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خــادم
به کس��انی ک��ه در حرم های مقدس و زیارتگاه ها و امام زاده ه��ا خدمت می کنند و به 
نظم و نظافت و کفشداری و غبارروبی و امور خدماتی و فرهنگی مشغولند، »خادم« گفته 

می شود. به متصدیان امور خدماتی مساجد و حسینه ها هم خادم می گویند.
خدمت گزاری در معابد و مساجد و مشاهد مشّرفه، از کارهای باارزش و مقدس است 
و موج��ب اجر الهی اس��ت. مادر حضرت مریم÷ نیز در دوران ب��ارداری نذر کرده بود تا 

فرزندی که در شکم دارد، خدمت گزار بیت المقدس باشد، ولی فرزند او دختر بود.1

خادم افتخــاری
غیر از خادمان رس��می حرم ها و آس��تان   های مقدس که اس��تخدام می شوند، کسانی 
ه��م نه به قصد مزد و حقوق، بلکه برای کس��ب افتخار و بردن اجر معنوی، در حرم های 
مطهر کار می کنند و اغلب، کارهایی انجام می دهند که در خدمت زائران ائمه است؛ مثل 
کفش��داری، جارو کردن، انتظام��ات و راهنمایی زائرین، جمع کردن و پهن کردن فرش ها. 
به این دس��ته از خادمان »خّدام افتخاری« گفته می شود. خادم افتخاری معموالً بیرون از 
حرم دارای ش��غل و کار خاص ش��خصی اس��ت، ولی افتخار می کند که ساعاتی را هم در 

خدمت زائران حرم باشد.
بسیاری از بزرگان و علما و شخصیت های مشهور، برای کسب این فیض، نام خود را به 
عنوان »خادم افتخاری« ثبت می کنند و در زمان های مخصوصی در حرم به زائران خدمت 
می کنند و طبق نوبت و زمان تعیین شده، لباس ویژه خدام را می پوشند و به ادای وظیفه 
می پردازند. نام مراجع، مس��ئوالن مملکتی، وزرا، فرماندهان و... در لیست خدام افتخاری 
دیده می شود. در حرم ها اداره خاصی است که به امور »خدام افتخاری« و جذب گزینش 

و برنامه ریزی آنان می پردازد.

خادم الحرمیــن
مقصود از دو حرم، حرم امن الهی در مکه و حرم شریف نبوی در مدینه است. به کسی 
که تولیت و سرپرستی مکه و مدینه را بر عهده داشته باشد و به زائران این دو حرم مقدس 
خدمت کند، »خادم الحرمین« گفته می شود. در سال های اخیر، پادشاهان آل   سعود این لقب 
را در مورد خود به کار برده اند؛ اما درباره درس��تی یا نادرستی این وصف درباره آنان تاریخ 

قضاوت خواهد کرد.

خانه خــدا
به کعبه که در مکه مکرمه اس��ت و قبله گاه مسلمانان به شمار می رود »بیت  اهلل الحرام« 
و خان��ه خدا گفته می ش��ود. در قرآن هم خداوند از کعبه ب��ه عنوان »خانه من« یاد فرموده 
اس��ت: }طّهرا بیتی لِّطائِفین...{.2 گرچه همه مس��اجد خانه خداست، ولی بیت اهلل بیشتر به 
مسجدالحرام و کعبه گفته می شود که شرافت بیشتری دارد و حجاج به زیارت آن می روند. 
حضرت ابراهیم× نیز وقتی هاجر و اسماعیل را کنار کعبه گذاشت و بازگشت، خطاب به 

خدا عرض کرد که من از ذّریۀ خودم کسانی را کنار »خانه تو« گذاشتم.3

ُخــّدام
جمع خادم اس��ت؛ کس��انی که در حرم های مختلف و مزارات معصومین و مساجد و 
معابد به حفاظت و مراقبت و خدمت رس��انی به زائران و تمیز کردن حرم مش��غولند. به 
خّدام، »َس��َدنه« هم گفته می شود؛ چون »س��ادن« هم به معنای خادم است. تکریم خّدام 
الزم است؛ چرا که با سرمایه عشق و محبت در آستان اهل بیت خدمت می کنند. شهید 

اول می گوید:
سزاوار اس��ت خّدام حرم ها از اهل خیرو صالح و متّدین و صاحب مرّوت 
و تحمل و صبوری باش��ند؛ عصبانی نشوند؛ برخورد خشن نداشته باشند؛ 
حالت کمک رس��انی، خدمت گزاری، تکریم زّوار، ارشاد گمشده ها، کمک 
به ضعیفان و برخورد محبت آمیز با واردین داش��ته باش��ند؛ اگر از کسی 

