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فرهنگنامۀزیارت
جواد محدثی
(بخش سوم)

در اين نوشته ،به مجموعۀ الفاظ ،اصطالحات و تعابيري که به نوعي
به زيارت و زيارتگاهها مربوط است ،اشاره میشود .در فرهنگنامۀ
زيارت موضوعاتي که به حرمين شريفين ،عتبات عاليات و ساير حرمها
و زيارتگاهها اختصاص دارد ،مطرح میشود .آشنايي با اين مفاهيم،
بر معرفت ديني زائران ميافزايد و به درونمايۀ بيشتري از اين سنت
ديني راه ميبرد.
باالي سر و پايين پا

ايــن اصطالح به کيفيت قرار گرفتن بدن ّ
مطهر اوليــاي دين در قبر و جايگاه آن مربوط
ميشود .وقتي پيکري دفن ميشود ،طبق حکم شرعي ،در داخل قبر به طرف راست بدن و
ميت به طرف مغرب و پاها به سمت
رو به قبله نهاده ميشود .در نيمکرۀ شمالي زمين ،سر ّ
مشرق قرار ميگيرد.
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رفتم به کربال به سر قبر هر شهيد
هر يک مزار و مرقدشان چهار گوشه داشت

ديدم که مرقد شهدا مشک و عنبر است
شش گوشه يک ضريح ،در آن هفت کشور است

پايين پاي قبر حسين ،قبر اکبر است.
پرسيدم از کسي سببش را ،به گريه گفت
در آداب زيارت آمده است که خواندن دو رکعت نماز زيارت مستحب است .اگر زيارت براي
پيغمبر 9است ،نماز را در روضۀ ّ
مطهر به جا آورند و اگر در حرم يکي از ائ ّمه 8است ،در
باالي ســر به جا آورند .عالمۀ مجلســي نماز زيارت و غير آن را در پشت سر و باالي سر
شدن
بهتر دانســته و به سرودۀ عالمۀ بحرالعلوم استناد کرده که به نزديک
به قبر و نماز خواندن در باالي سر اشاره دارد« :و آثِ ِر الصال َة
3
عند الرأس».
خواندن دو رکعت نماز
زيارت مستحب است .اگر زيارت
امام صادق 7به ابوحمزۀ ثمالي فرمود که نزد سر
ّ
4
براي پيغمبر 9است ،نماز را در روضۀ مطهر
آن حضرت دو رکعت نماز بگزار.
باني

به معنای بنا کننده و معمار يا تأمين کنندۀ مخارج
بناي يک حرم يا مســجد يا امامزاده و امثال آن
است .در اصطالح ،به کسي هم که مجالس عزاي
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به جا آورند و اگر در حرم يکي از ائ ّمه 8است،
در باالي سر به جا آورند .عالمۀ مجلسي نماز
زيارت و غير آن را در پشت سر و باالي سر بهتر
دانسته و به سرودۀ عالمۀ بحرالعلوم استناد
کرده که به نزديک شدن به قبر و نماز
خواندن در باالي سر اشاره دارد
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در حرمهاي ّ
مطهر امامان و امامزادگان ،يکي از آداب زيارت ،حضور در باالي سر يا پايين
خاص اســت .طرف باالي سر قبر امامان ،داراي فضيلت
پا و خواندن دعاها و زيارتهاي ّ
1
اســت و خواندن زيارت و نماز زيارت در آن محدوده ثواب بيشتري دارد .به همين سبب،
قسمت باالي سر حرم حضرت رضا 7اغلب شلوغ و پرازدحام است و بسياري در پي يافتن
جايي براي خواندن دو رکعت نماز ،يا زيارتنامهاند .مســجد باالسر نيز معمو ًال به مسجدي
گفته ميشود که در سمت باالي سر قبر امامان و امامزادگان در حرمها قرار دارد و نزديک
مرقد ّ
مطهر است.
مطهر حرم سيد الشهداء 7شش گوشه دارد؛ به اين سبب که حضرت علي اکبر7
ضريح ّ
در پايين پاي حضرت امام حسين 7دفن شده است .در يکي از سرودههاي عاشورايي چنين
آمده است:
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معصومين را برگزار ميکند يا عهدهدار هزينههاي اينگونه محافل است،
«باني مجلس و روضه» گفته ميشود .بسياري از عالقهمندان اهلبيت8
که ّ
تمکن مالي دارند ،باني ساختن و توسعه يک حرم يا زيارتگاه ميشوند
و از اين راه ،هم به ثواب ميرســند و هم نام خود را به عنوان خدمتگزار
آستان اوليا ِء اهلل ماندگار ميسازند.
بَست

