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  گیري کرونا هاي زیارتی در دوران همه روي از کربال تا گوادالوپ: مقایسۀ الگوي پیاده

  

  2رضایی مهشید ،1محمدرضا پویافر

  

 )15/02/1400 تاریخ پذیرش ،20/10/1399(تاریخ دریافت

 
 چکیده

هاي اجتماعی از جمله دین را به چالش کشید. در  گیري کرونا بسیاري از حوزه همه

گیري کرونا تجربه  ا نیز چالشی مهم را در دوران همهه ها و زیارتگاه این میان، زیارت

کردند. در این پژوهش به نحوة مواجهۀ چهار آیین زیارتیِ پیاده در جهانِ مسیحی و 

داران و اشتیاق آنها به زیارت در دورة  نوعی مواجهۀ دین مسلمان پرداخته شد تا به 

در پرتغال،  4، فاطیمادر مکزیک 3بحران زیستی مورد مطالعه قرار گیرد. گوادالوپ

روي مورد  روي اربعین در عراق، چهار آیین پیاده در اسپانیا، و پیاده 5کامینو د سانتیاگو

اند. روش پژوهش، روش اسنادي به کمک گردآوري اطالعات از  مطالعه را تشکیل داده

عات گیري کرونا است. این اطال روي مورد مطالعه در دوران همه هاي پیاده برگزاري آیین

بندي  بندي، مورد مقوله اند و پس از طبقه هاي اطالعاتی و خبري گردآوري شده از پایگاه

یک از چهار آیین مورد  اند. نتایج پژوهش نشان داد که هیچ و تفسیر کیفی قرار گرفته

هایی مواجه  گیري کرونا، کامالً تعطیل نشده، اما با محدودیت بررسی، در دوران همه

سه زیارت دیگر  بود. اما ها در مورد اربعین در کمترین حد دودیتاند. این مح بوده

هاي زیارت مجازي  ویژه فاطیما و گوادالوپ با کمترین میزان زائر با استفاده از ظرفیت به

_______________________________________________________ 
 mrpouyafar@gmail.comامین، نویسنده مسئول،  شناسی دانشگاه علوم انتظامی استادیار جامعه -  1
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  ، دانشگاه الزهراایرانِ معاصر دانشجوي دکتري تاریخ -  

3 Guadalupe 
  بریم. ترِ گوادالوپ را به کار می گواذالوپه (با ذ و با ـه در آخر) صحیح است، ولی در این مقاله شکل رایج
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ها و مقامات بهداشتی  روي مسیحی، دولت و آنالین برگزار شده است. در سه آیین پیاده

هاي سختی را براي حضور زائران  محدودیت در کنار مقامات کلیسا، به طور کامل،

روي اربعین، هرچند همراهی و همکاري مناسب بین  اعمال کردند. اما در مورد پیاده

عراق با نظرات مسئوالن بهداشت و درمان وجود داشت، اما و مرجعیت تشیع در ایران 

ها و  ورالعملزائران در سطحی وسیع و به دلیل باورِ به عدم بیماريِ زائرِ اربعین، دست

 اند.  نکات بهداشتی را نقض کرده

  

 کرونا، آیین زیارتی، اربعین، گوادالوپ، فاطیما، کامینو د سانتیاگو. واژگان کلیدي:

 

 طرح مسئله

اندك تمام کشورها و قلمروهاي سرزمینی جهان را  گیري ویروس کرونا که اندك با آغاز همه

هاي مختلف زندگی اجتماعی  ویروس جدید بر بخش گیري یا پاندمی این در برگرفت، تأثیر همه

تر شد. بخش مهمی از این  تر و وسیع و نظام اجتماعی در جوامع، از جمله در حوزة دین، روشن

هاي  شد. در این میان آیین ها و مناسک دینی در جوامع گوناگون مربوط می تأثیر، به آیین

هاي بروز تجربه دینی نیز از این  ترین زمینه معنوان مناسک ویژه و مرتبط با یکی از مه زیارتی به

تأثیر مصون نماندند. بسیاري از اماکن زیارتی تعطیل شدند یا با محدودیت بسیار زیاد به فعالیت 

 خود ادامه دادند.

هاست که امکان حضور در زیارتگاه  بخش زیادي از زائران در سرتاسر جهان اکنون ماه

اند. در ایران نیز با همراهی و تأیید  داده وري را از دست محبوب خود و تجربۀ زیارت ناب حض

زمان در جایگاه مرجعیت دینی نیز قرار گرفته، براي کمک به مبارزه  رهبري نظام سیاسی که هم

با ویروس کرونا و پیشگیري از ابتال به آن، اماکن زیارتی عمومی تعطیل و در مواردي استثنایی 

ویژه دو حرم حضرت معصومه (س) و امام رضا  مۀ فعالیت شدند. بهبا محدودیت زیاد مجاز به ادا

(ع) ابتدا در مقاطعی کامالً تعطیل شدند و در ادامه با محدودیت زیاد، و محدود به حضور در 

شده و  هاي اعمال ها، بر روي زائران بسته شدند. در این میان یکی از محدودیت ها و رواق صحن

عنوان  روي زیارتی است. به  هاي پیاده هاي مربوط به آیین تایجادشده براي زیارت، محدودی

روي اربعین کربال بسته شد و تقریباً به طور کامالً انحصاري  نمونه راه بر حضور ایرانیان در پیاده

با حضورِ میزبانان اصلی آن یعنی عراقیان برگزار شد. اما این تأثیر فراوان در مورد سایر 

که بنا بر تنوع فرهنگی موجود در  تأمل و مطالعه است. این ز قابل هاي زیارتی نی روي پیاده

روي زیارتی است و همچنین بنا بر تفاوت بین ادیان مربوط  سرزمین هر زیارتگاه که مقصد پیاده

  گیري کرونا متفاوت بوده است. روي زیارتی با همه به آنها، نوع مواجهۀ هر آیین پیاده
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ي زیارتی ادیان مختلف و نحوة مواجهۀ زائران در ادیان رو هاي پیاده تأثیرپذیري آیین

گیري کرونا به چه نحو بوده است؟ نحوة مواجهۀ مسیحیان و مسلمانانِ  مختلف با بحران همه

هاي آنان با  هاي زیارتی و زیارتگاه کننده یا متولی این آیین هاي اداره زائر و مؤسسات و دولت

مات پیشگیرانه براي جلوگیري از تشدید بحران زیستی گیري کرونا و اقدا شرایط خطرناك همه

 کرونا چگونه بوده است؟

روي زیارتی مهم در دنیا که یا از نظر جمعیت زائران، اهمیت  به این منظور چهار آیین پیاده

روند، در سال  هاي زیارتی جهان به شمار می روي ترین پیاده و تأثیر آن در یک دین جزو مهم

هاي زیارتی شامل یک  اند. این آیین اي قرار گرفته مطالعه و بررسی مقایسهمیالدي مورد 2020

مورد از اسالم به همراه سه مورد از مسیحیت (دو مورد در اروپا و سومی در آمریکاي شمالی) 

روي زیارتی  ترین پیاده میلیون زائر در سال، مهم 20روي اربعین با جمعیت حدود  هستند. پیاده

). 2020,9,9، 1(سانتوترین اجتماع زیارتی ساالنه در جهان است  یتمسلمانان و پرجمع

 15در مکزیک با جمعیت زائران ساالنه  2سوي زیارتگاه باسیلیکاي گوادالوپ  روي به پیاده

روي دنیاست، و پس از اربعین قرار دارد.  هاي پیاده ترین آیین میلیون نفر، جزو پرجمعیت

در اسپانیا، آیین بعدي است که  3تیاگو / سانتیاگو د کومپوستالروي زیارتی کامینو د سان پیاده

روي زیارتی ساالنه کمتر از  در میان مسیحیان از اهمیت زیادي برخوردار است. هرچند این پیاده

روي زیارتی را در میان  کند، اما بلندترین مسیر پیاده سوي خود جذب می هزار زائر را به 500

خود اختصاص داده است. با اندکی فاصله، در کشورِ پرتغال، زیارتگاه و  هاي زیارتی به روي پیاده

نظر از جمعیت   روي مهم نیز، صرف روي به سمت فاطیما قرار دارد. این پیاده مقصد آیین پیاده

 10روي اربعین و گوادالوپ داراي جمعیت زائران میلیونی (بیش از  زائران آن که همچون پیاده

ها، از اهمیت و جایگاه  ویژه کاتولیک ) است، در میان مسیحیان، به2017میلیون نفر در سال 

رو در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. در اینجا باید اشاره  مهمی برخوردار است. ازاین

_______________________________________________________ 
1 Edith Szanto 

. خانم سانتو استاد دانشگاه آالباما در Szántóنشدة  مجارستانی با تلفظ سانتو، و با امالي اصلی و انگلیسی نام

  رشتۀ مطالعات دینی است.
است. باسیلیکا / بازیلیکا  Basilica of Our Lady of Guadalupeمکان مورد نظر نام کاملش به انگلیسی  2

  استفاده کردیم.» باسیلیکا«یعنی تاالري خاص. در این مقاله از کلمۀ یعنی کلیساي جامع، یعنی کلیسایی خاص، 

) در سفر خود به اسپانیا و مکزیک و چند کشور 1313—1399مرحوم آیت اهللا آقاي محمدتقی مصباح یزدي (

دي  14، در حضور اسقف باسیلیکاي گوادالوپ سخنرانی کرده بوده (حوزه نیوز 1376آمریکاي التین در مرداد 

  .)936969کد خبر  1399
3 Santiago de Compostela Archcathedral Basilica 
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روي زیارتی دیگر نیز وجود دارند که در اینجا مورد بررسی قرار  هاي پیاده کرد که برخی آیین

هاي  است. کومب مال به صورت 1ر از همه، زیارت بزرگ هندوها یعنی کومب مالت گیرند. مهم نمی

بار   شود. اما کومب مالي اصلی یا کومب بزرگ هر دوازده سال یک متنوعی هر سال برگزار می

گیري کرونا وجود داشت و مطالعۀ حاضر با  که همه 2020، در سال شود؛ بنابرابن برگزار می

تی در این سال برگزار شده، کومب کوچک برگزار شده است. در نتیجه هاي زیار تمرکز بر آیین

گیري کرونا، سال برگزاري کومب بزرگ یا اصلی نبوده است. بنابراین  سالِ رسیدن به اوج همه

این آیین زیارتی از مطالعۀ حاضر کنار گذاشته شده است. همان طور که اشاره شد در این 

هاي دینی رسمی با هریک از این  داران و سازمان هه دینشود تا نحوة مواج مقاله، تالش می

 اي قرار گیرد.  روي مورد تحلیل مقایسه هاي پیاده آیین

در عین حال باید خاطر نشان ساخت که تا زمان انتشار نتایج این پژوهش، مراسم کومب 

خورشیدي) برگزار شده و در نتیجه، حضور جمعیت  1400میالدي ( 2021بزرگ در سال 

- یونی زائران هندو در این آیین، یکی از عواملِ اصلی شیوع وسیعِ گونۀ هنديِ ویروس کوویدمیل

(زمان  2021ماه آوریل  14بر این اساس، از  در هند و از آنجا به کل جهان شده است. 19

برپایی مراسم اصلی کومب مال) براي نخستین بار در هند، تعداد موارد ابتالي روزانه به ویروس 

، در پایانِ برگزاري این آیین، به بیش 2021هزار نفر، و در ادامه، در اوایل ماه مۀ  200به کرونا 

هزار نفر در روز رسیده است. این در حالی بوده که مدت زمان برپایی این آیین به دلیل  400از 

، 3سی بی ؛ بی01/05/2021، 2روز کاهش یافته بود (ولدمترز 48ماه به  3شرایط بحرانِ کرونا از 

  ).05/06/2021، 4؛ آماروجاال17/04/2021

 

 مبانی نظري

 زیارت

عنوان  آید و سفر مذهبی به  حساب می عیار براي سفر به  هاست که دین، انگیزة تمام مدت

، به نقل 1992شود (یاکوفسکی و اسمیت   ترین شکل سفرهاي غیراقتصادي شناخته می قدیمی

اي نزدیک  توان گفت زیارت و سفر زیارتی پیشینه نظر می). از این 13: 1392از تیموتی و السن، 

هاي  ها نفر با اهداف دینی به مکان به عمرِ خود ادیان در جوامع انسانی دارد. ساالنه میلیون

_______________________________________________________ 
1 Kumbh Mela 

شود اچ بعد از بی تلفظ نمی  
2 worldmeters 
3 BBC 
4 amarujala 
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، به نقل از 2000کنند. یاکوفسکی ( مقدس قدیمی و مدرن در نقاط مختلف جهان، سفر می

روند را حدود  طول سال به سفرهاي زیارتی می ) تعداد افرادي که در1392، 1تیموتی و السن

کند که اکثر آنها را مسیحیان [حدود  میلیون] نفر برآورد می 240تا  220میلیون [بین  240

میلیون] تشکیل  30تا  20میلیون] و هندوها [حدود  40میلیون] و مسلمانان [حدود  150

و متداول بین اقوام و مذاهب و  به لحاظ مذهبی و اجتماعی، زیارت مراسمی دیرینهدهند.  می

هاي متفاوتی دارد و هر دین و مذهبی بر  ادیان گوناگون است، اما از نظر محتوایی و روش، گونه

اساس مبناي اعتقادي و بزرگان و رهبران مذهبی و احساسات و عواطف انسانی خود، به مراسم 

 زیارت توجه دارد.

