
مقدمه
در بخش های گذش��ته به توضیح کلمات، اصطالحات و موضوعاتی که به نوعی به زیارت 
و مزاره��ا و عتب��ات و اماک��ن زیارتی مربوط می ش��د پرداختی��م و به ترتیب الفب��ا تا مدخل 

»شمع گردانی« شرح داده شده. 

فرهنگنامه زيارت
جواد محدثی
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شهادت
»ش��هادت« که کشته ش��دن در راه خدا در پی جهاد و 
رزم برای اس��الم اس��ت، مقامی بس ارجمن��د و فضیلتی 
بس��یار عالی اس��ت. امامان معصوم: همه شهید راه خدا 
شدند و زندۀ جاوید گشتند. خداوند متعال، شهدا را »زنده 
جاوی��د« می داند ک��ه نزد خ��دا رزق و روزی می خورند 
)بقره، آیۀ 154( شهادت چنان مقامی است که مزار شهید 
 را هم قداس��ت و ارزش می بخش��د. )ش��هادت سنگ را

بوسیدنی کرد(. 
در مکتب وحی، »شهادت« مطلوب و معشوق آنان بوده 
و مرگ امامان ما چه با شمش��یر و چه با زهر، »ش��هادت« 
اس��ت. سیدالش��هدا7 جان عزیز خود را در این راه فدا 
ک��رد و س��رور ش��هیدان گش��ت. وقتی به س��وی کربال 
می رفت، »خط ش��هادت« را اعالم کرد. امام سجاد7 هم 
که وارث آن امام ش��هید اس��ت، در برابر تهدید ابن زیاد 
فرمود: آیا نمی دانی که کشته شدن برای ما عادت است و 
 کرامت ما به شهادت است؟! »اما علمت اّن القتل لنا عادة 

وکرامتنا الشهاده«. 
زیارت شهید، زائر را در خط شهادت طلبی قرار می دهد 

و این فرهنگ را در تداوم نسل ها حفظ می کند.

شهید
»شهید« به کش��تۀ راه خدا گفته می شود. در زیارتنامه ها 
خطاب ب��ه امام حس��ین7 و امام��ان دیگر: »ش��هید« 
می گوییم و به زیارت شهدا می رویم. زیارت شهید، ارج 

حیاط و محوطۀ وس��یع میان 
خان��ه و حرم ه��ا و مس��اجد، 
عرص��ه و می��دان و فض��ا را 
»صحن« گویند. اصطالح »در 
صحنه بودن« ه��م از همین 
ریش��ه اس��ت. ب��ه فضاهای 
روباز و غیرمسقف در حرم ها 

گفته می شود.
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نهادن به فداکاری او و الهام گرفتن از جان بازی و جهاد در راه خداس��ت. زیارت با ش��هادت 
عجین و همراه است و زائر برای ارج نهادن به مقام شهید و شهادت به زیارت می رود.

صحن
حی��اط و محوطۀ وس��یع میان خانه و حرم ها و مس��اجد، عرصه و می��دان و فضا را »صحن« 
گویند. اصطالح »در صحنه بودن« هم از همین ریشه است. به فضاهای روباز و غیرمسقف در 
حرم ها گفته می ش��ود. در اماکن مذهبی مثل حرم ها و مس��اجد و حسینیه ها و مدارس علمیه، 
اغلب از دِر ورودی تا بقعۀ اصلی و شبستان ها، حیاط و محّوطۀ روبازی است که صحن نامیده 
می ش��ود و از آن برای اجتماعات عظیم، نماز جماعت و عزاداری هیئت های مذهبی استفاده 
می ش��ود. گاهی یک حرم مقدس، مثل حرم رضوی، چندین صحن با نام های مختلف دارد. 
صحن انق��الب، صحن قدس، صح��ن آزادی، صحن جامع رضوی در مش��هد، صحن عتیق 
و صح��ن اتابکی در قم از ای��ن جمله اند. در آداب زیارت، ب��رای ورود به صحن های مطهر 
 ائم��ه7 نیز دعاهای خاصی نقل ش��ده اس��ت؛ مثل دعا برای ورود ب��ه صحن علوی و صحن

اباعبداهلل  الحسین7.