• خادم افتخاری معمواًل بیرون از حرم دارای شغل و کار خاص شخصی است، ولی افتخار 
می کند که ساعاتی را هم در خدمت زائران حرم باشد.
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حرکت نامناس��ب و قصور و س��هل انگاری دیدند، هشدار دهند و موعظه 
کنن��د و اگ��ر کار خ��الف و گن��اه دیدن��د، نه��ی  از منک��ر کنن��د.4

خطبه خوانــی
»خطبه« متن مکتوب یا س��خنی شفاهی است که همراه با حمد و ثنای الهی و سالم و 
صلوات بر پیامبر و خاندان عصمت و ذکر منقبت آنان است. خطبه  خواندن، مراسمی خاص 
اس��ت که در حرم های مطهر، همه روزه صبحگاه��ان و در بعضی از ایام خاص و مقدس و 
والدت ها و اعیاد یا روزهای جمعه برگزار می ش��ود. در این مراس��م خادمان و متولیان حرم 
حاضر می شوند و متنی مشتمل بر دعا و ثنا و حمد و سپاس و ذکر فضایل و مناقب صاحب 
آن بقعه و حرم خوانده می ش��ود. متنی که اغلب، ادبی و مس��تجع است و نمادی از شکوه 
صاحب حرم و ادای احترام به اوست. در گذشته، خطبه خوانی برای مدح و ثنای سلطان و 
امیر و حاکم بر سر منبر بوده است، اما در حرم ها برای تکریم صاحب مزار خوانده می شود. 

در اشعار مربوط به امام زمان# آمده است:
خطبه تو خوان تا خطبا دم زنند

سّکه تو زن تا امرا کم زنند
خطبه خوانی از مراس��م و ش��ئون حکومتی بوده و خطیب هم از س��وی حاکم به این 
منصب تعیین می ش��ده اس��ت؛ هم چنان که ضرب س��ّکه نیز از امور حکومت به ش��مار 

می رفته است. در شعر خاقانی آمده است:
خطبه این دار ُملک، وقف بر القاب توست

سّکه این دار ضرب، باز به نام تو باد5

خیمه گــاه
نام محلی در شهر کربال و در نزدیکی  حرم مطهر امام حسین× که بنای خاصی دارد و 
اخیراً بازسازی شده است. این بنا در محل استقرار خیمه های امام حسین× و اصحاب و اهل 

بیت او در کربال بنا ش��ده و با میدان نبرد فاصله داشته است. امام حسین× روز دوم محرم 
سال 60 هجری، وقتی به سرزمین کربال رسید، فرمود تا همان جا فرود آیند و خیمه ها را برپا 

کنند. آن محل نزدیک به شریعه فرات بوده که امکان دسترسی به آب فراهم باشد.
یکی از موّرخان درباره خیمه گاه می نویسد:

آنچه امروز در کربال در جنوب غربی حرم حسینی به نام خیمه گاه )مخّیم( 
موجود اس��ت و زائ��ران آن جا را زیارت کرده و ب��ه آن تبرک می جویند، در 
زمان های قدیم نبوده است و بعدها در محل خیمه گاه امام حسین× بنایی 
ساخته شد، تا نشانی از آن مکان باشد. بنای فعلی ساختمان و قّبه خیمه گاه 
س��اخته »مدحت پاشا« برای پذیرایی ناصرالدین  شاه و درباریان او بوده و به 

قولی هم »عبدالمؤمن« آن را ساخته است.6

دار
خانه، س��را، مکان خاص برای انجام کاری و مراس��می. درحرم ه��ای مطهر، رواق ها، 
شبس��تان ها و بخش هایی را با این عنوان نام گذاری می کنند؛ مثل دارالتالوه، دارالضیافه، 
دارالّزهد و امثال آن. در ترکیب فارسی هم با پسوند »سرا« و »خانه« به کار می رود؛ مانند: 

ماتم  سرا، عزاخانه، نمازخانه.

دخیل
دخیل، هم به معنای کسی است که در کاری دخالت می کند و در امری دخیل است، هم به 
معنای مهمان که برکسی وارد می شود و هم به معنای دوست خالص و صمیمی و همدل. دخیل 
شدن و دخیل بستن به معنای توسل و پناه جویی و امان خواهی است. به بستن خرقه و نخی 
به ضریحی یا درختی یا سّقاخانه ای به قصد برآمدن حاجت هم »دخیل بستن« گویند و هر نوع 

پناهنده به یک شخصیت صاحب نفوذ هم »دخیل« است.

• آنچه امروز در کربال در جنوب غربی حرم حسینی به نام خیمه گاه )مخّیم( موجود است 
و زائران آن جا را زیارت کرده و به آن تبرک می جویند، در زمان های قدیم نبوده است 
و بعدها در محل خیمه گاه امام حسین× بنایی ساخته شد، تا نشانی از آن مکان باشد.

