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زيارت بقيع؛ مطالع ه عملکرد کشور عربستان
در پرتو نظام بينالمللي حقوق بشر

محسن قائمي1

چکيده
گردشگري ،بســته به مقاصد و انگيزههاي گردشــگر ،اصول و انگارههاي متفاوتي از حيث
حقوقــي مييابد .گرچه به دليل موضوعه نبودن قواعد حقوقي زيارت ،تحليل حقوقي حقهاي
زائران با گزارههايي بيشتر دکترينال و نيز عرفي همراه است ،با اين وجود به نظر ميرسد عمده
ي بيان ،مذهب و عقيده در
قواعد حقوق بينالملل گردشــگري و اقتضائات حقوق بشــري آزاد 
خصوص زائران بقيع قابل اجرا باشد .بر اين اساس مسئله تحقيق حاضر ،نخست تبيين ماهيت
منطقه بقيع در چارچوب حقوق بينالملل ،و ســپس بررسي تکاليف دولت عربستان و برابر آن،
حقها و آزاديهاي زائران با تأکيد بر عملکرد عربستان است.
نگاشته پيشرو مبتني بر روش توصيفي-تحليلي و کتابخانهاي ،ماهيت سرزمين بقيع را از
قبيل منطقه بينالمللي (در صورت پيگيري) ميداند و ضرورت برخورداري از حقوقي همچون
رفتار برابر ،حق کرامت ،حق بروز رفتارهاي تمدني و آزادي ورود و خروج را مسلم ميانگارد.
کليدواژهها :قبرستان بقيع ،زيارت ،گردشگري ،حقوق بينالملل ،حق زائر ،حقوق جمعي.
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با اين وجود ،صنعت گردشگري بدون مداخله دولتها قادر به بقا نيست؛ زيرا تنها

دولتها هســتند که توان تأمين ثبات و امنيت و مهمتر از همه ،وضع قوانين را در
ارتباط با حقوق گردشگران دارند( .بنادرويش ،1382 ،ص )23البته ميزان حاکميت

دولت بر آثار گردشگري ،تابعي از «ماهيت مکان گردشگري» در يافتههاي فقهي و

حقوقي است که خود ،به تأمين حقوق گردشگران ،خصلتي از نوع فعاليت ترکيبي

که مستلزم مشــارکت بخشهاي مختلف و متعدد جامعه بينالمللي است ،خواهد
بخشيد .اين نوشته فارغ از اصل و گستره صالحيت عربستان در تنظي م گردشگري
بقيع ،که خود موضوعي ديگر در حوزه مسائل حقوقي گردشگري است ،به مطالعه

رويه گردشگري زيارتي در قبرســتان بقيع در پرتو حقوق بينالملل گردشگري و

نظام حقوق بينالملل بشر ميپردازد و مسئله تحقيق خود را در همين راستا تنظيم

ميکند.

مطالعه رويه عربستان از جهاتي با رويه ديگر دولتها متفاوت است؛ نخست از

حيث تمايل نظم گردشگري در اين سرزمين به مباني فتوايي قانونگريز ،و ديگري
در حالي اســت که نگرش صرف ًا اقتصادي به توســعه صنعت گردشگري و فقدان
نگرههاي مذهبي و فرهنگي در برخي قطبهاي گردشگري جهان ،آنان را به سمت
اتخاذ موازين تعديلکنندهاي سوق داده است (جز در حالت نظم عمومي) (الواني،
 ،1373ص ،)11اما در مقابل ،عربستان سياستهاي کالمي را مالک تحديد حقوق
گردشــگران و برپاسازي «نظمي متفاوت در ســاحت گردشگري» قرار داده است.

بنابراين مقاله توصيفي-تحليلي حاضر ،بنا بر ضرورت پيگيري حقوق زائران بقيع،

بيآنکه پيشــينهاي در پژوهشها داشته باشد ،نگاشته ميشود .در حقيقت ،زيارت

بقيــع و ابعاد مختلف آن ـ از جمله منع برخي کشــورها از اعــزام زائر يا تحديد

سهميه بسياري از کشــورها در اعزام زائر به عربستان يا مســئله آزادي زائران در

انجام مناسک مذهبي در سرزمين بقيع ـ متوقف بر پيگيري مسئله از حيث حقوقي

است .همچنين نويسنده بنا بر فحص و جستوجوهاي بسيار ،تاکنون سابقهاي در
نوشــتههاي موجود پيرامون اين مسئله نيافته اســت .بنا بر اين ضرورت و پيشينه،

ش ميپردازد :ماهيت سرزمين بقيع از حيث فقهي و
نوشته پيشرو به پاسخ اين پرس 
حقوقي چيست و زائران بقيع از چه حقوقي برخوردار هستند؟

مقاله غير فرضيهآزماي حاضر ،نخست به گستره معنايي زائر و سپس به ماهيت

حقوقي قبرستان بقيع و حقوق زائران از منظر حقوق بينالملل با تأکيد بر رويه دولت

گستره معنايي زائر و گردشگر مذهبي

گردشــگري را به معناي مســافرت و طي مســافت به جايي دور از محل دائم

ص )53مفهوم توريسم يا گردشگري ،گرچه در آغازين کاربرد خود در سال 1811
ميالدي ،در معناي تماشاي آثار تاريخي و بازديد از مناظر طبيعي براي کسب لذت

به کار ميرفت ،اما پس از آن در شــناخت کميته مخصوص آمارگيري مجمع ملل
در ســال 1925و بعد از آن ،در تعريف پيشنهادي کنفرانس بينالمللي جهانگردي

( ،)1963افرادي که براي شــرکت در مراســمات مذهبي به کشورهاي ديگر سفر
ميکنند ،مشــروط بر اينکه حداقل مدت اقامت او از  24ساعت کمتر و از سه ماه

بيشــتر ،و کسب شغل و پيشه هم مد نظر نباشد ،به عنوان گردشگر شناخته شدند.
(فيضبخش ،1355 ،ص)4

ايــن تعريف با توجه به مالک «مقاصد و انگيزههاي ســفر» ،زيارت را به معناي

زيارت شکلي مدرن از
گردشــگري مذهبي در نظر گرفته اســت .در اين تحليل،
ْ

گردشگري است ( )Graburn, 1977, p21که شرکتکنندگان در آن داراي انگيزههاي
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زندگي و رفتن به جايي براي خشنودي و لذت بردن برگرداندهاند( .محالتي،1388،
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مذهبي هستند و از مکانهاي مقدس ـ نظير مقبرهها و امامزادهها ـ بازديد ميکنند.

( )p42 ,2004 ,Meyerبر اين اساس حقوق زائران ،نظمي مشابه گردشگري دارد.
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بنابراين ميتوان در نبود سازمان حامي گردشگري مذهبي ،به حاکميت اسناد و نظم
حقوق بشر حاکم بر گردشگري نسبت به حقوق زائران معتقد شد.