ُصّفه

جایی بلندتر از س��طح زمین که مثل ایوان، محل اس��کان و اس��تراحت، یا دعا و نماز باشد. 
ابتدا در مس��جد النبی در مدینه، مسلمانان بی  خانه و مهاجر و غریب زمان پیامبر خدا9 آن جا 
می خوابیدند و برای نماز به مس��جد می آمدند. اکنون در ضلع ش��مالی حرم نبوی و بیرون از 
ضریح مطهر پیامبر قرار دارد و زائران برای نشس��تن و تالوت قرآن از آن استفاده می کنند. به 
آن گروه از مس��لمانان مهاجر و بی خانمان هم »اصحاب ُصّفه« گفته می ش��د و در منابع، شمار 

آنان را تا چهارصد نفر هم نقل کرده اند.1 
ُصّفه به معنای ایوان مسقف و غرفه مانندی هم هست که درون اتاق بزرگ یا داخل مساجد 
جامع درست می شد و کف آن کمی از سطح زمین باالتر بود و بزرگان در آن جا می نشستند 

و به آن »شاه نشین« هم می گویند.2
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در ح��رم حضرت رض��ا7  ه��م صّفه وج��ود دارد و 
مخصوص قرآن خوانی و برگزاری برخی مراس��م خاّص 
اس��ت که با قرار دادن تعدادی قرآن و رحل و شمعدان، با 

حضور خّدام حرم و مسئوالن آستان قدس اجرا می شود.

صلوات
درود و تحیت��ی که بر پیامبر و خاندان او نثار می ش��ود: 
»الّله��م ص��ّل عل��ی محم��د و آل محم��د«. از آن جا که 
زیارتگاه ه��ا معموالً مرتبط با خان��دان پیامبر و ذریّۀ پاک 
اوس��ت، در حرم ه��ا و هنگام ط��واف بر گ��رد ضریح یا 
بوس��یدن آن، صلوات فرس��تاده می ش��ود. هنگام ورود به 
ش��هرهای مذهبی و زیارتی هم به محض دیده شدن گنبد 
و بارگاه حرم، زائران صلوات می فرستند. در قدیم، مراسم 
»چاووش خوانی« برای بدرقه یا اس��تقبال از زّوار، با اشعار 

خاّصی همراه سالم و صلوات برگزار می شد.3
در متن بسیاری از زیارتنامه های معصومین، تحیت و صلوات 
بر محمد و آل محمد9 آمده است و سرآغاز بعضی از زیارت ها 
هم صلوات است؛ مانند زیارت امام موسی بن جعفر7: »الّلهم 
ص��ّل علی محم��د و اهل بیته و صّل علی موس��ی بن جعفر 
وصّی  األبرار...«. در روایتی از امام صادق7  نقل شده است 
که هرگاه نام یکی از پیامبران برده می شود، ابتدا بر حضرت 
محمد9 صلوات فرس��تاده ش��ود، س��پس بر آن پیامبر.4 در 
حرم ه��ا و زیارتگاه ها هم به طور طبیعی، زائر به یاد حضرت 
 رسول و اهل بیت: او می افتد و بهترین ذکر در آن هنگام،

صلوات است.

از  بس��یاری  مت��ن  در 
معصومی��ن،  زیارتنامه ه��ای 
تحیت و صل��وات بر محمد و 
آل محم��د9 آمده اس��ت و 
سرآغاز بعضی از زیارت ها هم 
صلوات اس��ت؛ مانند زیارت 
موس��ی بن جعفر7:  ام��ام 
»اللّه��م ص��ّل عل��ی محمد و 
اهل بیته و صّل علی موسی 
بن جعفر وص��ّی  األبرار...«. 
در روایتی از امام صادق7  
نقل ش��ده اس��ت که هرگاه 
نام یک��ی از پیامب��ران برده 
ب��ر حضرت  ابتدا  می ش��ود، 
محم��د9 صلوات فرس��تاده 

