3

بر کسي مخفي نيســت؛ همچنانکه حضرت زهرا 3دست حسنين را ميگرفتند
و بــه در خانــه مهاجر و انصار ميرفتند و از آنان ميخواســتند با پيروي کردن از

اميرالمؤمنين 7در راه رسالت استوار و پايدار باشند و او را ياري رسانند( .هاللي،
1418ق ،ص )20-10روايت متعددي حاکي از آن است که پيامبر اکرم 9دختران و
زنان خود را براي اقامه جماعت در نمازهاي عيدين به خارج خانه ميبردند و خارج

شدن دختران جوان را براي شرکت در نماز عيد فطر و عيد قربان مجاز ميدانستند.

(طوسي1407 ،ق ،ج ،3ص)287

حضور حضرتزينبکبري 3در نهضت عاشــورا و همچنين مشارکت زنان

در نهضتهاي بزرگ سياسي ـ اجتماعي از قبيل مهاجرت به حبشه و مدينه همراه
مردان ،بيانگر تأييد مشارکت فعال زنان در مسائل اجتماعي آن دوران و بينش اسالم

در اين خصوص است.

اساســ ًا پايهگذار زيارت اربعين ،حضرت زينب 3و اهلبيت امام حســين7

بودند( .قاضي طباطبايي )1383 ،حضرت زهرا 3نيز ـ که اســوه بانوان در تمامي

امور است ـ هر هفته به زيارت شهداي جنگ احد ميرفت( .کليني1407 ،ق ،ج،3

ص )228از ديگر مصاديق حضور اجتماعي زنان ـ عليرغم حضور مردان ـ ميتوان

به بيعت زنان با رســول گرامي اســام 9در عقبه اول و به همراه آن نزول آيه 12

ســوره ممتحنه (قمي1404 ،ق ،ج ،2ص )364معروف به «بيعة النساء» ،عقبه دوم،
ن سعد1418 ،ق ،ج ،8ص303؛ واقدي،
رضوان (ابنهشــام ،بيتا ،ج ،1ص441؛ اب 
1409ق ،ج )2و روز غدير خم اشــاره کرد .امر ب ه معروف و نهي از منکر که يکي

از باالترين فرايض ديني اســت و بهموجب آيــات متعدد قرآن ـ از جمله آيه 71

ســوره توبه ـ بر مرد و زن بهطور يکسان واجب گرديده ،مستلزم حضور زن در
صحنه اجتماع است .همه اين موارد ،بيانگر ديدگاه اسالم در خصوص فعاليتهاي
ديني و اجتماعي است ـ از اين قاعده ،مستثنا نيست.

ج) داللت سيره متشرعه بر جواز حضور زنان در اجتماعات ديني و مذهبي

از عاملين به اين ســيره يا تقريرکننده آن بوده است .لذا شکي نيست که اين سيره،
حجت قطعي بر موافقت شارع دارد( .مظفر ،1390 ،ص)308

پيادهروي اربعين ـ به نظر برخي ـ ســيره متصل به عصر معصومين :و بلکه

ادام ه راه آنان اســت؛ زيرا با توجه به پيادهروي حضرت زينب 3و کاروان اســرا
جهت زيارت اربعين امامحســين 7و تأســي از آن در پيادهروي اربعين ،علماي

شــيعه به اين امر اهتمام ويژه ورزيدهاند و راهپيمايي اربعين را سنت و رفتار مداوم
شيعيان از زمان ائمه دانســتهاند که در زمان بنياميه و بنيعباس نيز به اين حرکت

پايبند بودهاند( .قاضي طباطبايي ،1383 ،ص)31

موارد ديگري از حضور زنان در ســيره متشرعه نيز مانند طواف ،سعي و جهاد

مشهود است .هرچند زنان و مردان در طواف و سعي ،بدون هيچ حائل و حاجب يا
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ســيره متشرع ه مســلمانان بر انجام يا ترک چيزي ،در حقيقت باالترين اجماع
عملي از علما و غير علماســت؛ خصوص ًا در عصر معصومين ،:معصوم نيز يکي
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اجتماعي زنان است .لذا ميتوان گفت که پيادهروي اربعين ـ که مصداق يک فعاليت

81

تفکيک مســير در حال حرکت هستند و احتمال تماس بدني منتفي نيست و مردها

ض کاشاني ،بيتا ،ج،1
پوشش عادي بر تن ندارند (ابن زهره1417 ،ق ،ص193؛ في 

ص374؛ موســويعاملي1411 ،ق ،ج ،8ص311؛ نراقي1415 ،ق ،ج ،7ص،)124
اما اين حضور زنان ،سيره قطعي و مورد قبول شرع است.