مح ّوطهاي که جلوي مســاجد و حرمها قرار دارد و معمو ًال با زنجير بسته
شده و حالت حفاظت شــده دارد و پناهگاه به شمار ميرود .در حرمهاي
ّ
مطهر ،قسمتي از حرم و ايوان يا بخش ورودي به حرم را گويند که احترام
خاصي دارد و هر که وارد آن حريم شــود ،مثل اين است که به آستان آن
ّ
تعرض و تعقيب مصون است.
معصوم پناه آورده باشد و از ّ
دهخدا به نقل از «بهار عجم» آورده است:
بر دور مزارات حضرات ،به فاصلۀ يک کروه کمابيش از جهت منع در آمدن
د ّواب چوببست کنند و بر گنهکاري يا دادخواهي که در آن بست درآيد،
مقدسات به حمايت
کسي مزاحم حال او نميتواند شــد و خدمۀ مزارات ّ
دادخواه فراهم آمده ،داد او از بيدادگر ســتانند .پناهگاه و جايي که مردم به
مقصر در آن وارد شود،
آن پناه آورده،
متحصن شــوند .محوطهاي که اگر ّ
ّ
حکومت به او دست نمييابد؛ مثل مساجد و مزارهاي مقدفرهنگ
5
زیارت:

زائر با بوسيدن و
کشيدن دست به قبر و ضريح و
در و ديوار حرم ،خير و برکت ميجويد.
اين کار ،سنتي ديرينه است که ريشۀ ديني
دارد .در زمان پيامبر خدا 9مسلمانان آب
وضوي آن حضرت يا موي سر و صورت
ايشان را هنگام شانهکردن به قصد
تبرک برميداشتند.

در اطراف حرم حضرت رضا7
بســت باال خيابان
ِ
و بست پايين خيابان که به بست شيخ بهايي و
بست طبرسي معروف است از اين قبيل است.
بستنشــيني در حرمهاي ّ
مطهر رواج داشته
و علماي شــيعه در حرم حضرت عبدالعظيم
يا برخي حرمهاي ديگر بســت مينشستند و
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تعرض
به حکومت اعتراض ميکردند و روي آوردن به
ِ
بســت حرمها ،براي مصونيت از ّ
سالطين بوده است« .بست نشستن» به معناي پناهنده شدن در مشهد مقدسي يا عتبهاي
«تحصن»
از اعتاب عاليات يا خانۀ يکي از مجتهدان و علماي بزرگ است 6.به بستنشيني
ّ
هم گفته ميشود.
بُقعه

به معناي زمين گود ،قطعه زمين جدا شده ،بنا و ساختمان ،عمارت و خانه ،صومعه و زيارتگاه.
«بقيع» نيز از همين واژه گرفته شده و به همين معناست؛ چون قطعه زميني است که براي
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دفن اموات اختصاص يافته اســت .بقعه ،با قطعه زمين همجوارش
7
متفاوت است و شکل و هيئت ديگري دارد.
متبرکه» بــه زيارتگاهها و قبرهاي مقدس اولياي دين گفته
«بقاع ّ
ميشــود .در قرآن کريم به سرزميني که حضرت موسي 7در آن
مــورد خطاب الهي قرار گرفت« ،وادي ايمن در بقعۀ مبارکه» گفته
8
شده است.
بقيع