شود، سپس بر آن پیامبر.
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صندوق
هرچند که صندوق، به جعبۀ چوبی یا فلزی گفته می شود که درون آن، لباس و اشیاء دیگر 
را می گذارند، ولی در اصطالح دیگر، به جعبۀ چوبی یا خاتم کاری شده ای که روی قبر امام 
یا بزرگان دیگر گذاش��ته می ش��ود نیز می گویند. معموالً این صندوق، آراسته به آیات قرآن 
و اش��عار است و روی آن را هم پارچه ای س��بز و منقوش به آیات و ادعیه می پوشانند. اولین 
صندوقی که بر مزار حضرت رضا7 قرار گرفت، مربوط به اوایل قرن شش��م هجری است و 

آخرین آن، مربوط به سال 1311شمسی می باشد.5 
»صندوق ش��هادت« یا تابوت عهد و تابوت سکینه که در فرهنگ قوم یهود جایگاه خاّصی 
دارد، صندوقی بود که حضرت موس��ی7 ب��ه امر پروردگار آن را س��اخت و ویژگی هایی 
داش��ت و بنی اسرائیل هنگام جنگ با دشمنان، آن را با خود می بردند و ضامن پیروزی و غلبه 
بر دش��من بود. بعدها آن صندوق را که برایش��ان بسیار مقدس بود، در معبد هیکل سلیمان در 

قدس قرار دادند.6

ضریح
خانه ای چوبین یا س��اخته ش��ده از مس، نقره، طال و غیر آن که به صورت مش��بّک است و 
روی قبر امام یا امام زاده  و ش��هیدی ساخته می ش��ود. معنای لغوی آن »شکافتن« است. حفره 
و ش��کافی را که درون قبر پدید می آورند و جس��د را درون آن می گذارند و کالًاّ به قبر، که 
ایجاد شکافی در زمین برای دفن اجساد است،  ضریح گفته می شده است.7 جمع آن »ضرایح« 

به معنای لحد است.
ضری��ح که جنبۀ احترام به صاحب قبر  و برای حفاظت از مدفن اولیا س��اخته می ش��ود، از 
چوب محکم و بادوام اس��ت که پوشش��ی از مس، نقره و طال و دارای نقش و نگاری زیبا و 
آراس��ته به آیات و احادیث و اسامی متبرک است و کار هنری و نگارگری زیبا و ماندگار بر 
آن انجام می شود. زائران هنگام زیارت، آن را می بوسند و تبرک می جویند. اغلب،  ضریح ها 
پس از مدتی که کهنه و فرس��وده می گردند، بازسازی می شوند. ضریح های قدیمی نیز بیشتر 

در موزه ها نگه داری می شود.
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طلبیدن
کنایه از عنای��ت خدا و پیامبر و اهل بیت: برای فراهم 
ش��دن شرایط و زمینه برای زیارت مش��اهد مشرفه یا خانۀ 
خداست. اصطالحی است که برای توفیق یافتن به زیارت 
معصومی��ن: گفت��ه می ش��ود؛ یعنی زائر، از س��وی امام 
معصوم طلب ش��ده است. گاهی کس��انی می گویند: »آقا 
طلبید و به پابوس حضرت مش��ّرف شدیم«. این اصطالح، 
برگرفته از رس��می است که وجود داشته و بزرگان، افراد 
را به حض��ور می طلبیدند و آنان به محضر می رس��یدند و 
تش��ّرف بدون طلب و فراخواندن انجام نمی گرفته اس��ت. 
گویا به زیارت امام رفتن هم اذن و اجازتی می طلبد و باید 
از سوی او کشش��ی باشد، وگرنه »کوشش عاشق بی چاره 

به جایی نرسد«.

عاشورا
روز دهم محرم الحرام، روز ش��هادت امام حسین7  در 
کربال  را »عاش��ورا« نامیده اند. نام یکی از زیارت های امام 
حس��ین7 »زیارت عاشورا« اس��ت که مستحب است هر 

روز، به ویژه در روز عاشورا خوانده شود.