همچنين نمونههاي فراواني از مشارکت زنان در مهاجرتها ،جنگها و فعاليتهاي

سياسي در صدر اسالم (يوسفيان )1394 ،با ارائه خدماتي مانند آبرساني ،تهي ه غذا
بررسي فقهي حضور بانوان در راهپيمايي اربعين

82

براي رزمندگان ،پرســتاري ،مداواي مجروحين و حتــي نبردهاي آنان وجود دارد

کــه منجر به فتواي فقها بر وجوب جهاد بر زنان در زمان حمله به شــهر و حوزه
مسلمانان شدهاست( .صدر1420 ،ق ،ج ،2ص375؛ فخار طوسي ،1388 ،ص25ـ
26؛ مطهري ،1387 ،ص)203

د) داللت اصل و قاعده بر جواز حضور زنان

بهحکم اصل جواز ،آنچه دليلي بر حرمتش نيســت ،ارتکابش جايز بوده است

و احتيــاط در آن واجب نيســت .بهحکم عقل هر امري جايز اســت؛ مگر آنكه
دليلي بر حرمتش وجود داشــته باشد .مفاد اين اصل ،مجاز بودن ارتکاب اعمالي

است که دليلي براي ممنوعيت آن وجود ندارد .بر پايۀ اين بنياد ،ممنوع و محدود

بودن ،نيازمند دليل اســت؛ نه آزادي و مجاز بودن« :كل يشء فيه حالل و حرام فهو لك

ي که
حالل حتى تعرف احلرام بعينه»( .كاشاني1404 ،ق ،ج ،2ص )99بنابراين تا هنگام 
دليل شرعي يقيني براي ممنوعيت يا مکروهيت حضور زنان در مراسم اربعين در

دست نيست ،مراجعه به همين اصل مبنايي ،ما را از اقامۀ هر دليل ديگري بينياز

ميســازد( .محقق ثاني1414 ،ق ،ج ،7ص52؛ محقــق حلي1403 ،ق ،ص205؛
انصاري1414 ،ق ،ص287؛ مقدس اردبيلي ،بيتا ،ص616؛ فاضل مقداد1425 ،ق،

ج ،2ص)298

ه) قاعده اشتراک زن و مرد در احکام شرعي

از آنجا که در قرآن کريم دستورها بر نوع بشر ،بدون لحاظ تمايزي ميان زن و مرد،

اطالق ميشــود و موضوع و محور در تکاليف و مسئوليتهاي اسالمي ،نوع انسان

است ،بنابراين اگر حکمي بهصورت عام يا مطلق آمده باشد و دليلي بر اختصاص آن
به افراد خاص وجود نداشته باشد ،حکم براي همه افرادي خواهد بود که داراي شرايط

ت ديگر اصل در تکاليف و وظايف دين ،بر اشتراک زنان
عامه تکليف هستند؛ بهعبار 
و مردان است (موسوي بجنوردي1419 ،ق ،ج ،2ص53؛ کابلي1426 ،ق ،ص)248؛

مگر آنکه داليل خاصي بر اختصاص آن وجود داشته باشد.

احاديث فراواني دال بر وجوب ،منع از ترک ،ترغيب و بيان مضرات ترک زيارت
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ثواب زيارت اربعين امامحســين 7ميان زنان و مردان وجود ندارد .لذا اشــاره به
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امام حســين 7ـ به خصوص در روز اربعين ـ وجــود دارد( .اصفهاني1414 ،ق،

ج ،4ص191؛ حر عاملي ،1409 ،ج ،14ص478؛ شوشــتري ،1390 ،ص238؛ قمي،

 ،1398ص )151از طرفــي ،طبق منطوق روايات ،هيچ تفاوتي در ضرورت يا درک

وجــوب ضمني زيارت آن حضرت يا حتي اســتحباب زيارت بر مردان ،به داللت
قاعده اشتراک زنان و مردان در احکام طبق قاعده اولي و بدون عروض عنوان ثانوي
و فقــدان خصوصيتي در جهت اختصاص مفــاد روايت به مردان ،اقتضا ميکند که

ســفارش اکيد به زيارت و عدم اجازه ترک زيارت مشــمول زنان نيز بشود؛ چراکه
قطع ًا اگر براي حضور زنان در زيارت اربعين منعي بود ،بايد در روايات ذکر ميشد؛

اما نهتنها منعي در اين خصوص وارد نشده ،بلکه سفارش اکيد به خود زنان صورت
گرفته اســت .از طرفي با توجه به اينکه پيادهروي اربعين يکي از مقدمات و يکي از

روشهاي رســيدن به زيارت امام حسين 7در روز اربعين است و در واقع هدف

غايي پيادهروي اربعين ،نيل به زيارت و کسب ثواب عظيم آن است ،پس ميتوان از
قاعده اشتراک ـ به طور قدر متيقن ـ اصل جواز حضور زنان در پيادهروي اربعين ـ
مادامي که عنوان حرام يا مذمومي به شکل ثانوي بر آن مترتب نشود ـ را استنباط کرد.
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عالوه بر رواياتي که ثواب پياده رفتن براي زيارت حضرت را برميشمرد ،روايات

