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جواد محدثی

زیارت واجب و مستحب

زیارت خانه خدا ،برای کس��ی که «مستطیع» باش��د ،یعنی توانایی جسمی و مالی داشته باشد،
یک بار در طول عمر شخص ،واجب است که به آن «حج» و «حجة االسالم» گفته میشود
و ق��رآن هم از آن به عنوان یک حق و تکلیف الهی یاد میکند( :واهلل علی الناس حج البیت
من استطاع الیه سبی ً
ال) 2و انجام بیش از آن ،مستحب است.
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کس��ی هم که نذر کن��د حرم یکی از امامان ی��ا امامزادگان
یا حرم نبوی را زیارت کند ،یا قس��م بخ��ورد ،این زیات به
عنوان انجام قس��م یا ادای نذر و عهد« ،واجب» میشود .در
غیر این صورت ،زیارت ،امری مستحب است و ثواب فراوان
دارد .درباره زیارت کربال در برخی روایات ،تعبیر وجوب به
کار رفته اس��ت؛ مثل سخن امام صادق 7که فرمود« :زیارة
قر للحسین باإلمامة من
الحسین بن علی واجب ٌة علی کل من یُ ّ
اهلل عزوجل»؛ 3زیارت حسین بن علی 7بر هرکس که او را
امام از جانب خدا میداند و به امامتش اعتراف دارد ،واجب
اس��ت .البته این وجوب را بر لزوم و حتمیت و تأکید حمل
کردهاند؛ نظیر روایات دیگری که ترک زیارت آن حضرت
را جفا به آن حضرت و دوری از رحمت خدا ،یا عاق شدن
نسبت به پیامبر خدا 9یا س��بک شمردن و استخفاف شأن
امامت ،یا ترک حقی از حقوق الهی به شمار آورده که همه،
اهمیت و جایگاه واالی زیارت را میرساند .حتی زیارت قبر
امام حسین 7را در شرایط خوف و خطر هم الزم و دارای
ثواب میداند( .ر.ک :زیارت خائفانه)
زیارت وارث

یکی از مشهورترین زیارتنامههایی است که خطاب به امام
حسین 7خوانده میش��ود و از آن حضرت به عنوان وارث
آدم و نوح و ابراهیم و موس��ی و عیس��ی و حضرت رسول و
امیرمؤمنان و فرزند فاطمه زهرا و خدیجه کبری :و «ثار اهلل»
یاد میشود .متن این زیارت را امام صادق 7به صفوان جمال
4
آموخته و جزئیات آداب این زیارت را هم فرموده است.
تعبی��ر «وارث» در این زیارتنامه و زیارتهای دیگر درباره
سیدالشهدا یا ائمه دیگر ،ارتباط مکتب ائمه معصومین :را
5
با مکتب رسول خدا و مرام و سیره پیامبران الهی میرساند.

تعبی��ر «وارث» در ای��ن
زیارتنام��ه و زیارته��ای
دیگر درباره سیدالش��هدا یا
ائمه دیگر ،ارتباط مکتب ائمه
معصومی��ن :را ب��ا مکتب
رس��ول خدا و مرام و سیره
پیامبران الهی میرساند.
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زیارت وداع

آخرین زیارتی که در حرم یک امام یا حرم پیامبر خوانده میش��ود و در آن ،آرزوی زیارت
دوباره و درخواست تجدید عهد از خداوند میشود« ،زیارت وداع» نام دارد .در زیارتنامهها
ٍ
محمد و
چنین تعبیراتی دیده میشود« :اللهم ال تجعله آخر العهد منا و منه» یا «ال ّلهم صل علی
آل محمد و ال تجعله آخر العهد من زیارتی ابن رسولک و ارزقنی زیارته ابدا ً ما ابقیتنی».

6

در زی��ارت امام حس��ین 7یک��ی از آداب زیارت ،آن اس��ت که پس از تمام ش��دن زیارت،
زائر باالی س��ر امام حس��ین 7رفته و زی��ارت وداع بخوان��د و آدابی دارد ک��ه در کتب دعا
آمده است.

7

زیارت وداع در حج هم به نام«طواف وداع» آمده اس��ت .هنگامی که حاجی میخواهد مکه
را ترک کند ،طواف وداع میکند و در هر دور ،حجراألسود و رکن یمانی را استالم میکند

و دعاه��ای خاصی دارد که مضمون آن ،امی��دواری زائر به آمرزش گناهان و برخورداری از
اجر الهی است و درخواست میکند که آخرین زیارت خانه خدا نباشد« :اللهم ال تجعله آخر

العهد من بیتک» .رعایت این آداب در زیارت قبور امامان ،در زیارت اعتاب مقدس��ه نجف،
کربال ،کاظمین و سامرا و در دعاهای وداع ،آمده است.

