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 پیشگفتار
هدف اصلی این کتاب، تبییین و توصییم موتیوایی  نیی و م تبیر بیرای 
آموزش خادمین افتخاری است که برپایه مفاد آیین نامیه آمیوزش آسیتان 
مقید  ضرییرب ابییدا  لیه الییه ا سییآم بییرای آمیوزش بییدو خییدمت 
خدمتگزاران است، اما نگارش و تدوین مطا ب به نووی سامان داده شیده 

ری کلییه خیادمین و کارکنیان ضیرم مطهیر و نییز بیردااست تا برای بهره
پاسخگویی به اشتیاق و تامین نیاز سایر اآقمندان به آن ضریرب، مفیید 

 واقع گردد. 
انشاءاهلل با انایت ویژه م صومین و امامزادگیان واممقیام الییهه ا سیآم 

 توفیق خدمت خا صانه در این بارگاه ملکوتی را داشته باشیه.
 

 التماس دعا                                                  

 اداره آموزش و ارزشیابی                                       
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 فصل اول  

 

 اصول و آداب خدمتگزاری

 در اماکن متبرکه 

 
 

 خواننده محترم؛ 

 در اين فصل مطالب زير را مرور خواهید نمود: 

 کهآداب خدمت در اماکن متبر -1

 های مطهرآداب خدمت در ضرم -2

 آداب خدمت به زائر -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 آداب خدمت در اماکن متبرکه

 
ست کهه اخدمت در حرم اهل بیت )علیهم السّالم( و ذرّیه طیّبه ایشان، موهبت و نعمتی 

شود. بر عالقمندان و خادمین آسهتان مدهدح حضهرت عبهدالعظیم نصیب هر کسی نمی

ر ضمن آشنایی بها اهمیهت، قداسهت و گایگهاه ویهمه خهدمتگزاری، د)ع( ، فرض است تا 

کسهب  توسعه و تعالی این نعمت و موهبت آسمانی تالش الزم را به عمل آورند تا ضهمن

لی ر حدّ اعرضایت الهی و خرسندی اهل بیت)علیهم السّالم(، انشاءاهلل وظایف محوله را د

 و مدبول، انجام دهند. 

خهدمت در »توان در دو قسهمت اراههه نمهود. یکهی که را میآداب خدمت در اماکن متبر

با این وصف، مطالهب ایهن فصهل در دو بتهی تبیهین «. خدمت به زاهر»و دیگری « حرم

 خواهد شد. 

 
 

 
 
 
 

 
 آداب خدمت در اماکن متبرکه
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2 

 های مطهرآداب خدمت در حرم

 
ههای را  کهه از ویمیهیهای مطهر فراوان است. امها اههمّ ایهن آداب آداب خدمت در حرم

توان در ده عنوان بیان نمهود. شهامل  ادب های مددّح است، میضروری خادمین آستان

-حضور، ایمان، اخالق، انضباط، آراستگی، صداقت، اتدان در کار، روحیه خهدمت، والیهت

 شود.مداری و توگه به فرهنگ سازمانی. در ذیل این آداب متتصرا تبیین می
 

 ادب حضور - 1
  های مطهر دو نکته زیر اهمیت زیادی دارد: خصوص ادب حضور در حرمدر 

که رعایت آداب است هنگامی عالم محضر خداست و حضهرت امهام  ادب حضور؛ –الف 

 زمان)عج( و صاحب حرم حضور دارند. 

که فرد بداند در هر مجلسی و در هر محفلی، باید ادب خهاص همهان  ادب محضر؛ –ب 

 محفل را رعایت کند.

 

 نکته:

-مهی  )علیه السّهالم(اهمیت مساله ادب به حدی است که امام صهادق

 فرمایند: 
ان أگلت فی عمرک یومین فأگعل احد همها الدبهل لتسهتعین علهی »

 « یوم موتل
یعنی: ایر امروز اعالم کردند که تنها دو روز از عمرتان باقی مانده است 

ادب و تربیهت  و سومین روز، روز مرگ شماست. بایهد روز اول را بهرای
 خود صرف کنید تا این ادب در روز مرگ به کارتان بیاید. 



ههم از دنیها « مهؤدب»زندیی کند؛ بلکهه بایهد « مؤدب»با این وصف، انسان نه تنها باید 

کند کهه برود. یعنی با همان ادب نزد خدا برود. ادب حضور و ادب محضر خدا ایجاب می

 انسان مراقب باشد. 

عالم محضر خداست، در »ه( این مهم را به سادیی بیهان فرمودند: حضرت امام خمینی)ر

 «محضرخدا معصیت نکنید!

 بنابراین، خادمین عزیز باید توگه داشته باشند که:

ههای امهام شود به یکی از بیوت الههی، یکهی از خانهههنگامی که وارد حرم مطهر می -1

ه السّهالم(  وارد شهده اسهت. مجتبی)علیه السّالم(  و  به خانهی حضرت عبدالعظیم)علیه

شود.  اهمیت این مراقبت زمانی بیشتر دقت در این مساله باعث ایجاد مراقبت در وی می

های عالیددری نیهز در شود که بداند دو امامزاده بزریوار دیگر، شهدا، علما و شتصیتمی

 اینجا مدفون هستند و ارواح پاک آنان ناظر بر اعمال و یفتار او هستند.

آنان باید دقت کنند با توگه به این که همه بزریان در اینجا هسهتند، در ایهن خانهه،  -2

 ادب حضور داشته باشند. 

نیکهوترین ادب آن »فرماینهد: پیامبر مکرم اسالم )صلّی اهلل علیهه و الهه و سهلّم(  مهی -3

-نمهی آدمی که ادب الهی را رعایت کند، مرتکب یناه«. است که تو را از یناهان باز دارد

 شود.

، قرآن اَدَبستان خداست. ههر کهم مهی خواههد «الدرآن مَادبة اهلل»فرمایند: همچنین می

خواهد مودّب باشد، بایهد بها قهرآن ادب بیاموزد باید شایردی قرآن را بکند. خادم ایر می

 ارتباط خوبی داشته باشد. نباید خادمی وگود داشته باشد، که با قرآن آشنا نباشد.

 

 مودَّب به ادب الهی باشد.خادم باید 

 

 ایمان  -2
آمهده اسهت کهه در اوایهل ظههور اسهالم، اعهراب نهزد « حجهرات»در آیات پایانی سهوره 

یعنی؛ ما ایمهان « قالهت االعراب امنّا»پیامبر)صلّی اهلل علیه و اله و سلّم(  آمدند و یفتند: 

 ایم!، آورده
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، « لهم تؤمنهوا»هها بگهو : فرمود: که به اینخداوند به پیامبر)صلّی اهلل علیه و اله و سلّم(   

، بلکه بگویید: اسالم آوردیم و تسهلیم « ولکن قولوا اسلمنا»ایم، نگویید که ما ایمان آورده

 شدیم.

نیهز فهرق « مهؤمن»و « مسهلمان»تفاوت وگود دارد. پم بهین « ایمان»و « اسالم»بین 

یوییم: اسهالم. و شما چیست؟ میپرسند: آقا! دین وگود دارد! اسالم لفظ و ادعا است. می

یهوییم: مهبهبمان شهیعه ا نهی عشهری اسهت. و در قبهال ههر کهدام عالوه بر اسالم می

 مسئولیم. 