فراوان ديگري به ثوابهاي بسيار عظيم زيارت سيدالشهدا 7در روز اربعين اشاره

دارد( .قمي ،1398 ،ص۱۳۴؛ ملکي تبريزي ،1394 ،ص )59بنابراين اختصاص اين
همه اجر و پاداش براي مردان و محروم ساختن زنان از درک آنها قابلقبول نيست.
درنتيجه با توجه به اشتراک زن و مرد در کسب فضائل و رشد معنوي ،اين روايات

شامل زنان نيز ميشود و محروم کردن آنان از اين فضائل بيجهت است.
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 .3مستندات قول به رجحان (اعم از الزامي و غير الزامي)

قائالن به رجحان حضور زنان در پيادهروي اربعين 1ممکن است از باب عروض

عناوين ثانوي (ناظر به داليل ذيل) حکم به رجحان ـ اعم از رجحان الزامي (وجوب

کفايي) و رجحان غير الزامي (استحباب) ـ بدهند و به داليل ذيل استناد کنند:
الف) تنقيح مناط از روايات دال بر وجوب زيارت سيدالشهدا بر زنان

در خصوص ضرورت زيارت امام حسين 7توسط زنان ،روايات زيادي وجود

دارد کــه بر وجوب و مصلحت الزامي ـ هرچند بهصــورت کفايي و عليالبدل ـ
داللت ميکند .در اين روايات آمده است که زيارت اباعبداهلل 7بر هر زن و مردي
واجب اســت( .نوري1408 ،ق ،ج ،10ص260؛ مجلسي1410 ،ق ،ج ،96ص36؛

حر عاملي ،1409 ،ج ،14ص )437همچنين در روايت اســت که هيچ زني نيست
مگر اينکه بر او واجب اســت با زيارت سيدالشهدا ،حضرت فاطمه 3را شاد کند.

(مجلسي1410 ،ق ،ج ،8ص)75

اگرچه روايات مذکور ،بر مطلوبيت و وجوب زيارت امام حســين 7بهصورت

عام بر زنان داللت دارد ،اما مناط اين روايات ـ با توجه به ويژگيهايي که در ترغيب

زنان به زيارت وجود دارد ـ لزوم زنده نگهداشتن مکتب سيدالشهداست و با توجه
 .1با رعايت حدود شرعي اشكال ندارد؛ بلكه رجحان دارد.

بــه اينکه اين مالک در پيادهروي اربعين نيز وجــود دارد ،ميتوان با تنقيح مناط و
ايجاد توسعه در موضوع زيارت ،از اين روايات به ترجيح شرکت زنان در راهپيمايي
اربعين حکم داد؛ حتي با توجه به ارزش بســيار باالي زيارت و زنده كردن مكتب

امام حسين ،7حکم آن به حد وجوب نيز ميرسد( .مطهري ،بيتا ،ج ،21ص)330
ب) لزوم شــرکت در پيادهروي اربعين به قياس اولويت از لزوم زيارت
امام حسين٧

با توجه به روايات مطرح شــده در خصوص ضرورت زيارت امام حســين7

همچنين با توجه به اينکه حضور زنان در راهپيمايي اربعين تأثير بيشتر و مؤثرتري
در احيا و انتشــار مکتب امام حسين 7در جهان دارد و زنان را به تأسي از مکتب

حضرت زينب 3ميرســاند ،پس به طريق اولي حضور زنان در راهپيمايي اربعين
ج) قاعده وجوب حفظ عزت مسلمانان و جامعه مسلمانان

وجوب حفظ عزت مســلمانان و جامعه اسالمي يکي از قواعد مهم فقهي است.
ُ

مســتند اين قاعده ،کالم الهي است{ :هللِ ّ
العزة َو َلرسوهل َو ل ِلمؤمنني}( .منافقون )8:در

اين آيه ضمن وجود خبر ،انشا نيز وجود دارد و مفهوم آيه اين است که بايد تالش

کرد تا عزت جامعه اســامي حفظ شود؛ به عبارت ديگر اسالم همواره بر استقالل

و سربلندي و عزت مسلمانان تأکيد کرده است( .منتظري نجف آبادي ،۱۴۰۹ ،ج،5
ص )236لذا بنا بر اين قاعده ،که از قواعد عامه است ،حفظ عزت و شکوه و جالل
مســلمانان واجب اســت .فقها نيز به اين قاعده در ابواب مختلف استناد کردهاند؛
فقيهي مانند ميرزاي شــيرازي ،حکم اباح ه شرب تنباکو را با قاعده «وجوب حفظ