اما در نگاه ديگر ،با ســرنهادن به ترادف ســياحت و گردشگري ،ميان زيارت و

سياحت و بالتبع نظم حقوقي حاکم بر اين دو ،دوگانگي وجود دارد( .نيکنام،1393 ،

ص )46لذا متناسب با چنين نگرشي ،معناي اصطالحي زائر و زيارت نيز به مطلق

ديدار تعلق نمييابد؛ بلکه ديدار از اماکني مراد است که از نظر زائران داراي احترام،
شرافت ،برتري و خارقالعادگي اســت( .تقيزاده داوري ،1380 ،ص )59بنابراين

خصوصيات ماهوي و فرهنگي منحصر به زيارت ،مبناي تفکيک نظم حقوقي زائر
و گردشگر را فراهم ساخته است؛ از جمله:

ارتباط معنايي گردش��گري با تفنن و همراهي زيارت با ني��ات معنوي,Kaszowski( .)p75-82 ,2000
زيارت از ديدگاه جامعهشناســي ،کنشــي معطوف به ارزش ،و هدف آن دســت يافتن بهرستگاري و تقرب به خداوند از راه پذيرش سختي راه و هزينه سفر (و در نبود عقالنيت
ابزاري) اس��ت( .بهروان ،1380 ،ص )102اما گردشگري ،کنشي عقالني و معطوف به
هدف است و با همان نگاه عقالني ،بهترين ابزارهاي رسيدن را انتخاب ميکند.
دال مرکــزي گفتمان زيارت ،ايمان ،اعتقــاد و باور ،و دال مرکزي گفتمان گردشــگري،فردباوري ،سود و لذت است .بر همين اساس ،مقدمه سفر و همه کردار زائر ،جنبه تقدس
و الوهيت به خود ميگيرد)p22 ,1996 ,Bauman( .
نفس سفــر و حرکت در مس��ير مقصد اهميت دارد؛ درحاليکه براي گردشگر
 براي زائرْ ،صرف ًا ورود به مقصد ،موضوعيت دارد.

-موضــوع حائز اهميت براي زائر اين اســت که در اثر زيارت ،تحــت تأثير قرار گيرد؛ اما

گردشگر در صدد اين است که با اس��تفاده از محيط ،تجربههايش افزون شود Han�( .
.)p2 ,2008 ,naford
زيارت با مناس��ک ويژه ،اوقات خاص و نيت تقرب همراه اس��ت و در غير اينصورت،صرف گردشگري خواهد بود)p68 ,1999 ,Russell( .
ماهيت «قبرستان تاريخي بقيع» در حقوق بينالملل

از حيث تاريخي ،عناوين متعددي بر ســرزمين بقيع قابل تطبيق است؛ از جمله

اينکه زمين موات باالصاله بوده اســت که گاهي براي چراي حيوانات (مســتوفي،
ص )546بنا بر اســناد تاريخي ،تعيين بقيع به عنوان قبرستان دفن اموات مسلمانان،

با هجرت پيامبر به مدينه و گسترش اين شهر و توسط پيامبر بوده است (ابن سعد،
۱۴۱۰ق ،ج ،3ص)303؛ چنانکه ايشان فرمود« :من به اين مکان فرمان يافتهام»( .ابن

مندرج در ذيل اين فرمان ،امري قابل پژوهش اســت ،ولي در تاريخ همچنان آثاري
از نگاه مباحاتي به زمين موات بقيع وجود دارد؛ از جمله اينکه برخي مسلمانان در

فاصله ســالهاي دوم تا دهم قمري ،زمين موات بقيع را احيا کردند و آنجا ساکن
شــدند( .کعکي۲۰۱۲ ،م ،ج ،1ص547؛ نميري۱۴۱۰ ،ق ،ج ،1ص )282اما امروزه

ميتوان با توجه به ماهيت «قبرســتان» اين ســرزمين و نيز صدق عنوان «مشاهد و

حرم» بر آن ،تحليلي مؤثر بر حقوق پيشايند مطرح کرد.

عموم ًا فقها مقابر را در دسته اراضياي قرار ميدهند که در ملک کسي نيست و

براي حقوق عامه مردم ،محبوس اســت( .حلي ،بيتا ،ص .)405در حقيقت ،نوعي

اشتراکات در اين سرزمين وجود دارد؛ نظير اشتراک در آب و معدن؛ با اين تفاوت

که در مثل آب و معدن ،اشتراک در «عين» است و هر کس ميتواند سهمي را مالک

شود ،ولي اينجا اشتراک در «انتفاع» است و هر کس ميتواند در بهرهبرداري سهيم
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عبدالبر1412 ،ق ،ج ،4ص )1600گرچه ماهيت عمل پيامبر و نيز گستره سرزميني
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 ،۱۳۶۴ص )190يا قضاي حاجت از آن اســتفاده ميشــد( .بيهقي۱۴۲۴ ،ق ،ج،2
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و شريک شود( .شــهيد ثاني1437 ،ق ،ج ،۷ص )۱۷۰بنابراين ماهيت اين قبرستان
را ميتوان از مشــترکات عامه يا اموال عمومي با کاربري خدمات عمومي دانست
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که «جهت اســتفاده عموم مردم به برآورده ساختن يک هدف و کاربري مشخص

اختصاص يافتهاند»( .رستمي و فراهاني ،1399 ،ص)1056

لذا طبق اين تحليل که قبرســتان بقيع و مشاهد مشرفه ،جزو مشترکات عمومي

است ،ميتوان به نتايج زير در خصوص حقوق گردشگري بقيع دست يافت:

مردم تمامي ملل و نحل اس�لامي در بهرهبرداري از آن نسبت به هم برابر هستند؛ازاينرو حداقل به رهمندي شيعيا ِن مقيم عربستان ،در قالب مشترکات عمومي ،اثبات
ميشود.
اشتراکات عامه را حکومت نميتواند به اقطاع بدهد؛ يعني امتياز بهرهبرداري از آن رابه شخص خاصي اعطا کند؛ زيرا هم ه افراد نسبت به آن مساوي هستند و دادن امتياز
به کس��ي ،ديگران را از آن محروم ميکند (فخرالمحققين ،1387 ،ص237؛ صاحب
جواهر ،1367 ،ص)103؛ چون خدا اين مکانها را به «اشتراک» گذاشته است.ابعادي
از ماهيت فقهي مد نظر براي قبرستان بقيع ،در برخي مناطق حقوق بينالملل نيز وجود
دارد؛ از جمله خصايص زير در «ميراث مشترک بشريت»:
به هيچ روي (اعم از عمومي ،خصوصي ،ملي و )...قابل تخصيص و تملک نيستو به لحاظ حقوقي ،توس��ط هيچ کس مورد ادعا قرار نميگيرد و تنها توسط جامعه
بينالمللي اداره ميشـ�ود .در اين صورت تمام��ي افراد ميتوانند از حق خود براي
بهرهبرداري استفاده کنند؛ مشروط به اينکه به واسطه استفاده از حق خود ،مزاحمتي
براي افراد ديگر به وجود نيايد.
همه دولتها در مديريت ناحيه بينالمللي ،س��هيم و شريک هستند و دولتها ،بهعنوان نماينده بش��ريت ،در اين فرآيند حقوق��ي نقش ايفا ميکنند (اصل همکاري
بينالمللي).

