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برگزاری مراسم مذهبی در زمان کرونا
شیوع بیماری کرونا تأثیر عمدهای در برگزاری مناسبتهای ورزشی ،فرهنگی ،مذهبی و سیاسی داشته است و تعداد
ترجمه:
زیادی از رویدادها لغ یا به تعویق افتادهاند.
هدا
صادقیان در منطقه خاورمیانه ،ایران یکی از اولین کشورها بعد از چین بود که بیماری کرونا در آن شیوع پیدا کرد .به دنبال اولین
حقیقی
موج آلودگی ،طبق دستورمقامات ایران در ورودی تمام مساجد و زیارتگاهها در سراسر کشور بسته شد.
شیوع بیماری همهگیر کووید 91-در ایران و افزایش هشداردهنده موارد ابتالی جدید ،مقامات را وادار کرده است که برگزاری بسیاری از
وقایع مذهبی را هم لغو کند اما به دنبال افت ابتالی عفونت در ماه خرداد ،مجددا ً مساجد بازگشایی شد .زیارتگاههای مهم در شهرهای
مشهد و قم نیز باز شدند که تعداد زیادی از زائران داخلی به سمت این اماکن رهسپار شدند.

مسلمانان شیعه در ماه محرم برای گرامیداشت شهادت نوه پیامبر اکرم ،امام حسین(ع) مجالس
عزاداری برگزار میکنند که جمعیت زیادی دراین مراسم شرکت میکنند و به همین مناسبت،آقای
روحانی ،رئیسجمهور گفت که مراسم محرم «نمیتواند لغو شود».
رئیسجمهور اعالم کرد که مراسم ساالنه عاشورا بهرغم شیوع همهگیر ویروس کرونا در کشور
برگزار میشود .وی در سخنرانی خود اعالم کرد :این آیین مذهبی با شور و نشاط کامل برگزار
میشود اما تجمع و برگزاری مراسم باید طبق دستورالعملهای بهداشتی دنبال شوند .وی بر این
نکته تاکید کرد که از افراد شرکتکننده در این مراسم انتظار میرود «داوطلبانه به دستورالعملهای
بهداشتی پایبند باشند».
اما در صورت عدم رعایت دستورالعملهای دقیق و فاصله اجتماعی برای برگزاری اجتماعات
مذهبی محرم ،کارشناسان از موارد ابتالی بیشتر به ویروس کرونا واهمه دارند.
بیشترین گردهماییهای ماه محرم در شهرهای تهران ،مشهد و قم برگزار میشود.
در کشورهای همسایه مانند لبنان ،شبکه المنار اعالم کرد که در یک بیانیه مشترک ،دو گروه مقاومت
از مردم خواستند تا از توصیههای مقامات مذهبی مبنی بر عدم برپایی مجالس عزاداری پرجمعیت و
تجمعات بزرگ در ایام محرم به دلیل بیماری کرونا ،پیروی کنند .آنها خاطرنشان كردند كه دلباختگان
امام حسين(ع) بايد تمام شیوهنامههاي بهداشتی را در مراسم عزاداري رعايت کنند .برگزاری آداب و
رسوم مربوط به محرم در خانه ،ارائه موعظه از طریق فضای مجازی و رسانههای اجتماعی برای تبلیغ
پیام عاشورا و باال بردن پرچم سیاه وتابلوها(بنر)از دیگر توصیههای حزبا ...برای محرم امسال است.

چهکسانینمیتواننددرمراسمعزاداری
شرکت کنند؟

كسانیكهعالئمابتالبهبیماریمانندموارد
ذیل را در خود مشاهده میکنند ،باید از
شرکت در مراسم عاشورا پرهیز کنند:
 سرفه مداوم جدید
 درجه حرارت باال
 از بین رفتن حس بویایی و
چشایی یا تغییر در آن
توصیه برای کسانی که در معرض
خطر ابتال به بیماری شدید کرونا قرار
دارند یا جزو گروه بسیار آسیبپذیر
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مالحظات و توصیههای عملی برای رهبران مذهبی و جوامع دینی در زمان کووید19-

ویروس کووید 19-از طریق سرفه کردن ،عطسه و ترشح بزاق دهان فرد آلوده در زمان صحبت
کردن منتقل میشود .این قطرات میتوانند روی بدن دیگران نشسته یا با تنفس توسط افرادی که
در نزدیکی فرد مبتال هستند وارد بدن آنها بشود .سازمانها و نهادهای مذهبی باید از اعضای خود
محافظت کنند و توصیههای الزم جهت رعایت فاصله ایمن را ارائه بدهند(فاصله فیزیکی) .همچنین
ازحضورفیزیکی در گردهماییهای غیر ضروری خودداری کنند و اجتماعات مجازی را از طریق