کيان اسالم و مسلمانان» و «وجوب حفظ عزت اسالم و مسلمانان» يا «وجوب منع
از استيالي کفار» متزاحم ديدند و اباحه شرب تنباکو را به حرمت شرب آن تبديل
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موجب جلب اين مصلحت ميشود و داراي رجحان است و ضرورت مييابد.
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که نيز دال بر وجود مصلحتي همچون لزوم زنده نگه داشــتن مکتب ايشان است و
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کردند( .مکارم شيرازي۱۴۲۷ ،ق ،ص )۲۲۵در مانحنفيه نيز برپايي هرچه باشکوهتر
راهپيمايي اربعين با مشــارکت نيمي از جمعيت شيعيان که زنان جامعه هستند ،به

داليل اجتماعي ،امنيتي و سياسي منجر به افزايش عزت مسلمانان و جامعه اسالمي

ميشــود .بنابراين طبق قاعده اشتراک و قاعده لزوم حفظ عزت مسلمين اگر حفظ
عزت مســلمانان ،بهخصوص شيعيان ،با مشارکت زنان در راهپيمايي اربعين تأمين

ميشود ،ميتوان قائل به رجحان اين مشارکت شد؛ چراکه هيچ دليلي بر اينکه زنان
بررسي فقهي حضور بانوان در راهپيمايي اربعين

86

از اين قواعد عام مستثنا شده باشند ،به حکم اولي وجود ندارد.

نتيجهگيري
 .1جمعبندي

ـ احكام شــرعيه به دو صورت احكام اوليــه و احكام ثانويه ،بر موضوعات بار
ميشــوند :منظور از نوع ْ
اول احكامي است كه بر عناوين اوليه موضوعات مترتب
ميشــوند؛ مانند :وجوب غســل ،وضو و روزه بر مکلفين .منظور از احکام ثانوي
احکامي اســت که با در نظر گرفتن عروض عناوين ثانوي ايجاد ميشــوند؛ مانند
اينکه اگر غســل ،وضو و روزه مســتلزم ورود ضرر بر مکلف باشــند ،حکم اولي

وجوب به حکم ثانوي حرمت تبديل خواهد شد .بنابراين در مانحنفيه با توجه به

عدم امکان قبول قول به حرمت به عنوان حکم اولي و اينکه داليل قائلين به حرمت
ناظر به عروض عنوان ثانوي است ،در صورت عروض عناوين ثانوي ـ مانند اينکه

راهپيمايي اربعين مستلزم وقوع در مفسده باشد ـ به حکم ثانوي حرام تبديل خواهد
شــد؛ ضمن اينکه در عروض عنوان ثانوي ،تفاوتي ميان زنان و مردان وجود ندارد

و اگر حضور مردان در راهپيمايي اربعين نيز مستلزم ارتکاب حرام يا مفسده باشد،
دليلــي بر ترجيج مردان بر زنان نيز وجود نــدارد و حکم ثانوي حضور مردان نيز

حرمت خواهد بود.

ـ اگر گفته شود بههر حال احتياط ،حسن است و براي رعايت بيشتر تقواي الهي،

بهتر اســت بانوان در مکانهايي که امکان اختالط با نامحرم وجود دارد ،حضور پيدا
نکنند ،بايد گفت فقها در بســياري از موارد ،رعايت احتياط را موجب اختالل نظام

زندگي دانســته و معتقدند در امثال اين موارد اگر قائل به لزوم احتياط باشــيم ،بايد

بهطور کلي از حضور بانوان چه در مراســم راهپيماييهاي مناسبتي و چه در مجامع

عمومي ـ همچون زيارتگاهها ،بازارها و حتي مترو و امثال آن ـ ممانعت شود که اين

خود مستلزم عسروحرج ،اختالل در نظام زندگي و ايجاد نگرش منفي جامعه جهاني
نسبت به ديدگاه اسالم راجع به زن و درنتيجه وهن اسالم ميشود که حرام است.

ـ در خصوص حضور زنان در پيادهروي اربعين ،ســه نظريه کلي مبتني بر داليل
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ندارد .ديدگاه دوم مبني بر جواز حضور بانوان در اين مراسم است که هر چند قابل
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وجود دارد :اول ديدگاه حرمت بر مبناي وقوع مفســده ناشي از اختالط ،غيبت از
منزل و معطل ماندن امور منزل ،ســختي طي مسير براي زنان و امکان غلبه حضور

بانوان اســت که هيچکدام قابليت اثبات حرمت حضور زنان در مراســم اربعين را
قبول و تمام اســت ،اما مانع قبول ديدگاه سوم (ارجحيت حضور زنان) نيست .لذا
با ادله قائلين به ارجحيت حضور زنان در مراسم اربعين ،قابلجمع است .بنابراين

بررســي و تحليل داليل عقلي و نقلي حاکي از اين امر است که حضور بانوان در
پيادهروي اربعين نهتنها نميتواند ممنوع و مکروه باشــد ،بلکه با وجود شــرايط و

رعايت ضوابط ،نســبت به برخي زنان تا حد الزام و ضرورت نيز قابل ارتقا به نظر

ميرسد.