یوییم: مسلمان، شیعه، گعفری، ا نی عشری، در قبال ایهن چههار عنهوان هنگامی که می

ا نی  شود پنج عنوان. خادم مسلمان شیعه گعفریمسئولیت داریم و با عنوان خادمی می

 شود. عشری و بار مسئولیت، بسیار بیشتر می

 

 سه ويژگی افراد مومن:
 از حضرت امیرالمؤمنین )علی السّالم(  پرسیدند: ایمان چیست؟ 

، مهؤمن کسهی «االیمان معرفه بالدلب و قول باللسهان و عمهل باالرکهان»ایشان فرمودند: 

 است که این سه ویمیی را داشته باشد:

با قلب، یعنی شتص دیهن، مکتهب، قهرآن، امامهت، رسهالت و سهایر شناخت با دل و  -1

 وظایفی را خوب بشناسد.

سپم آن را با زبان اقرار نماید و بگوید من مسلمانم. در آیات قرآن است که پیامبران  -2

، من مسلمانم و من نتسهتین « و انا من المسلمین، انا اول المسلمین»اند: متعددی یفته

 مسلمانم.

عمل کند. یعنی ایر شتص بگوید: مسلمان هستم، قابل قبول است، ولی ایر با به آن  -3

 عمل وی مغایر بود، او مسلمانی است که ایمان ندارد.

، ایمان یعنی فرد بها زبهان اقهرار «االیمان اقرار و عمل»فرماید: امام باقر)علیه السّالم(  می

، و اسالم ایهن اسهت کهه فده  « لواالسالم اقرار بالعم»کند و عمل او نیز اسالمی باشد، 

 یویند. اعالم کند و ایر عمل هم نکرد، او را مسلمان می

 

 

 

 



 نکته:

فرماینههد: پیامبر)صههلّی اهلل علیههه و الههه و سههلّم(  مههی
انسان مؤمن نیست مگر آن که دلی با زبانی یکی »

 «.باشد و زبانی با دلی
 

 اخالق -3
-مهؤمنین امهام علی)علیهه السّهالم(  مهیعامل سوم از آداب خدمت، اخالق اسهت. امیرال

لوکنا ال نرگوا گنة وال نتشی ناراً وال  وابا و العدابا لکان ینبغی لنها ان نطالهب »فرمایند: 

 ، «بمکارم االخالق، فانها مما تّدل علی سبیل النجاح

خواسهتیم و ایر فرض بر این بود که ما اعتداد به بهشت و گهنم نداشتیم و بهشت را نمی

ترسیدیم، دنبال  واب هم نبودیم و از مجازات و عداب هم هراسهی ی گهنم نیز نمیاز آت

نداشتیم، ولی به عنوان یل نتیجه انسانی، باز هم شایسته بود ما دنبهال اخهالق باشهیم، 

 تواند ما را در کسب موفدیت و پیروزی کمل کند.زیرا این امر می

اول مها یوضه  فهی میهزان العبهد یهوم »ایند: فرمپیامبر )صلّی اهلل علیه و اله و سلّم(  می

یعنی، برای بنده نتستین چیزی که در روز قیامت مهورد سهنجی «. الدیامه حُسن خلده

 ییرد، حسن خلق است.قرار می

ان سؤ التلق لیفسد العمهل کمها یفسهد خهل »فرمایند: امام صادق)علیه السّالم(  نیز می

یونهه کهه سهرکه، برد؛ همانکند و از بین میبداخالقی، عمل انسان را فاسد می«. العسل

 کند.عسل را نابود می

 نکته:

بداخالقی، ترش رویی، عبهوح بهودن، قیافهه یهرفتن 
برای مهردم، گهواب سهالم نهدادن و بهی تهوگّهی بهه 

 کند. دیگران، عمل خوب را فاسد می
یههل خههادم، متتلههق اسههت بههه خههوش اخالقههی و از 

 ور است.پرخاشگری و بداخالقی منزّه و به د
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 انضباط -4
اسهت. امیرمؤمنهان امهام « انضهباط»چهارمین مورد از آداب خدمت در این حهرم مطههر 

شما را بهه «. اوصیکم یا عباد اهلل بتدوی اهلل و نظم امرکم»فرمودند: علی)علیه السّالم( می

کنم و در کارهایتان منظم باشید. مالزمت تدهوا و انضهباطی کهه در ایهن تدوا سفارش می

کالم آمده، خود به تنهایی پیام دارد، یعنی از الزامات خدمت و ضروری ترین وظیفه یهل 

خادم در حرم اهل بیت)علیهم السّالم( ، این است که فردی با انضباط باشد. خادم نبایهد 

بی انضباطی کند، حضور به موق  در محل کار، عدم تعجیل در خهرو  و... گهزو وظهایف 

 انضباطی او است. 

 

 یاستگآر -5
پیامبر)صلّی اهلل علیه و اله و سلّم(  ژولیدیی و بد لباسهی را دوسهت نداشهتند. در سهیره 

شهد. آن قهدر ایشان نیز  بت شده که یل سوم درآمدشهان، صهرف خریهد عطریّهات مهی

ای کهه در ایهن فضها شهد از عطهر رایحههخوشبو بودند که وقتی فردی از مسیری رد می

پیامبر)صلّی اهلل علیه و اله و سلّم(  از این کوچه عبهور  شد کهپتی شده بود، متوگه می

 اند.کرده

حضرت همیشه موهای تمیزِ و شانه کرده و نیز لباح تمیز و مرتب داشتند، البتهه لبهاح 

یران قیمت و شیل منظور نیست، بلکه تمیز بودن مدنظر اسهت. ایشهان همهواره لبهاح 

 کردند و...هایشان را شانه میزدند و موسفید تمیز به تن داشتند، مسواک می

های دیگر خادم حرم اهل بیت)علیهم السّالم(  این اسهت کهه با این وصف، یکی از ویمیی

 بایست یل فرد آراسته و تمیز باشد.می

 

 صداقت  -6
برمهی« صدق و راستی » منظور از صداقت، تنها راستگوهی نیست. بلکه صداقت به ریشه 

رود که اهل صهداقت و راسهتی بهاش. وی بایهد سهه ظار مییردد. از خادم حرم مطهر انت

 گنبه صداقت را در رفتار خود به نمایی بگبارد. به این شرح:

 صدق در نیت: یعنی اندیشه وی خاهنانه نباشد.  -1

 صدق در یفتار: ستن او دروغ نباشد.  -2

 صدق در عمل: وظیفه خود را کامل و درست و صادقانه انجام دهد.  -3



 
 

 
 
 

 
 سه ویژگی یک خادم صادق

 

وَ »فرماینهد: خداوند به پیامبر)صلّی اهلل علیه و اله و سلّم(  مهی« اسراء» در سوره مبارکه 

رب ادخلنی مهدخل صهدق و اخرگنهی متهر  »طور دعا کن: ، ای پیامبر بگو، و این«قُل

تن یفهکهردن و سهتن، خدایا ورود و خرو  ما را در تمام کارها، فکر کردن، عمل« صدق

، خدایا ! خهودت بهه مها کمهل و «و اگعل لی من لدنل سلطاناً نصیراً»صادقانه قرار بده، 

نصرت و یاری بده که صادق باشیم. یعنی رسیدن به صدق گز با مدد الهی میسر نیست. 

 اند این دعا در قنوت نماز و در سجده پایانی نیز بیان شود.علما هم توصیه نموده

در ا بهات دروگگهویی « کفی بالمرء کبباً»فرمایند: اله و سلّم(  می پیامبر)صلّی اهلل علیه و

، یعنی هر چیزی را کهه شهنید ندهل «ان یحدث  بکلّ ماسم »یل انسان همین بم که: 

بکند. متاسفانه امروزه، این آفت با وگود فضای مجازی بیشتر شده است. در ایهن زمینهه 

هها نید، ندهل نکنهد و در مهورد شهنیدهطلبد که هر چیز را که شدقت بیشتر خادم را می

 حتماً تحدیق کند.