عتبات عالیات
»عتبات« جمع َعتَبه، به معنای آس��تانه و درگاه است. در 
اصط��الح، به حرم معصومی��ن و امامزادگان: که دارای 
بقعه و درگاه و آستانه است، »عتبه« گویند. وقتی درگاهی 
بلند و رفیع باش��د، نش��انۀ ش��کوه و جالل صاحب آستان 

»عتب��ات« جم��ع َعتَب��ه، به 
معنای آستانه و درگاه است. 
در اصطالح، به حرم معصومین 
و امام��زادگان: ک��ه دارای 
آس��تانه  و  درگاه  و  بقع��ه 
است، »عتبه« گویند. وقتی 
درگاهی بلند و رفیع باش��د، 
نشانۀ ش��کوه و جالل صاحب 
آس��تان است. در حرم ائّمه، 
هم بلن��دی فیزیکی و رفعت 
واالیی  ساختمانی است، هم 
مقام و بلندی جایگاه معنوی. 
از این رو »عتب��ات عالیات« 

گفته می شود.

ضریح که جنب��ۀ احترام به 
صاحب قبر  و برای حفاظت از 
مدفن اولیا س��اخته می شود، 
از چوب محکم و بادوام است 
که پوشش��ی از مس، نقره و 
طال و دارای نقش و نگاری زیبا 
و آراس��ته به آیات و احادیث 
و اس��امی متب��رک اس��ت و 
کار هن��ری و نگارگری زیبا و 
ماندگار بر آن انجام می شود. 
زائران هن��گام زیارت، آن را 
می بوسند و تبرک می جویند. 
اغلب،  ضریح ها پس از مدتی 
که کهنه و فرسوده می گردند، 
بازسازی می شوند. ضریح های 
قدیمی نیز بیشتر در موزه ها 

نگه داری می شود.
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اس��ت. در حرم ائّمه، هم بلندی فیزیکی و رفعت س��اختمانی اس��ت، هم واالیی مقام و بلندی 
جایگاه معن��وی. از این رو »عتبات عالیات« گفته می ش��ود و اغلب،  مقصود از آن، حرم های 
مقدس امامان در س��رزمین عراق اس��ت؛ مثل نجف، کربال، کاظمین و س��امراء، که »اعتاب 
مقدس��ه« هم گفته می ش��ود. از آ ن جا که از آداب ادای احترام به اولیای الهی، بوسیدن درگاه 

حرم آنان است، زیارت قبورشان را »عتبه بوسی« گویند.

َعتَبه بوسی
کنایه از تشرف به زیارت پیشوایان معصوم: است. »َعتَبه« به معنای درگاه و آستان است. 
یکی از آداب زیارت، بوس��یدن درگاه حرم امامان اس��ت که نش��انۀ ش��کرگزاری به درگاه 
خداوند و احترام و ادب نس��بت به صاحب مزار است. نه تنها نسبت به ائمه، در مورد هر یک 
از ش��خصیت ها و بزرگان هم هنگام زیارت و دیدار، بوس��ه  زدن بر درگاه، عالمت احترام و 
تواضع بوده اس��ت. در س��روده های عالمان عارف در مورد زیارت حرم ها نیز به عتبه بوس��ی 

اشاراتی شده است.
ش��هید اول، یک��ی از آداب زیارت را بوس��یدن درگاه دانس��ته، ولی می افزای��د که دلیل و 
مستندی بر استحباب شرعی آن نداریم؛ ولی سجود برای خدا و به عنوان شکر الهی بر توفیق 
زیارت، مانعی ندارد.8  البته باید توجه داش��ت که بوس��یدن زمین و درگاه حرم ها برای ادای 
شکر و احترام، به عنوان سجده بر امام تلّقی نشود و بهانه ای به دست مخالفان نیفتد که بگویند 
ش��یعیان در پیشگاه امامان خود س��جده می کنند، در حالی که سجده بر غیرخدا جایز نیست. 
می دانیم که عتبه بوس��ی به ش��کرانۀ توفیق زیارت، غیر از سجده به یک انسان است. صورت 
نهادن بر زمین، یا بوسه بر آستان زدن، نهایت ادب و ارادات و محبت نسبت به یکی از اولیای 
مقّرب درگاه خداوند اس��ت و هیچ ربطی به ش��رک و س��جود به غیر خدا ندارد که وّهابیان

 

تبلیغ می کنند.