 .2نتيجهگيري

الف) حضور زنان در راهپيمايي اربعين منوط به رعايت شرايط عمومي حضور

زنان در جامعه است که در راستاي تأمين مصالح جامعه و تأمين امنيت زنان الزامي
شده است .رعايت حجاب ،پرهيز از تبرج جاهلي (ظاهر كردن زينت) ،عدم اختالط
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و رعايت حريم ،رعايت عفت در نگاه ،وقار در رفتوآمد ،پرهيز از محادثه و پرهيز
از اســتعمال بوي خوش از جمله آن شرايط است که در آيات و روايات بهعنوان

شــرايط عمومي حضور زنان در اجتماع مطرحشــده است (ربيع نتاج )1389 ،که

نتيجۀ آن ،تأمين آرامش روحي و رواني مردان و زنان و حفظ حرمت و کرامت زنان
در عين شرکت در فعاليتهاي اجتماعي است.

ب) حضور زنان در راهپيمايي اربعين منوط به رعايت شرايط اختصاصي حضور

بررسي فقهي حضور بانوان در راهپيمايي اربعين
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زنان در انجام فرائض و بهخصوص زيارت ائمه :است .سعي در اختفاي خود از

نامحرمان ولو با زيارت در شب (شهيد اول1417 ،ق ،ج ،2ص ،)25بهدور از مردان

ولو با تغيير وضع که شــناخته نشوند (محدثنوري ،1378 ،ص )201با استفاده از
ب توجه و عدم اســتفاده از زيور و زينت
روبنده و از کنار ديوار راه رفتن ،عدم جل 

و سرمه و عطر (اميني ،1387 ،ص ،)50-47شيون نکردن و ...از شرايط اختصاصي
حضور اجتماعي زنان براي زيارت شمردهشده است.

ج) نتيجــه اينکه اختالط ناشــي از حضور زنان با رعايت شــرايط عمومي و

اختصاصي مذکور در پيادهروي اربعين ـ مانند اختالط در حج ،طواف و زيارت تمام

ائمه معصومين ،:نماز جمعه و نماز عيد ـ حرام نيست؛ البته بايد در نظر داشت که
اختالط در انجام عمل واجب ،غير از عمل مستحب است .لذا حتي اگر در اختالط

واجب ،عدم اهتمام به رعايت شــرايط ـ ماننــد از کنار رفتن ـ ممکن يا ضرورت

نداشته باشد ،در راهپيمايي اربعين ضرورت دارد .بنابراين حتي اگر به داليل حرمت
اختالط نتوان حکم اولي به رجحان حضور زنان در پيادهروي اربعين داد ،به حکم

ثانوي و با نظر به عروض عناوين ثانوي ،رجحان قولي قابل پذيرش است .همچنين
اگر گفته شــود داليل حرمت اختالط در مقابل داليل جواز يا رجحان شرکت زنان
در پيادهروي اربعين قرار ميگيرد ،بايد گفت اين تزاحم با اولويتبخشي اهم بر مهم

قابل حل خواهد بود.

د) منع زنان ـ چه بهصورت قولي و با اشاعه حکم به منع و چه بهصورت فعلي و

با ايجاد عوامل بازدارنده فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي ـ هيچ توجيه شرعي و عقلي
قابل قبولي ندارد .شرکت زنان در فعاليتهاي اجتماعي ـ از جمله شرکت در مراسم

مذهبي و حضور در اماکن زيارتي ـ با وجود رعايت حريمهاي شــرعي ،مقتضاي
رعايت کرامت و شأن مقام انساني زن مسلمان متعهد بوده و الزمه استيفاي حقوق
بشري و اجتماعي زن اســت و مخالفت با آن ،مستلزم ورود ضرر بهطور مستقيم

و غير مســتقيم به زن ،خانواده و جامعه اسالمي اســت؛ زيرا محروم کردن جامعه
از خدمات ارزنده قشــر زنان فرهيخته و متعهــد در عرصههاي مختلف اقتصادي،

جنسي شوهر ،لزوم اداره امور منزل ،عدم اختالط و ، ...نهتنها ب ه دور از عقل سليم
و مطلوب طبع کجانديشــاني است که نگاهي ابزاري به زندارند ،بلکه نهايت ًا منجر

به تعطيل شدن امور جامعه در عرصههاي مختلف و تحقق عسر و حرج ميگردد.
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فرهنگي ،سياســي ،اجتماعي ،تعليم و تعلم و ...به بهانههاي مختلفي همچون حق

هـ) پيادهروي زنان در مراســم اربعين ،عالوه بر بهرهوري از مزاياي اخروي آن،
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چند برابر شدن جمعيت زوار اربعين ،و درنتيجه فوايد مترتب بر آن ـ از جمله زنده
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دليل فرهيختگي و تربيت زنان بر اســاس و پايههاي صحيح اســامي و التزام آنان
به احکام شرع اســت .لذا بايد با به وجود آوردن شرايط حداکثري ،امکان حضور
حداکثري زنــان را نيز فراهم کرد .بانوان با حضور حداکثري خود ميتوانند باعث

نگه داشتن مکتب امام حسين ٧و حفظ عزت شيعيان و جوامع شيعي ـ شوند.

