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Aims & Backgrounds Pilgrimage trips and its related activities have been increasing steadily day by day 
since the Islamic Revolution of Iran due to Iran’s rapid population growth accompanied by the country’s 
increased communication and transportation sectors, as well as the apparition of new leisure activities. 
This has caused wide-ranging socio-economic impacts on women working in both sectors. Women’s 
pilgrimages provide new opportunities for women to gain presence in public spaces as well as in industries 
linked to tourism, economic and management issues. The purpose of this article is to study the complex 
relationship between women’s pilgrimage and its effects in different aspects, and to address the key issues 
of the interaction between pilgrims and tourists with women employed in tourism and pilgrimage sectors 
in Mashhad.
Methodology The research method is descriptive-analytical and is based on a survey with qualitative 
approach. This study is based on fieldwork conducted by both authors in the city of Mashhad, using 
semi-structured interviews with women performing their pilgrimage, volunteer women in Mashhad 
working in the Shrine and women involved in the tourism sector. The authors also carried out participant 
observation among the managers, volunteers and pilgrims within the shrine and other holy tombs (i.e. 
imamzadeh) in the context of their daily lives. The fieldwork lasted from 2017 to 2018. The analysis of the 
data was concentrated mainly on two issues: first, the motives of female pilgrims visiting Mashhad and 
that of women involved in doing activities related to tourism and pilgrimage; and, second, the relationship 
between pilgrimage and tourism.
Findings Women represent approximately half of the travellers, account for 48%, in pilgrimage and 
religious sites in Mashhad. Women occupy positions that enable them to take roles in the public places. 
This position has brought social interactions and relationships at different levels for women. The spatial 
pattern of female pilgrims shows that the main touristic activity after pilgrimage is to go shopping and 
doing leisure activities. The tourism industry, linked to pilgrimage practices in Mashhad, brings new job 
opportunities for women. Pilgrimage tourism has resulted in the inclusion of more women in social life 
through their employment or participation in organising the pilgrimage. However, opportunities for men 
and women in economic activities and benefiting from social and economic advantages are not equal.
Conclusion Linking pilgrimage and tourism to gender brings many questions such as how to manage 
tourism sustainablity with a gender perspective, especially in the context of the gradual economic 
transition and expansion. This analysis, if replicated with more attention to social class and diffrences 
among generations in the Muslim context, can bring a wide range of new interesting areas for further 
researches, including interaction between pilgrims and the sectors such as hotels and transportation, as 
well as many new insights in tourism studies.
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 چکيده
بعد از انقالب اسالمی ایران به دلیل رشد جمعیت، گرایشات ها: اهداف و زمینه

های مناسب و نیز افزایش درآمدهای اقتصادی، مذهبی، گسترش زیرساخت
های مرتبط با آن روز به روز در حال گسترش بوده است. سفرهای زیارتی و فعالیت

های جدیدی برای حضور زنان در فضاهای پیوند مذهب و سفرهای زیارتی فرصت
کند. هدف این مقاله بررسی عمومی و نیز مسائل اقتصادی و مدیریتی فراهم می

روابط پیچیده زیارت و گردشگری زنان و تأثیرات مختلف آن است و به موضوعات 
کلیدی رابطه متقابل زنان زائر و گردشگر با زنان شاغل در زمینه گردشگری و زیارت 

 پردازد. در شهر مشهد می
تحلیلی و پیمایشی با رویکرد  -حقیق این مقاله توصیفی: روش تشناسیروش

ای و میدانی است. در آوری اطالعات به روش کتابخانهکیفی است. روش جمع
روش میدانی با حضور در اماکن زیارتی مشهد، عالوه بر مشاهده مشارکتی، 

ر های عمیق نیمه ساختاریافته با سه گروه از زنان )زنان زائر، خدام زن دمصاحبه
 1397و  1396ای هحرم مطهر و زنان فعال در زمینه خدمات گردشگری( در سال

ها عمدتاً در دو موضوع متمرکز شده است: انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده
های مرتبط با کنند و زنانی که فعالیتاول، انگیزه زنان زائر که به مشهد سفر می

وه پیوند زیارت و گردشگری با دهند. دوم، نحگردشگری و زیارت انجام می
 های این زنان. فعالیت
از حاضرین و  %48در اماکن زیارتی و مراسم مذهبی در مشهد، حدود  ها:یافته
حضور در فضاهای عمومی با تعامالت و پیوندهای  .کنندگان، زنان هستندشرکت

زن اجتماعی، در سطوح مختلف برای زنان همراه شده است. الگوی مکانی زائران 
های ترین فعالیت زنان پس از زیارت، خرید و سپس فعالیتدهد که مهمنشان می

های شغلی تفریحی است. گردشگری مرتبط با زیارت در مشهد، تعدادی از فرصت
جدید برای زنان به ارمغان آورده است. افزایش زنان شاغل در حرم نیز عالوه بر 

ر ساماندهی زیارت زنان داشته است. ثیر مثبتی در مشارکت آنان دأاشتغال زنان، ت
گیری های اقتصادی و بهرههای زنان و مردان در فعالیتدر عین حال هنوز فرصت

 از مزایای اجتماعی و اقتصادی یکسان نیست .
: پیوند زیارت و گردشگری با موضوعات جنسیت سؤاالت بسیاری را گیرینتیجه

خصوص در زمینه اه جنسیتی بهدر مورد نحوه مدیریت پایدار گردشگری با دیدگ
کند. این موارد اگر با توجه تحول و گسترش تدریجی مسائل اقتصادی مطرح می

بیشتر به طبقات اجتماعی، اختالفات میان نسلی در بین مسلمانان مطالعه شود، 
های جالب جدید را برای تحقیقات بیشتر از جمله تواند طیف وسیعی از زمینهمی

های مختلف هتلینگ، حمل و نقل و غیره ایجاد کند و و بخشتعامل بین زائران 
 ه دهد. ئهای جدیدی را در مطالعات گردشگری ارابینش

 زیارت زنان، توانمندسازی زنان، شهرهای مذهبی، مشهد، ایران :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 و حمل و نقل گسترش ارتباطاتهمراه به ، رانیا تیجمع عیرشد سر

و  باعث شده است گردشگری، زیارت 1360از دهه  به خصوص
در حال  وستهیطور پاوقات فراغت به ی مربوط به گذرانهاتیفعال

 پس از انقالب به خصوص پس از جنگ تحمیلی، ایران. افزایش باشد
 اتارتباط شیافزا یهمراه اقدامات دولت برابه  ،تیجمع عیرشد سر

. این تجربه کردرا خود  گانیهمسابا و حمل و نقل کشور در داخل و 
 نیو همچن خارجیو  یداخل یگردشگر  شیمنجر به افزاامر 
 شد دیجدبه شیوه اوقات فراغت  یی برای گذارانهاتیفعال

[Alipour et al, 2013; Sheykhi, 2004].  ،راتیتأثاین افزایش 
 ها داشتهبخش اینبر زنان شاغل در  یاجتماع -یگسترده اقتصاد

  است.

 عهیجوامع شی و اجتماع یاقتصاد وضعیت در ینقش مهم ارتیز
مسلمانان  یبرا ارتیز نیترمقدسکه  خانه خداو زیارت  دارد. حج

 کی ارتیز کهدر حالی ،ی داردثابت یهانییو آ خاص احکام ،است
نانوشته  نیبا قوان و است که به اشکال مختلف اوطلبانهحرکت د
 راتیتأث ،اسالم یکننده تنوع فرهنگمنعکسو  شودیانجام م
 :Tapper, 1990]است  آداب و رسوم و سنن دینی، ییایجغراف

236; Khosronejad, 2012; Ebadi, 2015: 66] . گرچه
زیارت انجام و  یگردشگر  نیب پیوندهای مطالعات زیادی در مورد

کننده ، گمراهرانی، مانند ادر موارد خاصی پیوندها نیاست، اما ا شده
 در مورد ارتباط یاصل دگاهیغرب دو د یدانشگاه اتیهستند. در ادب

. [Timothy & Olsen, 2005] داردگردشگران و زائران وجود  بین
اشاره به  یگر یکند و دیآنها اشاره م یاول به همبستگ دیدگاه
، زائران را یارتیز یدر مورد گردشگر  دگاهید نیاول. دارد آنها ییواگرا
به دو دسته مسافران را  دگاهید نیکند. ایعنوان گردشگر تصور نمبه

کنند سفر می یمعنو کامالً  زهیانگ کسانی که با :کندیم میتقسکلی 
 ،ی، کنجکاوالتی، تحصجوییلذت ایی چونههز یبا انگ و کسانی که