8

زینبیه

حرم حضرت زینب 3در حومه ش��هر دمشق در س��وریه ،به «زینبیه» مشهور است .وقتی آن
حضرت در شام از دنیا رفت ،در قریه «راویه» شام به خاک سپرده شد .با گذشت زمان ،مدفن
ایش��ان زیارتگاه گشت و امروز به نام زینبیه ،میعادگاه شیفتگان اهل بیت و زیارتگاه مسلمانان
اس��ت .البته محققان در مورد محل دفن حض��رت زینب ،اختالف دارند و بعضی قبر او را در

غیر ش��ام (مدینه یا مصر) میدانند .ولی طبق برخی نقلها ،پس از حادثه عاشورا ،بهویژه پس
حره» ،حضرت زینب به ش��ام رفت و در آنجا درگذش��ت،
از قتل عام مردم مدینه در «واقعه ّ

یا به دس��تور یزید به مصر تبعید شد و آنجا وفات یافت .در قاهره هم بارگاهی منتسب به آن

حضرت به نام «زینبیه» وجود دارد.

9

امروز در ش��هرهای مختلف ،بناها و تکیههایی به نام «زینبیه» س��اخته میشود که کانونی برای

جلسات دینی و برگزاری مجالس دعا و عزاداری است.
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سام ّراء

یکی از ش��هرهای زیارتی عراق که حرم مطهر امام هادی و امام حس��ن عس��کری 7در آن

��ر من رأی» بوده و پایتخت هش��ت خلیفه عباسی نیز در آنجا بوده
قرار دارد .نام قبلی آن « ُس ّ

اس��ت .امام هادی و امام عسکری 8به دستور و اجبار خلفا در این شهر و در منطقه نظامی و
حفاظت شده به سر میبردند؛ از اینرو به آن دو امام« ،عسکریین» گفته میشود .مرقد دو امام
ش��یعه و حرم آنان در طول تاریخ ،تحوالت بسیاری یافته و تجدید بنا گشته است .بارها نیز از
س��وی دشمنان مورد هجوم و تخریب قرار گرفته است که آخرین بار ،در سال  1384شمسی

س��لفیهای معان��د ،با بمبگذاری ،این حرم را منفجر ک��رده و بنای آن و گنبد طالییاش را
منهدم ساختند .البته این حرم مقدس اکنون به همت شیعیان در حال بازسازی است.

سامراء ،هم یک شهر زیارتی است ،هم سابقه علمی مهمی دارد و زمانی حوزه علمیه پرنشاطی

داشته و علمای بسیاری در آنجا حضور داشتهاند؛ مثل میرزای شیرازی که از نجف به سامراء

هجرت کرد و به حوزه آن رونق بخش��ید .در کنار مرقد آن دو امام« ،س��رداب مطهر» وجود
دارد که یکی از اماکن زیارتی است و آداب و اعمال مخصوص دارد.

10

کنار قبر مطهر امامان ،قبر «حکیمه» دختر امام جواد 7و عمه امام عسکری ،همچنین «نرجس»

مادر امام زمان(عج) و «سمانه» مادر امام هادی 7و «سوسن» مادر امام عسکری 7قرار دارد.
نیز قبور شماری از بزرگان و فرزانگان هم در سامراء در آستانه مقدس این دو امام است.
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ستون

پایههایی که در س��اختمانها وحرمها به کار میرود تا س��قف و گنبد را نگه دارد .برخی از
س��تونهای مساجد یا زیارتگاهها به دلیل سابقه تاریخی یا واقعه خاصی که در کنار آن اتفاق
افتاده ،ش��هرت و قداس��ت دارد و مورد توجه مردم است؛ مثل ستون توبه ،ستون حنانه ،ستون

َح َرس ،س��تون وفود و ستون سریر در مسجدالنبی .هرکدام از این ستونها سرگذشت خاصی
دارد که سبب شده به این نام خوانده شوند.

11

َس َدنه

« َس��دَ نه» جمع سادن (مثل خدمه جمع خادم) ،به کس��انی گفته میشود که در کعبه یا معبد و
حرم مقدسی به خدمتگزاری و پردهداری و امور مربوط به آن مشغولند؛ یعنی خدمتگزاران

حرمها؛ چیزی شبیه خدّام در بقاع متبرک .در ایام جاهلیت ،سدانت و کلیدداری و پردهداری
کعبه ،بر دوش «بنی عبدالدار» بود .پیامبر خدا پس از فتح مکه ،این سمت را برای آن خاندان

ابقاء کرد« .سدانة الکعبه» از عناوین افتخارآفرین آن دوران بود.