و) با توجه به روايات دال بر ضرورت زيارت امام حسين ٧توسط زنان و مسئوليتي

که از اين حيث توسط معصومين :بر عهده زنان نهاده شده است ،اگر داليل براي
اثبات لزوم مشــارکت زنان در راهپيمايي اربعين تمام نباشد ،قدر متيقن از لزوم زنده

نگهداشتن مکتب سيدالشهدا ،استحباب شرکت زنان در پيادهروي اربعين است.
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شماره  ،124دي و بهمن.

10.پرويــش ،محســن (« ،)1398بررســي
ظرفيتهاي تمدنسازي در جهان اسالم

با تکيه بر پيــادهروي اربعين» ،تمدن

اسالمي و دينپژوهي ،شماره  ،2بهار.

11.توجهي ،عبدالعلــي و حقمحمدي ،زهرا

ن سعد (1418ق) ،طبقات
2.ابنسعد ،محمد ب 

(« ،)1390فعاليتهــاي اجتماعــي زن

ن قولويه ،جعفر بنمحمد ( ،)1398كامل
3.اب 

انديشههاي امام خميني» ،پژوهشنامه متين،

ب العلمية.
الکبري ،بيروت ،دارالکت 

الزيارات ،نجــف ،دارالمرتضوية ،چاپ

اول.

و تزاحم آن با حقــوق زوج با تأکيد بر

شماره  ،52پاييز.

12.جعفريــان ،رســول (« ،)1386دليــل

ن مکرم ( ،)1366لسان
4.ابنمنظور ،محمد ب 

بزرگداشــت اربعين چيست؟» ،بازتاب

5.ابنهشــام  ،عبدالملک بن هشــام (بيتا)،

13.جناتــي ،محمدابراهيــم ( ،)1370منابع

6.اميني ،عبدالحســين ( ،)1387آداب کوي

14.جوهري ،اســماعيل بن حماد (1404ق)،

العرب ،بيروت ،چاپ اول.

السيرة النبوية ،بيروت ،دارالمعرفة.

جانان :آداب زيارت حســيني (ترجمه

ادب الزائر لمن يمــم الحائر) ،ترجمه

محسن رجبي ،تهران ،نشر مشعر.
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اجتهاد ،تهران ،کيهان ،چاپ اول.

الصحاح؛ تاج اللغــة وصحاح العربية،
بيروت ،دارالعلم الماليين ،چاپ سوم.

ن حســن (1409ق)،
15.حر عاملي ،محمد ب 

7.ـــــــــــ  (1417ق)،الزيارة،محمدحسون  ،

تفصيل وســائل الشــيعة إلي تحصيل

8.انصاري ،مرتضي بن محمدامين (1414ق)،

چاپ اول.

قم ،بينا.

رســائل فقهية ،قــم ،كنگــره جهاني

مسائل الشريعة ،قم ،موسسة آلالبيت،:
16.ــــــــــــ  (1412ق) ،هداية األمة إلي

بزرگداشت شــيخ اعظم انصاري ،چاپ

أحكام األئمة ـ منتخب المسائل ،مشهد،

9.پاکنيا تبريــزي ،عبدالکريم (« ،)1388پيام

17.حميري ،محمد بنحسن (1413ق) ،قرب

اول.

مجمع البحوث اإلسالمية ،چاپ اول.

االسناد ،قم ،مؤسسة آلالبيت.:

18.خميني ،ســيدروحاهلل ( ،)1389صحيفه،
تهران ،موسســه تنظيم و نشــر آثار امام
خميني=.

19.خوئــي ،سيدابوالقاســم ( ،)1390معجم
رجال الحديث ،بيروت ،مرکز نشر الثقافة

االسالمية في العالم.

20.ربي ع نتــاج ،ســيدعلياکبر و روحاهللزاده
انــدواري ،عاليــه (« ،)1389حضور زن

پژوهشــنامه علوم و معارف قرآن کريم،

شماره  ،6بهار.

21.زارع خورميــزي ،محمدرضــا (،)1392

دارالحديث ،چاپ اول.

26.شــهيد اول ،محمد بن مکــي (1419ق)،
ذکري الشــيعة في احکام الشريعة ،قم،

مؤسسه آلالبيت.

27.ــــــــــــــ   (1417ق) ،الــدروس

الشــرعية في فقه اإلمامية ،قــم ،دفتر
انتشارات اسالمي.