در این . کنندسفر می گذران اوقات فراغتیا و  بشردوستانه اهداف
معنوی  یهاارزشزائران در هنگام زیارت به دنبال  معموالً دیدگاه 
جویی، استفاده از لذت در پی عمدتاً گردشگران که در حالی، هستند

. [Cohen, 1992: 33]خود هستند  یازهایو ابراز ن شتریخدمات ب
باعث شد " تیمعنو /نید /زیارتو  گردشگری"بر تضاد بین  تأکید

فتد ا ریتأخبه  گردشگریو  ارتیدر مورد روابط متقابل زمطالعات 
[Stausberg, 2014: 349]. طرفداران بیشتری دارددوم  دگاهید :
را در یک فرد با هم  گردشگر و زائرتوان این دیدگاه معتقد است می

 یهادهد تفاوتینشان م [Smith, 1992] تیاسم. کرد مجسم
 یهابا درجه گردشگری وجود دارد کهو  زیارت نیب یبسیار کم

ست یتور -زائر پیکره واحدمتفاوت است.  داریدین ای سمیسکوالر
 از محققان قرار گرفته است یار یمورد توجه بس کندمی ارائهی وکه 

قرار  " در دو قطبتوریست غیرمذهبی" و "مذهبی"زائر  دیدگاه،از این 
این . توانند با هم ترکیب شوندمی در سطوح مختلفدارند ولی 

های چند منظوره تشریح سفرها و تحرکبه  تیاسمبندی تقسیم
بین اهداف دنیوی  کمک کرد. در عین حال نشان داد میزان ترکیب

ی به فرهنگ دیگر فرهنگبرای گردشگری و زیارت از و معنوی 
 وت است.متفا
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ارد. اول وجود د دیدگاهحداقل سه نقص در هر دو توان گفت می
 :Jafari & Scott, 2014] و اسکات یجعفر طور که ، هماننکهیا

 کی شناخت کاملبدون  شتریمباحث ب نینشان کردند، ا خاطر [1
 هی، "فرضنی. بنابراردیگیخاص مورد بحث قرار ممذهب یا آیین 

ی مذهب قیبه شناخت دق ازی، نارتیوجود دارد كه مطالعه ز یضمن
 هادیدگاه نی، ااینکه . دومآن جای گرفته استدارد که زیارت در بطن 

پیروان یک دین توسط که  یارتیز ریغ آداب سفرهایاغلب در مورد 
مفاهیم دیدگاه دو در هر ، اینکه کند. سومینم یبحثشود انجام می

 رتصوبه آنهاکه  یی"سکوالر" و "مذهب" را بدون در نظرگرفتن معنا
دهند. یم ارائهخود دارند، خاص  یو اجتماع یفرهنگ بستردر  واقعی

 های ایجاد آن مطرح شود.زمینه باید با توجه به سمیسکوالرمفاهیم 
 درک اصولی، یمذهب مفاهیم سازنهیعنوان زمبه مفاهیم دنیویدرک 
 ,Mahmood ;2003] دکنیرا فراهم م استیس نیو همچن نیاز د

شکل  نییدر تع دینیجع ا، دولت و مر رانی. در مورد ا[11 :2009
  دارند. یسکوالر نقش اساس یگردشگر  یهاتمحدودیو  سمیسکوالر

را به  دانشگاهیتحقیقات  نیاسالم ادر حیطه مطالعه بنابراین 
 فراتر از زیارت ی وگردشگر  بیاسالم، ترک در دینکشد. یچالش م
قرآن . [Jafari & Scott, 2014: 1] است "یو معنو مادی ی"مرزها

و  [Aziz, 2001: 151] كندیم ییماراهن را در همه ابعاد انسان
 :Quran 29] داندمیبه خدا  دنیرس یبرا یعنوان راهبه را سفر

 قیتشو عنویاز نظر مو هم  یسفر هم از نظر جسمدر قرآن، . [19
به نه تنها سفر را  این کتاب آسمانی .[Aziz, 2001: 151] شودمی
، ارتتج یبرا یالهیعنوان وسکند، بلکه بهیم جیترو ارتیز قصد

، 16:14، 62:10سوره به عنوان مثال ) داندیم زین طلب علمکاوش و 
 Jafari] گردشگری دارد ی در مقاصداصل ریتأث نیداز این بعد (. 5:96

& Scott, 2014: 1] .ی"گردشگر  برای مؤمنین یهازهیانگ بنابراین "
 داشته باشد. یمذهب یهازهیانگدر  شهیتواند ریم

در عین حال از دیدگاه اسالمی تفاوت بین جهانگرد )در گذشته(، 
)به غیر از زائران( "جهانگردان گردشگر )امروز( و زائر وجود دارد. 

عنوان که در طول تاریخ به آنهااند. افراد ذکور و بالغ بوده معموالً 
اند جز در موارد بسیار استثنایی همه مرد جهانگرد مشهور شده

ها در هر سنینی اعم صورتی که گردشگران را همه انسان اند. دربوده
دهند. حتی در زیارت هم مثل زیارت حج در از زن و مرد تشکیل می

ها نسبت به مردان بسیار کم نقش عصر سنت زن
که امروزه . در حالی[Papoli Yazdi & Saqai, 2014]"اندداشته

ت در زنان نقش مهمی هم از نظر تعداد و هم از نظر مشارک
 ارتیو ز گردشگری، رانیا درهای مربوط به زیارت دارند. فعالیت
، بیترت نیبه هم شود.مسافران انجام میتوسط در کنار هم  معموالً 
 شوندیهم انجام م ناردر ک معموالً  نیز تجارتی و گردشگر 

[Adelkhah, 2016]از  دینی و معنوی اسالمی مسائل ی. سفر برا
بر  یصرفًا مبتن زائران یهازهیانگبرخوردار است، اما  یاژهیو تیاهم
شهر  ینقشه راهنما). ستین ی اسالمیجزم نیاز قوان ی دقیقرویپ

منتشر ی سند رسم کع( ی) مشهد و مجتمع حرم مطهر امام رضا
از  یاز برخ فهرستیاست که شامل شده از سوی آستان قدس 

 Vice] اطراف آن است طیمشهد و مح یگردشگر  یهاجاذبه

president of Islamic advertising and 

communications Astan Quds Razavi, 2015]. 
 ی از اهدافمختلف یرهایتفس یخیلحاظ تار در این خصوص به

برخی  ، برای گسترش مجموعه حرم مطهر وجود دارد.هادولت
 کی(، 1925-1979)ی پهلو می" رژونیزاسیبرنامه "سکوالر ابمعتقدند 

حرم در مجموعه " سازی موزه" از جملهها و تحوالت یاز نوساز  یسر 
 ,Gurkas]اهش دهد حرم را ک یمعنو اهمیت مسائلآغاز شد تا 

. در حقیقت، گردشگری نهادینه و مدرن در ایران پس [133 :2012
ای اتفاق افتاد كه و در دوره 1925پهلوی در سال  رسیدن قدرتبه از 

 شد نیگزیجدید "سیاحت" جاو اهداف  مسائلبا  جی"زیارت" به تدر
[Karimi, 2017]از توسعه  دولت، 1357اسالمی  . پس از انقالب

 .[Gurkas, 2012: 133] کرد تیحرم حما شتریب
و  ارتیزدوگانگی یا ارتباط بین در مورد  دانشگاهیمباحث 
میان روحانیون و مراجع اسالمی  در رانیاجامعه در متن  یگردشگر 

از نظر برخی از روحانیون است.  متفاوتی داشته هایبازتابنیز 
قابل نکوهش دانست در توان یرا م ی و تأثیرات منفی آنگردشگر 
شود و بایستی عنوان یک عمل خالصانه تلقی میکه زیارت بهحالی

از نظر برخی از مراجع  .[Alamolhoda, 2016] از آن حمایت شود
 یهابا ارزش «یزدگغرب»با « بودن دنیوی»گردشگری اسالمی، 

را  ییهافرصت ونیروحان ریسااز طرف دیگر متناقض است.  یاسالم
نظر . از رندیگیآورد در نظر میارمغان م هب ارتیز یبرا یکه گردشگر 

باعث است که  یالمللنیمهم ب یاقتصاد تیفعال کی یگردشگر آنان 
و  ینید با مقاصدمطابق  یگردشگر  دی، باشودتحرکات اقتصادی می

در این . [Tasnim News, 2016] ابدیتوسعه  مقتضیات زمانی
موضوع  انعنوبه داریدین و سمیسکوالرخصوص ارتباط بین 

  شود.یم فیتعر باز دائماً  ،معاصر استیس
جامعه  ییگران اسالمآنچه در این میان قابل توجه است ارتباط بی

عنوان زنان بهساز نقش نهیتواند زمیماست که  و اشتغال زنان رانیا
 یپهلو میرژدیدگاه . باشد یارتیو ز یگردشگر  کنامادر  نیروی کار