منافع اقتصادي حاصله از اين مناطق نيز به صورت بينالمللي تقســيم ميش��وند.()p77 ,1996 ,Linklater

بنابراين در مقابلِ ديدگاه حاکميت انحصاري دولت بر منابع موجود در سرزمين

(حاکميت سرزميني) ،ميتوان از مبناي فراوستفاليايي و تعميم نظريه ميراث مشترک

بشريت بر قبرستان بقيع حمايت کرد؛ ولي مفهوم بشريت و سعه آن ميتواند چالش
فقهي تســلط کفار بر مظاهر اســامي را به ذهن متبادر بســازد و اين نظريه را به
چالش بکشاند .گرچه تحقق پديده «مناطق مشترک بينالمللي» ـ که با توافق دو يا

اشتراکي اين منطقه) ،ولي پيگيري حقوقي قالب «منطقه بينالمللي» در آينده توسط
مســلمانان نيز -که توسط يک ســازمان بينالمللي اعالم ميشود و معموالً موقت
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چند دولت ايجاد ميشود ـ در خصوص قبرستان بقيع ميسور نيست (به دليل ذات

است -ميتواند تأکيدي بر زمينه اشتراکي قبرستان بقيع باشد.

انگاشــت اين منطقه به عنوان منطقه مشترک ،و مشــکالت فني و حقوقي اين

توضيح اينکه مطابق ماده  2عهدنامه  2003يونسکو در خصوص حراست از ميراث
فرهنگي غير مادي ،بناها و مقبرههــاي تاريخي و اماکن مقدس از مصاديق ميراث

فرهنگي است.

بقيع ،به عنوان يکي از اساســيترين ارکان تحکيم هويت ديني ،نشــانگر فکر و 133

انديشــه و باورها و اعتقادات است .در ســاحت نظام حقوقي بينالملل ،صيانت و

حفاظت از ميراث فرهنگي نهتنها مسئلهاي است که به دولت محل آن ميراث ارتباط
مييابــد ،بلکه چنين ميراثي براي تمام خلقهاي جهان از اهميت وااليي برخوردار

است و مســتحق حمايت بينالمللي است( .نژنديمنش و الياسي1389 ،؛ ابن شبه
نميري1410 ،ق ،ص )532لذا خســارت به امــوال فرهنگي متعلق به هر قومي ،به

منزله خســارت به ميراث مشترک بشــريت خواهد بود؛ زيرا هر قومي در ساختار

فرهنگ گيتي دخيل است))www. unesdo. unesco. Org .
خاطرات مشترک گروهي و تعلق آن به بقيع ،ماهيت حقوق در اين منطقه را در

زيارت بقيع؛ مطالعه عملکرد کشور عربستان در پرتو نظام بينالمللي حقوق بشر

134

زمره حقوق جمعي و همبستگي قرار ميدهد .ويژگي اساسي اين حقوق اين است
که صرف ًا با تالش همه عوامل اجتماعي ـ يعني افراد ،دولتها ،انجمنهاي عمومي
و خصوصي و جامعه بينالمللي ـ تحقق مييابند )p98 ,1977 ,Vasak( .البته اين
بدان معنا نخواهد بود که شــرط اعمال اين حقوق ،لزوم توافق ارادههاي جمعي يا

لزوم بهرهمندي بالفعل مشترک باشد؛ بلکه به معناي بُعد جمعي و اجتماعي حقها
در اين منطقه اســت .از نظر داينستين ،هر گروهي از مردم (موضوع جمعي) براي
اينکه از حقوق بشر برخوردار شوند ،بايد دو عنصر داشته باشند:

1.عنصر عيني :يعني بايد يک گروه قومي يا نژادي داراي تاريخ مشترک وجود داشته باشد.
2.عنص��ر ذهني :يعني وجود يــک ارتباط قومي يا نژادي از نظــر تاريخي به تنهايي کفايت
نميکند؛ بلکه الزم است که عادات و رسوم قومي يا يک حالت ذهني در زمان حاضر
وجود داشته باشد)p104 ,1976 ,Dinstein( .

بنابراين مراد از جمعي بودن ،اين است که افرادي که داخل در محدوده اعتقادي

ديــن قرار دارند ،در بهرهگيــري از اين منطقه ،نفع مشــترک دارند (حق بر منافع
جمعي) .بقيع ،اهميتي فرانســلي براي شيعيان دارد؛ ازاينرو حق بر اين زمين ،حق

جمعي معتقدان است ،نه حق افراد معتقد .حال آنکه در غير اين زمين ،حق مالکيت
بــر زمين ،معموالً زير عنوان حق فردي آورده ميشــود؛ چراکه در رويکرد حق به
قبرستان بقيع ،حق در حکم «زندگي با» است تا «تملک بر» آن.

حقوق زائران بقيع در پرتو حقوق بينالملل گردشگري و عملکرد عربستان

با وجود فقدان سندي مســتقل دال بر حق گردشگري ،برخي از اسناد به اشعار

يــا به صراحت ،چنين حقي را مقرر کردهانــد؛ چنانکه در ماده  13اعالميه جهاني

حقوق بشــر مقرر شــده است« :هر کس حق دارد هر کشــوري و از جمله کشور

خود را ترک کند يا به کشــور خود بازگردد» .بند الف ماده  21حقوق بشر اسالمي

قاهره نيز بيان ميدارد« :هر انساني حق دارد که آزادانه از محلي به محل ديگر منتقل
شــود و محل اقامت خود را در شهرها و کشورهاي اســامي يا خارج از آنها در

موقع ضرورت انتخاب کند» .گرچه عربستان به ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي نپيوسته است ،ولي داللتهاي حقوق گردشگري در اين سند

(در ماده  7ميثاق) و نيز برخي اســناد غير الزامآور پشتوانه تفسير توسعهگرايانه اين

مــاده ميتواند ترديدها در عرفي بودن اين حق و الزامات آن را از بين ببرد .اعالميه
را در «ارتقاي کيفيت زندگي» و «صلح و تفاهم بينالمللي» مطرح ميسازد .برابر اين
سند ،تمهيد منابع توريسم به عنوان ميراث بشريت ،امري است که گنجاندن آن در

قوانين و مقررات ،از کشورها خواسته ميشود.

آن بر تشويق و توسعه گردشــگري به منظور احترام و رعايت جهاني حقوق بشر
و آزاديهاي اساســي براي همگان ،بدون تبعيض از حيث نژاد ،جنســيت ،زبان يا

دين اشــاره شده است .ماده  10پيشنويس کنوانسيون اخالق گردشگري و ماده 7
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از ديگر اسناد حق گردشگري ،اساسنامه سازمان گردشگري جهاني است که در
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مانيل در مورد گردشــگري جهاني( )1980نيز با تأکيد بر حق گردشگري ،نقش آن

کد جهاني اخالق گردشــگري نيز به حق بر گردشگري تصريح کردهاند .همچنين 135

ســازمان جهاني جهانگردي در مورد حق گردشگري در معناي عام آن ،اطالعيهها

و قطعنامههاي متعدد ديگري نيز صادر کرده اســت؛ از جمله سند مانيل (،)1980
قطعنامــه اکتبر  1993در بالي اندونزي و بيانيه  2000صلح از طريق جهانگردي در
امان (پايتخت اردن).