 

 اتقان در کار -7
اتدان در کار، یعنی محکم کاری. خادم باید این ویمیی را داشته باشد که در تمام مهوارد، 

 کارش را اساسی و بنیادی انجام دهد.

 

 روحیه خدمت -8

کنهد، بایهد یفردی که در آستان مددح حضهرت عبدالعظیم)علیهه السّهالم(  خهدمت مه

های ظاهری و اگتماعی خود را فراموش کنهد! و خهود را تنهها بهه عنهوان شئونات و مدام

بداند. سلسله مراتب و مدررات در گای خود، بایسته است روحیهه خهدمت را در « خادم»
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خود زنده نگه دارد. ایر فرد روحیه خدمت داشته باشد، همواره با حضور در حرم، خود را  

  داند.خادم می

 

 نکته:

المؤمنون خدم »فرمایند: امام صادق)علیه السّالم( می
یعنهی مؤمنهان خهدمتکار یکهدیگر «. بعضهم لهبع 

 هستند. 

 

مهن »ایر واقعاً فردی خادم و نوکر مردم است، باید این نکته را در خود نهادینه کند کهه: 

هستم، پم نوکری ام تا با کسی دعوا و بگو مگو کنم، من خادم و نوکر مردم اینجا نیامده

یبارم برای حضهرت عبدالعظیم)علیهه السّهالم( دهم و آقایی را میخود را خوب انجام می

که آقایی را عالی بلد هستند و آیاه باشد که ایر خادم خوبی باشد، ایشان نیهز بهرای وی 

 «.عالی، آقایی خواهند فرمود

ی نتواهد نکهرد، گهواب سهر ای، برخوردار باشد، با زاهر بدرفتارایر کسی از چنین روحیه

 کند.دهد و با تمام وگود به زاهران خدمت میباال نمی

 

 مداریتیوال -9
به معنی سرپرستی است. برای تبیین آن نیز باید به قهرآن کهریم مراگعهه « والیت» واژه

 نمود. در آیات قرآن کریم آمده است:

 «. پرست آنان استخداوند ولی مؤمنین و سر»یعنی «. اهلل ولی البین آمنوا» -

 ، «اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم» -

 « انما ولیکم اهلل و رسوله و البین آمنوا البین یدیمون الصالة» -

این مراتب والیت ادامه پیدا مهی«. اولِ والیت، خدا است مرحله»فرمایند: و بزریان می -

 اال است. کند تا مثالً برسد به پدر که والیتی خیلی ب

این نکته قابل تأمل است که یکی از نهادههایی کهه مسهتدیماً زیهر نظهر رهبهری اندهالب 

شود فردی خادم حهرم شود، همین حرم شریف و نورانی است. از این رو، نمیمدیریت می

گامعهه اسهت؛ ولهی والیهت او نهاقص « ولی فدیه»باشد و در نهادی کار کند که زیر نظر 

رایطی که دشمن شمشیر را بهرای نهابودی اندهالب اسهالمی از رو باشد؛ آن هم در این ش



مدار باشد و هم طرفهدار اندهالب اسهالمی و ههم از بسته است! پم خادم، هم باید والیت

 بینی سیاسی متناسب برخوردار باشد.

 

 توجه به فرهنگ سازمانی -10
قهوانین و یل نهوع رفتهار نهامرهی اسهت. بهه عبهارتی دیگهر، برآینهد « فرهنگ سازمانی»

هنجارهای نانوشته است، که ممکن است دراساسنامه یا شهرح وظهایف فهرد ههم مطهرح 

 ها را انجام دهد و خود را ملزم به رعایت آن بداند. نشده باشد؛ ولی فرد باید آن

ایر فردی کاری را در گایی از آستان به اشتباه )عمدی یا سهوی( انجام دهد و یها ایجهاد 

کننهد و نبایهد خورند. زیرا خادمین در یل نهاد کار مهیلطمه میمشکل نماید، بدیه هم 

 های آستان فرض کند.خود را گدای از سایر بتی

های فرهنگ سازمانی، تالش برای ایجاد تفاهم است، ایر دو نفهر خهادم کهه یکی از نمونه

 های آستان باشند؛ با هم بگو مگو کنند، ایر بها نیهتهریل نیروی انسانی یکی از قسمت

شود. یا ایر عکهم العمهل مها بهرای الهی گلو برویم، میانجیگری کنیم، کارها درست می

خواهیم دید امور اصهالح و « ادف  بالتی هی احسن»بهبود عملکرد همکارمان، مو ر باشد 

فرمایند؛ ایر این کار را بکنیهد، شود. خداوند در قرآن کریم میمحی  صحیح و با صفا می

این دو نفری که با هم دشمن بودنهد بها «. نه عداوه کانه ولی حمیمفاذا البی بینل و بی»

 شوند. هم رفیق صمیمی می

های دیگر فرهنگ سازمانی، پرهیز از شایعه پراکنی و همچنین دوست داشهتن از مصداق

 برادر دینی و دقت در امنیت حرم است. حتی ایر خادم، مأمور انتظامات نباشد.
 

 نکته:

ها ها، باورها، تفاهمای از ارزشعهفرهنگ سازمانی مجمو 
های تفکر است که بهین همهه کارکنهان مشهترک و روش

است. حتی ایر واحدهای سازمانی آنان گهدا باشهد و بهه 
 اصطالح با چند دیوار فاصله داشته باشند 

 
تفاوت باشد. درواق ، خادم حرم نسبت به ههی  تواند نسبت به سازمان خود بیخادم نمی

 لح سازمانی در حرم حضرت عبدالعظیم)علیه السّالم( بی تفاوت نیست.کدام از مصا
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 های مطهرآداب خدمت در حرم
 

3 
 آداب خدمت به زائر

 
«. لهها سهبعه ابهواب»های گهنم هفهت درب اسهت، براساح آیات قرآن کریم تعداد درب

-مهی های بهشت هشت درب است. از این موضهوعبراساح روایات معتبر نیز تعداد درب

های شر های رسیدن به خدا و انجام کارهای خیر، بیشتر از راهبرد که تعداد راه توان بهره

 شود.و یناه و تمرّد و عصیان است. در این بتی، هشت آداب خدمت به زاهر ذکر می

 



 روییخوش -1

بها «. الق اخاک بوگه منبس »فرمایند: پیامبر مکرّم اسالم)صلّی اهلل علیه و اله و سلّم( می

روی یشاده با برادر خودت روبرو شو و او را با یشاده رویی مالقات کن! بهرادران مها چهه 

 کسانی هستند؟ تنها برادران نَسَبی هستند، یا فد  کسانی که با آنان همکار هستیم؟ 

کهه « حجهرات»ایر انسان دیدیاه قرآنی داشته باشد، براساح آیات پایانی سوره مبارکهه 

، یعنی تمام اهل ایمان با هم «المؤمنون اخوة»است و گز این نیست که : فرماید: این می

شهوند، برادرند. این در حالی است که بیشتر کسانی که به این مکان مددّح مشهرف مهی

 رویی با همه آنان )زاهرین( است. مؤمن هستند و وظیفه خادم، خوش

(  است و از پیامبر مکهرم حدیثی وگود دارد که راوی آن حضرت عبدالعظیم)علیه السّالم

توانیهد بها امهوال شما نمی»فرماید: کنند، میاسالم)صلّی اهلل علیه و اله و سلّم(   ندل می

 «.خود همه مردم را راضی کنید؛ پم با اخالقتان این کار را انجام دهید

 

 نکته:

شهوند ممکهن اکثر افرادی که وارد حهرم مطههر مهی
بهه اینجها پنهاه است یرفتاری و مشکالتی دارند کهه 

انهد آورند و شاید یا مشکلی هم ندارند، ولی آمهدهمی
کهه بها خهدا ارتبهاط برای مناگات با خدا، بهرای ایهن

 برقرار کنند. پم باید با آنان خوشرو بود.