نام قبرستاني قديمي در شهر مدينه که مدفن و مزار چهار امام شيعه
(امام حســن مجتبي ،امام ســجاد ،امام باقر و امام صادق 8و قبر
عباس عموي پيامبر ،فاطمۀ بنت اســد ،همسران پيامبر ،عمههاي
رسول خدا 9و بسياري از صحابه ،علما و بزرگان در آنجاست .به
آن «بقيع الفرقد» نيز ميگفتند .قبور اين اولياء روزگاري قبه و بارگاه
داشته ،اما سالها پيش به دست و ّهابيها تخريب شده است.
بنابر نقل روايات شيعه و ســ ّني ،پيامبر خدا 9بارها به زيارت قبور
مدفونين در بقيع ميرفت و براي آنان دعا و اســتغفار ميکرد و اين
عمل حضرت رســول ،شاهد و مبناي مشروعيت زيارت قبور است؛
امري که وهابيهاي جاهل ،آن را مغاير با توحيد ميپندارند و زيارت قبور را شرک ميدانند!
وضع کنوني بقيع و قبور ويران شده امامان معصوم ،گواه مظلوميت اهلبيت 8و جفا به
خاندان عصمت است.
بيت

به معناي خانه است .در اصطالح ،به خانۀ خدا و بيت اهلل در مکه گفته ميشود و در قرآن هم
«حج البيت» آمده است که وجوب زيارت خانۀ خدا را بيان ميکند« 9.بيت الحرام» و «بيت
ّ
العتيق» نيز از نامهاي کعبه است« .بيت المقدس» در فلسطين نيز از زيارتگاههاي معروف
و معتبر و مقدس نزد مسلمانان و پيروان اديان آسماني است .قداست کعبه تا آنجاست که
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گاهي به آن قسم ياد ميکنند و ميگويند« :قسم به بيتي که رفتهام».
حرمهاي معصومين که مدفن آن بزرگواران است ،به منزلۀ بيت و خانۀ آنان است .از اين
رو پيش از ورود به حرم ،مستحب است «اذن دخول» خوانده شود .در دعاهاي اذن دخول،
تعبيراتي از اين دســت ديده میشود« :خدايا من در آستانۀ دري از درهاي بيت نب ّوت قرار
10
گرفتهام »...و با اســناد به آيهاي که از ورود سرزده و بي اذن به خانۀ پيامبر نهي ميکند،
براي ورود به آن بيت شريف و حرم مقدس که شعبهاي از خانۀ پيامبر است ،رخصت و اذن
11
طلبيدهميشود.
بينالحرمين

فاصله و محدودۀ ميان دو حرم را «بينالحرمين» گويند .در کربال ،ميان قبر امام حسين

7
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و حضرت اباالفضل 7فاصلهاي اســت که در گذشته به صورت مغازه و بازار و مسافرخانه
بوده و در سالهاي اخير تبديل به محوطهاي وسيع شده است .اين محدوده را بينالحرمين
مینامند و چه بسا در آينده ،تبديل به صحن بزرگي شود که دو حرم را در بر بگيرد .زائران
کربال اين منطقه را بســيار باارزش و مقــدس ميدانند و حضور در بينالحرمين را مغتنم
ميشمارند.
در مدينۀ من ّوره نيز ،فاصلۀ بين حرم حضرت رســول خدا 9و قبرستان بقيع که اکنون به
صورت محوطهاي بــاز درآمده و زائران در آنجا زيارت ميخوانند« ،بينالحرمين» ناميده
ميشود .در تهران هم به بازاري که بين مسجد امام خميني و مسجد جامع قرار دارد ،بازار
بينالحرمين گفته ميشود.
پنجره فوالد

در صحن قديم حرم حضرت رضا 7ميان صحن و داخل حرم ،پنجرهاي بزرگ و فوالدين و
ّ
مشبک است ،که زائران و حاجتمندان ،در پشت آن پنجره به آستان حضرت رضا 7متوسل
ميشــوند و دخيل ميبندند و حاجت ميطلبند .بســيار اتفاق افتاده که بيماران العالج و
درماندگان ،شفا و حاجت گرفتهاند و داستان شفايافتگان پشت پنجرۀ فوالد ،خود کتابي شده
است .نه تنها در حرم حضرت رضا 7بلکه در همۀ حرمهاي ّ
مطهر ،آنان که از روي صدق
و اخالص مت ّوسل شوند ،حاجت ميگيرند و مشمول عنايت خاص اوليا ِء قرار ميگردند.
تب ّرک