گرچه در اين اســناد به مفهوم حقهاي گردشــگري و نيز ماهيت آن اشــارهاي

نشــده است ،ولي حقوق بشر حاکم بر گردشگري ،حقهايي هستند که گردشگر در

هويت گردشگر و پيش از آن به مثابه موجود زيستي ،از آنها برخوردار است؛ يعني

مجموعهاي از ارزشها ،مفاهيم ،اسناد و سازوکارها که موضوعشان حمايت از مقام
زيارت بقيع؛ مطالعه عملکرد کشور عربستان در پرتو نظام بينالمللي حقوق بشر

و کرامت انساني گردشگر اســت( .قائمي و آقايينژاد ،1396 ،ج ،1ص )40رابطه

تعلق ميان اين حقوق و گردشــگر ،يا تمتع از اين حقوق نهتنها در ذات گردشــگر
نهفته ،بلکه الزمه زيست وي به عنوان گردشگر است.

هرچند حق زيارت ،فاقد «مقرره مســتقل رســمي» در اســناد بينالمللي است،

ولي بررســي عملکرد کشــورها ـ هم در زمينه ملي و هم بينالمللي ـ نشان از نياز
مستمر به رسميت شناختن زيارت به عنوان يک بخش اساسي از حق آزادي انديشه
دارد؛ بــراي مثال :چين ،اگرچه برخي فعاليتهاي زيارتي را در قلمرو تحت كنترل

خود ،مجاز ميداند و به مســلمانان چين اجازه ميدهد كه براي زيارت به عربستان
بروند ،اما همچنين ســابقه عدم تحمل آزادي مذهب را نيز دارد 1.در پروندهاي نيز

دادگاه عالي هند ،به مصالحه ميان هاريجانيها ( )Harijansاز معابد هندو در پرونده

 Devaru v. State of Mysoreحکم کرد و عليه هندوها ،به جواز زيارت هاريجانيها

 136از معابد ،جز در «هنگام مقدسترين مراسم هندوها» حکم صادر کرد 2.البته برخي
کشــورها نيز گاهي سفرهاي زيارتي را محدود ،و حتي ممنوع ميکنند؛ براي نمونه
دادگاههــاي اياالت متحده به طور مســتمر در پروندههاي متعددي ،حق زيارت را

نقض کردهاند 3.پارلمان روسيه نيز پيشتر محدوديتهايي براي سفرهاي بينالمللي
1. See, e.g., Edward A. Gargan, Chinese Are Said to Restore Shaky Calm in Tibet, N.Y.
TIMES, Feb. 4, 1988, at A15.

 .2برای مشــاهده آرای قضايی مشــابه در خصوص حق بقای اماکن مذهبی و ممنوعيت تخريب نمادهای دينی در
هند؛ ر.ک:

Gargan, Hindu Militants, supra note 142, at A6. ,47.

3. . See, e.g., Wilson v. Block, 708 F.2d 735 (D.C. Cir. 1983); Sequoyah v. Tennessee Valley
Auth., 480 F. Supp. 608 (E.D. Tenn. 1979); see also Tiano v. Dillard Dep’t Stores, Inc.,
Nos. 96-16723, 96-16955, 1998 WL 117864.

زيارتي پيشنهاد کرده بود1.

با اينحال گرچه يک رويه عمومي و منسجم در خصوص زيارت وجود ندارد،

ولــي از آنجايي که براي تشــکيل قانون عرف ،نيازي به عملکرد جهاني نيســت،
خصوص ًا با توجه به الزام شرعي حج در جهان اسالم ،ميتوان به شکلگيري عرف

منطقهاي يا خاص ،بر وجود حقي به نام «حق زيارت» اســتناد کرد .اين واقعيت که
سفرهاي زيارتي در سراسر جهان در حال افزايش است ،احتماالً منجر به ادعاهاي

مکرر حقوق فــردي و تعهدات مربوطه دولتي ميشــود .همچنين برخي ،مذاکره
کشــورها بر سر ميزان سهميه اعزام به عربستان را فاقد داللت بر اثبات حقي به نام
حــال با وجود پذيرش حق زيارت در حقوق بينالملل عرفي ،احتماالً اين حق،

تاکنون به حد يک هنجار آمرانه ( )jus cogensنرســيده است؛ چرا که دولتها ـ به
گويي چنين هنجاري وجود ندارد .از همه قابل توجهتر ،وضع محدوديتهاي شديد

از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر ليبي و عراق است 2.اين محدوديتها

باعث شــد که بسياري از ساکنان آن کشــورها از حق زيارت محروم شوند .ديوان
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شکلي که بيان شد ـ و سازمانهاي بينالمللي گاهي اوقات رفتارهايي انجام دادهاند که
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حق زيارت يا نفي چنين حقي دانستهاند)p520 ,1998 ,Watson( .

بينالمللي دادگســتري نيز از هرگونه بررســي اعتبار اين مصوبات خودداري کرده
ال چنين اختياري را در خصوص ساير 137
اســت؛ درحاليکه اين ديوان بدون شک قب ً
مصوبات شورا اعمال کرده است .ازاينرو ،حق زيارت ،گرچه مباني ديني روشني

دارد ،ولي بايد در حقوق بينالملل ،آن را تحت قواعد حقوق بينالملل گردشگري
 .1ر.ک:

Proposed Law of the Russian Federation on Freedom of Conscience and Religious Belief,
art. 21, reprinted in Durham et al., supra note 79, at 58-59.
2. . See Lewis, supra note 138, at Al; Plane Flies to Jeddah, supra note 138; See also: Libya,

Iraq Stand Firm Against UN Sanctions, JANE’S DE. WKLY., Apr. 23, 1997, at 18, available in 1997 WL 8211622.

يا عرف منطقهاي يا اقتضائات حق آزادي بيان و دين به شمار آورد.
در چندين مورد ،سازمانهاي سازمان ملل متحد تشخيص دادهاند که حق آزادي

زيارت بقيع؛ مطالعه عملکرد کشور عربستان در پرتو نظام بينالمللي حقوق بشر

انديشه ،وجدان و دين شامل حق زيارتهاي مذهبي است .اولين نمونه اين شناخت،
در اظهارات آرکوت کريشناسوامي 1است .وي در خصوص حق زيارت ،اظهار کرد:
...حق زيارت ،فقط شــامل مســافرت در داخل يک کشور نميشود؛ بلکه سفر

زيارتي به يک کشــور خارجي را نيز شامل ميشود . ...ممنوعيت يا تحديد امکان
ورود و ترک گردشگر مذهبي ،نقض جدي حق فردي براي نشان دادن دين يا عقيده

خود است.