قدس از امور مهم مذهبی بین پیروان ادیان هاي الهی در اماکن م زیارت بزرگان و انسان

ویژه مسیحیانِ کاتولیک،  مختلف بوده است. به همین ترتیب این مقوله در بین مسیحیان، به

 همچنین در میانِ مسلمانان و با اهمیتی بیشتر در بین شیعیان وجود داشته است.

 
  زیارت در مسیحیت

است. واژة انگلیسی مشتق از » ئرسفر زا«و به معنی  pilgrimageزیارت در انگلیسی 

pelegrinus  وperegrinus  شود که  است و به کارِ کسی اطالق می »بیگانه«التین به معناي

کند. زیارت سفري است برخوردار از معنی و اهمیت براي شخصی  به کشورهاي دیگر سفر می

، مثالً در دیدار از »دنیاورز«گمارد، خواه از حیث عرف عام و در ظاهر  که به آن سفر همت می

تر آن که  سازان مشهور، و خواه در بافت دینی و دقیق هاي قهرمانان یا هنرمندان و آهنگ آرامگاه

وظیفۀ دینی،   اند از: انجام ها عبارت شود. برخی از این هدف هاي گوناگون دینی انجام می با هدف

ن، یافتن معجزه، در پی درمان یا اجراي اعمال عبادي، اقرار به ایمان، توبه کردن، کفارة گناها

مشاوره برآمدن، و اقدام عملی در جهت نوسازي معنوي. همچنین واژة زیارت در مورد سیروسفر 

هاي دینی خویشتن است، به  وجوي مقصد غایی آرمان درونی روح یا روان فردي که در جست

نوي و روحانی فرد وجوي تجربه است که بر زندگی مع شود. زیارت سفري در جست کار برده می

 گذارد. تأثیر می

)، تحمل 1-9: 12زیارت در مسیحیت مفهومی چندوجهی است که شامل سفر (پیدایش 

کردن همانند زائر مسافر و تالش براي یافتن سرزمین  )، زندگی 1-16: 4تبعید (پیدایش 

_______________________________________________________ 
1 . Dallen Timothy and Daniel Olsen 
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رگزاري ) است. زیارت کاتولیکی، شامل سفرهاي عبادي، توبه، شک1- 16: 11حقیقی (عمرانیان 

 ).10: 1394شود (فوالدي و نوروزي،  یا وفاي به عهد می

توان به ریشۀ قرون وسطایی که در آن نهفته  با دقت در معادل انگلیسی کلمۀ زیارت می

رود گرفته شده، که  جاي دوري می  است، پی برد. ریشۀ آن از کلمۀ التین به معناي کسی که به

جایی مقدس براي انجام فرایض  به مکانی دور) به  خصوص سفر به طور ضمنی، معناي سفر (به

دینی در آن نهفته است. این تعریف زیارت، تا اوایل قرن بیستم، تعریف قابل قبولی بود. اما 

هاي غیر مقدس و  وگوهاي روزمره براي اشاره به سفر به مکان امروزه این واژه در گفت

لحاظ فاصلۀ مکانی و چه از لحاظ مدت اقامت رود. امروزه، سفر چه از  غیرروحانی نیز به کار می

ممکن است کوتاه باشد و حتی ممکن است که هیچ مسافرت فیزیکی و واقعی صورت نگیرد و 

 زائر به طور مجازي به سفر برود.   

که زیارت، فرایندي است  از زیارت دو مفروض دارد: نخست این 1مدل مفهومیِ ویکتور ترنر

یافته) و بازگشت از  یافته) به سمت مکان دیگر (ناساخت (ساخت شامل حرکت از یک مکان آشنا

زمان مشخص و محدودي دور بودن از ساختار است که با  که زیارت، شامل مدت آن، و دیگر این

شود  می 2واره کنندگان جماعت وارگی و تعامل در میان مشارکت بودن در حالت جماعت

 ).102و  101: 1993(گوتونی، 

ویژه مسیحیت کاتولیک اهمیت جدي دارد. طی دوران پس از قرون  ت بهزیارت در مسیحی

وسطی و آغاز مدرنیسم، زیارت در مواجهه با زندگی مدرن و اقتضائات مدرنیته، گاه  

در فرانسه که با ترکیبی از رنج  3هایی در دنیاي غربِ مسیحی یافته است. زیارت لورد برجستگی

هاي مؤمنان از  ارز زیارت و ماهیت آن و اهداف و انگیزهآمیخته شده، نمود ب 4و امید به شفا

 ) 26: 2015، 5حضور در آن است (هریس

 
 زیارت در اسالم

گویند، چون  می» زائر«رو، زائر را  کند. ازاین زیارت در زبان عربی، داللت بر عدول می

صد نمودنِ شود. در اصطالح زیارت، ق کند در حقیقت از غیر روگردان می که زیارت می هنگامی

  شونده)، همراه با اکرام و تعظیم قلبی و انس روحی با مزور است. زیارت، رفتن به مزور (زیارت

 قصد تعبد یا انس گرفتن یا کمال است.  سوي انسان یا مکان، به

_______________________________________________________ 
1 Victor Turner 
2 communitas 
3 Lourd 
4 “suffering” and “healing” 
5 Alana Harris 



 1399 زمستان، 4ة شمار ،چهاردهم دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

38 

کند. به این  شونده (مزور) فرق می در فرهنگ اسالمی، معنی واژة زیارت به اعتبار زیارت

رود. زیارت مستلزم انتقال و سفر از مکان زائر به  مورد اشخاص به کار می معنی که گاهی در

شود، مانند زیارت خانۀ  مکان مزور است. برخی اوقات نیز این واژه دربارة اماکن استعمال می

(فوالدي  )2رود: حتّی زرتُم المقابِرَ (تکاثر،  خدا (کعبه). گاهی نیز این واژه دربارة قبور به کار می

 ).11و  10: 1394نوروزي،  و

قصد مالقات و دیدار کسی یا  جایی به  آمدن یا رفتن به «از نظر لغوي، به معناي » زیارت«

: 2، ج1385نهفته است (دهخدا، » میل و گرایش«است. در ریشۀ این واژه، مفهوم » جایی

متبرك و  اهدویژه شیعیان، به رفتن به اماکن و مش در فرهنگ و آیین مسلمانان و به). 1599

عنوان تشرف باطنی براي پیامبران، امامان،   ها و نیز خواندن ذکرها و دعاهایی که به بقعه

امامزادگان و اولیا خوانند، زیارت گویند؛ بنابراین در نظر فرد مسلمان، زیارت به معناي برقرار 

نیت و کردن ارتباط قلبی است با حجت خدا و به منزلۀ قرار دادن خویش در حوزة روحا

 ).131: 1391باشد (کشاورزي ولدانی،  بخشی امام و پیامبر می فیض

از زمان صدر اسالم و حتی در زمان حیات پیامبر اکرم (ص)، زیارت اولیاي الهی و تبرك به 

هاي اسالمی زیارت قبور ائمۀ  آثار و قبور ایشان، همواره بین مسلمانان مرسوم بوده است و فرقه

 دانستند.  ا از مستحبات مورد تأکید میشریف ر اطهار و مشاهد

تنها مجاز، بلکه  ویژه بزرگان دین و اولیاي الهی را نه عموم شیعیان زیارت اهل قبور و به

دانند. در مقابل، هرچند برخی از اهل تسنّن در این مورد مخالفتی ندارند و  مستحب مؤکّد می

از مخالفان زیارت این اماکن که به  حتی خود نیز اهل زیارت اماکن زیارتی هستند، اما برخی

 شوند. سنت مشاهده می هایی از اهل  ویژه در میان فرقه اي از آن اشاره شد، به نمونه

تواند چند مصداق  توان گفت که این واژه می بندي باال از مفهوم زیارت، می بر اساس جمع

 متمایز داشته باشد:

 مدفن اهل قبور (مردگان): .1

 مقبرة شهدا.−

 منان مدفون یا اقوام و آشنایان.عموم مؤ−

 هاي مشهورِ غیردینی. شخصیت−

 هاي مقدس: مکان .2

 داراي روایت/ داستان مرتبط با امر مقدس: فاطیما (پرتغال).−

 هاي دینی: مسجد جمکران. مساجد و کلیساها و سایر عبادتگاه−

 یا در موقعیت ویژة اجتماعی: هر فرد مقدس یا محترم .3
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 روحانیان و رهبران دینی.−

 هبران سیاسی.ر−

 .3و  2و  1هاي بندهاي  داراي ترکیبی از ویژگی هاي اولیاي دین: ها و مقبره ها و بارگاه حرم .4

عنوان استعاره  تواند به  می 1رویو ـ لژهااهمیت سفر و حرکت تا حدي است که از نظر خانم 

 2و گرویده دین در حرکت: زائرداري انسان معاصر استفاده شود. او در کتاب  در مفهوم دین

گونۀ «گیرد و مفهوم  ) نسبت دین با حرکت و سیالیت را در زیست انسان معاصر پی می1999(

داري است که  به معناي آن سبکی از دین انهکند. گونۀ زائر را مطرح می 3»داري زائرانۀ دین

بیشتر واجد خصوصیاتی مانند سیالیت، استقالل، داوطلبانه، و تجربی و عاطفی بودن است 

). از نظر ارویو 72: 1394به نقل از شریعتی مزینانی و غالمرضا کاشی،  59،4: 2006ارویو ـ لژه (

داري معاصري است که متأثر از تحوالت جدید  داري، کلید فهم شیوة دین ـ لژه، گونۀ زائرانۀ دین

حرکت است. او معنویت معاصر را بیش از آنکه مبتنی بر سکونت بداند، مبتنی بر سیالیت و 

 ). 71-72: 1394داند (شریعتی و کاشی،  می

 
 روي زیارت و پیاده

روي همراه است. این تجربه در مسیحیت به دلیل اهمیت  زیارت در بسیاري از موارد با پیاده

مشاهده است.  نوعی در همراهی کامل با زیارت قابل  در تجربۀ دینی، همچون زیارت، به » رنج«

روي طوالنی زائران از خانۀ خود تا آنجا انجام  رت زیارتگاه با پیادهحتی در مواردي که خود زیا

شود، حداقل مسیرهاي کوتاهی در همان شهر یا ناحیه که زیارتگاه در آن واقع شده، تا آن  نمی

روي  شود. به همین دلیل در این مطالعه نیز سه آیین از چهار آیین پیاده مکان پیاده طی می

ویژه  هاي مسیحیان، به گیري کرونا مورد مقایسه قرار دارد، زیارت با همه زیارتی که مواجهۀ آنها

ویژه شیعیان نیز در  حال، زیارت پیاده براي مسلمانان به  مسیحیان کاتولیک بوده است. در عین

بیت است که با پاي خسته و پیاده از شام تا کربال  واقع همراهی همدالنه با کاروان اسیرانِ اهل 

ویژه حسین بن علی (ع) در مسیر بازگشت به مدینه، از شام  ت شهداي روز عاشورا بهبراي زیار

 آیند. به کربال باز می

_______________________________________________________ 
1 Danièle Hervieu-Léger 
2 La religion en mouvement: le pèlerin et le converti 
3 “pilgrim-like” form of religiosity 
4 Danièle Hervieu-Léger, “IN SEARCH OF CERTAINTIES: THE PARADOXES 
OF RELIGIOSITY INSOCIETIES OF HIGH MODERNITY”, Hedgehog Review, 
Spring & Summer 2006, pp 59-68. 
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و سقوط صدام  2003ویژه پس از سال  اي است که به روي زیارتی اربعین تجربۀ ویژه پیاده

و اکنون در عراق، به شکل کامالً متفاوت با جمعیتی چند ده برابري، گویی تولدي دوباره یافت، 

روي زیارتی  روي در آنها ویژگی اصلی آن است، جزو سه پیاده هاي زیارتی که پیاده در میان آیین

ترینِ آنها از نظر جمعیت زائران  ) و حتی بزرگ2020 1(در کنار گوادالوپ و فاطیما) (تی تراول،

  است.

فقدان مطالعات به  هاي زیارتی دیگري نیز در میان شیعیان هستند که با توجه  روي پیاده

صورت تجربی، هنوز کامالً  شناختی به  شناختی یا جامعه ویژه مطالعات انسان کافی به

روي آخر ماه صفر و در روزهاي منتهی  شده نیستند. در این میان، مشهورترین آنها پیاده شناخته

 ).1397شود (پویافر،  سوي مشهد انجام می به شهادت امام رضا (ع) به 

هاي تجربۀ دینی در میان ادیان مختلف است،  ترین زمینه ت که یکی از مهمدر مجموع زیار

گیرد. زیارت در میان مسیحیان،  شود، معنایی چندگانه به خود می روي می وقتی همراه با پیاده

بخشد و از این طریق امید به شفا و همچنین  پندارانه با مسیح را تجلی می رنجِ دینی همذات

اي دیگر، با زینب (س) و با علی  گونه دهد. در میان مسلمانان، به  یش میبخشش گناهان را افزا

بن الحسین (ع) و سایر کاروانِ اسیران و خانوادة امام حسین (ع) در مسیر رسیدن به کربال 

شوند. این رنج مقدس، چه براي مسیحیان و چه براي مسلمانان، گویی تجربۀ دینی و  نوا می هم

سوي حرم نیز تکثیر  روي به  لِ زیارتگاه، بلکه در طول مسیرِ پیادهزیارت را نه فقط در مح

 کند.  می

 

 هاي زیارتی: از کربال تا گوادالوپ، از اسالم تا مسیحیت روي نگاهی به پیاده

 گوادالوپ

ترین نمادهاي مکزیک یعنی بانوي گوادالوپ در شهر مکزیکو سیتی قرار دارد.  یکی از مهم

حامی مکزیک و قارة آمریکا  2ک در مکزیک، بانوي (ویرجین) گوادالوپبه باور مسیحیان کاتولی

که جزو اولین  3شخصی به نام خوان دیگوطور آمده که  در مورد پیشینه این زیارت این است.