برکت جستن ،خير و برکت طلبيدن .وقتي چيزي مقدس و محترم است ،هر نوع تکريم آن
«تبرک» نام دارد .برکت به معناي خير
مثل بوسيدن ،لمس کردن ،چيزي را به آن ماليدنّ ،
پايدار و ماندگار است.
زائر با بوسيدن و کشيدن دست به قبر و ضريح و در و ديوار حرم ،خير و برکت ميجويد .اين
کار ،سنتي ديرينه است که ريشۀ ديني دارد .در زمان پيامبر خدا 9مسلمانان آب وضوي آن
12
حضرت يا موي سر و صورت ايشان را هنگام شانهکردن به قصد تبرک برميداشتند.
در قرآن و تاريخ انبيا آمده است که حضرت يعقوب ،پيراهن يوسف را بر صورت خود انداخت
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ُتربت

به معناي خاک است .به قبر و مزار هم تربت گفته ميشود (اي که بر تربت ما ميگذري،
همت خواه) .حضور در کنار تربت به خاک خفتگان و قرائت فاتحه و ياد اموات ،مستحب
است .معروفترين و مقدسترين تربت ،خاک قبر حضرت سيدالشهدا 7است که فضيلت
بســيار دارد و سجده بر تربت و ذکر خدا با تسبيح تربت که يادآور آن شهيد مظلوم است،
ســفارش شده است .حضرت رضا 7دربارۀ شفابخشي تربت ،که از ويژگيهاي خاک قبر
امام حســين 7است ميفرمايد :هر خاکي حرام است ،مثل مردار و خون؛ مگر خاک قبر
14
حسين 7که شفاي هر دردي است.
تربت مقدس امام حسين 7يادآور فرهنگ جهاد و شهادت است و آن زمين مط ّهر ،پيکر
پاکــي را در برگرفته که در راه خدا و احياي دين قرباني شــد و به ديگران درس عزت و
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و بينــا شــد.
داستان «تابوت
سکينه » که در
ميانبنياسرائيل
بــوده ،يا تبرک
جستن مؤمنان
بــه جايــگاه
اصحاب کهف
نيز از آن جمله
است .زائران از
حرمهــا و قبور
مطهر ائمه و هر
چه که منتسب به اولياي خدا باشد ،تبرک ميجويند؛ چون خداوند خيرات و برکاتي را از اين
راه به بندگانش ميرساند« .اماکن متبرکه» به مکانهاي داراي خير و برکت گفته ميشود
که زيارتگاهها هم از آن جمله است.
13
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خاصي دارد و در فقه نيز احکام
شــهامت آموخت .از اين رو تربت کربال قداست و احترام ّ
ويژهاي براي آن بيان شده است .سجده بر تربت کربال ،ثواب بسيار دارد و در روايت آمده
ق الحجب السبع؛ 15سجده بر تربت امام حسين7
«السجود علی تربة الحسين َيخ ِر ُ ُ ُ َ َّ ْ َ
استّ :
خاک خونآلود
حجابهاي هفتگانه را ميدرد ».و اين اشاره به بعد ملکوتي و قدسي اين ِ
دارد.
شهادت ،خاک را بوييدني کرد شهادت ،سنگ را بوسيدني کرد
امــام خميني دربــارۀ تربت
شهدا فرموده است« :همين
تربت پاک شــهيدان است
که تا قيامت ،مزار عاشــقان
و عارفان و دلســوختگان و
دارالشّ ــفاي آزادگان خواهد
16
بود».
تش ّرف

به معناي به شرافت رسيدن
و مقام يافتن .در اصطالح ،به
رفتن به حرمهاي مق ّدس و
اماکن زيارتي ،يا توفيق ديدار
اوليــاي خدا و انســانهاي
تشرف
بزرگ و وارســته نيز ّ
گفته ميشــود؛ چــون اين
ديدارها و زيارتها ،به انسان
شــرافت و ارزش ميبخشد.
گاه اصطالح «شــرفيابي»
هم به کار ميرود .کسي که
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ّ
تل زينبيّه