کريشناســوامي ســپس اين حق را به عنوان يک قاعده اساسي ،براي اطمينان از

دستيابي به اهداف ذکر شده در ماده  18اعالميه جهاني حقوق بشر ضروري دانست.
()p638 ,1993 ,Mason

قرائن متعددي در تاريخ و سيره مبني بر وجود اين قبيل مکانها به عنوان مقصد

گردشــگري وجود دارد .از ديدگاه ديني نيز مشروعيت حق گردشگري مذهبي در

 138قالب زيارت ائمه بقيع ،امري مســتحب مؤکد در اخبار متواتر اســت( .حر عاملي،
1410ق ،ج ،8ص )278همچنين از ديدگاه فقها نيز به عنوان امري اجماعي ،ضروري

مذهب يا ضروري دين تلقي شده اســت( .صاحب جواهر ،1367 ،ج ،20ص87؛
روحاني1412 ،ق ،ج ،12ص)245؛ چنانکه امام صادق ٧به نقل از اســماعيل بن

مهران فرموده است« :هرگاه يکي از شما حج بگزارد ،بايد حجش را به زيارت ما ختم
کند؛ زيرا اين از نشــانههاي تمام و کامل بودن حج است»( .شيخ صدوق1404 ،ق،
ج ،1ص )293اين اســتحباب از نظر ساير مذاهب اسالمي نيز در قالب گزارشات
متعددي نقل شــده است( .نووي ،بيتا ،ج ،8ص275؛ شرنباللي1947 ،م ،ص152؛

قسطالني1421 ،ق ،ج ،4ص318؛ الهروي1414 ،ق ،ج ،5ص )631البته ابنتيميه ـ
1 . Arcot Krishnaswami’s Study of Discrimination.

بنا بر حديث منقول ابوهريره 1ـ بر اين حق (چه در قالب مباح يا مستحب) خدشه
وارد کرده اســت؛ چرا که طبق اين حديث براي انجام کارهاي عبادي فقط به ســه

جا ميتوان سفر کرد و زيارت ائمه بقيع داخل در اين سه مورد نيست .در حالي که
در اين روايت مستثنامنه 2مسجد است و مسجد موضوعيت دارد و مدار حکم قرار

ميگيرد؛ نه امکنه و مشاهد ديگر .بنابراين ،محذوف و مورد نهي ،مطلق مکان نيست.
به هر روي چه حق زيارت را حقي مســتقر در عــرف منطقهاي بدانيم يا آنکه

از اقتضائات حق آزادي بيان و انديشــه به شــمار بياوريــم يا تحت عموم حقوق

بايد چنين گفت :حقها در سياق گردشگري ،هويتي از نوع حق-ادعا در تقسيمبندي
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(به عنوان دولت مقصد گردشگري :عربستان) داراى تکليفى استبه اينکه بگذارد
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گردشگران قرار دهيم ،در خصوص ماهيت اين حق و نسبت آن با دولت (عربستان)
هوفلدي حق دارند؛ چون اين حقها ،ادعاي نسبت به غير هستند .در مقابل ،وظيفه

غير در اجراي اينگونه حقها نمايان ميشــود؛ به عبارت ديگر الزمه حق  -ادعا،

وجود وظيفهاي در طرف مقابل اســت( .سيدفاطمي ،1393 ،ص )42در واقع «ب»
«الف» (گردشــگر -زائر) کارى را انجام دهد؛ به نحوى که «الف» ادعايى عليه «ب»
(دولت عربســتان) خواهد داشت که تکليف مزبور را نقض نکند (تالزم حق يک
طرف با تکليف طرف مقابل) .بنابراين چنين نيست که حقوق زائران ،بدون اقتضاي
تکليف براي «ب» باشد (حق-آزادي).

با اين توضيحات ،مصاديق متعدد حقهاي زائران بقيع مورد مطالعه قرار ميگيرد.
 .1حق بر کرامت و منزلت

حــق کرامت ،بيارتباط با کرامتهاي خــاص و فضائل روحى و معنوى كه به
تشد الرحال اال الی ثالثة مساجد :مسجدی هذا و مسجدالحرام و مسجد االقصی»...؛ «بار سفر بسته نمیشود،
« .1ال ّ
مگر به سه مسجد :مسجد من و مسجدالحرام و مسجداالقصی( .»...مسلم بن حجاج ،1392 ،ج ،4ص)126
( .2محذوف در این استثنای مفرغ :الی المسجد).
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عدهاى اختصاص دارد ،است و به جنس بشر اختصاص يافته است .بنابراين به هيچ

روي بر اساس مباني عقيدتي يا هر اساس ديگري ،قابل نقض و فروکاهش نخواهد
زيارت بقيع؛ مطالعه عملکرد کشور عربستان در پرتو نظام بينالمللي حقوق بشر

بود .در واقع اين حق به «گردشگر بما هو انسان» عنايت دارد و نه «گردشگر بما هو

مؤمن» و مقيد به قيود کرامت ملکوتي يا وحدانيت بر طبق مباني وهابيت .همچنين

در منظومه حقهايي که براي زائران ترســيم ميشود ،کرامت جزو حقوق غير قابل
اسقاط و غير قابل سقوط است( .انصاري1415 ،ق ،ج ،3ص )9منزلت زائر ،در امور

متعددي از زيارت بقيع ميتواند نشــان داده شود؛ از جمله ممنوعيت تکفير زائران
شيعه و سني يا ديگر گردشگران ديني از ساير اديان و ممنوعيت توهين و رفتار دور
از شأن با زائران.

در رويه دولت عربســتان ،گزارشــات متعددي از نقض حق کرامت زائران قابل

پيگيري اســت؛ از جمله :پخش کتب توهينآميز به زبان فارسي در مورد اهل بيت و

نيز توهين به مهدويت و مراجع تقليد ،يورش به درون جمعيت زنان زائر و اجبار آنان

به بســتن زيارتنامهها ،خاموش کردن تلفنهاي همراه و خروج ،حمله عناصر امر به

 140معروف سعودي به زنان زائر و کشتن چهار تن از شيعيان در فوريه سال  ،2009توهين
به زائران و متهم کردن آنان به کفر و شرک 1.نمونه ديگر اين گزارشات ،حمله نيروهاي
امنيتي به يک زائر شيعه پانزده ساله و نيز کشته شدن يک روحاني با ضربات چاقو بين

 20تا  24فوريه  2009است)www.hr.com/Saudi Arabia Shia Equally, 2/9/2009( .

 .2حق بر دريافت رفتارهاي برابر و ممنوعيت رفتار تبعيضآميز

گرچه شناســايي انجام زيارت در زيارتگاههاي مذهبي به عنوان يک حق ،خود

براي جلوگيري از بروز تبعيض اســت ( ،)Mason, 1993, p12ولي زائر و مقصد او
همچنان در معرض رفتارهاي تبعيضآميز قرار دارد .در اين خصوص دو مطلب در

1. See: “Saudi religious police accused of beating pilgrims”. Middle east Online. August 7,
2007. Archived from the original on 2007-09-28. Retrieved 2007-08-21.