ن علي (1413ق)،
28.شــيخ صدوق ،محمد ب 
من اليحضره الفقيه ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمي ،چاپ دوم.

29.صاحب جواهــر ،محمدحســن بن باقر

(1421ق) ،جواهــر الــكالم في ثوبة

دوره معاصر» ،فرهنگ زيارت ،شــماره

اول.

از حمالت خونين به مراسم اربعين در

19و ،20دي.

22.سبحانينيا ،محمدتقي (« ،)1397تحقيقي
درباره اربعين حسيني» ،تاريخ اسالم در

آينه پژوهش ،شماره  ،6تابستان.

23.شافعي ،احمد بن عليبنحجر ابوالفضل
العســقالني ( ،)1379فتح الباري شرح

صحيح البخاري ،بيروت ،دارالمعرفة.

24.شوشتري ،شــيخجعفر ( ،)1390ترجمه
ص الحســين ومزايــا المظلوم،
خصائ 
تهران  ،چاپ چهارم.

ي (1413ق)،
ي يمني ،محمد بنعل 
25.شوکان 

ل بيت ،:چاپ
اســامي بر مذهب اه 
30.صــدر ،ســيدمحمد (1420ق) ،ماوراء

الفقه ،بيروت ،داراألضواء للطباعة والنشر

والتوزيع ،چاپ اول.

31.طوســي ،محمد بن حســن (1407ق)،
تهذيب االحــکام ،تهــران ،دارالکتب

االسالمية ،چاپ چهارم.

32.عاملي ،ســعيدرضا (« ،)1396راهپيمايي
اربعين حســيني؛ ظرفيتها ،چالشها،
نمادهــا و معانــي» ،مرکز پژوهشــي

سياســتهاي فضاي مجازي دانشــگاه

تهران ،اسفند.
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«اربعينهــاي خونين؛ نگاهي به برخي

الجديد ،قم ،مؤسســه دائرةالمعارف فقه

پژوهشنامه حج و زيارت

در جامعه از ديدگاه قرآن و روايات»،

ل االوطار شرح منتقي االخبار ،مصر،
ني 
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ن محمد
33.عجلونــيجراحي ،اســماعيلب 

( ،)1351کشف الخفاء ومزيل االلباس

و تحليل جايــگاه پيادهروي اربعين در

الناس ،قاهره ،مکتبة القدسي.

مناسبات جهاني» ،اسالم و ارتباطات ميان

عما اشــتهر من االحاديث علي السنة

34.عندليب همداني ،علي (« ،)1387ضرورت

افزايش وزن ژئوپليتيکي شــيعيان در

فرهنگي ،پاييز و زمستان.

بحث از اربعين» ،پايگاه جامع امامزادگان

ن ابراهيم (1404ق) ،تفســير
42.قمي ،عليب 

اسفند.

43.کاشاني ،حبيباهلل بن علي مدد (1404ق)،

و بقــاع متبرکه ايران اســامي ،بهمن و
بررسي فقهي حضور بانوان در راهپيمايي اربعين
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41.قربانيســپهر ،آرش (« ،)1398بررســي

ّ
عبدالل (1425ق)،
35.فاضل مقداد ،مقداد بن
كنز العرفان في فقه القرآن ،قم ،انتشارات

مرتضوي ،چاپ اول.

36.فاضــل ،محمــد (« ،)1386تحليل مبناي
تاريخي اربعين حسيني» ،رواق انديشه،
شماره  ،1فروردين.

37.فخار طوســي ،جواد ( ،)1388دراســة
فقهية مقارنة حــول الدفاع عن البلدان

قمي ،قم ،دارالکتاب.

تسهيل المســالك إلي المدارك ،قم،

موسوعة الفقه اإلســامي طبقا لمذهب
ل البيت.:
أه 

44.کفعمــي ،ابراهيــم بن علــي (1405ق)،

المصباح (جنة األمــان الواقية و جنة

االيمان الباقية) ،قم ،دار الرضي (زاهدي)،

چاپ دوم.

45.کليني ،محمــد بن يعقــوب (1407ق)،

االســاميه ،قم ،مجمــع جهاني تقريب

الکافي ،تهران ،دارالکتب االسالمية ،چاپ

38.فياض ،كابلي ،محمداســحاق (1426ق)،

46.متقــيهنــدي ،عليبــنحســامالدين

مذاهب اسالمي.

المسائل المســتحدثة ،کويت ،مؤسسه
مرحوم محمد رفيع حسين ،چاپ اول.

ض کاشــاني ،محمد بن شــاهمرتضي
39.في 
(بيتا) ،مفاتيح الشــرائع ،قــم ،کتابخانه

آيتاهلل مرعشينجفي ،چاپ اول.

40.قاضي طباطبايي ،سيدمحمدعلي (،)1383
تحقيق درباره اول اربعين سيدالشهدا،7

تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد.

چهارم.