ّ
«تل» به معناي تپه و تودۀ برآمده از زمين و جاي مرتفع است .سرزمين کربال داراي يک
رشته تپه ماهورها و پستي و بلنديها و يک قسمت هموار بوده که جنگ در اين قسمت
درگرفت .امام حسين 7محل استقرار همراهان خود و برپايي خيمهها را در جايي انتخاب
کرده بود که هم به شريعۀ فرات دسترسي داشته باشند و هم با استفاده از موانع طبيعي ،دور
محل خيمهها بود .در روز عاشورا
از چشــم دشمن باشند؛ يعني صحنۀ درگيري پايينتر از ّ
حضرت زينب 7براي آگاهي از وضع ميدان و خبر يافتن از برادرش سيدالّشــهدا 7بارها
به آن بلندي که مشــ ِرف بر ميدان جنگ بود ميرفت .اين قسمت بعدها به ّ
زينبيه»
«تل ّ
معروف شد.
خاص ،يادآور وقايع مربوط به آنها باشــد ،بنا و ساختماني ميسازند تا
براي اينکه اماکن ّ
نمادي از آن حادثه باشــد .پيشتر در مکان ّ
زينبيه اتاقي کوچک وجود داشت ،ولي در
تل ّ
17
بازسازيهاي اخير ،در ســال  1398قمري بنايي باشکوه در آنجا ساخته شد که زائران
کربال به آنجا ميروند و با يادآوري حوادث روز عاشورا ،عزاداري ميگنند يا در آنجا نماز
ميگزارند .اين ساختمان در ضلع غربي حرم امام حسين 7قرار دارد و خياباني ميان آن و
ديوار حرم وجود دارد.
توسل
ّ

«توسل» يعني در پي «وسيله» بودن؛ وسيله و واسطه آوردن براي انجام کاري؛ واسطه قرار
ّ
دادن پيامبر و اهلبيت نزد خداوند ،براي آمرزش گناهان يا برآورده شدن حاجات و استجابت
توســل به اهل بيت ،مورد سفارش پيشوايان ديني و امري مشروع است و در قرآن
دعاهاّ .
توسل جويند
کريم هم آمده است :گناهکاراني که به خويش ستم کردند ،اگر به رسول خداّ 9
18
و از او بخواهند که براي آنان استغفار کند ،خدا را آمرزنده و توبهپذير خواهند يافت.
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«مشرف شدم» يا «شرفياب گشتم» .به راستي
به زيارت خانۀ خدا يا عتبات برود ،ميگويد:
ّ
نيز چنين است .چه شــرافتي باالتر از توفيق زيارت زبدهترين انسانهاي عالم وجود ،که
الهامبخش پاکي و عفاف و ايمان و انسانيتند؟
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آستان اولياي الهي و زيارت
حضور در
ِ
توسل ،ريشهاي ديني و قرآني دارد،
و ّ
ا ّمــا وهابيون اين امر را نيز مثل ّ
تبرک
و زيارت قبور ،شــرک ميدانند .بنابر
روايات ،انبياي پيشــين نيز به پيامبر
و خاندان او و پنج تن اصحاب کســاء
متوسل ميشدند و فرقي ميان زنده يا
ّ
مردۀ اين اولياي الهي نيست .در منابع
اهل سنت هم نمونههاي فراواني نقل
شده که از آداب زيارت ،حضور در کنار
توســل به او در
مرقد پيامبر خدا 9و ّ
پيشگاه پروردگار و شفيع قرار دادن وي
براي آمرزش گناهان شمرده شده است.
19
کيفيت
در توصيههاي معصومينّ ،
توســل به اهلبيت و
نوشتن رقعه و ّ
توسل براي برآورده
دعاهاي گوناگون ّ
شدن حاجات نقل شده است 20 .عالمان
و محقّقان ،بحثها و تأليفات سودمندي
در تبيين اين مسئله و دفع شبهات دارند
21
که مراجعه به آنها مفيد است.
توليت

به معناي واليت بخشيدن ،کسي را بر
کاري گماشتن و واگذاري امور وقف و حرمها و مساجد به کسي است .نيز توليت و «مقام
توليت» به کســي گفته ميشود که سرپرستي ادارۀ امور يک آستانه ،حرم يا مسجد را بر
عهده دارد .اين مقام از سوي حکومت و رهبر واگذار ميشود .در گذشته از متوليان حرمها
عنوان «کليددار» هم ياد ميشده است .در عهد جاهليت ،کعبه و مسجدالحرام
و آستانهها با
ِ
توليت و کليددار داشته و يکي از شئون مذهبي به شمار ميرفته است .در فتح ّ
مکه ،وقتي
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جاراهلل

منصب کليدداري
نسل به نسل منتقل ميشد.
کليدداري ،به معناي رياست خ ّدام
حرم سيد الشهدا 7نيز هست و
اين عنوان احترامآميز در کربال به
خاندانهايي که اين سمت را
داشتند ،گفته ميشد.