 

 ادب -2

السّالم( باشد. امیرمؤمنان امام علی)علیهدومین ویمیی یل خادم حرم، مؤدب بودن او می

، زینت شما ادب است. در خصوص تبیهین و شهناخت ادب، «کُم االَدَبزینَتُ»فرمایند: می

یُنجد ولی عناوین چندین روایت زیبا وگود دارد که بیان و شرح آنها در این متتصر نمی

 شود. ها بیان میآن

 ادب، یعنی:

 برترین شرافت -1

 بهترین میراث -2

 ارزشمندتر از طال و ندره -3
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 افتتاری خانوادیی  -4 

 التر از اصل و نسببا -5

 تصویر خِرَد   -6

فرماینهد: حضرت امیرمؤمنان امام علی)علیه السّالم( در تعریفی متفاوت و زیبا از ادب می

یردد به همان این تعریف برمی«. بهترین ادب آن است که  شتص را از یناهان باز دارد»

خالف نکنهد. بهرخالف خواهد مؤدب باشد، باید یناه و ادب محضر، که ایر کسی واقعاً می

 هنجارهای اگتماعی، نباید حرکتی از وی سر بزند.

رعایت ادب در یفتار یکی از موارد مهم برای خادم است. در نتستین برخهورد و ارتبهاط 

ای مناسهب در یفتن وی بسیار مهم اسهت. انتتهاب واژهیفتاری خادم با زاهر، نحوه ستن

شود؛ بهرای و ارتباط یفتاری مناسب موگب می برقراری ارتباط با زاهر، مهم است. وازیان

 آیند و ماندیاری مهیا شود.زاهر از حرم و زیارت، خاطره خوش

 

  حُسن خُلق -3

رو باشهد خادمی که مؤدب باشد، حُسن خُلق دارد. خادم باید هم مؤدب باشد، هم یشاده

 و هم حسن خلق داشته باشد. 

ز امهام صهادق)علیه السّهالم( پرسهیدند حُسن خُلق این نیست که آدم همیشهه بتنهدد! ا

حدّ و حدود آن چیست؟ امام سهه «. لَمّا سُئِلَ عَن حَدِّ حُسن التلق»حسن خلق چیست؟ 

 ویمیی برای آن تعریف کردند و فرمودند:

 ، رفتارِ مهربانانه داشته باش.«تُلَیِّنُ گَناحَل» -1

 باش. ، یفتارِ پاکیزه و مودبانه داشته«وتُطَیِّبُ کَالمَل» -2

 ، با برادرانت با روی خوش بر خورد کن.« وَ تَلدی اخاکَ بِبِشرٍ حَسَنٍ» -3

براین اساح، خادم نبایهد حهرف نهیی دار و یزنهده بزنهد. حضهرت آیهت اهلل مجتههدی 

دار نباید حتمهاً بها ناسهزا و پرخاشهگری همهراه فرمودند: حرف تند و نییتهرانی)ره( می

آیهد و مهییوید، مثالً یل نفر مهیبا یل شیطنتی می ها آدم حرفی راباشد، بعضی وقت

-ها نیستم! هی  حرف بدی در آن نیست، ولی کنایههیوید خدا را شکر که ما مثل بعضی

 شود.ای بود که باعث آزار طرف مدابل می

 



 مهربانی -4

های یل خادم، مهربانی است. مهربانی، ویمیی بهارز خداونهد و تمهام یکی دیگر از ویمیی

آیهد؛ مهی« اِنَّ اهلل گفورٌ رحیم»ران است. بسیاری از آیاتی که در قرآن تحت عنوان، پیامب

بیانگر مهربانی، بتشندیی و رحمت خدا است. یا این ویمیی پیامبر)صلّی اهلل علیهه و الهه 

اَشِهدّاء علهی الکفهار رُحمهاء »شهود مطرح می« فتح»سوره مبارکة  29و سلّم( که در آیه 

 کنند، ولی بین خودشان مهربان هستند.سرستتانه برخورد می با دشمنان«: بینهم

اِرحَمُوا مَن فِی االرضِ یرحمکم مهن »فرمایند: پیامبر اکرم)صلوات اهلل علیه واله وسلّم( می

یعنی به آن کسانی که روی زمین هستند، رحم و مهربانی کنید تا خهدا بهه «. فی السماء

 شما رحم و مهربانی کند.

، مهربان بهاش تها بها تهو مهربهان «اِرحَم تُرحَم»فرمایند:: ث دیگری میهمچنین در حدی

 باشند؛ رحم کن تا به تو رحم شود.

 

  نکته:

ها بهه های ساده محبت به کودکان و گبب آنیکی از راه

الم(حههرم حضههرت عبدالعظیم شههکالت دادن  )علیههه السههّ
ها است. این کار یرچهه بهه ظهاهر کوچهل خادمان به آن
ر محبههتِ حهرم و صهاحب حههرم را در دل اسهت ولهی بهب
کارد  و شیرینی حرم را در کام آنان نهادینهه کودکان می

 کند.می

 

 استقبال -5

یل ویمیی دیگر خادم حرم در رابطه با زاهران، استدبال است. خهادم بایهد توگهه داشهته 

م(  شوند، به عبارتی میهمان حضرت عبدالعظیم)علیه السّهالباشد کسانی که وارد حرم می

 کردند؟هستند، ایر خود حضرت بودند، با آنان چطور برخورد می

خواهد، وارد بهشهت در احادیث آمده است که خداوند هم در روز قیامت از اهل ایمان می

 کند. کند؛ هم خودش و هم فرشتگانی را مأمور این کار میشوند و از آنان استدبال می
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خواهنهد وارد بهشهت شهوند، نگامی مؤمنین میه»فرماید: اینکه در سوره مبارکه رعد می 

-آینهد و مهیفرشتگان از تمام درها به استدبال آنهان مهی« یدخلون علیهم من کل باب»

 یویند.ها سالم کرده و خوش آمد، می، به آن«سالم علیکم فنغم عدبی الدار»یویند: 

تهرین گهزو اصهلی استدبال نیکو و بدرقه از مهمانان حضرت عبدالعظیم)علیه السّالم( باید

خدمات خادمین باشهد. خهادم بایهد بها روی بهاز، مهربهانی و مؤدبانهه از زاههران حضهرت 

 عبدالعظیم)علیه السّالم( استدبال کند.

 

 فروتنی و تواضع -6

یکی از ویمیی بندیان خدا که در آیات مکرّر قهرآن بهه آن اشهاره شهده اسهت، تواضه  و 

السّالم( پرسیدند: حدّ تواضه  چیسهت؟ فرمودنهد:  فروتنی با مردم است. از امام رضا)علیه

 «.با مردم همانطور رفتار کنید که دوست دارید با خودتان رفتار کنند»

بهاالترین مهردم در بهین »فرمایند: پیامبر مکرّم اسالم)صلّی اهلل علیه و اله و سلّم(  نیز می

 «.بندیان خدا کسی است که در عینِ بزریی، فروتنی و تواض  کند

من التواضه  ان »امام صادق)علیه السّالم( پرسیدند: تواض  یعنی چه؟ ایشان فرمودند:  از

های تواض  این است که هر کسی را که دیدی به او ، یعنی از نشانه«تسلم علی من لدیت

 سالم کنی.

یوینهد: ایهن البته در بعضی موارد به گل  گا افتاده است که ایر ایهن کهار را بکنهد، مهی

طهور کند، ولی در دیدیاه امام صادق)علیه السّالم(  ایهنود را حفظ نمیشتص کالح خ

 نیست، مضمون کالم امام این است که سالم کنید تا بزرگ شوید.