عزاداری
س��وگواری بر مظلومیت اهل بیت:، مستحب است و زمینه ای برای احیای یاد آنان و ذکر 
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مناقبش��ان به شمار می رود. این عزاداری، گاهی در حرم ها 
انجام می گیرد. گاهی برخی افراد وقف یا نذر می کنند که 
در عتبۀ مقدس امامان و امام زادگان، مراس��م سوگواری و 
اقامۀ ع��زا و خواندن روضه بر مصائب ای��ن خاندان انجام 
گی��رد. به ویژه در جاهایی مثل حرم حس��ینی، اقامۀ عزا در 

ماتم سرور شهیدان مطلوب تر است.
تّوابین به رهبری »س��لیمان بن صرد خزاعی« که در سال 
65 هجری به خون خواهی شهدای کربال قیام کردند، ابتدا 
در »نُخیل��ه« جمع ش��دند و اردو زدند. پس از س��ه روز با 
تکمیل نیروها و س��ازمان دهی افرادش��ان، ب��ه کرانۀ فرات 
رفتند و س��پس در کربال حاضر ش��دند. وقتی به محل قبر 
سیدالش��هدا7 رس��یدند، یکصدا صیحه زدند و به شّدت 
گریستند و در عزای ساالر شهیدان اشک ریختند؛ گریه ای 
که پیرامون قبر حسین7 نظیرش دیده نشده بود. آن گاه با 

فریاد »یا لثارات  الحسین« قیام خود را آغاز کردند.9
در قیام مختار درس��ال 66 هجری نیز چنین شد. مختار به 
زیارت قبر اباعبداهلل7 رفت و قبر او را بوس��ید و گریست 
و پس از تجدید پیمان با شهیدان کربال، قیام خود را آغاز 

کرد.10 

علقمه
نام نه��ری که از فرات منش��عب می ش��د و ی��اران امام 
حس��ین7  در کربال نزدیک آن اردو زدند. پس از ورود 
امام به آن س��رزمین، چندهزار نیروی س��پاه کوفه از سوی 
عمر سعد بر نهر علقمه گماشته شدند تا مانع آب برداشتن 

ش��کرانۀ  ب��ه  عتبه بوس��ی 
توفیق زیارت، غیر از سجده 
به یک انسان است. صورت 
نهادن بر زمین، یا بوس��ه بر 
آس��تان زدن، نهای��ت ادب و 
ارادات و محب��ت نس��بت به 
یکی از اولی��ای مقّرب درگاه 
خداوند اس��ت و هیچ ربطی 
به ش��رک و س��جود ب��ه غیر 
خدا ندارد که وّهابیان تبلیغ 

می کنند.
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س��پاه امام حس��ین7 بش��وند. عباس  بن  علی7 روز عاش��ورا برای آوردن آب به خیمه ها به 
علقمه رفت، ولی نتوانس��ت آب بیاورد و در کنار آن نهر به ش��هادت رس��ید. نهر علقمه در 
ادبیات عاش��ورایی، با عطش و عباس و تشنگی و دس��تان قطع شدۀ ابالفضل7  گره خورده 
است. امروز گرچه نشان و آثاری از آن نهر نیست و وضع جغرافیایی منطقۀ کربال تغییر یافته، 
لکن باز هم زائران کربال از هرچه که یادآور آن مصیبت جان گداز باشد، می سوزند و اشک 

می ریزند.

َعلَم، علمدار
در گذش��ته، علم و پرچم، نش��انۀ یک لشکر شمرده می ش��د و علمدار، مسئولیت برافراشته 
نگه داش��تن آن را در طول نبرد بر عهده داشت. به آن بیرق، رایت و پرچم هم گفته می شود. 
حضرت عباس در کربال علمدار س��پاه اباعبداهلل7 بود. از ش��عارهای عراقیان عزادار نیز این 
اس��ت: »َرَفعَ اهلل راَيَة  العباس«؛ پرچم عباس برافراش��ته باد. امام حسین7 نیز به برادرش لقب 

علمداری داده بود: »انَت صاحُب لوائی«.11
اگ��ر ب��ر فراز گنب��د من��ّور اباالفضل و امام حس��ین8 بیرق��ی در اهتزاز اس��ت، و اگر در 
دسته های عزاداری و هیئت های عاش��ورایی، ابزار و نشانۀ خاصی به نام »عالمت« و »علمات« 
وج��ود دارد و آن را در روزه��ای عزا حمل می کنند، الهام گرفت��ه از َعلَم در کربال و صحنۀ 
عاشوراس��ت. زائ��ران هم گاه��ی علم بر دوش، راه زی��ارت را طی می کنن��د. علم و علمات 
 را در حس��ینیه ها و تکیه ها و حرم ها نگه می دارند و در ایام عاش��ورا و مناس��بت های دینی به

 صحنه می آورند.