اشخاصی بود که پس از ورود اسپانیا و مسیحیت به مکزیک تعمید یافت، به هنگام عبور از 

بانوي بسیار زیبایی را دید که خود را  1531دسامبر در سال  9روز شنبه  4اي به نام تپِیاك تپه

مریم مقدس معرفی کرد و از خوان دیگو درخواست کرد تا در این مکان محل عبادتی براي 

_______________________________________________________ 
1 Tee Travel 
2 - Virgin of Guadalupe 
3 - Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
4 - Hill of Tepeyac 
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). پس از چندین دیدارِ بانو و 65: 1998خداوند و با نام بانوي گوادالوپ ساخته شود (سوزا، 

به اسقف شهر و موافقت ساخت بناي محل عبادت، خوان دیگو، بانو براي اثبات وجود خود 

تصویري از خود با گلبرگ گل بر روي لباس خوان دیگو حک کرد و سپس عموي بیمار خوان 

راسته آدیگو را شفا داد. پس از این اتفاق، اسقف لباس خوان دیگو را که به تصویر مریم مقدس 

اولین مراسم تشریفاتی در این  1531دسامبر سال  26شده بود، در کلیسا حفظ نمود و در 

منطقه با تصویر بانوي گوادالوپ بر روي لباس خوان دیگو و انتقال مراسم کلیساي جامع به 

پیمایی هزاران نفر شرکت کردند. معجزة  کلیساي کوچک تپِیاك برگزار شد که در این راه

  .)105-121: 1،1980گوادالوپ موجی از تغییر دین را در مکزیک رقم زد (الیزوندو

هاي مختلف به این منطقه سفر کردند، به بانوي گوادالوپ  پس از این واقعه، ساالنه پاپ

هاي جدیدي را در این منطقه افتتاح کردند. مردم  احترام گذاشتند و مراسم مختلف و مکان

و طاعون اوایل سال   1629مکزیک معتقدند بانو گوادالوپ مادر قارة امریکاست و معتقدند سیل 

یافته است و مردم قارة   نفر را گرفت، با دعاي بانوي گوادالوپ پایان 700000که جان  1700

 ).94: 1989، 2اند (رنجرس امریکا نجات پیدا کرده

در این مکان هرساله در تاریخی که بانوي گوادالوپ توسط خوان دیگو مشاهده شده، 

 کنند.  دالوپ به این منطقه سفر میشود و هزاران زائر براي زیارت بانوي گوا مراسمی برگزار می

باشد.  می 2009ترین آمار زائرانی که در باسیلیکا گوادالوپ اعالم شده است مربوط به سال  دقیق

هزار  500میلیون و  19دسامبر به نزدیک به  12تعداد کل بازدیدکنندگان تا  2009در سال 

، تعداد 2009دسامبر  12 و 11نفر) رسیده است. در روز جمعه و شنبه  19484374زائر (

میلیون زائر براي مراسم سالروز باسیلیکا گوادالوپ از مکزیکوسیتی بازدید  6,1رکوردي بیش از 

 ).2009، 3کردند (سپتین

  

  فاطیما

پرتغال است. شهرستان اورِم شامل دو  5استان سانتارِم 4فاطیما شهري در شهرستان اورِم

قرار دارد که واقعۀ  1اي کوچک به نام آلژوسترل ده. در فاطیما دهک6شهر اورِم و فاطیماست

_______________________________________________________ 
1 - Virgilio P. Elizondo 
2 - Christopher Rengers 1917—2010 
3 Jaime Septien 
4 Ourém 
5 Santarém 

ب به حضرت فاطمه (س) مورد احترام است و آن را پندارند که زیارتگاه فاطیما از جهت انتسا برخی چنین می -  6

د. اما واقعیت این است که نام منطقۀ فاطیما و آیین زیارتی ندان نشانۀ نفوذ مذهبی و معنوي اسالم و شیعه می
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داده است. در ماه مۀ   هاي مریم مقدس با سه کودك چوپان در آن دهکده رخ فاطیما در مالقات

 9( 3ساله) و پسرعمویش فرانسیشکو 10( 2سانتوس  سه کودك به نام لوسیا دوس 1917سال 

 5اي به نام کُوا دا ایریا انی در منطقهساله)، در حال چوپ 7( 4ساله) و دخترعمویش ژاسینتا

که از القاب مریم » بانوي تسبیح«شبحی از نور یا تمثالی از یک خانم را دیدند که خود را 

)، و هر ماه در روز 1917مقدس است معرفی کرد و از آنها درخواست کرد تا شش ماه (تا اکتبر 

حضرت مریم را براي صلح جهانی سیزدهم، رأس همان ساعت به آنجا بازگردند و ذکر تسبیح 

هر روز تکرار کنند. این سه کودك شش مرتبه با مریم مقدس دیدار کردند که در دیدار دوم 

نفر در محل حاضر شدند و  500نفر در محل حاضر شدند. در دیدار سوم نیز حدود  50حدود 

اکتبر  13مریم مقدس سه راز مهم جهانی را بر آن سه کودك مشخص کرد. دیدار ششم در 

نفر و خبرنگاران حضور داشتند صورت گرفت. مریم مقدس در این  8000که   در حالی 1917

دیدار به سه کودك توصیه کرد که به نماز و تسبیح روزانه ادامه دهند. دو سال بعد از 

اش از دنیا رفت. مدت  در خانۀ پدري 1919گانه، فرانسیسکو در چهار آوریل  هاي شش مالقات

ژاسینتا مارتو بعد از تحمل یک دوره بیماري طوالنی از  1920فوریۀ  20از آن، در  کوتاهی پس

گیري بیماري آنفلوانزا موسوم  توجه این است که این خواهر و برادر، در همه دنیا رفت. نکتۀ قابل 

در اروپا جان خود را از دست دادند. این  1919-1918در سال  6به آنفوالنزاي اسپانیایی

تقریباً تمام کرة زمین، حتی مناطق قطبی را هم در بر گرفت، حدود پانصد میلیون گیري  همه

                                                                                                                                               
کدام با حضرت فاطمه (س) ارتباطی ندارد. با فتح اندلس که امروزه شبه جزیرة ایبري خوانده و شامل  فاطیما، هیچ

شدند،  بربر که مورها خوانده می هاي مسلمانِ شود، پرتغال به دست گروهی از عرب اسپانیا و پرتغال میکشورهاي 

 فتح شد. 

داشتند و امروزه عمدتاً در  بربريـ اسپانیایی ـ  عربی ژاديشد که ن گفته می اسپانیا موروها به مسلمانان  یا مورها

کنند. موطن اصلی آنها در واقع موریتانی بود. کشور موریتانی (جمهوري اسالمی  زندگی می آفریقا شمال غرب

  موریتانی) در واقع به معناي موطن مورهاست.

) با دختر امیرِ مورها که Gonçalo Hermiguesبه نام گونسالو هرمیگس ( دار بزرگ پس از خروج مورها، زمین

پس از خروج مسلمانان به آیین مسیحیت کاتولیک درآمده بود، ازدواج کرد. او که فاطمه، نام دختر پیامبر اسالم را 

) را براي خود برگزید. او تنها یک سال و یک روز پس از Oureanaداشت، پس از مسیحی شدن، نام اورئانا (

. هرچند که او وصیت کرده بود تا پس از او، نام جدیدش را بر امالك همسرش بگذارند، ازدواجشان زنده ماند

  ).EWTN ،(2016همسرش نام اصلی او را روي آن منطقه گذاشت: فاطیما (شبکۀ تلویزیونی کلمۀ ابدي (
1 Aljustrel 
2 Lúcia de Jesus Rosa dos Santos (1907—2005) 
3 Francisco de Jesus Marto 
4 Jacinta de Jesus Marto 
5 Cova da Iria 
6 - Spanish influenza 
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میلیون نفر بر اثر  50تا  17نفر از مردم کشورهاي مختلف را مبتال کرد و برآورد شده که بین 

، 1گیري بیماري [ایاالت متحده] این بیماري جان خود را از دست دادند (مرکز کنترل و پیش

20/03/2019.(  

و عبادتگاه کوچکی در محل  2، نمازخانه1919ژوئن  15آوریل تا  28ر فاصله بین د

اولین مراسم مذهبی عمومی  1921اکتبر  13هاي فاطیما در این مکان ساخته شد. در  مالقات

گروهی از زائران براي مالقات با خانوادة لوسیا و  1948در محل کُوا دا ایریا جشن گرفته شد. 

رهبر  3پاپ فرانسیس 2017مۀ  13شکو به فاطیما آمدند. در تاریخ ژاسینتا و فرانسی

هاي جهان به زیارتگاه فاطیما در پرتغال سفر کرد تا در مراسمی ژاسینتا و فرانسیسکو  کاتولیک

عنوان قدیس معرفی کند. صدها هزار زائر از سراسر جهان در این زیارتگاه مقدس  را به 

). امروزه در این مکان 2016، 4کۀ تلویزیونی کلمۀ ابديمسیحیان کاتولیک حضور یافتند (شب

کلیساي مدرنی ساخته شده و جمعیت زیادي از زائران از کشورهاي مختلف در مراسم مربوط 

کنند. چهار مسیر معمول زائران ــ راه  شود شرکت می به بانوي تسبیح که در ماه مه برگزار می

ــ مشخص شده و فاطیما را به نقاط مختلف  8تهو کارملی 7، راه نازاره6، راه شمالی5تاگوس

  ).13/12/2020، 9کنند (مسیر ایمان پرتغال وصل می

  

  کامینو د سانتیاگو  

هاي مقدس مسیحیان  ي اسپانیا یکی از مکان10رونیاوسانتیاگو د کومپوستال در استان ال ک

در قرن نهم  11المقدس است. کشف پیکر یعقوب بزرگ (یعقوب پسر زبدي) پس از رم و بیت

این منطقه را به مکان مهم زیارتی براي مسیحیان تبدیل کرد.  ،میالدي و ساخت کلیساي جامع

یعقوب بزرگ یکی از دوازده حواریون حضرت عیسی مسیح است. وي از برگزیدگان عیسی 

مسیح بود که به تبلیغ انجیل در رم و کنعان پرداخت و نزدیک به چهل سال مبلغ دین 

_______________________________________________________ 
1 [United States] Centers for Disease Control and Prevention 
2 chapel 
3 Pope Francis (Jorge Mario Bergoglio 1936—    ) 
4 EWTN Global Catholic Network [EWTN = Eternal Word Television Network = 

ویزیونی کلمۀ ابديشبکۀ تل ] 
5 Tagus Way 
6 Northern Way 
7 Nazaré Way 
8 Carmelite Route 
9 pathsoffaith 
10 La Coruña 
11 Saint James the Greater (James, son of Zebedee) 
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پادشاه سر از تنش جدا  1پانیا بود. پس از آن به اورشلیم آمد و در آنجا هرودمسیحیت در اس

کرد و او را به قتل رساند. بعد از شهادت او مریدانش پیکر او را به سانتیاگو د کومپوستال آوردند 

مرور به کومپوستال تغییر یافت و به دلیل وجود زیارتگاه  و در آنجا دفن کردند. نام این منطقه به

گرفته است.   و مدفن یعقوب بزرگ، سانتیاگو د کومپوستال یعنی کومپوستالي مقدس نام

شده در راه مسیحیت بوده است. سفر در راه یعقوب بزرگ  یعقوب پسر زبدي اولین حواري کشته

هاي مذهبی آنهاست. در مسیر این آیین زیارتی،  از آن زمان جزء اعتقادات مسیحیان و از آیین

ها وجود دارد که به شهري در شمال اسپانیا به نام سانتیاگو د  اي از راه شبکۀ گسترده

 ).251: 1964، 2رسد (بروس کومپوستال می

ژوئیه جشنی به افتخار رسولِ سانتیاگو، یعقوب بزرگ، حامی اسپانیا، به  25همه ساله در 

 25. زمانی که شود دلیل نقش وي در پیروزي و تبشیر در سانتیاگو د کومپوستال برگزار می

 2010شود. آخرین سال مقدس در سال  اعالم می 3ژوئیه مصادف با یکشنبه باشد، سال مقدس

 301036به میزان   2017خواهد بود. حضور زائران در سال  2021بود و دورة بعدي در سال 

نفر  135272) برابر با 2010زائر از سراسر جهان رسید. جمعیت زائران در آخرین سال مقدس (

 نفر بوده است. 327378برابر با  2018. تعداد زائران در سال )2020بوده است (تی تراول، 

 

 روي اربعین (کربال ـ عراق) پیاده

ویژه شیعیان، بزرگداشت شهادت امام حسین (ع) در روز دهم محرم  هرساله مسلمانان، به

دارند.  این عزاداري به طور  یهاي عزاداري در نقاط گوناگون برپا م (عاشورا) را با برپایی آیین

تر در ده روز اول ماه محرم برگزار می شود، و البته مراسم از یازده  خاص و با مراسم مفصل

ها در کل دو ماه  ها و حسینیه محرم تا پایان صفر با تفصیل کمتر ادامه دارد، و مساجد و تکیه

ري با زیارت کربال در عراق به ها شیعه، این عزادا محرم و صفر سیاهپوش هستند. براي میلیون

رسد. پس از شهادت امام حسین (ع)، مدفن و حرم او مکانی شد که عاشقان و  اوج خود می

بیت پیامبر اسالم (ص) را به خود جلب کرد. از حرم در کربال، در فاصلۀ  دلباختگان به اهل 

 در امام حسین (ع).هشتاد کیلومتري،  نجف قرار دارد، یعنی محل دفن و حرم امام علی (ع) پ

ها پس از شهادت امام حسین (ع)، زیارتگاه او تخریب شد، و سپس بازسازي  با گذشت سال

ها شور و حرارت  اي از خاندان عباسی، از اینکه این آیین شد و گسترش یافت. متوکل، خلیفه

را قمري تخریب و زیارت کربال  850ضد رژیم را ملتهب کند، ترسید. وي مقبره را در سال 

_______________________________________________________ 
1 Herod 
2 Frederick Fyvie Bruce (1910—1990) 
3 Holy Year 
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شانزدهم میالدي با تأسیس دهم هجري قمري / ممنوع کرد. اما کربال و نجف مجدداً در قرن 

پس، شهرهاي  حکومت شیعی در ایران، به سلطنت شاه اسماعیل اول، اهمیت یافتند. از آن 

 مقدس عراق تعداد بیشتري از زائران را به خود جلب کردند. 