رويه دولت عربستان مشهود است :مورد نخست رفتار تبعيضآميز ميان آثار باستاني
و آثار تاريخي ديني ،از جمله قبرستان بقيع ،است .درحاليکه آثار باستاني متعلق به

يهود ،در اين سرزمين تخريب نشده و در دسترس است ،ولي اثر تاريخي و زيارتي

بقيع تخريب شــده و در خصوص دسترسي به مکان نيز محدوديتهايي از جمله
ساعات محدود زيارت و نيز تکاليف متعددي وجود دارد که از زائر ،انتظار رعايت

ِ
آزادي محــدود در زيارت برخي قبور و ممنوعيت کامل
آنهــا را دارند .تبعيض در

زيــارت قبور ديگر ،از جمله زيارت قبر حضرت امالبنين ،3نيز از ديگر رفتارهاي
ناقض حقوق گردشگران است.

نکتــه دوم در مورد دسترســي زنــان و زيارت زنان زائر اســت .ماده  3ميثاق

پژوهشنامه حج و زيارت

سوفياي سازمان جهاني توريســم نيز (مصوب ششمين مجمع عمومي سازمان در
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بينالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي نيز مقرر ميدارد« :کشورهاي طرف
اين ميثاق متعهد ميشــوند که تســاوي حقوق مردان و زنان را در استفاده از کليه
حقــوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مقرر در اين ميثاق تأمين نمايند» .در ســند
صوفيه بلغارستان) ،احترام به تســاوي مرد و زن گردشگر ،مورد تأکيد قرار گرفته

است.

مباني حقوق بشر گردشگري ،هرگونه تبعيض در دسترسي به اماکن گردشگري

را به دليل جنســيت ،ممنوع اعالم کرده است .سياق اقوال علما عدم جواز اجماعي 141

قول غير جايز (براي مثال ،حزن و فرياد و امثال آن) يا عمل غير جايز (نظير تضييع
حق همسر يا وجود تبرج و اظهار فواحش) در زيارت است؛ اما در صورتي که اين
اقوال و افعال غير جايز در رفتار زائران زن نباشد ،در اين خصوص ميان دانشمندان

مذاهب فقهي اهل سنت ،سه قول وجود دارد:

1ـ اباحــه زيارت زنان کــه مقتضاي مذهب حنفي (ابن نجيــم1413 ،ق ،ج،2

ص210؛ ابن عابدين ،1399 ،ج ،2ص242؛ شــرنباللي1411 ،ق ،ص ،)568مالکي

(نمري1413 ،ق ،ص77؛ حطاب1412 ،ق ،ج ،2ص ،)237برخي از شافعي (نووي،

بيتــا ،ج ،5ص285؛ الرملي1414 ،ق ،ج ،3ص ،)37حنابله (خرقي1406 ،ق ،ج،3
زيارت بقيع؛ مطالعه عملکرد کشور عربستان در پرتو نظام بينالمللي حقوق بشر
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ص523؛ المرداوري ،بيتا ،ج ،2ص561؛ المقدسي ،بيتا ،ج ،2ص )299و ظاهريه

(ابن حزم ،بيتا ،ج ،5ص )160است.

2ـ کراهت تنزيهي زيارت زنان که قول حنفي (ابن عابدين ،1399 ،ج ،2ص،)242

مالکي (النمري1413 ،ق ،ص ،)87جمهور شــافعي (النووي ،بيتا ،ج ،5ص585؛

خطيب شربيني1415 ،ق ،ج ،2ص )57و روايتي در حنبلي (الخرقي1406 ،ق ،ج،3
ص523؛ المقدسي ،بيتا ،ج ،2ص299؛ المرداوري ،بيتا ،ج ،2ص )561است.

3ـ حرمت زيارت قبور توســط زنان که قولي شاذ در مذهب حنفي (شرنباللي،

1411ق ،ص568؛ ابن عابدين ،1399 ،ج ،2ص ،)242مالکي (حطاب1412 ،ق ،ج،2

ص ،)237شــافعي و مختار ابن تيميه (العاصمي ،1396 ،ج ،24ص344؛ الدمشقي،

بيتا ،ص ،)93ابن قيم (ابن قيم جوزيه ،بيتا ،ج ،9ص )59و محمد بن عبدالوهاب
و افراد بعد از اوست( .آل الشيخ ،بيتا ،ص)344

با تحليل مباني حق گردشــگري مذهبي زنان در فقه نيز ممنوعانگاشتن زنان از

زيارت بقيع ،امري شــاذ ،و مقبول وهابيت اســت .افزون بر اين ،استناد به کراهت

يا حرمت خودانگاشــت ،نميتواند پشــتوانهاي براي محروميت حق بشــريت يا
اقليتهاي ديني نسبت به هويت و ميراث فرهنگي متعلق به خود قرار گيرد .توجه
به انگارههاي اشــتراک در حق و تکليف در آيات قرآن ـ از جمله آيه شــريفه 97

َ ْ َ َ
ً ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ ٌ َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ً
ِ
ســوره نحل که ميفرمايد{ :من ع ِمل
ــر أو أنىث و هو مؤمِن فلنحيِينه حياة
صالا مِن ذك ٍ
َ ِّ َ ً َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ
ُ ََْ ُ َ
ون} ـ نيز تفاوت زن و مرد گردشگر در
س
طيبة و لج ِزينهم أجرهم بِأح
ــن ما اكنوا يعمل
ِ

برخورداري از حق زيارت را منوط به وجود دليلي راســخ ـ که فقدان آن ثابت شد

ـ ميکند .افزون بر اينها ،در منابع حديثي شيعه ،بابي تحت عنوان «استحباب زيارة

النساء الحسين ٧و سائر االئمة :و لو من سفر بعيد» (حر عاملي1409 ،ق ،ج،14

ص )436وجود دارد که وفق آنها ،سفر زيارتي زنان جايز ،و بلکه مستحب است.
همچنانکه به نظر ميرســد ،انگاشــتن حرم در قالب حقوقي «ميراث مشترک

انساني» و توجه اديان مختلف يهود ،مسيحي و اسالمي به اين قبرستان تاريخي-که
خود ناشــي از وجود مراقد بزرگان اين سه دين است -اقتضائات متعددي دارد که

برخــي از آنها به منع رفتار تبعيضآميز رهمينمايــد؛ از جمله :غير قابل تخصيص

بودن ،تقسيم منصفانه منافع ،نفع بشريت ،مديريت بينالمللي و استفاده صلحآميز.
 .3حق دسترسي به اطالعات

از ميراث فرهنگي و طبيعي در کنوانسيون  ،1972بر عهده دولتهاست .در مقابل ،از

حقوق گردشگران مذهبي و ديني ،حق دسترسي به اطالعات مربوط به اماکن مقدس

به اطالعات ضروري ،مسئله «کتابت بر روي قبور» است .فتواي مشهور علماي اهل
سنت اين است که سيره متشرعه در شرق و غرب عالم بر اين مستقر است که بر قبور

آنها نوشــتهاي وجود دارد (حطاب1412 ،ق )246 ،و ابن ناجي نيز جواز اين اقدام را
اجماعي دانســته است( .همان) در الخزانه نيز آمده است که اشکالي ندارد روي قبر،

سنگي نهاده شود و چيزي بر روي آن نوشته شود (شيخيزاده ،بيتا ،ج ،1ص )187تا

ـ همانطور که شيخ عبدالغني الميداني نوشته است ـ اثر قبر از بين نرود و مورد اهانت
واقع نشــود( .الميداني ،1376 ،ج ،1ص )132ابن شبه نيز از محمد بن يحيي روايت