يعني همسايۀ خدا .به کسي گفته ميشود که در شهر ّ
مکه و کنار خانه خدا اقامت کند و
مجاور کعبه باشد يا به آنجا پناهنده شود .زيارتگاهي همچون مسجدالحرام که هم مق ّدس
اســت و هم مأمن و پناهگاه ،مورد ت ّوجه زائران و پناهجويان بوده است .اين عالقه سبب
ميشده کساني از شهر و ديار خود هجرت کنند و مقيم شهر ّ
مکه شوند .به «زمخشري»
هم که يکي از دانشمندان شيعه است« ،جاراهلل» گويند؛ چون م ّدتي مقيم ّ
مکه بود .سنائي
دربارۀ مجاورت خانۀ خدا گويد:
جان فرستادي به حج ،حج کرد و آمد نزد تو
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پيامبر وارد مســجدالحرام شد ،کسي را فرستاد تا «عثمان بن
طلحه» را که کليددار کعبه بود بياورند يا کليد کعبه را از او
بگيرند و درب کعبه را گشــوده و آن را شستوشو دهند.
22
معمو ًال منصب کليدداري نسل به نسل منتقل ميشد.
کليدداري ،به معناي رياست خ ّدام حرم سيد الشهدا 7نيز
هست و اين عنوان احترامآميز در کربال به خاندانهايي که
23
اين سمت را داشتند ،گفته ميشد.

معموالً
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دل مجاور گشت آنجا ،گر نيايد ،گو مياي
َجنّ ةالبقيع

قبرستان بقيع .از آنجا که بنابر احاديث ،قبر صالحان ،باغي از باغهاي بهشت است (روض ٌة
من رياض الج ّنه) به آن مزار مق ّدس که هزاران انسان شايسته ،از جمله چهار امام معصوم و
فاطمۀ بنت اسد و عباس بن عبدالمطلب را در برگرفته« ،جنةالبقيع» گفته ميشود .در ّ
مکه
ُمکرمه نيز به قبرستان ابوطالب که قبرستاني قديمي و بزرگ است و قبور حضرت خديجه،
عبدالمطلب ،عبد مناف ،هاشم و بعضي از شخصيتهاي صدر اسالم در آن قرار دارد« ،ج ّنة
الم ّعلی» گفته ميشود.

جمکران

يکي از مســاجد معروف و معتبر در اطراف قم ،نزديک روستاي جمکران که در سال 393
هجري به دستور امام زمان[ و به دست «حسن بن مثلۀ جمکراني» ساخته شده است.
موقعيت و شهرت فراواني يافته و در تمام مدت سال ،بهويژه
اين مسجد در سالهاي اخير
ّ
در شبهاي چهارشنبه و جمعه و نيمۀ شعبان ،ع ّدۀ بسياري از اطراف براي زيارت اين مکان
خاصي براي
منسوب به امام زمان 7و عبادت و نماز در آنجا ،به اين مسجد ميآيند .نماز ّ
آن وارد شده و عدهاي هم به عشق ديدار حضرت مهدي 7و برآورده شدن حاجتهايشان،
چهل شب چهارشنبه مرتّب به آنجا ميروند .بخش فرهنگي اين مسجد و انتشارات آن از
قسمتهاي ف ّعال مسجد است و براي زائران برنامههاي مختلفي دارد .توسعۀ گستردهاي در
اين مسجد در حال اجراست.
چاووشخواني