 

 شکیبائی و صبوری -7
یکی از صهفاتی کهه خداونهد دربهاره پیهامبران از گملهه حضهرت ابراهیم)علیهه السّهالم( 

 و شکیبا است. اند، لفظ حلیم یعنی بردبار، صبوربرشمرده

براین اساح، حتی ایر زاهری برخورد نامناسبی داشت، این وظیفه خادم است که با الگهو 

 پبیری ازبزریان دین، با او رفتار شایسته داشته باشد.

الم( ، یعنههی حضههرت امههام حسههن  گههدِّ ولههی نعمههت مهها حضههرت عبدالعظیم)علیههه السههّ

اند، پم با توگه به این مطلب، خادم مجتبی)علیه السّالم( هم اسوه حلم و شکیبایی بوده

 حضرت عبدالعظیم)علیه السّالم(  نیز باید صبور ، بردبار و شکیبا باشد.



 تکریم زائر -8
 ادم بایهدهشتمین ویمیی که خادم در رفتار با زاهر باید داشته باشد، تکهریم او اسهت. خه

ن حضهرت آینهد، مهؤمن بهوده و میهمهاتوگه داشته باشهد، کسهانی کهه بهه زیهارت مهی

 عبدالعظیم)علیه السّالم( هستند، حاال گایگاه این مؤمنین کجاست؟

دند: ه و فرمودر روایت داریم که پیامبر به مسجد الحرام مشرَّف شدند و به کعبه نگاه کرد

چددر تهو  ،«ما اعظمل و اعظم حرمتل الی اهلل»، آفرین بر تو ای کعبه، «مرحبا بالبیت»

و امها »فرماینهد: ر پیی خدا حرمهت داری! سهپم مهیبزریی، چددر عظمت داری، چدد

 «. خدا بیشتر و باالتر است بدان به خدا سویند آدم مومن حرمتی از خانه

آینهد، مهمهان حضهرت ایر خادم با ایهن دیهدیاه کهه افهراد مهومنی کهه بهه زیهارت مهی

عبدالعظیم)علیه السّالم(  هستند و خادم این روایت عمل کند، تکلیهف او مشهتص مهی

شههود، او بایههد کههاری کنههد زاهههر خوشههنود،  سپاسگزار و راضی باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 هشت آداب خدمت به زائر

 
 ها و خدماتتقوا و اخالص، کلید قبولی تمام تالش

دههد، چیسهت؟ خداونهد متعهال در قهرآن در هایی که خادم انجام میکلید قبولی تالش

خدا فد  از افراد بها تدهوا «. اهلل من المتدینانما یتدبل »فرماید: پاسخ به این سؤال را می
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کند. یعنی خادم هر کاری انجام دهد ایر مبتنی بر تدوا نباشد، مبتنی بهر کار را قبول می 

 ای نتواهد داشت. ایر کار برای خدا نباشد، هی  ارزشی ندارد.اخالص نباشد، فایده

هد. ایر با تدوا و اخهالص دتمام این مواردی که بیان شد، در سایه سار اخالص گواب می

اَخلِهص »کنهد. در روایهت آمهده اسهت کهه: عمل شد، ایر کم هم باشد، خداوند قبول می

؛ یعنی شما اخالص را در قلب خودتان ایجاد کنید، خهدا «قَلبَل یَکفِلَ الدَلیلُ مِن العَمَل

 پبیرد.ایر عمل کمی هم داشته باشید، می

م(  سؤال شد، عمل خالص چیسهت؟ ایشهان فرمودنهد: از امیرمؤمنان امام علی)علیه السّال

عمل خالص این است که هنگهامی کهه «. البی ال ترید ان یحمدک احداً اال اهلل عزوگل»

 انجام دادی، انتظار نداشته باشی هی  کسی از شما تشکر کند؛ اال خداوند عزوگل.

 

 برگ عیشی به گور خود بفرست

 کس نیارد ز پس، تو پیش فِرِست

 

نههج البالگهه  703ددح حضرت امیرالمؤمنین)علیه السّالم( در فهرازی از خطبهة وگود م

)هنگامی « ان المَرءُ اِذا هَلَلَ قالَ الناح: ما تَرَک؟ و قالت المالهکه : ما قَدَّم »فرمایند: می

یویند: چهه پهیی یویند: چه باقی یباشت؟ امَا فرشتگان میمیرد، مردم میکه کسی می

بیامرزها، مدداری از  روت خهود را گلهوتر بفرسهتید تها نهزد خهدا بهاقی فرستاد؟ ای پدر 

 بماند... 

 
 مهلت این عمر و فرصت کم است! 

خیلی افتتار دارد، ولی این افتتار مسئولیت آفرین است و باید گهواب بدههد. « خادمی»

 خیلی مسئولیت سنگین است و باید به خدا التماح کند کهه او را و تمهام همکهاران او را

 طور هستند. های ایشان خراب نشود. خوشا به حال کسانی که اینکمل کند که پرونده

 
 کالم خالصه

ها را داشهته باشهد: خادم شایسته حرم حضرت عبدالعظیم)علیه السّالم(  باید این ویمیی

مؤدب، مؤمن با اخالق، با انضباط ، آراسته ، پرکار و درسهت کهار ، والیتمهدار ، متواضه ، 

نسبت به فرهنگ سازمانی، برخوردار از روحیه خدمت، خوشرو، مهربهان، صهبور و  هوشیار

 بردبار و... 



انشاء اهلل خدای بزرگ به شما خوبان توفیق خهدمت صهادقانه و خالصهانه در ایهن باریهاه 

آسمانی را مرحمت فرمایند و همه شما عزیزان بتوانید یل الگوی شایسته بهرای دیگهران 

  باشید. به امید خدا.

-خواهیم عالوه براین که آبروی همهی ما را در دنیا و آخرت حفظ مهی... و از خداوند می

آبرویی حرم، دین، مکتب و قرآن قرار ندهد. بی کند، هیچکدام از ما را خدای ناکرده، مایه

 انشاءاهلل. و صلَی اهلل علی سیّدنا محمّد و آله طاهرین.
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 فصل دوم  

 
 نامه  شناخت

  1حضرت عبدالعظیم علیه السالم

 
 

 خواننده محترم؛ 

 در اين فصل مطالب زير را مرور خواهید نمود: 
 تبار ضررب ابدا  لیه الیه ا سّآم -1
 تاریخ تو د و وفاب  -2

 در ک مورر امامان -3
 المت المی  -4
 تأ یفاب -5
 المت م نوی -6
 روایاب ضررب ابدا  لیه الیه ا سّآم -7

 مهاجرب ضررب ابدا  لیه الیه ا سّآم  به ری -8
 سبب وفاب -9

 مدفن ضررب ابدا  لیه)ع( با اشاره پیامبر اکرم )ص( -10
 

 

 

                                                
 شهریآیت اهلل مومدی ری ضررب منبع: کتاب ضکمت نامه ضررب ابدا  لیه الیه ا سآم؛تا یم - 1
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 تبار حضرت عبدالعظیم علیه الساّلم

 
تبار حضرت عبدالعظیم علیه السّالم با چهار واسطه، به سب  اکبر پیهامبر خهدا صهلّی اهلل 

 رسد. ی میعلیه و آله و سلّم و خاندان وح

دربهاره نسهب آن بزریهوار مهی  -که یکی از ارکان علم رگال است-احمد بن علی نجاشی

ای کردند، در گیب لباح وی نوشهتهنویسد: هنگامی که گنازه او را برای گسل برهنه می

من ابوالداسم، عبدالعظیم بهن »یافت شد که در آن، نسب ایشان، این یونه ذکر شده بود: 