غرب  ینوساز  هایندیفرااز  عمدتاً  های جنسیتیدر مورد سیاست
 از جایگاه ی بود کهبه نفع زنان شتریب هااستیس نیالهام گرفته بود. ا

 ات پایین اجتماعیزنان طبق یبرابرخوردار بودند.  یممتاز  یاجتماع
 گرفتی اقدامات چندانی انجام نمیمذهب و یا زنان معتقد

[Velayati, 2012]. پس از  سازی اسالمی یهااستیدر مقابل، س
، عفاف و عزت زنان مطابق یزنان، بر فروتناسالمی در مورد  انقالب

 کرده است دیتأکاز اخالق  یسنت یهابا هنجارها و برداشت
[Velayati, 2012]ی در بسیاری از موارد تیجنس کیتفک ی. اجرا

از محققان  یشود. برخیها انجام مارزش نیبا هدف محافظت از ا نیز
دانند که زنان را از یسرکوبگرانه م سمیمکان کیها را استیس نیا

 ;Afshar, 1985] کندیاز بازار کار محروم م ژهی، به ویعرصه عموم

Hoodfar, 1999; Moghadam, 1999; Poya, 1999]. 
 مسائلدر مورد  آنها دیجدش و خوان استیزنان در س دخالت

منجر به اصالحات در قانون، آموزش و اشتغال  جنسیتی در ایران
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 یبا دسترس زمانهم سازی اسالمی. [Kian, 1997] شده است
 یبرا ژهیبه و ،یزنان به آموزش و مشارکت در عرصه عموم شتریب

 & Bahramitash] دبوهمراه  یمذهب ایزنان کم درآمد 

Esfahani, 2011]بسته به یتیمختلف جنس یهااستی. س ،
 ایدر گسترش  ی، نقش مهمآنهای از مذهب یهایدئولوژ یا تیحما

 اجتماعی -یاقتصاد تیزنان و وضع یبالقوه برا یهاانقباض فرصت
. [Velayati, 2012: 130] کندیم فایدر خانواده و جامعه ا آنها

 یهااستیبا س یگردشگر های فعالیتدر  مشارکت زنان بنابراین
ی تیجنس تفکیک در خصوص رانیمعاصر مرتبط است. در ا یتیجنس

در عرصه  هاتیفعال انجام. اختالف نظرهای زیادی وجود دارد
در مورد حضور زنان از  مسائلرعایت برخی از  یستی بابااجتماعی 

باعث  یتیجنس از سوی دیگر تفکیک. باشد قبیل عفاف و حجاب
. این شودانجام توسط زنان  یطور انحصار هاز مشاغل ب برخیشده 

 .را به همراه داشته است هاها و چالشاز فرصت یامجموعه امر خود
ی اقتصاد یایمزا اما در خصوص میزان برخورداری مردان و زنان از

مزایای  [Harvey et al, 1995]ها مطرح است که مدت طورهمان
 به نفع مردان است. عمدتاً ها اقتصادی این فعالیت
 زنان مسلمان ارتیز خصوصدر  یاگسترده گرچه تاکنون مطالعات

 ;Adelkhah, 2009; Betteridge, 1992]است انجام شده

Honarpisheh, 2013; Kamalkhani, 1993; Tapper, 

1990; Torab, 1996]  نیارتباط بتعداد بسیار معدودی اما 
 ;Adelkhah, 1999] نداکرده انیرا بزنان  ارتیز گردشگری و

2009; Asadiyan & Mohammadi, 2015]به  ترقی. توجه دق
 کیتا در  هددیامکان را م نیبه ما ا نهیزم نیزنان در اوضعیت 

را  یو گردشگر  ارتیز نیخاص، تعامل ب یو فرهنگ یخیتار بستر
 .میروشن کن

زنان در  گردشگری و زیارتدر مورد  یتحقیقات اندكحال در عین
و نیز تأثیرات متقابل زیارت زنان بر ابعاد مختلف اقتصادی،  ایران

های توسعه در برنامه انجام شده است. اجتماعی و فضای جغرافیایی
جمهوری اسالمی ایران نیز به صراحت در خصوص زیارت زنان 

ه عالوه . ب[Aqajani et al, 2012] ای عنوان نشده استبرنامه
بازار کار و اشتغال  در زنان حضور براسالم  نید ریأثت مواردی چون

 Jafari] اندگرفته شده دهیناد یادیحد ز تاگردشگری در صنعت  آنها

& Scott, 2014]. 
 مشکل است یدر آمار رسم گردشگران ریزائران و سا نیب زیتما

[Russell, 1999] . است.این امر در خصوص شهر مشهد نیز صادق 
آمار رسمی دقیق مبنی بر تعداد زائران در شهر مشهد در دسترس 

 Saghaei] قهفرخی و سقایی جوانبختدر تحقیق نیست. 

Javanbakht & Ghahfarrokhi ,2013  پیش بینی زائران و
ساله انجام شده است. بر این  پنج افق گردشگران داخلی مشهد در

 معادل 1395 سال در مشهد شهرکالن به ورودی زائران اساس تعداد

  گردید.  میلیون نفر برآورد 27.6
توسط شهرداری مشهد گرچه تعداد مسافران و شده هيدر آمارهای ارا

اند اما برآورد شده است زنان تقریبًا نیمی زائران از هم تفکیک نشده

ند دهحرم امام هشتم )ع( را تشکیل می ( از زائران%48)حدود 
[Mashhad Municipality, 2015].  دهد نشان میبرآورد دیگری

را  %49هزار زائر پیاده به مشهد حدود  402از حدود  1398در سال 
 .[Tasnim, 2016] دهندزنان تشکیل می

عنوان بهحضور زنان بر افزایش تواند این تعداد از زائرین زن می
با  مرتبط نیز در سایر مشاغل و خادمین حرم مطهر امام رضا )ع(

مناسک . عالوه بر این داشته باشدی تأثیرات متقابلی گردشگر 
ی و عموم در فضاهایزنان  حضور بیشترباعث  ،ارتیمانند ز مذهبی
 یهافرصت ی )زیارت(گردشگر و  مذهب وندی. پشده است شهرها

در فضاهای عمومی و نیز مسائل اقتصادی  زنان جدیدی برای حضور
قرار نگرفته  یمورد بررسکه هنوز چندان  کندیم و مدیریتی فراهم

  است.

این  استفاده از یگونگصنعت و چ نیا در هافرصت شدنفراهم یبرا
با  به این موضوعتر قیدق ینگاه ضروری است زنان، یبرا هافرصت

 یبرا یتالش مقاله نیالذا  .داشته باشیمزنان  رویکرد توانمندسازی
 ارتیز دهیچیروابط پ یبررس یبرا دیجد یاهیخالء با زاو نیا کردن پر
این مقاله سعی دارد  .و تأثیرات مختلف آن داردزنان  گردشگریو 
شاغل زنان  زائر و گردشگر با زنان ی رابطه متقابلدیموضوعات کل به

رابطه » نیا پردازد.ب مشهددر شهر در زمینه گردشگری و زیارت 
هد و بر مبنای زائر در شهر مش زنان حضوربه نحوه بستگی « متقابل

 شود. یمربوط مزیارت یا به قصد سیاحت 
 

 شناسیروش
تحلیلی و پیمایشی با رویکرد -روش تحقیق در این مقاله توصیفی

ای و آوری اطالعات به روش کتابخانهکیفی است. روش جمع
های ای شامل مقاالت و کتابمیدانی است. اطالعات کتابخانه

منتشرشده در ارتباط با موضوع تحقیق هستند. اسناد و آمار نیز 
ربط گردآوری و تجزیه و تحلیل های ذیها و ارگاناز سازمان عمدتاً 
اند. اما این اطالعات به تنهایی برای رسیدن به هدف و تجزیه شده

و تحلیل نهایی کافی نیستند و رویکرد کیفی ندارند. برای دستیابی 
به اطالعات بیشتر نیاز به مطالعات میدانی بود. لذا با حضور در 

 یهاصاحبهم اماکن زیارتی مشهد، عالوه بر مشاهده مشارکتی،
سه گروه از زنان در شهر مشهد انجام با  افتهیساختار مهینعمیق 

که در حرم )خدام افتخاری(  ، زنان داوطلبزائرزنان شده است. 
 یگردشگر  زمینه خدماتکه در  یو زنان مشغول خدمت هستند

های در سال عمدتاً ها ها و مصاحبهاین برداشت کنند.یمفعالیت 
با مطالعه دو ساله در  قیتحق نیا ده است.انجام ش 1397و  1396

همکاری شرکت  در مشهد با یو گردشگر  یشهرساز  یالگوها نهیزم
 آمایش و توسعه شرق و پژوهشکده امیرکبیر انجام شد.