ویژه ایام محرم و نزدیک به عاشورا اهمیت  بههرچند زیارت کربال و نجف در طول سال و 

زیادي دارد، اما در این میان، زیارت کربال در اربعین، براي شیعیان اهمیتی ویژه داشته است. در 

نظرهایی وجود دارد.  مورد مبناي تاریخی روز اربعین و سنت زیارت کربال در آن روز، اختالف 

السالم پس از  که خانوادة حسین بن علی علیهطبق یک قول معروف روز اربعین روزي است 

ویژه  دوران اسارت در شام در مسیر بازگشت به مدینه براي زیارت قبور شهداي عاشورا به

آیند و در آنجا با جابر بن عبداهللا انصاري که از  العباس به کربال می حسین و برادرش ابوالفضل

واسطۀ زیارت قبر امام حسین  ت به اصحاب پیامبر اسالم بود مالقات کردند. این مالقا

سوي کربال در روز اربعین  روي زیارتی به  السالم که در روز اربعین واقع شده مبناي پیاده علیه

هاي حوزوي  ویژه پس از دورانی که نجف به مرکز آموزش اساس، از همان آغاز و به است. بر این 

ان به تبعیت از روحانیان و بزرگانی که در جهان تشیع بدل شد، ساالنه تعدادي زیادي از زائر

سوي  کردند، در روزهاي منتهی به اربعین، با پاي پیاده به  مسیر نجف به کربال را پیاده طی می

 کنند. العباس (ع) حرکت می کربال و حرم حسین بن علی (ع) و اباالفضل

شیعیان از  میالدي، زیارت 2003تا  1970تحت رژیم استبدادي بعث عراق، از اوایل دهۀ 

شد.  هاي شیعه در عراق، کنترل و محدود می هاي شریف نجف و کربال و بلکه کل حرم حرم

ها براي تحریک شورش  ترسید که این آیین صدام حسین مانند بسیاري از حاکمان قبلی می

 ).2020، 1علیه رژیم وي مورداستفاده قرار گیرد و این زیارت به اعتراض تبدیل شود (سانتو

سرنگون شد،  2003که صدام توسط نیروهاي تحت رهبري ایاالت متحده در سال  هنگامی

زیارت دوباره شکوفا شد. در این میان، زیارت کربال و به طور خاص زیارت کربال در ایام اربعین 

 به طور چشمگیري احیا شد و اوج گرفت و رشد یافت.

روي کردند و بیشترین مسیر از  میلیون زائر به سمت کربال پیاده 2، بیش از 2004در سال 

نجف به کربال بود. از آن زمان تا کنون، زیارت کربال حتی از حج که جمعیت زائران آن ساالنه 

میلیون نفر  17گزارش شد که  2014رسد، پیشی گرفت. در سال  میلیون نفر می 3تا  2به 

میلیون نفر رسید  22به  تعداد زائران 2016اند. سال  روي تا کربال را به اتمام رسانده پیاده

_______________________________________________________ 
1 Szanto 
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گیري کرونا حدود  ). این جمعیت در آخرین سال برپایی آن پیش از دوران همه2020، 1(سانتو

 ). 1399میلیون زائر بود (ستاد مرکزي اربعین،  23

 

 هاي زیارتی با شرایط کرونایی روي هاي پژوهش: نحوة مواجهۀ پیاده یافته

 روي گوادالوپ (مکزیک) پیاده

گیري کرونا، اعالم شد که آیین زیارتی گوادالوپ در باسیلیکاي مشهور آن،  مهبا شروع ه

شود. این تصمیم توسط دولت مکزیکو سیتی و کلیساي کاتولیک به مردم  برگزار نمی 2امسال

اطالع داده شد، و خواستار پیگیري جشن آنالین بر اساس شرایط بهداشتی در این کشور شدند. 

ها نفر به  ترین جشن مذهبی در مکزیک است که میلیون پ، بزرگدسامبر، روز گوادالو 12

هاي بسیار دور و حتی از خارج از کشور، به طور عمده از  روند. برخی از آنها از مکان زیارت می

  آیند. آمریکاي التین، به زیارت می

سیلیکا در با 2020پیش از ایامِ زیارت و مراسم ساالنه در باسیلیکا گوادالوپ، در ژوئیۀ سال 

تک وارد  دادند تا بتوانند تک هایی را با رعایت فاصلۀ اجتماعی تشکیل می گوادالوپ زائران صف

باسیلیکا شوند و زیارت کنند. این در حالی بود که بیشتر ایاالت مکزیک در سطح رنگ قرمز 

حال،   ینهاي غیرضروري توسط دولت مجاز اعالم شد. با ا مانده بودند، اما، برخی از فعالیت باقی

بینی حضور انبوه زائران ــ کامالً  به پیش شرایط براي ایام مراسم ساالنه در دسامبر ــ با توجه 

ناگزیر مراسم عمومی  متفاوت بود. در نتیجه، همه، از مقامات دولتی تا کلیساي کاتولیک، به

الوپ از صفحۀ ساالنه را تعطیل و آن را به یک نوع حضورِ مجازي و تماشاي تصویرِ بانوي گواد

 ). 25/12/2020، 3ایمیجز ها موکول کردند (گتی مانیتورها و تلویزیون

دولت مکزیکو سیتی و کلیساي کاتولیک اعالم کردند باسیلیکا گوادالوپ در هفتۀ دوم 

دسامبر در طول مراسم ویرجین بسته خواهد شد تا از ازدحام جمعیت جلوگیري کند. این معبد 

ها در  اقع شده و به طور معمول هرساله یکی از پربازدیدترین زیارتگاهدر بخش شمالی پایتخت و

طور  جهان بوده است. در بیانیۀ مشترکی که به مقامات مدنی و کلیسایی اطالع داده شده، این 

کنیم ... ما  تجربه می 19به دلیل شرایط بهداشتی که در کشور به دلیل کوویدـ«آمده است: 

دسامبر بسته باقی  13تا  10تفاوت کلیساي ملی گوادالوپ از تصمیم گرفتیم که به شکل م

مین سالگرد ظهور ویرجین را، این بار 489در این پیام از مؤمنان خواسته شده است تا » بماند.

_______________________________________________________ 
1 Szanto 

  مراسم برگزار شده بود و حدود ده میلیون نفر شرکت کرده بودند. 2019. در سال 2020یعنی سال  2
3 gettyimages 
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هاي خود یا در معابد شهر خود جشن بگیرند و اقدامات ایمنی و پیشگیرانه را با زیارت  در خانه

 از راه دور، رعایت کنند.

 ها در معبد ماریان لغو شده و ورود به از این، کلیساي کاتولیک گزارش داده بود جشن پیش 

شده و محدود مجاز است. اما پس از ارزیابی مقامات محلی تصمیم گرفته شد که  صورت کنترل 

تعطیل شود. در این بیانیه اشاره شده است که سال  2020این آیین مهم زیارتی در سال 

ها نفر مایل به  درك است که میلیون هاي تاریخ بوده و این قابل  ترین سال یکی از سخت« 2020

وجوي آسایش در برابر اضطراب و ناامیدي و درماندگیِ ناشی از  سفر زیارتی، در جست

تأکید بر این نکته مهم «حال مقامات محلی اضافه کردند:   اما در عین». گیري کرونا هستند همه

کند، به ما اجازه  گیري کرونا تجربه می کشور به دلیل همهاست که شرایط بهداشتی که 

، 1وله (دویچه» در زیارتگاه او جشن بگیریم پدهد که در این مناسبت براي باکرة گوادالو نمی

23/11/2020 .( 

توانند انجام دهند، عبور از مقابل تصویر بانوي گوادالوپ است و  تنها کاري که زائران می

سالوادور مارتینس  2عالیجنابواق داخلی یا فضاي اطراف باسیلیکا بماند. کسی اجازه ندارد در ر

، کشیشِ حرم مقدس گوادالوپ، در بیانیۀ مطبوعاتی، از زائران خواست براي جلوگیري از 3آویال

ژوئیۀ  20از باسیلیکا دیدن کنند. باسیلیکا در  2021ازدحام جمعیت، در ماه نوامبر یا ژانویۀ 

کند. بنابراین مقامات محلی دولتی و کلیساي کاتولیک از  ا دوباره باز می، درهاي خود ر2021

هایشان یا با اهالی محل و از  هاي کشور نیز خواستند که در صورت امکان یا در خانه اسقف

فاصلۀ دور از باسیلیکاي گوادالوپ، این آیین ساالنه را جشن بگیرند. سالوادور مارتینس 

هاي جمعی یا از  آیین را دعوت کرد تا این کار را از طریق رسانه مندان و مشتاقان این عالقه

گیري کرونا،  طریق ابزارهاي دیجیتالی اینترنتی انجام دهند تا در آینده با کم شدن شدت همه

درصد ظرفیت و با این اقدامات بهداشتی پیشگیرانه بتواند درهاي خود  5باسیلیکاي گوادالوپ با 

 ).13/01/2021، 4ند (اینفوبائهرا بر روي زائران باز ک

  

  

  

  

_______________________________________________________ 
1 dw 
2 Monsignor 
3 Salvador Martínez Ávila 
4 infobae 
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هاي مشتاق زیارت گوادالوپ از طریق تلویزیون و  ترتیب، در سال جاري کاتولیک  این به 

). در واقع سیاست 14/01/2021، 1پولیتیکو هاي باسیلیکا را دنبال کردند (آنیمال اینترنت برنامه

مراسمِ حضوري در باسیلیکا، و و تصمیم جاري براي آیین ساالنۀ گوادالوپ، عدم برگزاري 

این  ها بود تا به  حداکثر، برگزاري اجتماعاتی به یاد آن، در محالت و نواحی محل فعالیت اسقف

 ).21/01/202، 2ترتیب از ازدحام جمعیت پرهیز شود (ویدانوئوادیخیتال 

باسیلیکاي گوادالوپ از  سالوادور مارتینس کشیشگیري کرونا،  امسال به دلیل همه

ها  کنندگان دعوت کرد تا در ماه نوامبر به کلیساي جامع بیایند و شمع ها و عبادت نشین کشیش

 12تا  11خواهند به مریم مقدس تقدیم کنند، تحویل دهند تا در روزهاي  هایی را که می و گل

دسامبر که زمان برپایی مراسم ساالنه بوده، توسط مقامات کلیساي گوادالوپ تقدیم به حرم و 

کنیم و از خطرات هم  از این طریق، ما مشارکت می«امِ بانوي گوادالوپ شود. وي گفت: مق

را که  3تاس یوي همچنین از شهروندان دعوت کرد تا نیایشِ الس مانیان». کنیم جلوگیري می

خوانند،  دسامبر در محل باسیلیکا براي بانوي گوادالوپ می 12تا  11ساله در شب  مؤمنان همه

_______________________________________________________ 
1 animalpolitico 
2 Vidanuevadigital 

  شود تلفظ می» خ«در موقعیتی که در این کلمه است  gدر اسپانیایی حرف 
3 - Las Mañanitas 
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هاي سراسر کشور و بدون رفتن به باسیلیکا  هاي خیابانی، در محله ها یا محراب خانهاین بار در 

 ).25/10/2020، 1لوس آنجلس تایمزبخوانند (

  

  

  به اشتیاقِ زیارت ،ها نقضِ محدودیت

داشتن نمادها  با وجود تأکید مقامات باسیلیکا گوادالوپ باز هم زائران بسیاري با در دست 

اشتند در محوطۀ باسیلیکا حاضر شدند. آنها یکی از اهداف خود را دعا که ماسک د در حالی 

دانستند. بیشتر افراد در بیرون از باسیلیکا با هم در تعامل بودند. به  براي مقابله با کرونا می

 شد. همین دلیل اقدامات امنیتی براي کنترل ورود زائران انجام می

 
کردند، چراکه مردم  یلیکا همچنان فعالیت میفروشندگان نمادهاي گوادالوپ در اطراف باس

کنند.  عنوان محافظ در برابر ویروس کرونا استفاده می  مکزیک از تصاویر و نماد مذهبی به

 خوانند. روند و نماز می بسیاري نیز براي پایان کرونا به باسیلیکا می

  

  

  

  

 

_______________________________________________________ 
1 Los Angeles Times 
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  فاطیما

ئر از کشورهاي مختلف جهان را ها زا فاطیما اجتماع بزرگ زیارتی است که ساالنه میلیون

گیري کرونا، تعطیل شد.  این اجتماع میلیونی به دلیل همه 2020آورد. اما در سال  گرد هم می

که دو نفر از سه کودکی که تجربۀ ویژة مالقات با حضرت مریم را پیدا  توجه این نکتۀ جالب 

رگ جهان گیري بز ین همهروي زیارتی فاطیما شدند، خود به دلیل آخر کردند، و مبدأ پیاده

 پیش از کرونا، یعنی آنفوالنزاي اسپانیایی، از دنیا رفتند. 