• به خّدام، »َس��َدنه« هم گفته می ش��ود؛ چون »سادن« هم به معنای خادم است. تکریم 
خّدام الزم است؛ چرا که با سرمایه عشق و محبت در آستان اهل بیت خدمت می کنند. 

شهید اول می گوید:
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درگــاه
آس��تان؛ جایی از خانه و س��اختمان که »در« نصب می شود. آس��تانه در؛ عتبه. امروزه 
درگاه به آس��تان های مقدس یا مساجد اختصاص دارد. به آستانه ملوک و قصر سالطین 
هم درگاه می گفتند )به »آستان« رجوع شود(. این کلمه، عنوان احترام آمیزی است که به 
جای خانه و محضر به کار می رود. به کسانی که در درگاه یک شخصیت بزرگ به نگهبانی 
و حفاظت مش��غولند، »دربان« گویند. در بیان عظمت و قداس��ت حرم های معصومین، به 
آن اعتاب مقدس��ه »درگاه ملک  پاسبان« گویند؛ یعنی فرشتگان به پاسداری آن مشغولند. 
مجازاً به معنای خضوع هم به کار برده می ش��ود؛ وقتی که گویند: دس��ت نیاز به »درگاه 

خدا« برآوریم.

رواق
به قس��متی از خانه و هر بنا که س��قف و سایه بان دارد و به سایه بان ورودی یک خانه 
»رواق«گویند. به همین سبب، به آسمان هم که چون سقفی بر سر ما سایه افکنده، »رواق 
اخضر« یا »رواِق زبرجد« یا رواق »نیلگون« گفته می ش��ود. به پرده بلندی که از پیش��گاه 
خانه، از باال تا پایین آویخته شود نیز رواق گویند.7 »رواق منظر چشم« که در شعر حافظ 
آمده، به معنای مردم است.8 در حرم های مطهر، قسمت های سرپوشیده ای که در اطراف 
قبر و ضریح اس��ت و برای دعا و زیارت و نماز و عبادت در آن جا می نش��ینند، »رواق« نام 
دارد. حرم امام رضا× رواق های متعددی دارد که هر کدام را نام خاصی است، مثل رواِق 

دارالّزهد، رواِق دارالوالیه )به واژه »دار« مراجعه شود(.

روضه منــّوره
»روضه« به معنای باغ و بوس��تان اس��ت، »روضه رضوان« نام بهش��ت است: )پدرم روضه 
رضوان به دو گندم بفروخت...( در قرآن کریم نیز از بهشت، با نام »روضات الجّنات« یاد شده 
است.9 طبق روایات، قبر هر کس، یا باغی از باغ های بهشت است، یا حفره ای از حفره های 
جهنم. به حرم نورانی حضرت رسول| روضه منوره یا روضه نبوی و روضه محمدی گفته 
می شود. در حدیثی از آن حضرت نقل شده است که بین قبر من و منبر من، باغ و روضه ای 
از باغ های بهش��ت است: }ما بیَن قبری و منبری روضٌة من ریاض الجنّه.{10 برخی هم بر این 
باورند که قبر حضرت زهرا÷ در این محدوده اس��ت؛ چون این محدوده به عنوان »روضه« 
معروف است، قداست خاصی دارد و نماز و عبادت در آن هم فضیلت بسیار دارد. به تناسب 
حدیث نبوی که یاد شد، به هر قبر و مزار و حرمی از قبور اولیاء اهلل هم روضه گفته می شود؛ 

مثل روضه رضوی و روضه علوی و روضه حسینی و عباسی. در شعر خاقانی آمده است:
بر سر روضه معصوم رضا

شبه رضوان شوم ان شاء اهلل
گرد آن روضه چو پروانه شمع

مست جوالن شوم ان شاء اهلل11

زائــر
دیدار کننده؛ کس��ی که به دیدار یک ش��خصیت یا حرم و زیارتگاه می رود؛ کسی که 
خان��ه خ��دا یا مدینه و عتبات را زیارت می کند. در روای��ات، از زائران قبور و اولیای الهی 
س��تایش ش��ده و توصیه ش��ده که به زیارت زائر بروند و از او اس��تقبال کنند و تهنیت 
گویند.12 در روایات، زائر مؤمن، زائر خدا به شمار آمده است و این اهمیت دیدار مؤمنان 
با یکدیگر را می رس��اند.13 زائر، اغلب آنانند که از شهری به شهری می روند تا بارگاهی را 
زیارت کنند. در مقابل، به کس��انی که مقیم ش��هرهای زیارتی اند »مجاور« گفته می  شود 

)پیشتر درباره »جار اهلل« که به معنای مقیم مکه و جوار خانه خداست، بحث شد(.