 «. بن حسن بن زید بن علی بن حسن بن علی بن ابی طالب هستمعبداهلل بن علی 

برپایه این ندل رگال النجاشی، در نسب ایشان، میان وی و امام حسن علیه السّالم، پهنج 

یعنی گدّ سهوّم « زید»های معتبر این کتاب، میان نفر واسطه وگود دارد. لیکن در نسته

اسطه نیست. بنابراین، نیاکهان حضهرت ایشان و امام حسن علیه السّالم، شتص دیگری و

 عبدالعظیم علیه السّالم به ترتیب، عبارتنداز:

   

 عبداهلل بن علی -1

فاطمه، دختر عدبة »نام داشت و مادرش، « عبداهلل»پدر حضرت عبدالعظیم علیه السّالم، 

متولّد شد و چون قبهل از « حسن بن زید»بود. عبداهلل، در زمان حیات گدّش « بن قیم

 در زندان دریبشت، گدّش کفالت او را به عهده یرفت.« علی»د، پدرشتولّ

به ندلی، از عبداهلل پنج پسر و به ندلی نیز نُه پسر بر گای ماند که یکی از ایشان حضهرت 

 عبدالعظیم علیه السّالم بوده است.
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 علی بن حسن -2 

اسهت. وی همهراه « سدید»و لدب او « علی»نام گدّ اوّل حضرت عبدالعظیم علیه السّالم، 

با پسرعموی خود عبداهلل مح  و یروهی دیگهر از سهادات حسهینی، در دوران خالفهت 

منصور بر ضدّ عبّاسیان قیام کرد. گمعی از آنان و از گمله وی دستگیر و به بغداد منتدل 

 شدند. او پم از مدّتی در زندان وفات یافت. 
 

 حسن بن زید -3
نام داشت. وی تنها فرزنهد پسهر زیهد « حسن» لسّالم، گدّ دوّم حضرت عبدالعظیم علیه ا

بود که از بزریان عصر خودش به شمار می رفت و در بین بنی هاشم، به بتشهی، کَهرَم، 

ستاوت و خدمت به محرومان شهرت داشته است. وی از سوی منصور عبّاسی به والیهت 

نهدان افتهاد و در مدینه یمارده شد؛ ولی پم از مدّتی مورد خشم او قهرار یرفهت و بهه ز

 هجری قمری در هشتاد سالگی از دنیا رفت.  168سال 

 

 زید فرزند امام حسن علیه السّالم -4
گدّ سوّم حضرت عبدالعظیم علیه السّالم، زید فرزنهد بهزرگ امهام حسهن مجتبهی علیهه 

لهت السّالم است. ایشان متولّی اوقاف پیامبر خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم بوده و به گال

قدر، کرامت طب ، عزّت نفم و کثرت نیکوکهاری توصهیف یردیهده اسهت. شهاعران، او را 

آورده انهد. وی در ستوده اند و مردم از هر سو برای برخورداری از فضلی به وی روی مهی

در چند منزلی مدینه « حاگز»یکصد سالگی، چشم از گهان فرو بست و در محلّی به نام 

 دفن یردید.

 

 ته خاندان حضرت عبدالعظیم علیه السّالم دو ویژگی برجس
دهد نامه نیاکان و خاندان حضرت عبدالعظیم علیه السّالم نشان مینگاهی یبرا به زندیی

 که این خاندان، دارای دو ویمیی برگسته زیر بوده اند:

 

مبارزه و پیکار برر دردّ سرتم و سرلطه اسرتکباریم حراکم بره جامعره  -اوّل

پدر حضرت عبدالعظیم علیهه السّهالم در زنهدان از دنیها رفهت و  ای کهبه یونه اسالمی:

 ایشان پدر خود را ندید. گدّ ایشان نیز مدّتی در زندان به سر برد.



به « عبدالعظیم»ملدّب شدن  کرامت طبع، عزّت نفس و خدمت به محرومان: -دوّم 

 دارد. ایشانریشه در این ویمیی خانوادیی « السیّد الکریم»حضرت 
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 يخ تولد و وفاتتار

  
تاریخ دقیق تولّد و وفات حضرت عبدالعظیم علیه السّالم مشتّص نیست؛ امّا در برخهی از 

 مناب  متأخّر به شرح زیر امده است:

 
 تاریخ تولّد 

حضرت عبدالعظیم علیه السّالم که کنیه اش ابوالداسم و ابوالفتح نیز بوده است، در روز  -

 158تیهر مهاه  25هجهری قمهری، مطهابق  173خهر سهال پنج شنبه چهارم ماه ربی  اآل

یزدیردی و در زمان هارون الرشید در مدینه منوره در خانه گدّش حضهرت امهام حسهن 

 مجتبی علیه السّالم متولّد شده است.

در برخی از مناب  متأخر از کتبا نزهة األبرار سیّد موسی بَرزنجی و مناقب العترة احمهد  -

و تاریخ نورالدّین محمّد السمهودی ندهل شهده اسهت کهه والدت بن محمّد بن فهد حلّی 

ق، در مدینهه و  173حضرت عبدالعظیم علیه السّالم پنجشنبه چهارم ربی  الثهانی سهال 

 ق ، بوده است. 252وفاتی در پانزدهم شوّال 
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یفتنی است با توگّه به این که در مناب  کهن و معتبر، تاریخ تولّد و وفات ایشهان ذکهر  - 

ها فاقد اعتبارنهد؛ یفته، شناخته شده نیستند، این یزارشهای پییه و مناب  یزارشنشد

لیکن در کتاب شریف الکافی، از حضرت عبهدالعظیم علیهه السّهالم، از هشهام بهن حکهم 

ق و یها پهیی از آن اسهت.  199روایت ندل شده است. تاریخ وفات هشام بن حکم، سال 

علیه السّالم هنگام ندل روایت، کمتهر از بیسهت مظنون، این است که حضرت عبدالعظیم 

 هجری قمری یا پیی از آن باشد. 180سال نداشته است. بنابراین، تولّد ایشان باید سال 

 

 تاریخ وفات 
 سال و شی ماه و یازده روز قمری 79حضرت عبدالعظیم علیه السّالم پم از مدّت  -

هجری قمری، مطهابق سهیزده مههر  252عمر؛ در روز آدینه پانزدهم شوّال المکرّم سنه  

 یزدیردی، در زمان المعتزّ باهلل عبّاسی به سرای آخرت رحلت نمود. 235ماه قدیم سنه 

براساح روایتی از امام هادی علیه السّالم که  واب زیارت قبر حضرت عبدالعظیم علیهه  -

ید یفت کهه ایشهان السّالم، همانند زیارت مرقد سیّدالشّهداء علیه السّالم دانسته شده، با

در دوران امام هادی علیه السّالم و پیی از شهادت ایشان از دنیا رفته اسهت و از آن گها 

قمری بوده است، وفات حضهرت عبهدالعظیم  254تا  220که دوران امامت ایشان از سال 

 هجری قمری، اتّفاق افتاده است. 254علیه السّالم پیی از سال 

شده، احتمال تولّد حضرت عبدالعظیم علیه السّهالم در سهال هر چند بر پایه قراین یاد  -

هجری قمری، منطدی و معدول است، بها  252هجری قمری و وفات ایشان در سال  173

 این حال، ا بات آن نیاز به منب  معتبر دارد.
 

 نکته:

به هر دلیل، چهارم ربی  الثهانی، بهه عنهوان تهاریخ تولّهد حضهرت  -
و پهانزدهم شهوال، بهه عنهوان تهاریخ وفهات عبدالعظیم علیه السّالم 

ایشان شهرت یافته اسهت، بنهابراین، بزریداشهت یهاد آن حضهرت و 
  تجلیل از مدام معنوی آن بزریار در روز های یاد شده، نیکوست.