میلیون زائر و جهانگرد از زیارتگاه فاطیما  6,3)، جمعیتی برابر با 2019گذشته (در سال 

 2020) دیدن کردند. اما در سال 2(پرتغالی: لیژبوآ 1کیلومتري شمال لیسبون 130واقع در 

به توافق همگانی در استفاده از لباس و ماسک  مراتب کمتر، و با توجه  ادي بهزائرانی با تعد

محافظتی در جهت پیشگیري از کرونا، به صورتی متفاوت در زیارت مقدس فاطیما در پرتغال 

 شرکت کردند. 

نفر در  6000ها و جلوگیري از شیوع ویروس کرونا، حداکثر حضور  براي رعایت محدودیت

زائر در حرم جمع شدند. آنها در فواصل منظم در امتداد خطوط  4000حدود حرم مجاز بود. 

نفره  هاي کوچک سه شکل که در کف زمین مشخص شده، مستقر شدند. تنها در گروه اي دایره

توانند از آن بازدید کنند،  بازدیدکننده می 300000آزاد و فضایی که به طور معمول در هواي 

 نفري امکان حضور داشتند. هزار این جمعیت حداکثر شش 

_______________________________________________________ 
1 Lisbon 
2 Lisboa 
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جمعی در  صورت دسته با برداشتن الزامات بهداشتی که در بهار تحمیل شده بود، زائران به  

سپتامبر به زیارت رفتند، که این مسئله رعایت فاصلۀ اجتماعی را غیرممکن کرد و مسئوالن 

 زیارتگاه را مجبور به بستن درها کرد.

  

 
 

ساله، یکی از زائرانی است که در این سال به زیارت فاطیما رفته  27، پرتغالی 1ریکاردو کونیا

ها براي زیارت در فضاي قرنطینه است.  این یکی از دردسرسازترین موقعیت«گوید:  است. او می

، 2(یورونیوز» آورد اما شرایط را براي تأمین سالمت و امنیت زائران از ویروس فراهم می

13/10/2020 .( 

صد و دومین سالگرد ظهور مریم مقدس فاطیما بر سه کودك چوپان،  جشن کاتولیک براي

بار در قرن است که با  این بار بدون حضور زائران در حرم مقدس پرتغال برگزار شد. این اولین 

گیري کرونا، باسیلیکا از ورود مردم و دسترسی عمومی  اقدامات محافظتی و براي مهار همه

اطیما تصمیم گرفت این بزرگداشت را بدون مؤمنان جشن کند. مدیریت حرم ف جلوگیري می

_______________________________________________________ 
1 - Ricardo Cunha 
2 - euronews 



 1399 زمستان، 4ة شمار ،چهاردهم دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

52 

 1افزار اینترنتی تلماتیک بگیرد. کلیسا فراخوان داد مردم در خانه شمع روشن کند و از طریق نرم

 مراسم مذهبی حرم را دنبال کنند و زیارت با حضور قلب و از راه دور را انجام بدهند.

اسم صد و سومین سالگرد روزي بود که سه مه، این مر 13ماه مه و صبح روز  12در شب 

اند.  اي از مریم مقدس را مشاهده کرده گزارش دادند جلوه 1917سواد در سال  کودك چوپان بی

اما امسال مقامات دولتی از مردم خواستند که به دلیل شیوع ویروس کرونا به این سفر زیارتی 

 رم را محاصره کرد.نروند. پلیس حلقۀ امنیتی ایجاد و مسیرهاي منتهی به ح

گیري در لیسبون، دولت پرتغال با دولت اسپانیا توافق کرد که  به پیشرفت همه با توجه 

ژوئن  15مارس را تا  17شده از  هاي اعمال بسته شدن مرزهاي دو کشور و همچنین کنترل

 ).13/05/2020، 3و تالم 2اي اف تمدید کند (گزارش خبرگزاري اي

 4از محلِ نمازخانۀ ظهور 2020این سفر زیارتی غیرمعمول در ماه مۀ با این شرایط، برنامۀ 

)، با پخش زنده از سایت 1917(موقعیت تجلیِ بانوي مقدس بر سه کودك چوپان در 

www.fatima.pt  13و  12هاي فاطیما در  بار در تاریخ، آیین آغاز شد. در نتیجه براي اولین 

 ارتی کلیسا برگزار شد.ماه مه بدون حضور زائران در فضاهاي زی

رئیس حرم فاطیما در پیامی خطاب به همۀ زائران که در آن از آنها خواست در خانه بمانند، 

اي دردناك است که براي استقبال از زائران محدودیت وجود دارد، و عدم  لحظه این «گفت: 

سئولیتی که در امکان استقبال از زائران موجب ناراحتی شدید است. اما این تصمیم به دلیل م

 »شود. مورد سالمت و رفاه زائران وجود دارد اجرایی می

اتخاذ این تصمیم دردناك اکنون به معناي تالش براي ایجاد شرایط مناسب «وي تأکید کرد: 

توانیم شاهد حضور  وقت سفرهاي زیارتی خود را از سر بگیریم ... ما نمی است تا بتوانیم در اسرع 

اشیم، اما دوست داریم بتوانیم به شما پشتگرم باشیم. از آنجا که این فقط مادي و جسمانی شما ب

کنیم زیارت را از طریق قلب انجام  سفر زیارتی با پا نیست، بلکه با قلب است، به شما پیشنهاد می

 »دهید که در آن مسیرِ زیارت، مادي نیست، بلکه درونی [و از عمقِ جان] است.

، 21:30ماه مه، از ساعت  12زائران نور، در شب «ادامه گفت:  در 5پدر کارلوس کابِسینیاس

هاي  ترین آیین کنند، بنابراین یکی از نمادین هاي خود، شمع روشن می هاي خانه در پنجره

اندازة جهان است. ما مانند مهمانی، اولین   شود ... در ماه مه، حرم فاطیما به فاطیما انجام می

_______________________________________________________ 
1 - telematik 
2 EFE 
3 - télam 
4 - Chapel of the Apparitions 
5 Carlos Cabecinhas 
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جایی که او آمده بود تا پیام امید را بدهد، جشن خواهیم گرفت، حضور بانوي ما در این مکان، 

همه بدبختی همراه شدیم. دلسرد نشوید. فاطیما! هرگز ترکت نخواهیم   در زمانی که با این

  )11/05/2020، 1تی پی (فاتیمادات» کرد.

 
  

 شد، که به دلیل مقررات بهداشتی مه در نمازخانۀ ظهور برگزار می 13و  12هاي  جشن

شده توسط دولت در متن اعالمیۀ هشدار عمومی، همراه با کنفرانس اسقفی پرتغال بسته  تعریف

توانند مراسم  حال، زائران فاطیما می هاي مذهبی با حضور مؤمنان است. با این  شد و مانع جشن

 YouTubeهاي ارتباطی اجتماعی و دیجیتال، یعنی در کانال  ها را از طریق رسانه و جشن

  بوك حرم دنبال کنند. یا در فیس www.fatima.ptآدرس  حرم به

ها، بدون حضور فیزیکی زائران و فقط با حضور افرادي که مستقیماً در لحظات  این جشن

، در نمازخانۀ ظهور آغاز شد. 21:30مختلف جشن درگیر هستند، از روز دوازدهم ماه مه، ساعت 

کنند) و  زائران در آن شمع روشن میشمع (موکبی که هرساله  2دعاي تسبیح و موکبسپس 

» جشن کالم«شود. در آنجا،  انجام می 3تري به نام محراب دل یا نماز پس از آن برنامۀ کوتاه

گردد. این مراسم تا روز  شود، و پس از آن تصویر بانوي مقدس به نمازخانۀ ظهور برمی برگزار می

 کند. یبعد یعنی سیزدهم مه، تا پیش از ظهر نیز ادامه پیدا م

_______________________________________________________ 
1 fatima.pt 
2 - procession 
3 - recinto 
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گیري کرونا که کشور پرتغال و کل جهان از آن  تصمیم مدیریت حرم به دلیل شرایط همه

،  1آوریل در پیام ویدئویی از اسقف منطقۀ لیریا ـ فاطیما 6شد، و در   کنند، گرفته عبور می

 ، ابالغ شد.2کاردینال آنتونیو مارتو

اي تالش براي ایجاد شرایطی است تا وي تأکید کرد: اتخاذ این تصمیم دردناك اکنون به معن

وقت سفرهاي زیارتی خود را از سر بگیریم. براي جبران این عدم امکان حضور،  بتوانیم دراسرع 

 www.fatima.ptسایت به آدرس  روز  بر روي وبنماز را هر توانستند مراسم  میزائران 

هاي اجتماعیِ حرم، از  مشاهده و در آن به صورت مجازي مشارکت کنند. این مراسم در شبکه

 یافت.  مه ادامه می 13شد و هر روز تا  ماه مه شروع می 11ظهر دوشنبه 

خواهم به همه خوشامد بگویم. همۀ کسانی  من می«طور ادامه داد که:  او در این پیام این 

که عادت داشتند هر سال زائران فاطیما باشند. ما در یک دعاي مشترك متحد خواهیم شد. من 

گویم: ما براي  خواستند اینجا در این سال در حرم باشند خوشامد می ه همۀ کسانی که میهم ب

 »کنیم. همۀ شما دعا می

اجازه دهید ما از بانوي قلب معصوم ــ بانوي تسبیح ــ «پیام با توسل به پایان رسید: 

توانیم  یهمچنین درخواست شفاعت چوپانان مقدس براي ما و براي همۀ بشر داشته باشیم. ما م

 »دعا کنیم.زودي دوباره باسیلیکا را مالقات کنیم تا ایمان خود را با شادي جشن بگیریم و با هم  به

مه  30ها با حضور فیزیکی زائران درکُوا دا ایریا و در کلیۀ کلیساهاي پرتغال در تاریخ  جشن

هاي عبادت  مکان از سر گرفته شده است. در آن زمان حرم فاطیما فعالیت خود را با بازگشایی

براي مالقات و نماز، از سر گرفته است. اما بدون جشن و آیین جامع و بدون حضور فیزیکی 

 زائران در همان فضا انجام شده است.

تا زمان بازگشایی حرم، براي دسترسی به فضاهاي حرم فاطیما براي بازدید زائران، مدیریت 

کاهش خطر سرایت، هم براي کارمندان و هم  اي از اقدامات پیشگیري و حرم بر اتخاذ مجموعه

که باید کامالً رعایت شود، مانند استفاده از ماسک در فضاهاي بسته، شستن مداوم براي زائران، 

ها، حفظ فاصلۀ فیزیکی، و نظارت بر فضاهاي بستۀ حرم مقدس مانند کلیساها و  دست

 13شب تا ساعت  12ن ساعت هاي تجاري تأکید کرده است. در ضمن، بی ها و قسمت نمازخانه

 اي از حریم مقدس دسترسی داشته باشند. توانند به هیچ منطقه ظهر، زائران نمی

هاي پرتغالی، اسپانیایی،  ها در مراسم تسبیح به زبان نیایشدر نتیجه مراسم مجازي 

بیح ویژه در اداي تس هاي پرتغالی و اسپانیایی به و همۀ اسقف 1انگلیسی، و لهستانی خوانده شد

_______________________________________________________ 
1 - Leiria-Fátima 
2 António Marto (António Augusto dos Santos Marto) 



  گیري کرونا هاي زیارتی در دوران همه روي از کربال تا گوادالوپ: مقایسۀ الگوي پیاده

 

55  

دل و متحد شدند. گرچه تقدیس براي دو کشور اسپانیا و  براي اهداف خیر در همۀ جهان هم

ها  کنفرانس اسقفی دیگر از تمام قاره 22شده بود، اما  دیده  جزیرة ایبري تدارك  پرتغال در شبه 

ز صورت زنده ا و همچنین بسیاري از مؤمنان از سراسر جهان به مراسم و دعاي فاطیما که به 

حرم  2شد، پیوستند. کانال یوتیوب هاي تلویزیونی و بسترهاي اینترنتی گوناگونی پخش می کانال

 شد. صورت زنده و دائمی دنبال می  هزار مشترك به 49فاطیما توسط 

مارس گذشته بسته شده، اما خدمات فروش  14هاي تجاري زیارتگاه فاطیما از  قسمت

توانند محصوالت رسمی حرم فاطیما را از  همچنان می آنالین همچنان در دسترس است. زائران

توان به تسبیح  خریداري کنند. از میان این محصوالت می www.store.fatima.ptطریق 

رسمی حرم یا مجسمۀ رسمی سنت ژاسینتا مارتو اشاره کرد که به مناسبت صدمین سالگرد 

 ).www.fatima.pt ،2020/05/11رسد ( مرگ او در فوریۀ گذشته، به فروش می

 

 کامینو د سانتیاگو 

هایی که در فضاي باز و طبیعت دارد،  آیین زیارتیِ کامینو د سانتیاگو، به دلیل ویژگی

شده  هاي تهیه ها و توصیه رفت. پروتکل خطر در مواجهه با ویروس کرونا به شمار می اي کم تجربه

ایی را تعیین کردند تا همه بدانند ها و مراکز اقامتی، استاندارده توسط دولت و همچنین انجمن

 چگونه باید عمل کنند.