پخش مستقیم تلویزیون ،رادیو ،رسانههای اجتماعی و  ...برگزار کنند.
 درنهایت اگر گردهمایی خاصی برنامهریزی شد ،این تجمع در محیط روباز برگزار شود .اگر
چنین کاری امکانپذیر نیست ،از وجود تهویه در محیط داخلی مطمئن شوند .از ساماندهی و تعداد
شرکتکنندگان و رعایت فاصله در مسیر ورودی افرادی که به اماکن برگزاری مراسم میآیند و
رعایت فاصله مناسب شرکتکنندگان در تمام مدت مراسم عزاداری ،اطمینان حاصل شود
 گردهمایی در گروههای کوچک بهتر از برگزاری مجالس شلوغ است .ترجیحا برپایی مجالس
با تعداد شرکتکنندگان محدود اما به دفعات بیشتر برای برگزارکنندگان مراسم بهتر از این است
که میزبان اجتماعات بزرگ باشند.
 رعایت فاصله فیزیکی شرکتکنندگان در اماكن بايد مديريت شود.
 عزاداران چه در حالت ایستاده چه نشسته باید حداقل  1متر ( 3فوت) از هم فاصله داشته باشد.
در صورت لزوم برای حفظ فاصله ایمن باید جایگاه صندلیها ثابت بشود.
 باید اتاق یا مکانی برای قرنطینه کردن افرادی که مشکوک به بیماری هستند درنظر گرفته شود.
شرکتکنندگان در مراسم باید از تماس فیزیکی با سایرین پرهیز کنند .قطرات تنفسی حاوی ویروس
کووید 19-میتواند روی د ست شخص جاخوش کنند و از طریق تماس فیزیکی به دیگران منتقل
گردند .رهبران مذهبی و برگزارکنندگان مراسم باید در نظر بگیرند که چگونه شیوههای عبادت و
فعالیتهای اجتماعی را تطبیق بدهند تا از تماس بین شرکتکنندگان جلوگیری شود.
برای سالمتی جامعه خود روشهای جدیدی ایجاد کنید که خطر انتقال کووید 19-را کاهش بدهد.
موقع دیدار با دیگران ،ضمن حفظ فاصله فیزیکی ،به جای دست دادن از زبان بدن و اشاره استفاده
کنید .در زمان ورود به اماکن زیارتی یا مراسم مذهبی ،در حالی که از نظر فیزیکی در مکان امن قرار
دارید ،به جای دست دادن ،با لبخند و کالم زیبا ،نوع نگاه و حتی تعظیم کردن خوش آمدگویی کنید.
به منظور جلوگیری از تماس فیزیکی ،هر نوع دستور جایگزین فرهنگی و مذهبی را به کار ببرید.
باید برای بقای جامعه و ادامه مراسم عبادی و ،...تکنولوژی را به کار گیرید که هم شما و هم جامعه
بتوانید به طور آنالین برای ارائه خدمات و سایر رویدادهای مذهبی از فناوری استفاده کنید .برای
بهرهگیری از کانالهای آنالین ،با سایر سازمانها همکاری کنید .به عنوان مثال :پخش مراسم عبادی

یا عزاداری یا مناسبتها توسط ویدی یا نوار صوتی و نمایش این مراسمها
در رسانههای اجتماعی دیگر و حضور از طریق این رسانهها و سیستمهای
عامل گفتوگوی تصویری در جلسات و مجالس
 بهتر است در مراسمها هم به صورت مجازی یا استفاده از امکانات
ارتباطی از راه دور شرکت کنید.
 با گسترش کانالهای تلویزیونی و رادیویی ،هر سازمان مذهبی توانایی
این را دارد که با استفاده از فناوری پیشرفته به اعضای خود خدمات ارائه
دهد .با این وجود ،جامعه میتواند از طریق شیوههایی مانند :برقراری
تماس بین اعضای گروههای مذهبی برای دعا و سوگواری و استفاده از
خدمات گفتوگوی مجازی وتشویق به رعایت موارد فردی
و خانوادگی ،بین شرکتکنندگان ارتباط برقرار کند.

هستند این است که ارتباط
خود را با دیگران به حداقل
برسانند .با این حال ،ممکن
است بعضی از افراد با وجود
خطری که آنها را تهدید
میکند ،تصمیم بگیرند که
در مراسم شرکت کنند .در
این حالت ،این افراد و کسانی
که به عنوان همراه کنارشان
هستند ،باید راهنماییهای
بهداشتی و فاصله اجتماعی را
رعایت کنند.
اگر رهبران برگزارکننده مراسم مذهبی
یا داوطلبان ،هر کدام احساس ناخوشی و
کسالت داشته باشند باید سریع مراسم را ترک
کرده و در منزل قرنطینه شوند تا برای سایر اقدامات
مانند تست کرونا اقدام کنند.
سایر افرادی که ممکن است با شخص بیمار در تماس بوده باشند باید دستان
خود را ً
کامل بشویند ،اما نیازی به انجام اقدامات خاص دیگری ندارند مگر
اینکه خود این افراد هم عالئم بیماری را داشته باشند .در صورت بروز عالئم،
باید از سایرین جدا شده و برای آزمایش کروناویروس اقدام کنند.مناطقی که
این افراد در آنجا حضور داشته اند نیزباید ً
کامل تمیز بشود.
والدین یا سرپرستان باید فرزندان خود را زیر نظر بگیرند تا از رعایت فاصله
اجتماعی در طول مدت برگزاری مراسم مطمئن باشند.