خدمتگ��زاری در حرمهای مطهر ،یک افتخار و آرزوس��ت .در یکی از زیارتهای جامعه
کنت لها سادن ًا و
ائمه نیز در بخش مربوط به دعا و زیارت وداع چنین آمده است:
ُ
«وددت ان ُ
فی جوارها قاطن ًا 12»...؛ دوس��ت داش��تم که خدمتگزار این آستان باشم و در جوار آن مقیم
گردم و رنج کوچ از کنار آن را نچشم( .ر.ک :کلیددار ،خادم).

سرداب

در مدخل «س��امراء» آمد که س��رداب مقدس یکی از اماکن زیارتی س��امراء در جوار مرقد

امامین عس��کریین 8اس��ت .س��رداب از دیرباز ،به صورت اتاقی زیرزمینی ب��ا چندین پله،
کاربردهای متفاوتی داش��ته اس��ت؛ هم برای اس��تفاده از فضای خنک آن در تابستان و حفظ

غذاها و نوش��یدنیها ،و هم به عنوان آرامگاه و محل دفن مردگان .در قبرس��تان وادیالسالم

نجف نیز مقبره برخی از اشخاص به صورت سردابهایی پایینتر از سطح زمین قرار دارد .در

حرم امام رضا 7سرداب مقدس ،مدفن اصلی آن حضرت است که اکنون در طبقه زیرین و
به فاصله تقریبی سه متر از کف روضه منوره قرار دارد.

13
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سقاخانه

جایی که در آنجا برای تشنگان ،آب ذخیره میکنند ،یا
به افراد آب داده میش��ود و نوعاً حالت متبرک و مقدس
دارد .در قدیم ،برای س��یراب کردن عزاداران ،مکانهایی

اختص��اص مییافت ک��ه هیأته��ای ع��زاداری و مردم
عادی در ایام عاش��ورا و روزهای گرم ،از آب خنک آن

بنوشند .سنگابخانه نیز محلی بوده که ظرفهای بزرگ

مخصوص نوشیدن آب سرد در ایام عزاداری در آن قرار
میدادند .سقاخانه معموالً سقف و سایهبانی داشت و چون
کاری نیک و خداپس��ندانه بود ،نزد مردم احترام داشت و

برای تأمین آب خنک آن ،نذر میکردند .سقاخانه محل
نذر و نیاز و دعا و حاجت خواس��تن هم بود .س��قاخانهها

را ش��یعیان به یاد ش��هادت امام حسین 7و برای ثواب بنا
میکردن��د و معموالً دیوارهای آن آراس��ته به کاش��ی و

مزی��ن به تصویری از حضرت اباالفضل العباس 7بود که

خدمتگ��زاری در حرمهای
مطهر ،یک افتخار و آرزوست.
در یکی از زیارتهای جامعه
ائم��ه نی��ز در بخ��ش مربوط
به دعا و زی��ارت وداع چنین
«وددت ان
آم��ده اس��ت:
ُ
کنت لها س��ادنا ً و فی جوارها
ُ
قاطنا ً »...؛ دوس��ت داش��تم
ک��ه خدمتگزار این آس��تان
باش��م و در ج��وار آن مقیم
گردم و رن��ج کوچ از کنار آن
را نچشم.

بر کاشیهای دیوار سقاخانه نقش میبست .اغلب در زیر

س��قاخانهها ،آبانباری وجود داشت که آب سقاخانه را
تأمین میکرد.

در حرم مطهر امام رضا 7س��ه س��قاخانه به شکل هشت

ضلع��ی در صحنهای انقالب و ق��دس و جمهوری قرار
دارد .معروفترین و قدیمیترین س��قاخانه نیز در صحن
انقالب اس��ت،که به سقاخانه «اس��ماعیل طالیی» مشهور

است.

14

سقاخانهها را ش��یعیان به
یاد ش��هادت امام حسین7
و ب��رای ثواب بن��ا میکردند
و معم��وال ً دیواره��ای آن
آراس��ته ب��ه کاش��ی و مزین
ب��ه تصوی��ری از حض��رت
اباالفضل العباس 7بود که
بر کاشیهای دیوار سقاخانه
نقش میبست .اغلب در زیر
سقاخانهها ،آبانباری وجود
داش��ت که آب س��قاخانه را
تأمین میکرد.
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