کرده است که گفت« :قبر ام سلمه در بقيع است .محمد بن زيد بن علي در حالي که

زمين را ميکند ،وقتي هشت ذرع پايين رفت ،سنگشکسته نوشتهاي را يافت که بر

رويش نوشته بود :ام سلمه زوجالنبي .از همينجا فهميد قبر ام سلمه آنجاست و دوباره
سنگ قبر را در همان مکان مستقر کرد»( .امين ،1374 ،ص)410
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و قبــور واقع در قبرســتان تاريخي بقيع و نيز اطالعات مربوط بــه ابدان مدفون در
آنجاست؛ خصوص ًا نسبت به مزار مطهر ائمه بقيع .از ظرفيتهاي تحقق حق دسترسي
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وظيفه شناساندن ميراث فرهنگي واقع در قلمرو ،بنا بر ماده  4کنوانسيون حفاظت
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 .4حق بازتاب ذهني مثبت از مقصد گردشگري

رضايت گردشــگر ،يک حق حاکم و غايي ،و نيز عامل ســنجش توفيق مقصد
زيارت بقيع؛ مطالعه عملکرد کشور عربستان در پرتو نظام بينالمللي حقوق بشر
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گردشــگري در رعايت حقوق گردشــگران اســت )Song, 2012, p460( .کارنامه
دولت عربســتان در خصوص اين حــق ،نتيجه مثبتي ندارد؛ زيــرا بازتاب ذهني
مثبت (رضايت) زائران ،متأثر از احساســات و ادراک کلي آنها از يک مقصد است
()Crompton, 1993, p476

و فاصله رواني ادراکشــدهاي توسط زائران ميان آنها و

مردم مقصد گردشگري (( )Sousa, 2011, p222عربستان)وجود دارد؛ به تعبير ديگر
گرچه هدف از تمامي حقهاي ديگر ،رضايت گردشگر است ،ولي عربستان نتوانسته
چنين تصويري در ذهن زائران به وجودآورد .برخالف نوشتههاي به تحرير آمده در

خصوص گردشگران عربستان که بر قوانين سختگيرانه پوشش زنان تأکيد کردهاند1،

در حقيقت پادشاهي عربستان هنوز نتوانسته است اعتماد زائران بالقوه بينالمللي را
جلب کند و برداشت آنان را از خود در مورد مسائل امنيتي ،حقوق بشر و برخورد
برابر يا حتي يک سيستم حقوقي سختگير تغيير دهد .اين در حالي است که توسعه
گردشــگري و اعمال سياست تسهيل در خصوص زائران ميتواند تغيير چهره اين
کشــور به عنوان ناقض حقوق بشر در عرصه بينالمللي را در پي داشته باشد .ولي

همچنان اين رويه ادامه دارد؛ 2تا حدي که کميسيون بينالمللي آزادي مذهب اياالت
متحده ( )USCIRFدر گزارش سال  2019خود ،از عربستان سعودي به عنوان يکي
از بدترين ناقضان آزادي مذهبي در جهان نام برد3.

1. See: https://www.responsibletravel.com/holidays/saudi-arabia/travel-guide/ responsibletourism
2. See: https://www.thelondonglobalist.org/tourism-the-veil-for-the-worst-human-rightsrecords-in-the-middle-east/
3. “USCIRF Releases 2019 Annual Report and Recommendations for World’s Most Egregious Violators of Religious Freedom”. USCIRF. Retrieved 29 April 2019.

در توضيح اين حق بايد گفت که رويکردهاي متعددي در ادبيات گردشگري ،در

خصوص «تصوير مقصد» انجام شده است؛ مانند :رويکرد پيوستار سه بعدي (ابعاد
کارکردي-روانشناختي ،استثنايي بودن ،کلي-جزئي بودن) و رويکرد سه خصلتي.

منظــور از خصوصيات کارکردي ،ابعاد ملموس مقصــد ،و منظور از خصوصيات

روانشناختي ،ابعاد ناملموس مقصد در تصوير ذهني افراد از مقصد است .ويژگيهايي
که به مقصدي خاص اختصاص دارد و بخشــي از تصوير ذهني آن منطقه را شکل

ميدهد ،بيانگر ويژگيهاي استثنايي است .همچنين ابعادي مثل خدمات ارائه شده،
به جزئيات تصوير مقصد اشــاره دارد و فضــاي مقصد يا خصوصيات فيزيکي آن
رويکرد سه خصلتي نيز بيانگر آن است که تصوير مقصد از سه عنصر شناختي،

احساسي و علي تشکيل شده است .جزء شناختي ،تصوير مقصد ،دانش و باورهاي
مطلوب يا خنثا درباره مقصدي معين است .عنصر علي نيز بيانگر عکسالعملهاي

رفتاري فرد در رابطه با مقصد است)Stepchenkova, 2009, p15( .

رضايــت زائر ،به عنــوان يک حق که تعهد دولت را در بر خواهد داشــت ،در

تمامي ابعاد ،در خصوص قبرســتان بقيع قابل تحليل اســت .نقص خدمات ارائه
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فرد درباره مقصدي خاص اســت .عنصر احساســي بيانگر احساسات نامطلوب/
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بيانگر ابعاد کلي تصوير مقصد است)An, 2010, p166( .

شــده ،تبعيضهاي ميان زائــران ،توهين به اهل بيت و نبود مزاري در شــأن ائمه 145

بقيع ،ممنوعيت زيارت برخي قبور ،ممنوعيت تعزيه و مناسک عبادي و ...تصويري
نامناسب از مديريت گردشــگري بقيع را در ذهن زائر شکل ميدهد .برخي ديگر

تحليل رضايت گردشگر را ناشــي از دو دسته عوامل محرک (بُعد فيزيکي مقصد

و تجربه قبلي زائر) و عوامل شــخصي (خصوصيتهاي اجتماعي و روانشناختي)
دانستهاند )Baloglu, 1999, p878( .در اين زمينه نيز نقض حقهاي پيشايند و پيشگفته

ت تأثير
در اين نوشــته ،حس تعلق زائر به مقصد گردشــگري و رضايت او را تح 

قرار ميدهد .لذا درحاليکه ويژگي فرهنگي قبرســتان بقيع ميتواند بر شکلگيري
احساس تعلق به مقصد گردشگري تأثير عمدهاي داشته باشد (،)Kyle, 2004, p209

زيارت بقيع؛ مطالعه عملکرد کشور عربستان در پرتو نظام بينالمللي حقوق بشر
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رويه موجود تأثيري واژگونه بر زائر دارد.

عليرغم نقض حق گردشگر ،ارتباط احساسي و عاطفي قوي گردشگر با مقصد

(بقيع) حفظ ميشــود؛ ولي احســاس تعلق کارکردي او ،ناشي از کارآمدي مقصد
گردشگري و رعايت حقوق او و رضايت پيشايند اوست.