 
 

                                                                                                                                               
  شود. یل حضور قابل توجه زائران لهستانی، بخشی از مراسم به زبان لهستانی نیز اجرا میبه دل -  1

2 - YouTube 
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اند.  سازي قبل از زیارت سانتیاگو، زائران برخی تمهیدات را رعایت کرده براي تدارك و آماده

به دلیل بهداشت از ظرفیت خوابگاه کاسته شده است. عالوه بر این، در حال حاضر وظایف 

میز کردن معمول، نیاز به ضد عفونی و هوادهی بسیار سازي فضاها براي سالمندان و ت آماده

 دقیق دارد. 

 

 
  

روي استفاده از ماسک و همچنین فاصلۀ ایمنی، اجباري خواهد بود. عالوه بر  در مسیر پیاده

نفر شده است. مراسم تشییع نمادینِ  75این، ظرفیت داخل محرابِ کلیساي جامع، محدود به 

برگزار  1ر نمازخانۀ مرکز استقبال زائران در روآ کارتاسد 12:00پیکر مریم مقدس، ساعت 

نفر بیشتر نباشد، امکان بازدید و حضور در کلیساي جامع  200شود. تا زمانی که جمعیت از  می

 وجود دارد. 19:00تا  9:00از ساعت 

هایی در زمینۀ  حرم و محل اسکان زائران، آموزشعالوه بر این، کارکنان نظافت مجموعۀ 

گذرانند و براي هر بار تمیز کردن، از دستکش یکبار مصرف  ها می گیري از گسترش عفونت پیش

کنند. از محصوالت ضد  بند و کاله و همچنین ماسک و محافظ صورت استفاده می و پیش

شوند. ضد عفونی  هاي اسکان زائران کامالً تهویه می اتاقشود و  کنندة مناسب استفاده می عفونی

کننده  هد شد و به تمام سطوح و اشیاي موجود در اتاق مواد ضد عفونیعمیق انجام خوا

 زنند. می

_______________________________________________________ 
1 - Rúa Carretas 
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شود و منسوجات در  براي تمیزکردن سطوح نرم (مبل، پرده، فرش، ...) از بخار استفاده می

شوند. در  وشو می گراد شست درجۀ سانتی 65هاي صنعتی با دماي باالتر از  شویی ماشین لباس

هاي الکلی در دسترس است. ورود و خروج بدون تماس  کننده ضد عفونی ها و ها ژل تمام حمام

شود. در فضاهاي مشترك، مقررات مربوط به پاکیزگی و ظرفیت و فاصلۀ  مستقیم تسهیل می

ها و اطالعات منتقل شده که توسط  شود. نامه شده توسط مقامات، رعایت می اجتماعی مشخص

شود، همیشه در قالب دیجیتال به مشتري ارائه مسئوالنِ محل اقامت به مشتري داده می 

 ).15/12/2020، 1شود (ویاخس کامینو د سانتیاگو می

 

 2بسته شدن محیط گالیسیا

به  کس  ، محیط گالیسیا بسته بود و هیچ2020دسامبر  9شب  دسامبر و تا نیمه 4از روز 

طور محدود امکان ورود به  گیري کرونا، به توانست وارد آن شود. به دلیل همه دالیل ناموجه نمی

ها فعالیت خود را با ظرفیت  ها با برخی محدودیت سانتیاگو و خروج از آن وجود دارد و هتل

اند. مقامات بهداشتی همچنین  در تراس از سر گرفته ٪75ها و  در داخل بارها و رستوران 50٪

  کنند، مجاز اعالم کردند. نفر را که با هم زندگی نمی 6جلسات حداکثر 

هاي تردد در شهر سانتیاگو وضع شد که مگر به دالیل ضروريِ کار یا  همچنین محدودیت

 تحصیل یا مسائل بهداشتی، مانع از ورود هر شخص به شهر یا خروج از آن شدند.  

هاي  هاي دوستان کامینو د سانتیاگو به زائران توصیه کرده است برنامه فدراسیون انجمن

سایت خود کمپین  موازات این، فدراسیون از طریق وب  عویق بیندازند. بهسفر به سانتیاگو را به ت

 اندازي کرده است. گیري ویروس کرونا در کامینو راه اطالعاتی در مورد وضعیت همه

هاي دیگر در دسترس خواهند بود.  شده در سال هاي ارائه مکان ٪50فقط  2020در سال 

 13:00توانند از روز قبل تا ساعت  اند. زائران می دهآنها با مقررات ایمنی و بهداشتی سازگار ش

هاي رایگان وجود داشته باشد، آنها  تخت خواب خود را رزرو کنند. از آن زمان به بعد، اگر مکان

اند. مراسم تشییع جنازة نمادین  رسند در دسترس بوده براي زائرانی که بدون رزرو هتل می

  مازخانۀ مرکز پذیرایی زائران برگزار شده است.یعقوب بزرگ براي زائران، منحصراً در ن

 معموالً زائران بعد از زیارت، اعتبارنامۀ زیارت و گواهی حضور در آیین زیارتی کامینو د

کنند. مسئله و دغدغۀ مهم که ذهن مردم و مسئوالن سانتیاگو را درگیر  کامپوستال دریافت می

مراسمِ سال مقدس یا  2021، در سال سال 11است. چراکه پس از  2021کرده، مراسم سال 

_______________________________________________________ 
1 Viajes Camino de Santiago 
2  -  Galicia (کلیساي جامع) 
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سال بسیار مهمی براي کامینو د سانتیاگو  2021رو، سال  شود. از این  برپا می 1همان خاکوبئو

گیري ویروس  ، همه2021خواهد بود. آیا تا زمان برگزاريِ مراسم سال آینده، یعنی دسامبرِ 

 کرونا از جهان و اسپانیا رخت بسته است یا خیر؟ 

 31شده، آستان مقدس کلیساي جامع سانتیاگو در تاریخ  هاي انجام ریزي امهطبق برن

شود. صداهاي زیادي وجود دارد که  دسامبر براي هزاران زائر براي کسب رضایت عمومی باز می

تمدید شود، اگرچه در حال حاضر، پاپ  2022اند سال مبارك مقدس تا سال  درخواست کرده

 ارد ــ در این مورد صحبت نکرده است. ــ که صالحیت صدور مجوز را د

برگزاري مراسم سانتیاگو در سال مقدس براي مسیحیان و زائران کاتولیک تا جایی اهمیت 

دارد که از اکنون و دوازده ماه پیش از آن، تمهیدات و اقدامات مختلف براي برگزاري هرچه بهتر 

تر از همه اینکه به مردم توصیه  همگیري کرونا، آغاز شده است. م آن، حتی در صورت تداوم همه

اکنون باید اقدامات  سال مقدس، از هم ندادن فرصت مراسم بزرگ  کنند براي از دست  می

 ها برقرار است احترام گذاشته شود. آمیز ادامه یابد و به اقدامات بهداشتی که در همۀ زمان احتیاط

گیرانه  هاي بهداشتی و پیش غهاز جمله اقدامات براي مراسمِ سال آتی، که همراه با دغد

برداري  به بهره» اعتبارنامۀ دیجیتال زائر»  بوده، این است که کلیساي جامع سانتیاگو اعالم کرده

زیستی خواهد کرد و به فرد زائر امکان  نامۀ سنتی هم نامۀ آنالین با گواهی رسد. این گواهی می

آوري  جمع 2را از طریق کُد پاسخ سریعآوردن کامپوستال  دست   دهد مهرهاي الزم براي به می

 .)13/12/202، 3کند (ال کامینو کون کورئوس

 

 گیري کرونا  تمهیدات و اقدامات عملی در مقابلِ همه

هایی را که ممکن است براي  تمام توصیه 4شوراي مدیریت حرم کامینو موسوم به خاکوبئان 

ران سالمت مفید باشد، با هدف کاهش زائران و همۀ عوامل کامینو د سانتیاگو در هنگام بح

 رسانی کرده است.  آوري و اطالع هرچه بیشتر خطرات سرایت، جمع

سال در هر مکانی که حفظ فاصلۀ ایمنی  6تر از  استفادة اجباري از ماسک براي افراد بزرگ

پذیر نباشد، یکی از این موارد  و نقل امکان متر و در وسایل حمل  1,5بین فردي حداقل 

هاي دقیق بهداشتی و  ها و رعایت پروتکل گیرانه است. همچنین کاهش ظرفیت در اقامتگاه پیش

نظافت در آنها، یکی از تمهیدات دیگر است. وزیر امور جهانگردي خارجی نیز با هماهنگی 

_______________________________________________________ 
1 - Xacobeo (Jacobean Year) 
2 QR code (Quick Response code) 
3 el camino con correos 
4 - Jacobean 
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هاي اساسی تهیه کرد که هم توسط خوابگاه  شامل توصیه PDFوزارت بهداشت، یک راهنماي 

 هاي گردشگري رعایت شد.  اگو و هم براي بقیۀ خوابگاهدر کامینو د سانتی

هاي دوستان کامینو د سانتیاگو، پوستري  شوراي خاکوبئان با همکاري فدراسیون انجمن

درست کرده که به روشی کامالً بصري، ملزومات دستورالعمل جدید را به اطالع زائران رسانده 

صورت رایگان در   انگلیسی و فرانسوي به هاي اسپانیایی و شده به زبان است. پوستر ساخته

 ).13/12/2020، 1دپورته دسترس قرار گرفته است (کولتوراي

ها مجبور به اتخاذ  کم بودن زائران سبب کار کمتر نشده است، بلکه برعکس، زیرا پناهگاه

ها  ، مسئول هتل2والنتینانریکه العاده براي جلوگیري از شیوع ویروس کرونا شدند.  اقدامات فوق

 ٪50ها را به  ما ظرفیت پناهگاه«گوید:  طور می این ،در یکی از مسیرهاي دسترسی به حرم

هایی براي نگهداري  دهیم. کیسه ها را انجام می کاهش دادیم، در قسمت ورودي نظافت کفش

بارمصرف، ماسک براي کسانی که ماسک به همراه ندارند،  هاي یک ها و کفش، ملحفه کوله

  بندي کنیم. فضاي مشترك تقسیم ها را به طور مداوم ضد عفونی می ت و دوشدهیم. توال می

اند و ما اطمینان  ها محدود شده ها یا افراد جلوگیري شود. آشپزخانه شده تا از تماس بین گروه

» برد متر فاصله باشد. همۀ اینها کار و زمان می 1,5ها  کنیم که بین تخت خواب حاصل می

   ).21/07/2020، 3مینوتوس20(

گیري کرونا کامالً تعطیل شد. اما پس از چهار ماه  کلیساي جامع سانتیاگو، در آغاز همه

هاي واقع در کامینو د سانتیاگو دوباره درهاي خود را باز کردند و  تعطیلی، در اول ژوئیه، خوابگاه

مینو بازگشتند. روي به سوي کا چکانی و محدود به مسیر پیاده صورت قطره با این کار، زائران به 

هاي گذشته تفاوت اساسی  البته آنها در شرایطی پا در این مسیر گذاردند که سفرشان با سال

 هاي موجود را کاهش داده بودند. ها تعداد تخت داشت: خوابگاه

 2835ژوئیۀ سال جاري،  14تا  1هاي کلیساي جامع سانتیاگو، بین  طبق داده

) تحویل داده شده است. در 4»اند کامینو ساخته«زائران  کند (سندي که اثبات می» کومپوستال«

تعداد پانزده هزار کومپوستال توزیع شده است. بنابراین  2019که در همان دوره در سال  حالی 

 کمتر از سال گذشته بوده است. ٪81تعداد زائران 

_______________________________________________________ 
1 culturaydeporte 
2 Enrique Valentín 
3 - 20minutos 

براي توصیف انجام کامل این زیارت و سپس گرفتن سند زیارت، واژة ساختن به کار ». کامینو ساختن«اصطالح  - 3

  رود. می
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اگو شوند، کامینو د سانتی هایی که در مسیرهاي مختلف شنیده می به دلیل کثرت زبان

شوند.  و غریب دیگر شنیده نمی  هاي عجیب حال، اکنون زبان  ها بود. با این ترکیبی از فرهنگ

 فقط زائران ملی هستند. 