در دو موضوع متمرکز شده است: اول،  عمدتاً ها داده لیو تحل هیتجز
 یهاتیفعال که یو زنان کنندبه مشهد سفر می زنان زائر که زهیانگ

 ارتیز وندیدوم، نحوه پ دهند.انجام می ارتیو ز یمرتبط با گردشگر 
ها در این ترین چالشیکی از مهم .آنهادر اقدامات  یو گردشگر 

مسافران زن به  مورد تعداد در آماری یهابه داده یدسترس تحقیق
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تواند مقاله می نیا و تغییرات آن در طول زمان بوده است. مشهد
 یهادر مورد فرصت شتریب قاتیتحق یبرا پیش درآمدیعنوان به

 در نظر گرفته شود. زنان ارتیو ز گردشگری

در شمال  در استان خراسان رضوی مشهد محدوده مورد مطالعه شهر
در جهان اسالم  یارتیشهر بزرگ ز نیسوممشهد . است رانیا یشرق

ست. مشهد ترین شهر زیارتی در ایران او مهم نهیپس از مکه و مد
 ی. براشته استدا تینفر جمع ونیلیم 3بیش از  1395در سال 
 مطهر حرمبه دلیل وجود  شهر نیترعنوان مقدس، مشهد بهشیعیان
 .است )ع( امام رضا

 

  هاافتهی
است.  افتهی شیافزا دائماً  رانیدر ا سفرهای زیارتیبه بعد،  70از دهه 
، های اخیردههشهر مشهد است. در  ی زیارتصد اصلااز مق یکی

توان مرتبط با ( را می)ع امام رضا برای زیارتسفرها  ندهیتعداد فزا
و نیز بهبود وضعیت اقتصادی  یرساختیز یهاتشرفیپ یسر  کی

از  شید بشونیم واردمشهد  بهکه  یمسافرانتعداد  .مرتبط دانست
 شیتعداد همچنان در حال افزا نینفر در سال است و ا ونیلیم 30

اما همه این افراد به قصد زیارت و یا گردشگری به مشهد سفر  است.
مسافران عبوری، تردد کنند. درصدی از این آمار متعلق به نمی

ساکنین شهر مشهد و یا سفرهای کاری و اداری است. لذا آمار دقیق 
 قیالعات دقدست آوردن اطه ب زائران و مسافران به شهر مشهد و نیز

زنان  حضور ی زمانیالگو دشوار است. زائران و جنس در مورد تعداد
سفرهای زیارتی و مراسم خاص مذهبی  به زمان عمدتاً زائر از مشهد 

در عین حال ایام تعطیالت سال نو و تعطیالت دارد.  یبستگ
ها برای ترین زمانتابستانی به خصوص شهریور ماه یکی از مهم

امام  در حرم یمذهبمراسم  نیترمهمحضور زائران در مشهد است. از 
در  مراسم عزاداری امام حسین )ع( و یاران وفادار ایشان رضا )ع(

 روز شهادت امام رضا رصف 30همچنین  عاشورا و روزهای تاسوعا و
طور بههای انجام شده زائرین در این ایام است. طبق بررسی )ع(

اقامت سال،  سایر ایام در. دارند اقامت روز در مشهد چهارمتوسط 
عالوه بر روزهای  است.دو روز  ای کی تر و در حدکوتاه اکثر زائران

 ذی 25و  23زیارتی خاص که بر آن تأکید شده است )از جمله 
و امام رضا )ع(  نیز بر زیارتروزهای چهارشنبه «( دحواالرض»القعده 

 ادای نذر مستحب دانسته شده است. 
شهادت امام رضا )ع( عالوه بر اینکه روز خاص برای زیارت است، روز 

شود. در این روز انجام میمختص زنان نیز  یکی از مراسم مذهبی
حرم مطهر برای زیارت سمت زنان پیاده از محله نوغان مشهد به 

ماه صفر آیین روزهای پایانی  .کنندحرکت میبارگاه امام هشتم )ع( 
)ع( در روز شهادت آن حضرت انجام  روی برای زیارت امام رضاپیاده
این مراسم به خصوص چند سالی است که در سطح گسترده شود. می

از ائران ز گیرد. های منتهی به مشهد انجام میجاده و تقریبًا در تمام
گاه کنند. مسیرهای مختلف پیاده برای رسیدن به مشهد حرکت می

به دو نیز کیلومتر و زمان سفر  500به بیش از  هامسیر این طول 
ت آمار رسمی دقیقی از تعداد این زائران در دست نیس. رسدهفته می

اما چنانچه پیشتر ذکر شد برآورد دهد اما آمار غیر رسمی نشان می
هزار زائر پیاده به مشهد حدود  402از حدود  1398سال در  شودمی
 .انددادهرا زنان تشکیل  49%

الگوی زیارت از اماکن مذهبی توسط زنان زائر در مشهد متفاوت 
از  دی، بازدمطهر پس از حرم زیارت نیتریو اصل نیاول معموالً است. 

زاده امام مانند خواجه ربیع، خواجه اباصلت و گرید یاماکن مذهب
است.  (محله نوغان خشتی واقع در )گنبد محمد نیالد اثیغسلطان 

مربوط به دو نیز مشهد اطراف شهر در ها زادهزیارت امام نیشتریب
ی برای زائران داخلی ارتیمرکز ز) بهطرقدر  اسرسید یناصر و سید  ربراد

 است. قدمگاه نیشابورو  یامیدر م ییحامام زاده ی، و خارجی(
 های سفر به مشهدزائر و سایر انگیزهزنان 

)ع(  ، زائرانی که به مشهد و حرم امام رضادر بسیاری از مناطق ایران
روند، پس از بازگشت به زادگاه خود از شأن و منزلت اجتماعی می

شوند. در بسیاری از مناطق، "مشهدی" لقب کسی خاصی برخوردار می
مانند لقب "حاجی" برای )ع( رفته است،  است که به زیارت امام رضا

توان در ابتدا یا گردد. مشهدی را میکسی که از زیارت مکه برمی
)ع( در مشهد برای  انتهای نام زائر اضافه کرد. زیارت حرم امام رضا

زیارت یکی بر این اساس از ایرانیان تقریبًا معادل حج است. بسیاری 
ه است. اما ترین اهداف سفر مصاحبه شوندگان به مشهد بوداز مهم

گردشگری در کنار زیارت در مشهد، از دیرباز وجود داشته است. این 
های جدید از سوی دولت و های اخیر با ایجاد زیرساختامر در دهه

های شهرداری روز به روز در حال گسترش است. بررسی انگیزه
)ع( توسط زنان در سفر به  مختلف گردشگری و زیارت حرم امام رضا

توجه به سن، طبقه اجتماعی و درک میزان نقش زنان  شهر مشهد با
 دهد. های بسیار متفاوتی را نشان میدر جامعه ایران دامنه

ترین فعالیت گردشگری زنان در حین زیارت، خرید در بازارهای مهم
های اطراف حرم برای خرید سوغات است. در دو دهه گذشته فعالیت

انجام شده است. در مشهد های گردشگری زیادی برای توسعه جاذبه
در غرب شهر مشهد مانند پروما، الماس  دیخر مراکزاحداث  از جمله

 هایپارک ها،فودفست، هارستوران ،مجلل یهاهتل شرق و غیره،
( کشور یآب یهاپارک نیتراز بزرگ یکی ی،بآ هایوجم نیسرزمی )آب
پس از حرم مطهر، زائران  اند.ساخته شده مشهد شهر سطح در که

نیز آرامگاه و  شاندیز وطرقبه  هایتفرجگاهها و ارکپ امشهد را ب
 یهاعنوان "جاذبهکن بهاما نیا شناسند.میدر طوس  فردوسی
 شوند. یم غیتبلتوسط آستان قدس رضوی نیز  "یگردشگر 

 آمده بودند زدیمعلم مدرسه که به همراه خانواده خود از  کی، لوفرین
"که حداقل سه بار در سال به همراه سه فرزندش به عنوان کرد: 

روند. آید و همیشه بعد از زیارت به پارک آبی میمالقات امام رضا می
بیشتر به همین دلیل است که فرزندانم هر بار مشتاقانه منتظر آمدن 

 دهد بسیاری از زائران که به.به مشهد هستند". این موارد نشان می
کنند در کنار زیارت برای تفریح و گذران اوقات فراغت، میمشهد سفر 

های اخیر بحث گردشگری سالمت سال کنندوقت و هزینه صرف می
به خصوص برای زائران خارجی در مشهد از اهمیت روزافزونی 
برخوردار بوده است. به خصوص با افزایش قیمت ارز خدمات پزشکی 
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  1399 ، بهار1، شماره 1دوره                                       نامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدارفصل

برای بیماران خارجی بسیار مقرون به صرفه شده است. بخش مهمی 
 کنند بعد از زیارت به هدفاز زائران زن خارجی که به مشهد سفر می

های زیبایی به های مربوط به زنان و نازایی و یا عملمداوای بیماری
 کنند. این شهر مسافرت می

ی، تجاری و حیرشد مراکز تفردهد این موارد در عین حال نشان می
 یتوسعه گردشگر  یهاشرط شیاز پ یکیدر سطح شهر  سالمت
 که در کنار اهداف دینی و شده "سکوالر" بوده است یز یربرنامه

 معنوی مد نظر قرار گرفته است.
 و فیزیکی زنان  یحرک اجتماعو ت ارتیز

مقاصد پوشش  برای ارتیزد( از عنوان مر  زن واین مسئله که افراد )
 ،یارتیاماکن ز استفاده کنند بسیار رایج است." غیر مذهبی" سفرهای

گیرانه و های سختهایی هستند که نظارتجزو معدود مکان
ه ب توانندشود و زنان میکمتر اعمال می آنهادر  زنان دودیت برایمح
 دختران جواناز  یبرخ ارتیز لذا عنوان سفر کنند. به آنجا ارتیز قصد

تردد در شهر  یکمتر  یتماعاج یهاتیمحدودسازد تا با یرا قادر م
چنانچه  کنند. اردیدوستان خود د ایاقوام  با حتی در این بین کنند و

ها برای مسافرت زنان )چه ترین چالشپیشتر عنوان شد یکی از مهم
سالمند، چه دختران جوان( بدون همراهی یکی از محارم در داخل 
کشور، مانند سایر نقاط جهان، امنیت و خطر آزار و اذیت آنان است. 

سفر زنان به تنهایی بار منفی دارد و باعث تشدید ، در باورهای سنتی
 فقط نیحال، ا نیبا ا شود.برای آنان می ناامنیبدگمانی و شرایط 
در خصوص زنان  عمدتاً ای زیارت است که حاشیه مسائلیکی از 

 طرحدارند، م به محافظت ازین بیشتر سالمند و دختران مجرد که
 .ودشیم

 -ی گردشگریتورها جادیا و یگردشگر  هایفعالیت 1380در دهه 
 نی. ااشدب آنان ژهیو یازهاین یپاسخگوتوانست  زنان مختص زیارتی

 برای سفر زنان بدون خانواده و محارم گشود. از این طریق یراه امر
 نی. اولجایی زنان برای سفر و زیارت برطرف شدجابه یهاتیمحدود
از دانشگاه مشهد  تردخ انیدانشجو یمخصوص زنان برا یتورها

توان می. افتیگردشگران زن گسترش  هیکل یبرگزار شد و سپس برا
گفت این تورها توانستند تا حد زیادی پاسخگوی نیازها و 

های آنان برای چنین سفرهایی باشند. در های زنان و خانوادهدغدغه
ی که مختص زنان مسافرت یتورهااز طریق  تواننداین صورت زنان می

 یبرابه خصوص آنکه سفرهای زیارتی  یا سفر بروند.است به زیارت 
امکان سفر  قبالً که  جوانو دختران زنان  ای سالمندنان از ز  یبرخ

توسعه بدون خانواده یا محارم را نداشتند راهکار جدیدی است. 
جایی جابه یرا برا یشتر یاکنون امکانات ب یارتیز یگردشگر  یتورها

در کنار این موارد سفرهای زیارتی که کند. یفراهم م آنها و تحرک
شود باز هم تحرک زنان را بیش از پیش میروی انجام صورت پیادهبه

های متفاوت از قبیل حمل و نقل، ایجاد زیرساخت کرده است.
خدمات  ارائهو اقامتگاهی، مراکز تجاری و گردشگری و هتلینگ 

مختلف از جمله خدمات بانکی، بیمه زائرین یا خدمات بهداشتی و 
خصوص  درمانی، انجام وقف و یا نذرهای مختلف برای زائران به

جایی و تحرک برای زنان شدهزنان زائر از یک سو باعث آسانی جابه

 و از سوی دیگر باعث ترغیب زنان برای انجام این سفرها شده است. 
 زیارت زنان و توانمندی اقتصادی زنان

 یفضاها رانیدر ازیارت و  تاوقات فراغ یبراجایی و تحرک جابه
تواند به یو م کرده جادیزنان ا یرا برا یاجتماع -یاقتصاد دیجد

 یهارساختیزایجاد منجر شود. آنان در ابعاد مختلف  یتوانمندساز 
عنوان به توانو تأثیرات متقابل آن در زیارت و گردشگری را می دیجد
باعث  . گردشگری و زیارتاشتغال زنان در نظر گرفت یفرصت برایک 

زنان  یبرای جدید های شغلو فرصت از ابتکارات یعیوس فیط جادیا
ها و مراکز ها، تاکسی، رستورانزنانه یتورها اندازیراه ه است، ازشد

عنوان سوغات درمانی ویژه برای زنان، فعالیت در صنایع دستی به
از جمله  ؛کوچک اسیدر مق شغلی یهاانواع فرصت جادیاگرفته تا 

یی تنها توانند بهیبه زنان سالمند که نم)در ازای دریافت پول(  کمک
روی در مسیرهای پیاده و لباس هایدنینوش انواع فروش اراه بروند ی

 زنان به سمت حرم و غیره.
 نیز)ع( و  حرم مطهر امام رضا ارتیز یبرا یعنوان مقصدمشهد به
شود. یم ی شناختهگردشگر ی هاتیو فعال هاآییگردهم یبرا مکانی

در زنان  یرا برا زیادی یهاطور گسترده فرصتبه موارد نیا
 حیتفر یبرا دیجد یهارساختیزهای گردشگری و نیز ایجاد فعالیت
ی و یا حوزه بهداشت آب یهاها و پارکها، رستورانمانند هتل جو تفر 

  کند.یم جادیا و سالمت
رونق خدمات بهداشتی و درمانی در کنار زیارت از سطوح غربالگری 

های تفکیک جنسیتی گرفته تا سطوح باالی درمان با توجه به بحث
های مختلف خدماتی و توانسته است زمینه اشتغال زنان در رده

تخصصی را فراهم آورد. خدمات بهداشتی و درمانی برای زنان زائر 
مختلف جغرافیایی )از داخل حرم  در سطوح اجتماعی و فضاهای

گردد. می ارائهروی زائران( مطهر تا سطح شهر و حتی مسیرهای پیاده
دهد گرچه بخش مهمی از این های انجام شده نشان میمصاحبه
شود، ها برای زائران از دیدگاه درآمدزایی و اقتصادی انجام میفعالیت

ها و شکلاما خدمات افتخاری و خودجوش به خصوص از طرف ت
طور مثال توان نادیده گرفت. بهنهادهای مردمی در این راستا را نمی

که توسط کادر پزشکی و غربالگری سرطان پستان" "اجرای طرح 
به مشهد  زائر پیاده زنانهزار نفر از  10 مامایی داوطلب برای بیش از

شورای با همت " "هنر و زیارتانجام گرفت. طرح " 1398در سال 
منظور برای زائران پیاده به "سالمت خیرین مجمع زنان ایهمشارکت

 .به اجرا در آمد در همین سال )نذر مهریه( ترویج نذر سالمت زنان
در کنار این موارد گردشگری و زیارت به خصوص از سایر کشورها به 

اندازی برای کار و حتی انتخاب رشته دانشجویان در مشهد چشم
های خارجی از دختران دانشجوی زبان ها داشته است. برخیدانشگاه

)انگلیسی، عربی، فرانسه و غیره( در دانشگاه فردوسی اظهار داشتند 
 ایعنوان مترجم به یالمللنیب یهااز هتل یکیانداز کار در چشم که
ترین عامل برای هتل و یا راهنمای تورهای گردشگری عمده رشیپذ

 یگردشگر  ها در دانشگاه بوده است. از نظر آنانانتخاب این رشته
های در عین حال این مهارتکار است،  یبخش جذاب برا کی

در لیتحص تواند برای مهاجرت یا ادامهای میدانشگاهی و حرفه
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 شد. برای آنان مفید با زیخارج از کشور ن
اشتغال  قیاز زنان از طر یشتر یتعداد بحضور منجر به  زیارت زنان

شده است.  یعموم فضاهایدر  ارتیز یدر سازمانده آنهامشارکت  ای
 یاقتصاد تیوضع بهبود موارد هنوز تأثیر کمی در نیحال، ا نیا اب

به خصوص در  یر یگمیتصم یندهایدر فرا آنان و مشارکت زنان
 یکه با گردشگر  ییهافرصت .را داشته است سطوح باالی مدیریتی