 .5حق بروز ويژگيها و هويت تمدني

اعالميه جهاني حقوق بشر ،ميثاقها و ســاير اسناد بينالمللي حقوق بشر ،حق

دسترســي به ميراث فرهنگــي را به عنوان مصداقي از حقوق فرهنگ دانســتهاند.
قبرســتان بقيع نيز از جمله ميراث ديني و هويت تمدني است .در اسناد بينالمللي
حقوق بشــري ،تعريف واضحي از فرهنگ ،هويت يــا حق برخورداري از هويت
وجود ندارد .با اين وجود اين اســناد در کنار عنصر «مســاوات» و «عدم تبعيض»،

حفظ هويت را به عنوان ســنگبناي اصلي سيســتم حمايت از حقوق اقليتهاي
گردشگر مورد توجه قرار دادهاند .گردشگران گروههاي مذهبي بايد در همه زمينهها
از شــرايط کام ً
ال مســاوي با ديگر مليتها و اديان داخل کشور برخوردار باشند.

ديگر آنکه ميبايســت براي اعضا ،ابزار و زمينه مناسب جهت حفاظت از سنتها
و ويژگيهــاي هويتي فراهــم آيد .اهميت اين حق در ابتــداي کد جهاني اخالق
گردشگري چنين تأکيد شــده اســت« :ارزشهاي اخالقي متعارف در خصوص
مذاهب ،باورهاي فلســفي و اخالقي و ...بايد شناسايي و محترم شمرده شوند» .بند

( )Fماده  13اعالميه سوفيا نيز «انجام مسائل ديني و استفاده از امکانات موجود براي
آن» را در زمره حقوق گردشــگر اعالم کرده است .ماده  27ميثاق بينالمللي حقوق

مدني و سياسي نيز بر جواز «بهرهمندي جمعي اقليتها از فرهنگ خود» تأکيد کرده

است .حتي کميته حقوق بشــر در نظر تفسيري شماره  23خود پيرامون اين ماده،

ضرورت اقدامات ايجابي يک دولت در راســتاي تحقق اين حق را در برخي موارد

ضروري دانســته اســت .همچنين اعالميه حقوق افراد وابسته به اقليتهاي ملي،
نژادي ،مذهبي و زباني در زمينه حمايت از هويت فرهنگي اقليتها در ماده  4تاکيد

ميکند« :دولتها ميبايســت شرايط مناسبي را ايجاد نمايند تا در آن شرايط ،افراد

متعلق به گروههاي اقليت بتوانند ويژگيهاي هويتي خود را بروز دهند و فرهنگ،
زبان ،مذهب ،سنتها و رسوم خود را ارتقا دهند».

از منظــر ديني نيز بروز ويژگيهاي هويت تمدني ،در زمره تعظيم شــعائر قرار
َ ِّ

َ

َ َّ

َْ

ُْ ُ

َ َ ْ ُ ْ
ْ َ
َ
ــوب} (حج )32 :توصيه
دارد کــه در آيه {و من يعظم شــعائ ِر اهللِ فإِنها مِن تقوى القل ِ

ص)157

 .6آزادي ورود و خروج به مناطق گردشگري

درحاليکه شيعيان عربستان و نيز زائران ديگر کشورها با محدوديت يا ممنوعيت

غير اعالنشدة ورود به بقيع مواجه ميشوند ،در حقوق بينالملل گردشگري ،آزادي
ورود و خروج ،مبتني بر حق طبيعي عام در حيات اجتماعي است که نيازمند شرع

و قانون نيز نخواهد بود (العبيد و عبداهلل1424 ،ق ،ص)223؛ چنانکه ماده هشــتم
کد جهاني اخالق گردشــگري مقرر ميدارد« :گردشگران و بازديدکنندگان بايد در

تمکين از قانون بينالمللي و قانونگذاري ملي ،از آزادي حرکت در داخل کشورشان
و از ايالتي به ايالت ديگر بهره ببرند .البته در اين نظم ،آزادي رفتوآمد ممکن است

به داليلي چون امنيت ،نظم و بهداشت عمومي به طور موقت محدود يا سلب شود

(نخلــه1999 ،م ،ص)175؛ ولي اعمــال محدوديتهاي زائد ،دائمي و فاقد توجيه
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محدود ندانست ه و زيارتگاه را نيز داخل در آن دانستهاند( .سبزواري1413 ،ق ،ج،19

پژوهشنامه حج و زيارت

َ
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جد اهللِ
شــده است .از سويي برخي از فقها با استناد به آيه {و من أظلم مِمن منع مسا ِ
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ذاب َعظ ٌ
يم} (بقره ،)115 :شعائر الهي را به مساجد اصطالحي
خِــزي و لهم ِف الخِرة ِ ع
ِ
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منطقي ،محمل حقوقي ندارد.
زيارت بقيع؛ مطالعه عملکرد کشور عربستان در پرتو نظام بينالمللي حقوق بشر

در نهايت الزم به ذکر است که در خصوص حق دادخواهي ،به عنوان حقي رويهاي
و جبراني براي حقهاي مطرح شده ،جز در دو کشور (تايلند و ابوظبي امارات متحده)
دادگاهي به نام دادگاه گردشــگري پيشبيني نشده است ()Stapleton,2015,107؛1
ازاينرو در زمينه احقاق حقوق زائران در سطح بينالمللي و نيز در عربستان ،رويه
قضايي قابل توجهي وجود ندارد.
نتيجهگيري

با توجه به آنچه در توصيف و تحليلهاي نگاشــته پيشــايند گذشت ،ميتوان
راهبرد اساســي اين نوشــته را ضرورت پيگيري حقوقي دولتهاي مسلمان مبني
بر اعالم ســرزمين بقيع به عنوان منطقه بينالمللي دانست .اين راهبرد ،پيشتر در
هويت فقهي مساجد و مشاهد نهفته هست .پس از اين ،ماهيت اشتراک بشريت در
اين منطقه نيز با وجود احتياط ،قابل دفاع اســت و ميتوان حقوق معتقدان به اين
ميراث را نوعي حقوق جمعي و همبستگي دانست که تعلق خاطر جمعي و هويت
 148ايشان به آن بسته است .وفق اين ماهيت ميتوان به طراحي نظام وظايف دولتهاي
مسلمانان و نيز دولت عربستان در قبال زائران پرداخت .بر اين اساس گرچه مستند
به آمار و گزارشها نميتوان سابقه قابل قبولي از عربستان نسبت به رعايت حقوق
گردشــگران در نظر گرفت ،ولي شناسايي اين حقوق نيز در فقدان اسناد خاص و
سازمانهاي حامي گردشگري مذهبي با اشکال مواجه نيست؛ چراکه مباني فقهي و
نيز ذات زيستي گردشگر ،محملي براي شناسايي حق حيات ،آزادي اظهار و انجام
مناســک زيارتي ،حق ابراز هويت تمدني ،حق برخــورداري از رفتار برابر و حق
دسترسي به اطالعات است.
1. See also: Syndicated, Special Court to Deal with Tourist Cases Launched. Abu Dhabi
World, Retrieved from last accessed 20 January, 2019. See also, Trade Arabia, "Tourist
Court and Prosecution Launched in Abu Dhabi" in Trade Arabia, last accessed 20 January, 2019.
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