از زائرانی که وارد کومپوستال شدند خارجی بودند: ایتالیا  ٪58، تقریباً 2019در سال 

) و کره 9248رانسه ()، ف17450)، پرتغال (20652)، ایاالت متحده (26167)، آلمان (28749(

)8224.( 

بار  نوازي کومپوستال براي ماه اوت ثبت کرده، فاجعه هاي پرشده که انجمن مهمان آمار تخت

هاي موقت ما، برآورد  طبق داده«گوید:  ، رئیس این انجمن، در این مورد می1است. سارا سانتوس

 »سانتیاگو آمده است.هاي قبل، امسال به  درصد از جمعیت سال 28تا  22کنیم که بین  می

هاي سنگینی  گذاري براي سال آینده که سال مقدس است، مشاغلی وجود دارند که سرمایه

کنند که در سال مقدس همۀ رکوردها شکسته خواهد شد. [اما] اگر  اند. آنها تصور می انجام داده

شکسته و واکسن کشف [و در سطح وسیع به مردم تزریق] نشود ممکن است بسیاري از افراد ور

 ).08/08/2020، 2اسِ او اي خانه خراب شوند (انِ

 

 روي اربعین (کربال) پیاده

روي زیارتی، و  ترین آیین پیاده عنوان پرجمعیت روي اربعین را به  در پایان این قسمت، پیاده

ترین اجتماع دینی ساالنه در جهان، که متعلق به  ترین اجتماع زیارتی، و حتی بزرگ بزرگ

گیري  است، با سه آیین دیگر که مربوط به جهانِ مسیحی است، در مواجهه با همهشیعیان 

 کنیم. کرونا مقایسه می

عنوان اقدام  رو بود: ویروس کرونا. به  روي اربعین، امسال با چالش جدید روبه پیاده

  العظمی سیستانی مرجع و رهبر برجستۀ شیعیان عراق، پیروان خود را به اهللا پیشگیرانه، آیت

، 3روي اربعین و کربال، به عزاداري در خانه ترغیب کرد (سانتو جاي حضور در پیاده

09/09/2020.( 

روزهاي منتهی به اربعین، متخصصان حوزة سالمت و   ها پیش از نزدیک شدن به از هفته

گیري این  گیرشناسان، در مورد لزوم رعایت ضوابط پیشگیرانه از کرونا و خطر تشدید همه همه

روي اربعین و برگزاري آن،  هاي بهداشتی در پیاده توجهی به دستورالعمل س در صورت بیویرو

_______________________________________________________ 
1 Sara Santos 
2 NIUS 

  اسِ sاو       u  اي      iانِ       nنام حروف در اسپانیایی: 
3 Szanto 
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، 2؛ األنصاري و دیگران2020، 1زاده همدانیه و استادتقی ←عنوان نمونه   هشدار داده بودند (به

). بر همین اساس و با توافق و هماهنگی نیروهاي مرزي دو کشور عراق و ایران، مرز 2020

دو کشور از روزهاي آغازین ماه صفر بسته شد. فرماندهی مرزبانی نیروي انتظامی  زمینی بین

با اقدام مشترك از هر گونه تردد غیرمجاز در «ایران و مقامات مرزي عراق اعالم کردند که 

سرتیپ محمد یاسین فرحان کالنتر بدره عراق در اجراي طرح  .»مرزها جلوگیري خواهیم کرد

گونه   گیري کرونا، هیچ دلیل شیوع کرونا، گفت: در کشور ما به دلیل همه لغو مراسم اربعین به

تدارکی براي پذیرش زوار اربعین دیده نشده است؛ بنابراین ما با اقدام مشترك از هر گونه تردد 

غیرمجاز در مرزها جلوگیري خواهیم کرد و از تمام توان خود براي پوشش خألهاي مرزي 

ویژه از راه  بر عبور تمام زائران ایرانی به یجۀ این اقدام هماهنگ، راه کنیم. در نت استفاده می

  ).13/07/1399زمینی بسته شد (ایرنا، 

 

 مواجهۀ عملیِ مردم در مقابلِ مواجهۀ رسمی مقامات سیاسی و دینی

گیر و ویروس کرونا مانع سفر زائرانِ خارجی به عراق براي  که شیوع بیماري همه در حالی 

اند. منابع  روي اربعین شرکت کرده اربعین امسال شد، مردم محلی عراق در پیادهبزرگداشت 

ها عراقی براي بزرگداشت اربعین در شهر کربال، جمع شدند.  دهند که میلیون عراقی گزارش می

دولت بغداد ورود همۀ زائران خارجی به کشور عربی را بسیار  2020در مقابل، براي اربعین 

). هرچند مرزهاي عراق براي اربعین باز شد، اما 08/10/2020، 3محدود کرد. (تسنیم

، 2019که در سال  هاي زیادي براي ورود زائران غیر عراقی اعمال شد. در حالی  محدودیت

روي  حدود دو میلیون نفر از همسایگان ایران و دو میلیون و سیصد هزار نفر از ایران در پیاده

از سوي دولت  2020)، اما در سال 1399ربعین ایران، اربعین شرکت کردند (ستاد مرکزي ا

این، ایران مجاز به  زائر در هر کشور مجاز به پرواز به عراق شدند. عالوه بر 1500عراق، فقط 

 24،5 ؛ فرانس06/10/2020، 4زائر نیز از مرزهاي زمینی شد (برونو و نزیه 2500اعزامِ 

05/10/2020.(  

ها زائر برگزار  ربعین براي عراقیان آزادانه و با حضور میلیونروي ا اما در داخل عراق، پیاده

زائر عراقی ــ هنگام ورود از جنوب شهر بصره به کربال به خبرنگار خبرگزاري ــ  شد. علی هادي

» ما در طول راه غذا خوردیم و توانستیم خود را ضد عفونی کنیم.«گوید:  طور می این  24فرانس

_______________________________________________________ 
1 Hamdanieh and Ostadtaghizadeh 
2 Al-Ansari 
3 Tasnim 
4 Bruneau & Nazeh 
5 France24 
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هاي مداوم مقامات دولتی براي رعایت  گوید، با وجود درخواست میطور که علی هادي   اما آن

گذاري اجتماعی، تنها تعداد کمی از زائرانِ اطراف او دهان و بینی خود را با ماسک  فاصله

  ).05/10/2020، 24 پوشانده بودند (فرانس

 

 
  

 هاي بهداشتی در کربال نقض فراگیرِ توصیه

رسد از  که به نظر نمی  بدون ماسک، در حالیها هزار زائر، بسیاري از آنها  ده

هاي امنیتی در صف  که براي بررسی اطالع باشند، هنگامی  هاي بهداشتی دولت بی دستورالعمل

شد].  ایستادند [و هیچ فاصلۀ اجتماعی رعایت نمی گرفتند، بسیار فشرده در کنار هم می قرار می

کردند، اما  سوي زائران اسپري می کننده را به  ها نوجوان با مخازنی بر پشت، مواد ضد عفونی ده

دادند و بدون ضد عفونی  به دلیل فشردگی و انبوهی جمعیت، بسیاري از آنها را از دست می

  ).08/10/2020، 1کردند (دیویسون و ضیاء الدین عبور می

هاي بهداشتی در شرایطی بود که دولت و  توجهی زائران به توصیه وضعیت موجود و بی

بهداشت با کمک پلیس و ارتش تالش زیادي کردند تا از مشکالت ناشی از اجتماع بزرگ  وزارت

گیري کرونا بکاهند. افسر احسان هاتف از نیروهاي پلیس که وظیفۀ حفاظت از  اربعین در همه

با هماهنگی دفاتر حرم و عتبات مقدسه، «گوید:  منطقه حرم را بر عهده دارد، در این مورد می

_______________________________________________________ 
1 Davison & Dhiaa al-Deen 
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ایم. ما از مردم  هاي شهر و حرم ایجاد کرده کننده را در ورودي ضد عفونی هاي ایستگاه

از این با رهبران حدود  همچنین لطیف گفت که مقامات کربال پیش » خواهیم ماسک بزنند. می

اند تا قوانین بهداشت و فاصلۀ اجتماعی را براي مردم توضیح  هزار گروه زیارتی تماس گرفته 10

  ).08/10/2020اء الدین، دهند (دیویسون و ضی

خدمت به زائران اربعین   دو خبرنگار خبرگزاري رویترز، روایتی جالب از یک عراقی در حال

 کنند: ) نقل می2020امسال (

طور براي دعوت   محمد المحمداوي این» شده، برنج! مرغ سوخاري، ماهی سرخ«

روي به کربال در حال عبور  زائرانِ شیعه که از مقابل چادر او در بغداد، در مسیر پیاده

زند. چادر وي در میان صدها نفر در پایتخت عراق است که به  هستند، فریاد می

کیلومتري به کربال که دو تا سه روز براي زیارت ساالنۀ اربعین  90هزاران زائر سفر 

گیري کرونا،  دهد ... ترس از همه کشد، به آنها غذا و پناهگاه و حتی لباس می طول می

از کار داوطلبانه منصرف نکرد. یکی از » احباب الزهرا«و دوستانش را در گروه او 

دادن دو برادر خود به دلیل ابتال، متقاعد شده است  رغم از دست  اعضاي این گروه به 

داوطلبان در اینجا بدون استفاده از «گوید:  که وي خود ویروس نخواهد گرفت. وي می

کنند،  کننده به مردم خدمت می مواد ضد عفونیماسک صورت، و بدون استفاده از 

 » کشد. زیرا عشق و عالقۀ ما به (امام) حسین این بیماري را می

در این میان، برخی زائران نیز همچون محمد یوسف، اهل کرکوك، با وجود آنکه با 

کننده  حفظ فاصلۀ اجتماعی و ماسک زدن در تالش بود که به اقدامات محافظت

حال براي درآمیختن با سیل زائران و لذت بردن از غذاي  اما با این  احترام بگذارد،

 ).06/10/2020، 1(برونو و نزیه» نذري، این مالحظات را کنار گذاشت

گرفته، نگرش غالبِ مردم و زائران، متفاوت بوده است.  ها و اقدامات صورت در مقابل توصیه

سوي کربال در حال  روي از بغداد به  هحسین رحیم، از زائرانی که بدون ماسک در مسیر پیاد

ما نباید از ویروس کرونا بترسیم. ویروس کرونا باید از امام حسین «گوید:  حرکت بوده، می

بسیاري از » کند. بترسد ... زمینی که حسین در آن مدفون شده، شفاست و بیماري را درمان می

گیري  گر نیز گفتند که در طول همهزائران دیگر نیز عقایدي کمابیش مشابه داشتند. تعدادي دی

احترامی  کنند. اما انجام این کار در زمین مقدس بی کرونا به طور معمول از ماسک استفاده می

 ).08/10/2020است (دیویسون و ضیاء الدین، 

_______________________________________________________ 
1 Bruneau & Nazeh 
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در مجموع، جمعیت زائران اربعین حتی در میان عراقیان نیز کاهش چشمگیري نسبت به 

دهی به  است. به گفتۀ محمد المحمداوي، اگرچه کار آنها در خدماتهاي پیش داشته  سال

رشد بوده، اما امسال متفاوت از  پس از سقوط صدام، در حال  2003زائران اربعین از سال 

لمحمداوي گفت که امسال کاهش زائران عراقی را مشاهده کرده است اهاي قبل بوده است.  سال

دهندگان به زائران در مسیر  یگر از داوطلبان و خدمت). یکی د06/10/2020(برونو و نزیه، 

جمعیت زائران بسیار کمتر شده، ناامید شده است.  2020گوید از اینکه در سال  روي می پیاده

خالی بودند. او  هایی که به طور معمول مملو از زائران بودند، امسال نیمه چادرهاي کنار بزرگراه
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ال جمعیت کمتر است ... هرچه تعداد زائران بیشتري به کننده است که امس ناراحت«گوید:  می

 ).08/10/2020(دیویسون و ضیاء الدین، » زیارت بیایند، برکت بیشتري خواهد داشت

 

 اربعین کرونایی در ایران

شده پس از شیوع ویروس کرونا در ایران و  هاي سفر اعمال رغم محدودیت در ایران و به 

با ابزارهاي اینترنتی، مقدمات بزرگداشت روز اربعین را در کنار  صورت آنالین و عراق، مردم به 

هاي سفر مربوط به  ها به دلیل محدودیت کیشان عراقی خود آماده کردند. امسال ایرانی هم

روي بزرگ اربعین نبودند. هرساله  ویروس کرونا در عراق و ایران قادر به شرکت در پیاده

شتافتند و سپس با پاي  مرز با عراق می ی و جنوب غربی همهاي غرب ها ایرانی به استان میلیون

هرچند تعدادي از  2020کردند. اما در سال  پیاده از آنجا به شهر کربال در عراق حرکت می

ایرانیان در تالش براي سفر به کربال به نقاط مرزي با عراق عزیمت کردند، اما به دلیل 

داده است که پیش از   بود. این اتفاق در حالی رخهاي ویروس کرونا، مرزها بسته شده  محدودیت

 ).2020,10,6، 1تایمز  تهراناین نیز، مقامات ایرانی زائران را از رفتن به مرزها بازداشته بودند (

هاي مرزي نروند زیرا  در اواخر سپتامبر، رئیس پلیس ایران از زائران خواست که به گذرگاه

در عراق مانع عبور آنها از مرزها خواهد شد. در آستانۀ گیري ویروس کرونا  پلیس به دلیل همه

ایران و عراق مرزهاي خود را بستند و عمالً مراسم اربعین را که به  ،روزهاي منتهی به اربعین

شود ــ حداقل براي عموم زائران  هاي ایران و عراق محسوب می عنوان یک روز خاص در تقویم 