شورای اندالب فرهنگهی،  26/5/1389مورّخ  628در گلسه شماره  -
بدالعظیم روز والدت حضرت حضرت ع»چهارم ربی  الثانی به عنوان 

گهت در  در تدویم رسمی کشور به تصویب رسهید و « علیه السّالم
  به آستان مددّح آن حضرت ابالغ یردید. 18/7/1389در تاریخ 
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 در ک محضر امامان

 
براساح آنچه در تاریخ تولّد و وفات حضرت عبدالعظیم علیهه السّهالم بیهان شهد، ایشهان 

ت علیه السّالم، یعنی امام کهاظم علیهه السّهالم تها دوران حیات پنج امام از امامان اهل بی

امام عسکری علیه السّالم را درک کرده است. امّا بِدان معنا نیست که به محضر همه آنان 

 رسیده و یا از ایشان ستنی ندل کرده است.

آنچه قطعی و مسلّم است، این است که ایشان محضر امام گواد علیه السّالم و امام هادی 

 الم را درک نموده و از آنان احادیث فراوانی ندل کرده است.السّعلیه

همچنین ایربه روایت کتاب االختصاص منسوب به شهیخ مفیهد اعتمهاد کنهیم، حضهرت 

السّالم را نیز درک کرده و از ایشهان روایهت عبدالعظیم علیه السّالم، محضر امام رضا علیه

 نموده است. 

حضرت عبدالعظیم علیه السّالم از اصحاب امهام های رگال الطوسی، طبق برخی از نسته

عسگری علیه السّالم شمرده و در کتاب شرعة التسمیة میردامهاد نیهز آمهده کهه ایشهان 

محضر امام عسکری علیه السّالم را نیهز درک کهرده اسهت؛ لهیکن روایتهی از آن امهام، از 

 طریق ایشان به ما نرسیده است.
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 عظمت علمی 

 
عظمت علمی حضرت عبدالعظیم علیه السّالم کهافی اسهت کهه بهدانیم امهام برای ا بات 

های اعتدادی و عملی به ایشان معصوم، مردم را برای حلّ مشکالت دینی و یافتن پرسی

 ارگاع داده است.

ای که در شرح حال حضهرت عبهدالعظیم علیهه السّهالم نوشهته صاحب بن عَبّاد در رساله

رده است که: ابو تراب رویهانی، روایهت کهرد کهه شهنیدم است در توصیف علمی ایشان آو

یفت: خدمت امام ههادی علیهه السّهالم درسهامرّا رسهیدم و مسهاهلی از ابوحمّاد رازی می

های من پاسخ داد و هنگامی که خواسهتم حالل و حرام از ایشان پرسیدم. امام به پرسی

شکَلی عَلشهیل شَهی ءٌ مِهن امهرِ یا أبا حَمّاد! اَ»از ایشان خدا حافظی کنم به من فرمود: 

المَ «. دینِل بنا حِیَتِل فَسَهل عَنههُ عَبهدَالعَظیمِ بهنَ عَبهدِاهللِ الحَسَهنِیّ و اقرِهههُ مِنِّهی السهَّ

ساز شد، ات برای تو مشکلای ابو حماد! هنگامی که چیزی از امور دینی در منطده»یعنی

و برسهان. ایهن تعبیهر، بهه روشهنی از عبدالعظیم بن عبداهلل حسنی بپرح و سالم مرا به ا

دهد که حضرت عبدالعظیم علیه السّالم در عصر خود، مجتهد توانمنهدی بهوده نشان می

است که براساح اصول و قواعدی که از اهل بیت علیهم السّهالم در اختیهار داشهته، مهی 

  های متتلف اعتدادی و عملهی اسهتتراهای اسالم ناب را در زمینهتوانسته است دیدیاه

 های مردم پاسخ یوید.کند و به پرسی

بنابراین، ایشان تنها یل محدّث و راوی احادیث اهل بیت علیهم السّالم نبوده است؛ بلکه 

از علمای بزرگ خاندان رسالت بوده که پم از معصهومان، تهوان پاسهتگویی بهه مسهاهل 

علیهه السّهالم علمی را داشته و توانمندی علمی ایشان مورد تأیید و تصدیق امهام ههادی 

 قراریرفته است.
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 تألیفات
تألیف شهده اسهت(، از « مؤلّفان شیعه»مرحوم نجاشی درکتاب رگال خود )که با موضوع 

حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّالم نام برده و کتاب خطب امیرالمؤمنین علیه السّالم 

 را به وی نسبت داده است.

لبالگه از این کتاب اسهتفاده کهرده باشهد و چه بسا سیّد رضی رحمة اهلل در تدوین نهج ا

این کتاب از مصهادر اصهلی نههج البالگهه باشهد! نجاشهی در پایهان شهرح حهال حضهرت 

عبدالعظیم علیه السّالم، سند خودش را به روایات ایشان از طریق استادش ابن نهوح، بهه 

 رساند. حضرت عبدالعظیم می

ن، معرّفی مؤلّفان و مصنّفان شهیعه شیخ طوسی نیز درکتاب الفهرست خود )که موضوع آ

سپم سند خودش را به «. له کتاب»یوید: برد و میاست(، از حضرت عبدالعظیم نام می

رساند که او از حضرت عبدالعظیم علیه السّالم ندل حهدیث احمد بن ابی عبداهلل برقی می

له کتاب » : کند. صاحب بن عباد نیز در احوال حضزت عبدالعظیم علیه السّالم عبارتمی

 را آورده است. « یسمسه کتاب یوم و لیلة 
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 عظمت معنوی
مهمترین نشانه عظمت معنوی و مدامات باطنی حضرت عبدالعظیم علیه السّهالم برابهری 

 است. فضیلت زیارت مزار آن بزریوار با فضیلت زیارت سیّدالشهدا

ندهل  باشهد(لی ری مهیشیخ المحدّ ین، صدوق از محمّد بن یحیی عطّار) که یکی از اها

 کرده است: 

  «کجا بودی؟»خدمت امام هادی علیه السّالم رسیدم. ایشان فرمود: » -

 یفتم: حسین بن علی علیه السّالم را زیارت کردم. -

أما إنّل لَوزُرتَ قَبرَ عَبدِالعَظیمِ عِندَکُم کُنهتَ کَمَهن زارَ »امام هادی علیه السّالم فرمود:  -

بدان که ایر قبر عبهدالعظیم را در شههر خودتهان زیهارت «. یٍّ علیه السّالمالحُسَینَ بنَ عَلِ

 کنی، مانند کسی هستی که حسین بن علی علیه السّالم را زیارت کرده باشد.
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برای توضیح روایت مبکور و تبیین عظمت معنوی حضرت عبدالعظیم علیه السّهالم بایهد  

مدصهود از برابهری زیهارت حضهرت  موضوعات فضیلت زیارت امام حسین علیه السّهالم و

 عبدالعظیم با زیارت امام حسین علیه السّالم و حکمت آن، بررسی شود. به این شرح:

 

 ر فضیلت زیارت امام حسین علیه السّالم 1

، فضایل، آ هار و برکهات فراوانهی بهرای زیهارت امهام «علیهم السّالم»دراحادیث اهل بیت 

نند: آمرزیده شدن یناهان، دعای فرشتگان، دعای حسین علیه السّالم بیان شده است، ما

، طوالنی شدن عمر، افهزوده شهدن روزی، زدوده شهدن انهدوه، «علیهم السّالم»اهل بیت 

هها، تبهدیل شهدن شهداوت بهه سهعادت، و هها بهه خهوبیشادی دل، تبدیل شهدن بهدی

 برخورداری از حقّ شفاعت.