(1413ق) ،کنز العمال في سنن االقوال
واالفعال ،بيروت ،مؤسسة الرساله.

47.مجلســي ،محمدباقــر بــن محمدتقــي
(1404ق) ،مرآة العقول في شرح اخبار

آل الرسول ،تهران ،دارالکتب االسالمية،

چاپ دوم.

48.ــــــــــــــ  (1410ق) ،بحار االنوار،
بيروت ،مؤسسة الطبع والنشر ،چاپ اول.

49.مجلســي ،محمدتقــي بــن مقصودعلي
(1414ق) ،لوامــع صاحبقرانــي ،قم،
مؤسسه اسماعيليان ،چاپ دوم.

50.محدثنوري،ميرزاحسين ( ،)1378آداب

زيارت ،تصحيح و تحقيق محمدحسين
صفاخواه وعبدالحســين طالعي ،تهران،

ابرون.

51.محققثاني ،علي بن حســين (1414ق)،
جامع المقاصد في شــرح القواعد ،قم،

ق حلي ،جعفر بن حســن (1403ق)،
52.محق 
االجتهاد والتقليد (معارجاألصول) ،قم،

مؤسسة آلالبيت ،:چاپ اول.

الحالل والحرام ،قم ،مؤسسة المنار ،چاپ

چهارم.

54.محققسبزواري ،محمدباقر بن محمدمؤمن
( ،)1247ذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد،
قم ،مؤسسة آلالبيت ،:چاپ اول.

المكتبة الجعفرية إلحياء اآلثار الجعفرية.

59.مــکارم شــيرازي ،ناصــر (1427ق)،
دائرةالمعارف فقه مقارن ،قم ،مدرسه امام

ن ابيطالب ،7چاپ دوم.
يب 
عل 

60.ملکي تبريزي ،جواد بن شــفيع (،)1394
المراقبات ،تهران ،علويون ،چاپ هشتم.

61.منتظــري نجفآبــادي ،حســينعلي

(1409ق) ،مبانــي فقهــي حكومت
اســامي ،ترجمه محمود صلواتي ،قم،

مؤسسه کيهان.

62.موسوي بجنوردي ،سيدحسن بن آقابزرگ
(1419ق) ،القواعد الفقهية ،قم ،الهادي.

63.موسوي عاملي ،ســيدمحمد (1411ق)،
مدارک االحکام في شــرح شــرائع

االسالم ،قم ،مؤسسة آلالبيت ،:چاپ

اول.

64.نراقي ،احمد بن محمدمهدي (1415ق)،
مستند الشــيعة في احکام الشريعة ،قم،

55.مطهري ،مرتضي ( ،)1387مسئله حجاب،

مؤسسة آلالبيت ،:چاپ اول.

56.ــــــــــــــ  ( ،بيتــا) ،فقه و حقوق

مستدرك الوســائل ومستنبط المسائل،

57.مظفر ،محمدرضا ( ،)1390اصول فقه ،به

66.نيشــابوري ،مســلم بن حجاج (،)1334

تهران ،صدرا ،چاپ هشتادم.

(مجموعه آثار) ،قم ،بينا.

کوشش محسن غرويان و علي شيرواني،
قم ،دارالفکر ،چاپ دوازدهم.

65.نوري ،حســين بن محمدتقي (1408ق)،
بيروت ،مؤسسه آلالبيت ،:چاپ اول.

صحيح مســلم ،اســتانبول ،دارالطباعة

العامره.
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53.محقــق ســبزواري ،ســيدعبداألعلي
(1413ق)ّ ،
مهذب األحــكام في بيان

زبدة البيان في أحــكام القرآن ،تهران،

پژوهشنامه حج و زيارت

مؤسسة آلالبيت.:

58.مقدس اردبيلــي ،احمدبنمحمد (بيتا)،
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67.واقــدي ،محمد بــن عمــر (1409ق)،
المغازي ،بيــروت ،مؤسســة االعلمي

للمطبوعات.

68.وجدانــي فخــر ،قــدرتاهلل (1426ق)،

الجواهــر الفخرية في شــرح الروضة
البهية ،سماء قلم ،چاپ دوم.

69.هدايتنيــا ،فــرجاهلل (« ،)1396تأّملي بر
بررسي فقهي حضور بانوان در راهپيمايي اربعين
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نظريه خانهنشيني زن در فقه اسالمي»،

مطالعــات راهبردي زنــان (کتاب زنان
سابق) ،شماره  ،76تابستان.

ن قيس (1418ق) ،اسرار
70.هاللي ،ســلي م ب 

آل محمد ،7اسماعيلانصاريزنجاني

خوئيني ،قم ،نشر الهادي.

71.يوســفيان ،زهــرا (« ،)1394بررســي
عرصههــاي حضور زنــان در دوره

حکومت امام علــي ،»7نامه جامعه،

شماره  ،116زمستان.
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