عمورا
نام دیگر سرزمین کربالست که در برخی روایات آمده است. از جمله اباعبداهلل  الحسین7 
در ش��ب عاش��ورا خطبه ای خواند و در آن فرمود: جّدم رسول خدا9 مرا خبر داده است که 
مرا به س��رزمین عراق فرا می خوانند و من در سرزمینی که به آن عمورا و کربال گفته می شود 

فرود می آیم و در آن مکان به شهادت می رسم.12 
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عهد
به معن��ای پیم��ان و میث��اق. در روایات، زی��ارت امام، 
عهدنامه ای میان ش��یعه و پیش��وای خود دانس��ته شده و به 
حفظ پیمان توصیه شده است. به فرمودۀ امام رضا7: »اِّن 
لِکّل ام��اٍم عهداً فی ُعُنِق اولیائه و ش��یعِته، و ِاّن ِمن تماِم 
الوفاِء بالعهِد و ُحس��ِن األداِء زي��ارُة ُقبورهم«؛13 برای هر 
امام��ی در گردن و بر عهدۀ هواداران و ش��یعیانش عهد و 
پیمانی است و از جمله نشانه های وفای کامل به این پیمان 

و ادای نیکوی این عهد، زیارت قبور آنان است.
زی��ارت، نوعی میث��اق و پیم��ان با ام��ام و تجدید عهد 
با اوس��ت. »دعای عه��د« هم که خطاب ب��ه امام زمان7 
خوانده می شود، نوعی زیارت آن حضرت در دورۀ غیبت 
و تجدید پیمان و عهد با ایش��ان اس��ت تا زائر، همواره در 
خ��ط اطاعت و حمای��ت و نصرت او باق��ی بماند. حضور 
بر س��ر تربت امامان، عماًل نشان می دهد که پیروان اولیای 

معصوم، آنان را از یاد نبرده اند و بر میثاقشان استوارند.

غبار روبی
تمیز کردن گرد و غبار از حرم ها، حس��ینیه  ها و مس��اجد. 
اصطالحاً وقتی از س��وی تولیت آس��تان های مقّدس، درب 
ضریح باز می شود و با حضور بعضی از مشاهیر و شخصیت ها 
و افراد خاص، هدایای نقدی زائران را از داخل ضریح مطهر 
جمع می کنند و سپس با دستمال و گالب، قبر مطّهر و داخل 
ضری��ح را تمیز و معّطر می کنند، به این مراس��م »غبارروبی«  

گفته می شود و حضور در این مراسم، یک افتخار است.

اصطالح��اً وقت��ی از س��وی 
مقّدس،  آس��تان های  تولیت 
درب ضریح باز می ش��ود و با 
حض��ور بعضی از مش��اهیر و 
ش��خصیت ها و افراد خاص، 
نقدی  و هدای��ای  وجوه��ات 
زائ��ران را از داخ��ل ضریح 
مطهر جمع می کنند و س��پس 
با دستمال و گالب، قبر مطهّر 
و داخ��ل ضری��ح را تمی��ز و 
معّطر می کنند، به این مراسم 
»غبارروبی«  گفته می شود و 
حضور در این مراس��م، یک 

افتخار است.