هم ، اقتصادی کودر در زمان  ژهیدر مشهد به وجود آمده است، به و
در عین حال با وجود . داشته است ریمردان تأث هم بر بر زنان و

 نیا ایکه آ ردک یر یگجهینت تواننمی ی نامناسباقتصاد تیوضع
شتر برای زنان شده منجر به ارتقای وضعیت اقتصادی و درآمد بیامر 

 .است یا خیر
 زیارت و اشتغال زنان در حرم امام رضا )ع(

در حرم گسترش  عنوان نیروی کاربه ، حضور زنانریاخ یهادر سال
در حرم را تشکیل کار  یروینبخش مهمی از است. زنان  افتهی

ده برابر شده  باً یتقر 1395سال  تا 1360ه از ده دهند. این تعدادمی
. تا قبل از دوشیم دهینام ادمد خکنیکه در حرم کار م یاست. فرد

های مختلف افتخاری و یا در انقالب اسالمی این خادمان به صورت
در حرم کار  ،کاال مانند گندم یا اعطای قبر جا یا هدیه ازای پرداخت

کردند. در حال حاضر تعداد زیادی خادم در حرم مطهر امام هشتم می
از سوابق  یعیوس فیبا طخادم  ند. بانوان)ع( مشغول به کار هست

در این مکان مقدس مشغول به  یو اجتماع یاقتصاد لفمخت
این زنان معتقدند حضور در حرم برایشان  فعالیت افتخاری هستند.

بخش است و حاضر نیستند پاداش معنوی و اخروی مقدس و آرامش
سیاری این کار را با دریافت پاداش مادی عوض کنند. در عین حال ب

داشتن ارتباط اجتماعی در حرم با سایر زنان احساس  از آنان از
 کنند.رضایت می

شده از طرف آستان قدس عنوان یرسم ، طبق آمار1395خرداد  در
مرد در حرم مشغول  42000زن و  16000، مطهر حرمرضوی در مجموعه 

 کنندی در حرم فعالیت میمختلف یها. زنان در بخشاندبودهبه کار 
ی تیامنهای بخشسال، در  این درنفر  1000 باً تقری ،%70اما حدود 

 در داخل 1373ظهر عاشورای  گذاریفعال هستند. حمله بمب حرم
ها و دستگاه برای گسترشمقامات  تصمیم)ع( باعث  حرم امام رضا

در  یاشرفتهیپ یتیاقدامات امناز آن پس شد.  یتیامن هایسیستم
 نیاز اول یکیشهر انجام شده است.  در سطح نیو همچنمطهر  حرم

 یبرا های حرمیدر ورود زناناز  یشتر یاستخدام تعداد ب اقدامات
به در واقع  شوند.می حرمی است که وارد کنترل زنانبازرسی بدنی و 

با  قیتطب یبرا یگر ید یحرم، استراتژ  بهزنان  یت ورودممنوع یجا
عالوه بر وجود حضور زنان  .شدبه کار گرفته  روز افزون زائرانتعداد 

ها مانند بخش مراقبت، قسمت ریسابرای ایجاد نظم و امنیت در 
 1390از سال  اورژانس و پیداشدگان نیز زنان مشغول به کار هستند.

نمازخانه زنان و پزشکان زن در بخش  یساز آمادهخادمان زن جهت 
نان ی برای ز دیجد مناسب، 2016از سال  اورژانس مستقر هستند.

برای جلوگیری از ارتباط مردان با زائران زن در نظر " کفشداری"مانند 
یهااتوبوسراننده  انزن های آتیگرفته شده است. در برنامه

 در حرم خواهند بود. زنانمخصوص 
هزار زن در بخش آموزش  4 از شی، بحرم زنان تیامن ریمدبه گفته 

 مختلف هایدر بخش( 1367در سال  سی)تأسی در حرم نید
، قرآن آموزش نماز،و  ، قرائت دعایمذهب سؤاالتپاسخگویی به 

( مشغول به کار هستند. 1363در  سی)تأس حل اختالف مشاوره و
. شوندیم میدفاتر مختلف تقس نیب یطور مساوبه این افراد تقریباً 

 شده است.تأسیس  1395سال  نیز از حرم )کبوتران( مهد کودک
انتظامی، کفشداری، امور  های مختلفخشعالوه بر این زنان در ب

های ویژه بانوان، خدمات کتب قرآن و تطهیر، غبارروبی و تنظیف رواق
آوری مهرهای نماز و غیره در حرم امام رضا ادعیه )کتب انوار(، جمع

به درجه اجتهاد برسند ند نتواینمزنان  )ع( مشغول خدمت هستند.
 یمذهب یهاهیصتوهای آموزش، مشاوره و ی که در بخشزنانلذا 

کار کنند و  بایست براساس فتوای مجتهدینکنند میخدمت می
 توانند نظرات شخصی خودشان را اعالم کنند.نمی

های جدید آستان قدس بر این طبق اعالم مدیران مربوطه سیاست
ی ها، کفشداری و فضاهامبناست که تمامی امور خدمتی در رواق

عبادی و زیارتی ویژه بانوان زائر در حرم مطهر رضوی به خواهران خدمه 
این امر باعث شده است حتی دانش آموزان و دختران  .واگذار شود

های ایران با عنوان خادم یاری و خدمت در حرم جوان از سایر استان
 مطهر امام رضا )ع( در این مجموعه مشغول به خدمت شوند.

کار در حرم  یبرا خدمه یا خادمیارانانتخاب وعه "از نظر مدیران مجم
 یو کتب یشفاه یهااز آزمون یسر  کیدر  دیباو  ستین یاکار ساده
تحت نظارت قرار  شخص یاو حرفه یلیو سوابق تحص شوندموفق 
نفر برای ، حداقل با دو داوطلبان یاجتماعسوابق  دییتأ ی. براردیگمی

های این افراد بایستی "ویژگی شود.یتماس گرفته م زینتأیید آنان 
 خدمت. باشد مطهر حرمو قوانین حاکم بر  مطابق با الزامات

. در ارزشمند است تیموقع کی )ع( ی در حرم امام هشتمافتخار 
ح باالتر در واشتغال در سط عین حال این افراد شانس بیشتری برای

 داشت.را خواهند  رضوی آستان قدس واحدهای دیگر ای مطهر حرم
 لیتجلخادم توسط سایرین دهد که زنان یها نشان ممصاحبه جهینت
های خود دارای ارزش معنوی ی نزد خانوادهاخالق از نظرشوند و یم

عنوان واالیی هستند. دیدگاه سکوالر که انجام کار بدون دستمزد به
داند در خدمت افتخاری در حرم را نوعی سوء استفاده از زنان می

های اجتماعی، ین افراد به خاطر اجر معنوی، و پاداشحالی که ا
تفاوت درک کنند. ای در اماکن مذهبی خدمت میشخصی و حرفه

ای که خدمت کند تا مزایای ویژهی کمک میگردشگر  زیارت و
افتخاری زنان مسلمان در اماکن مقدس برای آنان در بر دارد را بهتر 

. و دنیوی قابل درک نیست های سکوالرفهمید. این مسئله از دیدگاه
کسب تجربه و با  ی مختلفهار بخشخدمه یا خادمیار دزنان 
کنند.  دست پیدا یباالتر  گاهیجاتوانند به های بیشتر میمهارت

گرچه رسیدن به باالترین جایگاه دینی یعنی مرجعیت برای زنان 
را  ییهاتیموقعتوانند میزنان  پذیر نیست اما در این شرایطامکان

 فاینقش ا یعموم یدهد در فضاهایامکان م آنهااشغال کنند که به 
مثبت  منظر اجتماعی، عملی ارزشمند واز  ارتیکه ز ییاز آنجا. کنند
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  1399 ، بهار1، شماره 1دوره                                       نامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدارفصل

 در مشاغل یرا حت یشانس تحرک اجتماع دتوانیشود، میم یتلق
 باشد. مؤثری زنان توانمندساز  و در دهد شیافزادارای دستمزد 

به خاطر  خادم در حرم، کسانی که زنانطبق اعالم عنوان مثال، به
توانند یمدر آنجا مشغول به خدمت هستند خود  یزبان یهامهارت

استفاده  یگردشگر  های مرتبط بابخش ریکار در سا یتجربه برا نیاز ا
 کنند.