ساله در اربعین را برپا  هاي بسیاري را همه ران که موکبایرانی ــ ممنوع کردند. اما مردم ای

هاي آنالین  کردند، تسلیم نشدند. آنها براي بزرگداشت یاد و خاطرة امام حسین (ع)، کمپین می

  ).2020,10,6، 2تایمز  تهرانرا آغاز کردند (

رخی هاي رسمیِ ابالغی پیش نرفت. ب در داخل ایران نیز اوضاع کامالً هماهنگ با سیاست

صراحت، از  ، و برخی دیگر به3مداحان همچون محمدحسین پویانفر، با تنظیم شعرها و نواها

  روي اربعین گفتند. ناخرسندي خود به دلیل منع حضور در پیاده

به مطالعۀ نظر مردم در مورد  1399شده در تابستان  در همین زمینه دو پیمایش ملی انجام

ها که تنها  ). این پیمایش1399پرداخته است (پویافر،  روي اربعین در شرایط کرونایی پیاده

روي  هاي تجربیِ کمی براي برآورد نگرش مردم نسبت به حضور یا عدم حضور در پیاده پژوهش

_______________________________________________________ 
1 Tehran Times 
2 Tehran Times 

ر مشهور در این ایام بسیا» من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی، چه فراقی«نواي محمدحسین پویانفر با ترجیع بند  - 3

 بود و از صدا و سیما نیز به طور مکرر پخش شد.
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و به  1398گیري کرونا بود، در میان یک نمونه تصادفی از زائران اربعینِ  اربعین در دوران همه

روي اربعین در شرایط مختلف فرضی،  رکت در پیادهشیوة تلفنی انجام شده است. در مورد ش

در ایران، یا عراق، یا هر دو کشور، اکثریت پاسخگویان در همۀ موارد از » ادامۀ شیوع کرونا«

اند. با فرض کم شدن شیوع کرونا هم در ایران و هم در عراق  عدم تمایل خود به این کار گفته

اند که قطعاً یا  ) اظهار کرده1399مایش، مهر درصد (در موج دوم این پی 4/36نیز حداکثر 

  کنند.  روي اربعین شرکت می احتماالً در پیاده

هاي دوران کرونا، در موج نخست پیمایش (مرداد  اما در مقابلِ اکثریت همراه با محدودیت

درصد از  10، دو هفته به اربعین)، 1399درصد، و در موج دوم (مهرماه  13)، 1399

روي اربعین خبر داده بودند. بر اساس  تصمیم حتمی خود براي شرکت در پیادهپاسخگویان از 

درصد از پاسخگویان گفته بودند  6/4انجام شد،  1399نتایج موج نخست این پیمایش که مرداد 

» روي اربعین شرکت خواهند کرد. به هر ترتیبی شده، حتی غیرقانونی و انفرادي در پیاده«که 

 درصد رسید.  5/3روز اربعین اجرا شد، این میزان به  ود دو هفته مانده به اما در موج دوم که حد

ساز تلقی شود.  توانسته مهم و مسئله فراوانی یادشده هرچند کم بوده، اما به سهم خود می

رغم تصمیم دولت ایران براي بستن  در واقع، این تعداد افراد با تصمیم به حضور در اربعین، به

است. تصمیم همین میزانِ  تأمل بوده ، قابل 2020روي اربعین  زائران به پیاده مرزها و عدم اعزام

هایی هرچند موقت و اندك در  کم از افراد براي حرکت به سمت عراق، منجر به درگیري

مرزهاي غربی کشور شد. تعدادي از کسانی که براي عبور از مرز و ورود به عراق به سمت مرزها 

هایی به وجود آمد.  زي با نیروهاي پلیس مرزبانی درگیر شدند و تنشرفته بودند، در نقاط مر

 )18/9/2020(تسنیم، 

 

 گیري حث و نتیجهب

ترتیب، در مورد برگزاري  هاي مکزیک و پرتغال و اسپانیا، به این مطالعه نشان داد دولت

سانتیاگو، به  هاي گوادالوپ و فاطیما و کامینو د سوي زیارتگاه روي زیارتی به  هاي پیاده آیین

روي اربعین، شرایط  اند. اما در مورد پیاده تر عمل کرده تر و مسئوالنه گیرانه طور محسوسی سخت

کامالً متفاوت بوده است. هرچند جمعیت زائرانِ ساالنه در فاطیما و گوادالوپ نیز به چندین 

رسد. اهمیت و  میلیون نفر می 20رسد، اما این جمعیت در کربال به بیش از  میلیون نفر می

ها و  ها و موکب دهی به گروه اي و صنفی ـ محلی در شکل اي و طایفه نقش ساختارهاي عشیره
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هاي گذشته نیز مشکالت و  رسانی به زائران که در حالت عادي در سال هاي خدمت1 مضیف

دند. هاي بهداشتی زیادي در مورد فعالیت آنها وجود داشته، امسال نیز آمادة فعالیت بو نگرانی

ویژه روحانیان و  جمعیت مشتاق در عراق عمدتاً به اشارة بزرگان عشیره و طایفه و البته به

اهللا سیستانی، و خیلی کمتر، به دولت مرکزي توجه دارند، و دولت  مراجعِ خود همچون آیت

عراق قدرت کافی براي جلوگیري از فعالیت وسیع و حضور جمعیت نداشت. در نتیجه دولت و 

  بینی و انجام برخی کارها همچون ضد عفونی ت بهداشتی تنها به تذکرات بهداشتی و پیشمقاما

  کردن مسیر و زائران ــ آن هم نه در سطح خیلی وسیع ــ اکتفا کردند.

توجه اینکه به دلیل ضعف نسبی نظام بهداشتی در عراق، تعدادي از کادر  نکتۀ جالب 

اي ارائۀ خدمات بهداشتی به کربال اعزام شدند. در نتیجه، درمانی از نقاط دیگر همچون بغداد، بر

مراکز درمانی و آزمایش تشخیص کرونا در بغداد و شهرهاي دیگر با کمبود نیرو مواجه شد. در 

مورد  2344نتیجه، در آستانۀ روز اربعین، وزارت بهداشت عراق اعالم کرده که پس از ثبت 

هاي حاصل از کرونا در سراسر  انه است، کل عفونتهاي روز عفونتجدید که کمتر از متوسط 

  ).10/10/2020، 2رسیده است (شینهوآ 400124کشور به 

شدت  بر اینکه ابتالي به کرونا در ایام اربعین به هایی در آن زمان منتشر شد مبنی  گزارش

اي آزمایش ه یافته است. اما در واقع، موارد کمترِ روزانۀ عفونت در نتیجۀ استفاده از کیت کاهش

کیت آزمایش در طول روز انجام  13863کمتر بوده است. چراکه وزارت بهداشت گزارش داد 

آزمایش  20000بیش از از این، روزانه به طور متوسط   شده است. این در حالی بود که پیش

هاي آزمایش به دلیل برگزاري  شد. ناظران معتقدند کاهش تعداد بسته تست کرونا انجام می

روي اربعین بود که باعث شد بسیاري از کارکنان بهداشتی به شهر مقدس کربال در  پیاده آیین

 ).10/10/2020کیلومتري جنوب بغداد سفر کنند (شینهوآ،  110حدود 

وضعیت کرونایی موجب شد حضور زائرانِ خارجی در هر چهار آیین زیارتی مورد مطالعه 

روي اربعین بودند، بسیار  ن جمعیت حاضر در پیادهمحدود شود. حضور ایرانیان، که همواره دومی

محدود و تقریباً به طور کامل ممنوع شد ــ غیر از سهمیۀ بسیار اندك چهارهزار نفري. هرچند، 

داد میل به حضور در  شده نشان می هاي انجام بدون ممنوعیت نیز، شواهد تجربی از پژوهش

 ایلِ اکثریت مردم نیست.گیري کرونا، تم روي اربعین در دوران همه پیاده

_______________________________________________________ 
در معناي لغوي مضیف به معناي محل ضیافت است. مضیف در حقیقت به اتاق پذیرایی مردمان عرب در  - 1

هایی که در مناطق اهواز و جنوب عراق ساخته  گردد و حکم مهمانخانه را دارد. مضیف روزگاران قدیم برمی

  ردابی است.شوند از جنس نی م می
2 Xinhua 
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توفیق «هرچند کاهش تعداد زائران براي عراقیانی که مشتاق حضور زائرانِ هرچه بیشتر و 

بودند، ناخوشایند بود، اما از جهاتی دیگر، این محدودیت و حتی عدم حضور » خدمت به زائر

اهللا  عنوان نمونه آیت ویژه ایرانیان، خوشایند بسیاري از عراقیان واقع شده بود. به  سایر ملل به

گیري کرونا و در نتیجۀ آن عدم  سیستانی فقیه و مرجع تقلید ایرانی االصل ساکن عراق، همه

را عاملی براي کمک به این  2020روي اربعین سال  حضور زائران کشورهاي مجاور در پیاده

شود،  زدگی توسط سیاستمداران و کشورهاي همسایه پاك دانسته بود که اربعین از سیاست

، 1کنند (معموري پیمایی تبلیغ می هاي سیاسی خود را در طول راه چراکه آنها اغلب برنامه

08/10/2020.( 

ها و مقامات رسمی بهداشتی، مقامات مذهبی نیز با  البته در کنارِ تمهیدات دولت

 هاي بهداشتی و لزوم رعایت آنها کامالً همراهی داشتند. بررسی هر چهار آیین دستورالعمل

دهد که مقامات کلیساي کاتولیک در سه آیین مسیحی و همچنین  روي زیارتی نشان می پیاده

روي اربعین،  هاي علمیۀ قم و نجف) در آیین پیاده مرجعیت شیعه (بخش مهمی از فقهاي حوزه

روي تأکید  هاي پزشکی و تا حد امکان عدم حضور در پیاده همگی، بر لزوم تبعیت از توصیه

هاي علمیۀ تشیع، در مواجهه با  همراهی رسمی مقامات کلیساي کاتولیک و حوزهداشتند. این 

توجه بود. اما در مقابل، رفتار زائران، کامالً یکدست و   این بحران زیستی، در نوع خود جالب

روي زیارتیِ مسیحی، گوادالوپ و فاطیما و کامینو د  هماهنگ نبود. در هر سه آیین پیاده

هاي دولتی  هرچند با تعداد کمتر و هرچند با همراهی و پیروي از دستورالعمل سانتیاگو، زائران،

سوي  روي به  و بهداشتی که از سوي کلیسا نیز مورد تأیید و تأکید بود، اما پاي در مسیر پیاده

ویژه در دو سوي  زیارتگاه محبوب خود گذاردند. در مورد کربال، این اشتیاق بسیار بیشتر و به

 عراق هر یک به شکلی ویژه بود.  مرز ایران و

روي اربعین در شرایط کرونایی،  در ایران، میزان همراهی و پذیرشِ منع حضور در پیاده

تر در داخل عراق بود. جایی که تعداد بسیاري از شیعیان  بیشتر از عراقیان بود. اما مسئلۀ مهم

ردند. هرچند مسیحیانِ زائر روي اربعین گذا هاي گذشته پاي در مسیر پیاده عراقی همچون سال

ها  روي را آغاز کردند، اما دستورالعمل قصد زیارت، پیاده گیري کرونا، به  نیز در همین دوران همه

به  ها، با توجه  و نکات بهداشتی تا حد زیادي از سوي آنان رعایت شد. این بخش از یافته

ها را کامالً از وضعیت حضور  آیینهاي پژوهش، این  عنوان داده  ها و اخبار مورد تحلیل به عکس

هاي  روي اربعین، رعایت دستورالعمل کند. در پیاده روي اربعین متمایز می زائرانِ عراقی در پیاده

گیرانه در بسیاري از  بهداشتی در سطح کم و غیر قابل قبولی بود. این عدم رعایت اصول پیش

_______________________________________________________ 
1 Mamouri 
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زائرِ اربعین و حتی شفا بودنِ خاك این  بر بیمار نشدنِ موارد، ریشه در باور سنتی مردم مبنی 

بر این باور هستند که هیچ آلودگی  رخی از شیعیانمسیر و حرم امام حسین (ع) دارد. در واقع ب

رويِ زیارتی و حرم امام حسین (ع) راه ندارد. مصداق آن برخی  زا به مسیر پیاده و عامل بیماري

زائران اربعین است، که » آبِ تاولِ پايِ«حتی با  رفتارهاي فروتنانۀ آنها با گَرد و خاك لباس و

دانند. آنها معتقدند امامی که میزبانِ زائرانِ خود است، خود نیز  عمالً آن را چیزي مقدس می

هاي زیارتیِ مسیحی وجود ندارد.  کند. چنین باوري در آیین آنها را از هر بال و بیماري حفظ می

انتظار شفا باشند. اما به دلیل تجربۀ  معتقد و چشمهرچند آنها ممکن است در زیارت خود، 

عملیِ مدرنیته و عقالنیت مدرن در جریانِ تجربۀ تاریخی خود، چنین برداشتی از اثرِ ویژة 

توان گفت به  قدیس یا صاحبِ زیارتگاه در دفع کامل ویروس و بیماري ندارند. بنابراین می

هاي  عقالیی شدن رفتارها و توجه به واقعیتداري در جامعه توأم با  میزانی که الگوي دین

هاي بهداشتی در دوران  زندگی اجتماعی باشد، امکان همراهی افراد با ضوابط و دستورالعمل

   هاي زیستی هم، باال خواهد رفت. بحران
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