اگ��ر ب��ر ف��راز گنب��د منّور 
امام حس��ین8  و  اباالفضل 
بیرق��ی در اهتزاز اس��ت، و 
اگر در دسته های عزاداری و 
هیئت های عاشورایی، ابزار و 
نشانۀ خاصی به نام »عالمت« 
و »علمات« وجود دارد و آن را 
در روزهای عزا حمل می کنند، 
الهام گرفت��ه از َعلَم در کربال 
و صحنۀ عاشوراست. زائران 
هم گاهی عل��م بر دوش، راه 
زیارت را ط��ی می کنند. علم 
و علم��ات را در حس��ینیه ها 
نگ��ه  حرم ه��ا  و  تکیه ه��ا  و 
می دارند و در ایام عاشورا و 
مناسبت های دینی به صحنه 

می آورند.
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درب خانۀ خدا )کعبه( را هم در ایام حج می گش��ایند و با حضور مقامات و مهمانان، آن را 
با گالب ناب قمصر کاشان شست وشو می دهند. در این مراسم، وقتی داخل کعبه یا ضریح را 
غبارروبی و جارو می کنند، مقداری هم گرد و غبارهای نرم نشس��ته بر روی قبر یا زمین مرقد 
وجود دارد که آن را جمع می کنند و برای تبّرک به اشخاص می دهند. از این رو مراسم تمیز 

کردن قبر مطّهر به »غبارروبی« شهرت یافته است.

غسل زیارت
غس��لی که پیش از رفتن به زیارت و حضور در حرم امام معصوم7 انجام می شود. یکی از 
آداب زیارت اس��ت و ثواب دارد و نش��ان احترام  به معصومی است که به حضورش شرفیاب 
می ش��ویم. عالوه بر طهارت ظاهری بدن و لباس، طهارت روحی هم الزم است و آن، دوری 
از ریب و ریا و آراس��تگی به اخالص و یقین اس��ت. به عالوه، غس��ل زیارت، بدن و لباس را 
از آلودگی و بوی بد پاک  می س��ازد و برای حضور در محافل عمومی و جمع مؤمنان، خوب 

است که مشام دیگران آزرده نشود و بوی عرق بدن ایجاد نفرت نکند.
غس��ل زیارت، هم پیش از آغاز س��فر و هنگام بیرون رفتن از خانه و شهر و پیش از مسافرت 
مستحب است، و هم پیش از تشرف به حرم های مطهر معصومین:. امام صادق7 می فرماید: 
هرگاه به قصد زیارت قبر امیرمؤمنان7 رفتی، وضو بگیر، غس��ل کن و با آرامش راه برو. امام 
هادی7 نیز در روایتی، به موس��ی بن عبداهلل نخعی »غس��ل زیارت« پیش از تش��رف به حرم را 
آموزش داده است.14 از امام صادق7 نیز درباره آیه )خذوا زينتکم عند کّل مسجٍد( پرسیدند 
که مقصود چیست؟ فرمود: »الُغس��ل عنَد لقاِء ُکلِّ اماٍم«؛15 غسل کردن هنگام زیارت هر امام، 

آراسته شدن هنگام عبادت است. حافظ گوید: »شست وشویی کن و آن گه به خرابات خرام«. 
در برخی روایات، توصیه ش��ده که پیش از زیارت کربال، زائر از آب فرات غس��ل کند و 
هنگام غس��ل هم دعای خاص آن )بس��م اهلل و باهلل اجعله نوراً و طهوراً( را بخواند.16 جابر بن 
 عبداهلل  انصاری نیز که همراه عطیّه عوفی در اربعین شهادت امام حسین7 در کربال به زیارت 
قبر ش��ریف او رفت، از آب فرات غس��ل کرد و جامه ای پوش��یده و عطر زد و آرام آرام گام 

برداشت تا به قبر مطهر سیدالشهدا رسید.17
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فرات 
نه��ری در س��رزمین عراق اس��ت ک��ه حادثۀ عاش��ورا 
نزدی��ک آن اتفاق افتاد و امام حس��ین7 با لب تش��نه در 
کنار آن به ش��هادت رس��ید. در روایات، از رود فرات به 
عن��وان نه��ری پربرکت و بافضیلت یاد ش��ده و نوش��یدن 
از آب آن و برداش��تن کام ن��وزاد با آب فرات مس��تحب 
اس��ت. امام صادق7 فرم��ود: هرکس از فرات بنوش��د، 
ی��ا از آب آن، کام ن��وزاد را ب��ردارد، دوس��تدار ما اهل 
 بی��ت خواه��د ش��د.18نیز یک��ی از چه��ار نهر بهش��تی به 