زائرســرا
خانه و اقامتگاه زائر؛ به خانه ها، مس��افرخانه ها و حسینیه هایی که برای اقامت چند روز 
زائران در مکه، مشهد، کربال و شهرهای زیارتی دیگر اختصاص دارد، زائرسرا گفته می شود.

ُزّوار
جمع زائر است؛ یعنی زیارت کنندگان، زائران.

َزّوار
صیغه مبالغه از زائر است؛ یعنی بسیار زیارت کننده. البته در کاربرد رایج امروز، مفهوم 
کثرت ندارد و به هر زائر و گروه زیارتی هم َزّوار می گویند؛ مثاًل می گویند: »اینان َزّوار امام 

رضا× هستند، به آنان احترام کنید«، که البته درست تر آن است که ُزّوار گفته شود.

زیارت
زیارت دیدار کردن و مالقات؛ به دیدار کس��ی یا جایی یا حرم مقدس��ی رفتن؛ دیدار 
پیامبر خدا یا امام معصوم، در حال حیات یا پس از وفات و شهادتش��ان. زیارت، یکی از 
برنامه های تربیتی و س��ازنده اس��ت که هم زائر را با انس��ان های نمونه و محبت های خدا 
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آش��نا و مرتبط می س��ازد، هم روح و روان او را تصفیه می کند، هم موجب بهره مندی از 
ش��فاعت معصومین می ش��ود، هم س��بب احیای نام و یاد کسی می ش��ود که به زیارتش 
می رویم. زیارت خانه خدا و انجام مناسک دینی در مکه که به نام »حج و عمره« معروف 
است، از عبادت های مهم و سازنده است. زیارت قبر پیامبر خدا| و مدفونین در بقیع 

هم مکمل این زیارت است.
به فرموده امام صادق×: زیارت قبر رسول خدا| و زیارت قبور شهدا و زیارت قبر 
امام حسین× برابر است با یک حج مقبول همراه پیامبر.14 نیز فرموده است: }َمن زارنا 
ف��ی َمماتِن��ا فكأنّما زاَرنا فی حیاتنا{؛15 هر کس ما را پس از وفاتمان زیارت کند، گویا ما را 

در حال حیاتمان زیارت کرده است.
زیارت قبور مطهر ائّمه، گاهی برای احیای یاد و تعالیم  آنان است و نوعی تجدید عهد و 
پیمان با امامان به ش��مار می رود. به فرموده امام رضا×: }اِّن لُِكِل اِماٍم َعهداً فی ُعنُِق اولیائه 
و ش��یَعتِِه َو اِّن ِمن تمام الوفاء بالَعهِد زی��ارُة قُبورهم{؛16 برای هر امام، عهد و پیمانی بر گردن 
دوس��تان و شیعیان اوست و از جمله نش��انه های وفای کامل به این عهد، زیارت قبور آنان 
است. بر زیارت اباعبداهلل الحسین× و امامان دیگر و زیارت خانه خدا و حرم نبوی بیش از 
همه تأکید شده است. البته زیارت قبور صلحا و علما و شهدا هم فضیلت و ثواب دارد. امام 
صادق× فرموده اس��ت: »هرکس نمی تواند قبور ما را زیارت کند، قبور برادران صالح ما را 
زیارت کند.«17 فرهنگ زیارت در جوامع شیعی و حتی اهل سنت رایج است و به عنوان یک 
سنت اسالمی رواج دارد و شبهات وهابیان نسبت به این عمل، از جهل آنان نسبت به مبانی 

اسالم و احادیث دینی و جمود آنان بر تعصبات خویش سرچشمه می گیرد.18

زیارت اربعیــن
زیارتی که در روز اربعین امام حسین× )بیستم ماه صفر( انجام می گیرد. زیارت آن 
حضرت در این روز ثواب بس��یار دارد و در روایات، از نش��انه های مؤمن و ش��یعۀ راستین 
به ش��مار آمده است. از امام عسکری× روایت اس��ت که فرمود: مؤمن پنج نشانه دارد: 
نماز پنجاه رکعت )واجبات و نوافل(، زیارت اربعین، انگش��تر در دس��ت راست کردن، در 
س��جده پیشانی بر خاک نهادن و بس��م اهلل الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن.19 متن 
زیارت  نامه ای که در اربعین )چه از نزدیک حرم یا از راه دور( خوانده می شود و به »زیارت 
اربعین« مشهور است، از امام صادق× روایت شده و در کتاب های دعا آمده است. جابر 
و عطّیه، دو شخصیتی بودند که در اولین اربعین پس از شهادت امام حسین× در کربال 
ب��ه زیارت قبر آن حضرت رفتند. س��نت زیارت اربعین به ویژه در س��رزمین عراق و میان 

ش��یعیان و عشایر آن منطقه بس��یار رایج و مورد اهتمام است و پیاده روی زائران در این 
روز از نجف به سوی کربال بسیار با عظمت است.
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