زنانی که  شتریببرای " مهارت و تخصص" عالوه بر آن افزایش سطح
اتفاق  مشغول به کار هستند افتخاری،صورت ، حتی بهدر حرم

به سمت  آنان صعود یبرا یدر داخل حرم بستر  زنانکار افتد. می
 تیمسئول ها، کار و. این موقعیتآوردیفراهم م هاموقعیت ریسا
 یحال، تعداد معدود نیبا ا ی را برای این زنان به دنبال دارد.شتر یب

  ریت بر مردان قرار دارند.و مدی یر یگمیتصمهای باالی ردهدر  زناناز 
 گسترش مجموعه حرم مطهر و تأثیر آن بر زیارت زنان

قدرت  نیتربزرگحرم و نهاد آستان قدس رضوی  جموعهم امروزه
مجموعه حرم است.  رانیدر ا یدولت ریغ یو فرهنگ ینی، دیاقتصاد
عنوان به برای زیارت و نیز "چند منظوره"عنوان یک مجموعه مطهر به

دو  تیکند، ماهیم حمایت ازمندانیو ن ار که از فق هیرینهاد خ کی
 یزنان نقش مهم دهد.ینهاد را نشان م نیا یسکوالر و مذهب جانبه

در نیز و  شده توسط آستان قدس رضوی ارائه در استفاده از خدمات
 با هدف یآستان قدس رضو یمذهب ادیدارند. بن آنهااعتبار  نیتأم

 یناش وقفاز  عمدتاً )ع( که  حرم امام رضا هایاداره امالک و درآمد
 است وقف بر پایه عمدتاً درآمد این نهاد  .ه استشد سیشود، تأسیم

ی و اقتصادی توسط نهاد، از طریق خدمات اجتماع بسیاری از ارائهو 
در این . شودیم نیتأم هاوادهخانین یا ری  خمردم،  وقف و یا نذر

وقف و نیز نذر در مشارکت در  یازنان مسلمان نقش عمدهمیان، 
 قیعم یوندهایموقوفات زنان زائر در مشهد پ رانیرو در ا نیاز ادارند. 

ترین مسجد قدیمی عنوان مثال، مسجد گوهرشادبه. دارد یخیتار و
، همسر شاهرخ از خاتون ، که به دستور گوهرشادشیعه در مشهد

 هجری شمسی 797هجری قمری / 821سال در  یمور یسلسله ت
های مهم در بخشاز  یکیساخته شده است. مسجد گوهرشاد 

قبل از انقالب اسالمی توسعه مجموعه  مجموعه حرم مطهر است.
در  حرم و ایجاد بخش های مختلف از جمله موزه، کتابخانه و غیره

دستور کار دولت قرار گرفت. این امر در کنار اهمیت دادن به حرم 
جدید "سیاحت" و اهداف  مسائلا ب جیبه تدررا "زیارت"  توانستمی
این روند گسترش یافت  ،اسالمی پس از انقالباما کند.  نیگزیجا
امکان حضور بیشتر تا  کرد تیحرم حما شتریاز توسعه ب دولت و

، ضریح امام هشتم )ع(حرم عالوه بر مجموعه . زائران فراهم باشد
، برگزاری هیعلم یهاحوزه یبرا یمتعدد هایسالن ها ورواق دارای

 است. یو دانشگاه یاسالم یقاتیها، مراکز تحقمراسم، کتابخانه
از  .متر مربع است 225223در مجموع امام رضا )ع(  حرممساحت 

زن  ینبه زائر ی از مجموعه حرمشتر یب یفضا جیبه تدر 1380دهه 
ضریح  ،بخش حرم نیترو مقدس نیتریاصلاست.  افتهیاختصاص 

برای اختصاص فضایی برای زیارت زنان  2016در سال  امام رضا )ع(
 به دو قسمت تقسیم شد.

 فضاهای متعلق به زنان در مجموعه حرم مطهر (1شکل 
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ها منحصرًا مخصوص خانم رواقحرم، هشت داخل  رواق 30 انیاز م
(، هشت اندشدهحرم واقع  یدر ضلع شمال یهمگها . این رواقاست

 مختلط ماندهیمورد باق 14و  انیآقا یمنحصرًا برا زین گریمورد د
 تیخوابگاه زنان با ظرف ها نیز بهی از رواقکی( است. ی)خانوادگ

فضاهایی  نیچن .شده است لینفر تبد 800از  شیب یزبانیم
اداره  سیمردان وجود داشته است. به گفته رئ هاست که برایسال
 بهمردان  نسبت بهزن است، زنان  یروحان کی، که حرم تیامن

 ییهااغلب مکان آنهابرای دارند، اما  اجیاحت یشتر یب فضاهای
 ی)ورودهای آن دشوارتر است یکه دسترس ابدییاختصاص م

بنا به دالیل متعدد زنان  .ها(پله قیدشوار از طر یدسترس ایتر کیبار
داشتن کودکان نیاز به سالمندی، معلولیت و یا همراه، یباردار چون 

نشان دهنده وسعت فضاهایی  1شکل  فضا و امکانات بیشتر دارند.
 ده است.است که برای زنان در نظر گرفته ش

رعایت تفکیک جنسیتی در اماکن مذهبی به خصوص حرم، باعث 
ا وجود آنکه مسئولین برونق سفرهای زیارتی زنانه شده است. 

 یخاص غیتبل ایبرنامه  چیه دارندمربوطه در آستان قدس اعالم می
تعداد زائران حرم  شیافزا و قیتشو یبرا یضوآستان قدس ر سوی از 

های صورت گرفته گیری کلی فعالیتاما در نهایت جهت وجود ندارد
در این مجموعه حکایت از تشویق حضور زائران از اقصی نقاط ایران 

های روزهای آخر ماه رویمقدس دارد. پیادهو جهان به این مکان 
ترین موارد در های مختلف از مهمخدمات و مشوق ارائهصفر، 
 های اخیر است. سال
 

 
 کالبدی شهرهای زیارتی -فرهنگی و فضایی -اثرات متقابل زیارت زنان و مسائل اقتصادی، اجتماعی (2شکل 

 
نوجوانان  ها""زیارت اولی مانند ی نیزجانب یهابرنامهانجام برخی 
خدمات  ارائهیا  روند،که برای اولین بار به زیارت می ساکن مشهد

برای زیارت حرم به افراد ناتوان و سالمندان )در منازل شخصی، 
های سالمندان و یا مراکز بازتوانی و غیره(، برگزاری سمینارها و خانه

المللی و نیز گسترش به های مختلف در سطح ملی و بینهمایش
نقاط ایران از دیگر اقدامات برای جلب  کارگیری خادمیاران از اقصی

 2های شکل جنبهدر نهایت و تشویق زیارت امام رضا )ع( هستند. 
 .دهدها را نشان میطور خالصه این جنبهبه

 

 بحث
در این مقاله نشان داده شد که در اماکن زیارتی و مراسم مذهبی در 

این  .کنندگان زنان هستندمشهد حدود نیمی از حاضرین و شرکت
حجم از حضور زنان روز به روز در حال افزایش است. این یافته با 

در اماکن و نتایج به دست آمده در تحقیقات پیشین مبنی بر اینکه 
حاضرین و  از یقابل توجه بخشزنان  ی در ایران،مذهبمراسم 
 فایای در این زمینه دهند و نقش محور یم لیرا تشککنندگان شرکت

 ;Adelkhah, 2009; Betteridge, 1992] کنندیم
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  1399 ، بهار1، شماره 1دوره                                       نامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدارفصل

Honarpisheh, 2013; Kamalkhani, 1993; Tapper, 

1990; Torab, 1996] خوانی داردهم . 
 

گردشگران و تعداد  شیافزا راتیاز تأث یدادن برخ با نشان مقاله نیا
 افزایش ارتباطات اجتماعی از یک سو و نیز لیدر مشهد به دل زائران
 نی، رابطه متقابل بزنان از سوی دیگری شده براجادیا یهافرصت

حضور در مراسم مذهبی  را برجسته کرده است. یزنان و شهر مذهب
عمومی و رفتن به اماکن زیارتی نیازمند حضور زنان در فضاهای 

 ارتیحال مهم ز نیو در ع ریپذانعطافهای عمومی است. ویژگی
اماکن مذهبی و  شود.یم مراسم نینقش زنان در ا ییایباعث پو

 حضور زنان تأکیدی بر یان،عیش یو عموم یخصوصمراسم مذهبی 
در عین حال حضور در این فضاهای  هستند. یعموم فضاهایدر 

عمومی همراه با تعامالت و پیوندهای اجتماعی در سطوح مختلف 
 [Adelkhah, 2009: 42] عادلخواهبرای زنان شده است. چنانچه 

اماکن زیارتی برای زنان زائر با حضور آنان در کند "رفتن به میعنوان 
توانند تجارب شود، در این فضاها زنان میفضاهای عمومی شروع می
های خاصی از معاشرت ایجاد کنند. در خاصی کسب کنند و شکل

این حالت زیارت نقش قابل توجهی در تغییر معانی اجتماعی پیدا 
  ".کندمی

 