شمار می آید.19
برای زائران کربال، نهر ف��رات  تداعی کنندۀ حوادث و 
مس��ائلی اس��ت که نزدیک آن یا مرتبط ب��ا آن روی داده 
است. ش��هادت امام حسین7 در کنار  فرات با لب تشنه؛ 
ش��هادت ابالفضل  العباس7 و قطع شدن دست هایش در 
کنار علقمه که منش��عب از فرات بود؛ محاصرۀ شط فرات 
در روز عاش��ورا و جلوگیری از برداش��تن آب و بسیاری 
وقای��ع دیگر. امروز هم نهر پرآب فرات که در س��رزمین 
عراق و در نزدیکی کربال جاری اس��ت، دل و جان زائران 
را می رباید و عبور زّوار در نزدیکی مسیب از روی پلی که 
بر روی فرات است، اشک ها را از چشم ها جاری می سازد. 
آب ف��رات و خاک کرب��ال هر دو آموزگار ش��جاعت و 

الهام بخش وفا و فداکاری اند.

ب��رای زائ��ران کرب��ال، نهر 
ف��رات  تداعی کنندۀ حوادث 
و مسائلی اس��ت که نزدیک 
آن ی��ا مرتبط با آن روی داده 
است. شهادت امام حسین7 
در کنار  فرات با لب تش��نه؛ 
العباس7  ابالفضل   شهادت 
و قطع ش��دن دس��ت هایش 
در کن��ار علقمه که منش��عب 
از ف��رات بود؛ محاصرۀ ش��ط 
و  عاش��ورا  روز  در  ف��رات 
جلوگیری از برداش��تن آب و 
بس��یاری وقایع دیگر. امروز 
ه��م نهر پرآب ف��رات که در 
سرزمین عراق و در نزدیکی 
کربال جاری است، دل و جان 
زائ��ران را می ربای��د و عبور 
زّوار از روی پل��ی که بر روی 
فرات اس��ت، اش��ک ها را از 

چشم ها جاری می سازد.
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فراش
صیغۀ مبالغه از کلمۀ »فرش« اس��ت؛ کس��ی که فرش و 
بساط را می گسترد. به پیشخدمت و خدمتکار و جاروکش 
و مأمور نظافت یک س��اختمان و مس��جد و حرم نیز گفته 
می ش��ود. در زیارتگاه ها، به کسانی که مأمور پهن کردن 
و جمع ک��ردن فرش ه��ا و زیلوه��ا و جارو ک��ردن حرم و 

صحن ها و رواق هایند، »فّراش« گفته می شود.
»فّراش��ان، خّدامی هس��تند که وظیفۀ آنان حفظ نظافت 
و طه��ارت و غبارروبی رواق ها، حف��ظ نظم و آرامش و 
تقس��یم گل های باالی ضریح بین زائران اس��ت. عالوه بر 
این، ارائ��ۀ راهنمایی های الزم به زائران و برف روبی حرم 
و بیوتات بر عهدۀ فّراش��ان است. فّراشان در مراسم خطبۀ 
صبح، رواق های دارالس��یاره یا دارالحکمه را )در مشهد( 
برای مراس��م آماده می کنند و در هنگام برگزاری مراسم 
صّف��ه و خطب��ه، مراقبت بر حفظ نظم و زم��ان را بر عهده 
دارند. تنظیم لوح و الله و قرآن برای اجرای مراس��م صّفۀ 
صبح و ش��ام و هدایت زائ��ران در رواق های دارالحّفاظ و 

دارالّسالم را هم انجام می دهند«.20
منصب فّراشی و جاروکشی در مزارهای  معصومین: 
افتخ��ار اس��ت و زائران گاهی به ص��ورت افتخاری به آن 
می پردازند. در گذش��ته به سرپرست فّراشان »فّراش باشی« 

گفته می شد.

ادامه دارد...

منصب فرّاشی و جاروکشی در 
مزارهای  معصومین: افتخار 
است و زائران گاهی به صورت 
افتخاری به آن می پردازند. در 
گذشته به سرپرست فرّاشان 

»فرّاش باشی« گفته می شد.
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