خاص هنگام رفتن زائران به سفر کربال يا حج و عتبات عراق و خراسان و
از آداب و مراسم ّ
هنگام بازگشت آنان از اين زيارت .در اين مراسم ،کسي پيشاپيش مردم با صداي سوزناک
اشعاري را دربارۀ سفر کربال يا خراسان ميخواند و مردم با او همنوايي ميکنند .در قديم ،هنگام
عزيمت کاروان زيارتي کربال رسم بوده که با نداي «هر که دارد هوس کربوبال بسماهلل»...
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مردم را براي شرکت در اين مراسم يا پيوستن به قافله
فراخوانند .اين مراسم در مناطق مختلف به شي وههاي
خاص و با اشــعار متفاوت اجرا ميشده است .دهخدا
مينويسد« :چاووشخوان کسي است که دعوتِ رفتن به
زيارت عتبات عاليات کند .در اصطالح روستاييان خراسان،
کسي باشد که در فصل مناســب زيارت در دهات و روستاها،
مهيج و
سواره يا پياده به راه افتد و روستاييان را به وسيلۀ جار زدن يا خواندن اشعار
ّ
مناسب ،به زيارت اعتاب مق ّدسه تشويق و تهييج نمايد 24 ».از جمله شعرهاي چاووشخواني
اين است:
ز طوس ،بوي رضاي غريب ميآيد.
		
ز تربت شهدا بوي سيب ميآيد
ترسم آخر جان دهم در آرزوي کربال
بر مشامم ميرسد هر لحظه بوي کربال
برخي از پژوهشــگران به تحليل و نقــل و گردآوري نمونههايــي از چاووشخوانيها و
25
تعزيهخوانيها پرداختهاند.
حائرحسيني

«حائر» به معناي سرگردان و حيران است .سبب ناميدن حرم امام حسين 7به حائر حسيني،
به دورۀ متو ّکل عباسي بازميگردد .متوکل به قصد تخريب حرم آن حضرت دستور داد تا آن
منطقه را به آب ببندند؛ ولي وقتي آب به اطراف قبر سيدالشهدا 7رسيد ،روي هم انباشته
خاص ،اعتقاد مردم به آن قبر شريف
شــد و به قبر آسيبي نرسيد .پس از بروز اين کرامت ّ
افزون گشت« .حائر حسيني» به حرم امام حسين 7و اطراف قبر ّ
مطهر گفته ميشود که
بسيار مق ّدس است و دعا در آنجا مستجاب است .در اصطالح فقهي نيز که احکام ويژهاي
براي حائر امام حســين 7بيان شده ،اين واژه به محدودۀ قبر ،صحن و رواقهاي اطراف
گفته ميشود .اقامت در حائر و عبادت در آن فضيلت و ثواب بسيار دارد .برخي از امامان نيز
متوسل ميشدند؛ از جمله امام هادي 7کسي را فرستاد تا در حائر
براي شفا ،به حائر حسيني ّ
حسيني براي شفاي او دعا کند 26 .بهتدريج «حائر» نامي براي کربالي ّ
معل شد و از اين رو
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«حائر حسيني» به حرم امام
حسين7و اطراف قبر ّ
مطهر گفته
ميشود که بسيار مق ّدس است و دعا
در آنجا مستجاب است.
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به کسي که اهل کربالست يا م ّدتي مقيم آنجا بوده نيز «حائري» گفته ميشود.
حاج ،حاجي

حج يکي از فروغ دين و از واجبات اسالمي است و فريضهاي است که انجام آن بر کساني
ّ
که استطاعت مالي و بدني داشته باشند ،واجب است .به کسي که به زيارت خانۀ خدا ميرود،
«حاجه» يا «حاجيه» گفته ميشود.
«حاج» يا «حاجي» گفته ميشود و اگر زائر ،زن باشدّ ،
اين کلمه يکي از پيشوندهايي است که به نام اشخاص افزوده ميشود و نشانۀ آن است که او
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حرم

جايي که امن و پناهگاه باشد .خانۀ شخصي که از ت ّعرض ديگران در امان است .در ّ
مکه،
خاص
نقطه ِ
مقابل حرم« ،ح ِّل» است؛ يعني جايي که حرم نيست و محدوديتها و احکام ّ
معيني در اطراف کعبه و گرداگرد آن گفته ميشود .در شعر
حرم را ندارد .حرم به مســافت ّ
«عراقي» آمده است:
به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند

که تو در برون چه کردي که درون کعبه آيي

به مزار و بقعۀ پيامبران و امامان و امامزادگان و شهداي بزرگ هم حرم گفته ميشود؛ چون
هم داراي احترام و قداست است و هم مردم در گرفتاريها به آنجا پناه ميبرند و آن را امن
ميشــمارند .به
خانواده و اهلبيت
هر کس نيز حرم
و حرمــت گفته
ميشــود؛ چون
احتــرام خاصي
دارد و حفاظــت
از آن در برابــر
تعــرض ديگران
ّ
الزم است .حرم
امامان ،زيارتگاه
صاحبــدالن و
حفظ احترام آنها
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به زيارت خانۀ خدا رفته است؛ مثل حاجي علي يا حاج اکبر .اين تعبير ،در ضمن نوعي احترام
به شــخص هم شمرده ميشود و وجهه و اعتباري براي صاحب نام ميآورد .ضربالمثل
معروف «حاجي حاجي ّ
مکه» هم اشاره به درازي راه و طول سفر دارد.
ِ

22
زیارت /فصلنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،تارخیی

تشرف به حرمهاي مطهر ،نشانۀ معرفت زائر به
الزم است .رعايت آداب ظاهري و باطني ّ
جايگاه اين بقعههاي نوراني است.
حرم اهلل
ُ

حرم خدا .مکاني محترم که منسوب به خداوند است .اصطالح ًا به مسجدالحرام ،مکۀ معظمه
و کعبه هم حرم خدا گفته ميشود .پيامبر خدا 9فرمودّ :
«مکه حرم خداست؛ حضرت ابراهيم
آن را حرم قرار داده است»  27که اشاره به دعاي حضرت ابراهيم است که از خداوند چنين
خواســت :پروردگارا! اين شهر را شــهري محترم و حرم قرار بدهَ ...{ :ه َذا الْ َبلَ َد آ ِم ًنا.28 }...
خداوند هم آن دعا را مستجاب فرمود و خبر داد که ما براي مردم «حرم امن» قرار داديم:
29
حرم اهلل
{ أَ َولَ ْم َي َر ْوا أَنَّا َج َعلْ َنا َح َر ًما آ ِم ًنا . }...در حديث امام صادق 7نيز آمده است« :مکة ُ
والمدينة حرم مح ّمد»  30؛ اگر حرم جايي است که حرمت دارد و حفظ حريمش الزم است،
مفصلي
اهلبيت پيامبر و امامان معصوم نيز خود را حرم خدا دانستهاند .امام باقر 7در حديث ّ
که فضايل و شئون امامان را برميشمرد ،از اهلبيت و امامان بهعنوان حرم اهلل ياد کرده
«نحن ...حر ُم اهلل االکبر» 31؛ حرم بزرگتر خداوند ،ماييم.
است:
ُ
در برخي روايات قلب مؤمن حرم خدا دانسته شده که احترامش الزم و پيراستن آن از غير
32
«القلب حرم اهلل ،فالتُسکِن َح َرم اهللِ غير اهلل»
خدا يک وظيفه است .امام صادق 7فرمود:
ُ
؛ دل ،حرم خداست ،پس غير خدا را در حرم خدا ساکن نکن.
حرم ال ّرسول

حرم پيامبر .9مقصود مدينۀ من ّوره است که حرم پيامبر و مدفن آن حضرت در آنجا قرار
دارد و احترامش واجب و زيارتش مورد تأکيد است .هم به مزار پيامبر و هم به شهر مدينه
«حرم الرسول» گفته ميشود .ابوذر غفاري هم هنگام تبعيد ،وقتي عثمان از او پرسيد دوست
داري در کدام شهر بماني ،ابتدا گفت حرم خداّ ،
مکه .وقتي نپذيرفتند ،گفت« :المدينة حرم
رسول اهلل» که باز هم نپذيرفتند و به بدترين جا که «ربذه» بود ،تبعيدش کردند.
حرمينشريفين

به حرم امن الهي در مکه و حرم حضرت رسول در مدينه که هر دو داراي شرافت و قداستند،
«حرمين شرفين» گفته ميشود و فاصله حرم پيامبر و قبرستان بقيع هم که مرقد أئّمه در
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زیارت /فصلنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،تارخیی

آن است« ،بين الحرمين» نامیده ميشود.
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