ترین اهداف سفر مصاحبه دهد زیارت یکی از مهمها نشان مییافته
در کنار زیارت برای زنان  گردشگریشوندگان به مشهد بوده است، اما 

 و همکاران زادهفروغ هاینیز مطرح بوده است. یافته
]2013, et alForoughzadeh [ دهد که براینیز نشان می 

سفر به مشهد  هترین انگیز مهم ( زیارت88%/6بیشترین تعداد زائران )
( نیز در شهر مشهد صرفاً 70%ترین فعالیت بیشتر زائران )بوده و مهم

سیاحتی  -از زائران سفری زیارتی %30زیارتی بوده است و تنها 
عنوان زائر که به زنانیاز  ایها نشان داد بخش عمدهیافته .اندداشته

سفر  مقاصد ترکیبی توانندیکنند میم دیگردشگر از مشهد بازدو 
الگوی  را با هم ترکیب کنند.اوقات فراغت  ی و گذرانگردشگر -زیارتی

ترین فعالیت زنان پس از دهد که مهممکانی زائران زن نشان می
های تفریحی است. در عین حال زیارت خرید و سپس فعالیت

های اخیر بحث گردشگری سالمت به خصوص برای زائران سال
شهد از اهمیت روزافزونی برخوردار بوده است. بخش خارجی در م

کنند بعد از زیارت سفر میمهمی از زائران زن خارجی که به مشهد 
های های مربوط به زنان و نازایی و یا عملبه هدف مداوای بیماری

كه  طورهماناین یافته کنند. زیبایی به این شهر مسافرت می
نیز  [Eickelman & Piscatori, 1990]ی كاتور یپ و لمنكیا

دالیل از  یبیزائران ترک یهازهیانگ دهدنشان می ،اندعنوان کرده
که  طورهمان .است یاسیو س ی، اقتصادیاجتماع دالیل مذهبی و

 ی و معنویاخالق از نظر که زائرزیارت و در عمل، عادلخواه نشان داد 
 هاینظارتتحت دهد که یمرا امکان  زنان این، به واالیی دارد ارزش

 رندیاوقات فراغت قرار گ گذران نحوه یبرا یکمتر  یاجتماع
[Adelkhah, 2016]ها برای مسافرت ترین چالش. یکی از مهم

زنان )چه سالمند، چه دختران جوان( بدون همراهی یکی از محارم 
در داخل کشور، مانند سایر نقاط جهان، امنیت و خطر آزار و اذیت 

در مقاله مطرح شد که  .[Toodeh Roosta, 2016]آنان است 
در خصوص گردشگری و زیارت وجود  نظراختالفبین مراجع مختلف 

ای از روحانیون موافق پرداختن به گردشگری در شهرهای دارد. عده
ای این امر را مخالف مقاصد معنوی و دینی زیارتی هستند و عده
 دانند. شهرهای زیارتی می

مشهد  ارتیو ز یگردشگر  تیریدر مد یعمل ریتأث نظرها اختالف نیا
 کپارچهمدیریتی ی کردیرو کیها استفاده از همه فرصت یبرا. دارد

مطالعات پیشین نشان داده  الزم است.برای گردشگری و زیارت 
، فیضع یحقوق ار، ساختکیستماتیس کردیفقدان رواست 
 ستمیس کیو  یگردشگر  کپارچهی تیری، عدم مدفیضع یز یربرنامه

 Azizpour] در مدیریت گردشگری وجود دارد فیضع یاستگذار یس

& Fathizadeh, 2016].  
در مشهد،  ارتیمرتبط با ز یسو، گردشگر  کیاز ها نشان داد یافته
های زمینهزنان از جمله  یبرا دیجد یشغل یهااز فرصت یتعداد

آورده به ارمغان های مختلف در زمینهزنان  ینیکارآفر اشتغال و
 فی، طدر ارتباط با گردشگریاند نشان دادهدیگری نیز محققان . است

 شود.یم فراهم این زمینه زنان درحضور  یها برااز فرصت یاگسترده
 یاسیسهای مشارکت ی و حتینیکارآفر ،اشتغال لیاز قبهایی فرصت

[Figueroa-Domecq et al, 2015: 87]. مسئله  نیا خود
 باشد تیاز منظر جنس یتوسعه اقتصاد یبرا یتواند ابزار یم

[Swain, 1995] .های این پژوهش تا حدودی با از این نظر یافته
هنوز ها فرصت نی، اگریاز طرف دسو است. های پیشین همیافته

های فعالیت گردشگری ورود زنان به بسیاری از عرصه محدود است و
داده است در مطالعات دیگران نیز نشان  .استهنوز با چالش روبرو 

تواند با یم یگردشگر  هایفعالیتورود زنان به  طیشرا رانیا
مهم  بندی نیروی کارمیتقس در تیروبرو شود. جنس ییهاچالش
در نحوه حضور زنان و مردان در  یقابل توجه یهاتفاوت .است
 وجود دارد یگردشگر های در فعالیتو مصرف  دیتولهای عرصه

[Apostolopoulos et al, 2001; Swain, 1995].  تحقیق
در  طور فعالتوانند بهیزنان شاغل در حرم، محاضر نشان داد که 

، یتیامن هایاشتغال در بخشساماندهی زیارت مشارکت کنند. 
باز تعریفی از در حرم،  یمذهب مسائلو آموزش  سیتدر

توانند نظرات یم آنهااست، زیرا از این طریق زنان های جدید ماموریت
تخصصی در مشاغل  یآموزش دهند و تا حدود حاکم کنند،خود را 

ها برای انجام این فعالیتاگر  ید. حتگیرناقتدار قرار  موضعو 
 خدمتکنند. یم دایکار پ زهیانگ حقوقی به آنان پرداخت نشود باز هم

. و پاداش معنوی و اخروی داردمقدس است  ی در حرم امریافتخار 
و شبکه یک نوع ارزش و سرمایه اجتماعی است  ،نیاعالوه بر 

فرد نزد عالوه بر این دهد. یرا گسترش م ارتباطات اجتماعی فرد
. خانواده دارای اعتبار اخالقی و از نظر اجتماعی نیز مورد احترام است

نیز در تحقیق خود نشان  [Kinnaird & Hall, 1996]هالکینرد و 
 عناصر نیب یوستگیبه هم پدر حرم نشانی از  یافتخار خدمت دادند 
را  یکار و اوقات فراغت شخص میتقس نیو سکوالر و همچن یمذهب
  دهد.مینشان 
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 گیرینتیجه
سفرهای گردشگری و زیارتی زنان در ایران روز به روز در حال افزایش 

از  یکیدر سطح شهر  ی، تجاری و سالمتحیمراکز تفررشد است. 
شده "سکوالر" بوده  یز یربرنامه یتوسعه گردشگر  یهاشرط شیپ

که در کنار اهداف دینی و معنوی مد نظر قرار گرفته است.  است
افزایش آماری و توسعه ابعاد گردشگری و زیارتی زنان تأثیرات 

ای بر توانمندسازی زنان در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، عمده
های زنان و هنوز فرصت مدیریتی و غیره داشته است. در عین حال

گیری از مزایای اجتماعی و های اقتصادی و بهرهمردان در فعالیت
بایست جایگاه بهتری توانند و میاقتصادی یکسان نیست و زنان می

 را اشغال کنند.
را  یار یبس سؤاالت تیبا موضوعات جنس گردشگریو  ارتیز وندیپ
به  یتیجنس دگاهیبا د یگردشگر  داریپا تیریمورد نحوه مد در

مطرح  یاقتصاد مسائلی جیتحول و گسترش تدر نهیخصوص در زم
اختالفات  ی،اجتماع اتبه طبق شتریاگر با توجه ب موارد نیکند. ایم
 یعیوس فیتواند طیم مطالعه شود،مسلمانان بین در  ینسل انیم

تعامل  از جمله شتریب قاتیتحق یرا برا دیجالب جد یهانهیاز زم
و غیره ایجاد حمل و نقل  ی مختلف هتلینگ،هازائران و بخش نیب

 دهد.  ارائه یرا در مطالعات گردشگر  یدیجد یهانشیو بکند 
 

این تحقیق با مطالعه دو ساله در زمینه الگوهای : تشکر و قدردانی
شهرسازی و گردشگری در مشهد با همکاری شرکت آمایش و توسعه شرق 

 شده است. و پژوهشکده امیرکبیر انجام
 : موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است.های اخالقیتأییدیه

 : موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است.تعارض منافع
فاطمه وثوقی )نویسنده اول(، پژوهشگر اصلی/ نگارنده : سهم نویسندگان
پژوهشگر  ،شناس(؛ نینا خمسی )نویسنده دوم(، روش%50بحث اصلی، )

 (%50)کمکی/ تحلیلگر آماری 
 : موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است.منافع مالی
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