 

 نکته:

در شههماری از احادیههث نیههز فضههیلت زیههارت امههام 
حسین علیه السّهالم بیشهتر از حهج و حتّهی طبهق 
برخی از احادیث،  واب آن بیی از هزار حج و ههزار 

 عمره است.

 

ر مقصود از برابری زیارت عبدالعظیم با زیرارت سریّد الشرهدا علیره  2
 السّالم

-براساح حدیثِ یاد شده، آیا زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السّالم به طور مطلهق مهی

زیارت امام حسین علیه السّهالم شهود و یها در شهرای  خاصّهی، از چنهین  تواند گایگزین

 فضلیتی برخوردار است؟ 

در یل گمله، آیا برابری زیارت عبدالعظیم علیه السّالم و زیارت امام حسین علیه السّالم 

مطلق است و یا مدیّد ؟ بی تردید، مدصود امام هادی علیه السّالم در حهدیث یهاد شهده، 

ه از فضایل زیارت امام حسهین علیهه السّهالم بکاههد و یها در بیهان فضهیلت این نیست ک

 حضرت عبدالعظیم علیه السّالم مبالغه نماید.

توان یفت: برابری فضیلت زیارت عبدالعظیم علیه السّالم و امهام در پاسخ به سؤال باال می

علهیهم »ت ای که پیهروان اههل بیهحسین علیه السّالم مدیّد است به فضای سیاسی ویمه



کردند. در زمانی که اختناق شدیدی گهان درآن مدط  تاریتی درآن زندیی می« السّالم

اسالم را فرایرفته بود و گامعه تشیّ  در دوران زمامداری افرادی مانند متوکّهل، مُعتههّز و 

کرد. در چنهین شهرایطی های تاریتیِ خود را سپری میترین دورانمعتمد عبّاسی ستت

ههای وقهت، علیه السّالم برای پیشگیری از خطرههایی کهه از طهرف حکومهتامام هادی 

کرد، فضیلت زیارت حضرت عبدالعظیم را با زیارت امام حسین علیه شیعیان را تهدید می

تر، زیارت حضهرت عبهدالعظیم علیهه السّهالم السّالم برابر دانسته است. به تعبیری روشن

ارت امهام حسهین علیهه السّهالم را داشهته برای کسانی که آمادیی خطرپبیری بهرای زیه

باشند، پاداشی معادل زیارت آن حضرت دارد و حهرم حضهرت عبهدالعظیم علیهه السّهالم 

ای از حرم سیّد الشهدا علیه السّالم اسهت. ایهن خهود، فضهیلتی بهزرگ و حهاکی از شعبه

رگ و اسهت. نیهز فضهیلتی بهز« علیهم السّهالم»گایگاه بلند عبدالعظیم در نزد اهل بیت 

و عظمهت معنهوی « علهیهم السّهالم»حاکی از گایگاه بلند عبدالعظیم در نزد اهل بیهت 

 ایشان است.
 

 ر حکمت برابری زیارت عبدالعظیم علیه السّالم با زیارت سیّدالشهدا 3

برابری فضیلت زیارت حضرت عبدالعظیم با زیارت سهاالر شههیدان )هرچنهد در شهرای  

ت. شاید نتوان به حکمت آن پی برد؛ لهیکن راز و رمهز بی تردید بدون حکمت نیس ویمه(

 این فضیلت بزرگ را باید در شتصیت علمی، عملی و گهادی آن بزریوار گستجو کرد.

های بزریی وگود دارند؛ اما درباره هی  یهل از آنهان ندهل درمیان امام زادیان، شتصیت

 هدا برابری کند.نشده و حدّاقل به ما نرسیده است که زیارتی با زیارت سیّدالش

با این وضف، حضرت عبدالعظیم علیه السّالم باید از خصوصیات و مدامی برخوردار باشهد 

که از مرقد مطهّرش نور حرم حسینی ساط  یردد و شهمیم دل انگیهز سیّدالشههدا از آن 

 استشمام شود.

احادیث دیگری نیز در فضیلت زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السّالم ندهل شهده اسهت، 

انند آنچه از شهید  انی در تعلیده خالصة االقول عالمه حلّی از امام رضها علیهه السّهالم م

شود که کهه هر کم قبر عبدالعظیم را زیارت کند، بر خدا الزم می»ندل شده که فرمود: 

 «.او را داخل بهشت کند

، تواند مهرا زیهارت کنهدهرکم نمی»در حدیث دیگری از آن امام آمده  است که فرمود: 

لیکن این احادیث، عهالوه بهر ارسهال و «. برادرم عبدالعظیم حسنی را در ری زیارت کند

ضعف سند، از نظر تاریتی نیز مورد خدشه اند؛ زیهرا حضهرت عبهدالعظیم علیهه السّهالم 
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ها پم از شهادت امام رضا علیه السّالم زنده بوده است، مگر این که بگوییم از اخبهار سال 

  السّالم هستند. گیبیه امام رضا علیه

 

7 

 روايات حضرت عبدالعظیم علیه السّالم

 
تألیف  هایی که در شرح حال حضرت عبدالعظیم علیه السّالمبتی قابل توگّهی از کتاب

 انند:مها قرار یرفته است، ناند به روایاتی اختصاص یافته که در سلسه سند آشده

 کتاب گنّات النعیم،-

 شصت روایت، -

 ن،روح و ریحا -

 روایت، 57-

 التبکرة العظیمیة،  -

 چهل روایت، -

 عبدالعظیم الحسنی حیاته و مسنده، -

 روایت، 78 -

 ، 2مسند حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السّالم -

 یکصد و بیست روایت . -

باید توگه داشت که آنچه بدان اشارت رفت، همه روایات حضرت عبدالعظیم علیه السّالم 

توصهیف کهرده اسهت و در « کثیرالحهدیث و الروایهة»د، ایشان را نیستند. صاحب بن عبا

                                                
 در مجمواه آثار کنگره ضررب ابدا  لیه الیه ا سّآم به چاپ رسیده است. - 2



ذو ورع و دین، عابد معروف باالمانهة »اند: رساله کوتاه خود، ایشان را چنین توصیف نموده

 «.و صدق اللهجة، عالم بامور الدین، قاهل بالتوحید و العدل، کثیر الحدیث و الروایة

 

 نکته:

بهود. اههل عبهادت  شتصی پرهیزیار و دیندار عبدالعظیم
بود و به امانتداری و راسهتگویی شههرت داشهت. بهه امهور 
دینی دانا بود. توحید و عدل را باور داشت و بسیار حدیث 

 کرد.و روایت  از اهل بیت علیه السّالم ندل می

 
« یهوم و لیلهة»و کتاب « خطب امیرالمؤمنین»همانطور که پیی از این اشاره شد، کتاب 

ایشان است. بهر ایهن اسهاح بایهد یفهت: بسهیاری از روایهات حضهرت از گمله مصنّفات 

 عبدالعظیم علیه السّالم به دالیل متتلف به ما نرسیده است.

 

8 

 مهاجرت حضرت عبدالعظیم علیه الساّلم 

 به ری

 
گزهیات موضوع علل مهاگرت حضهرت عبهدالعظیم علیهه السّهالم بهه شههرری، مشهتص 

مبارزاتی خاندان آن بزریوار از یل سو، و شتصهیت  توان یفت که سابدهنیست. لیکن می

علمی و گهادی و ارتباط بسیار نزدیل حضرت عبدالعظیم علیه السّالم با اهل بیت علیهه 

های پایهانی زنهدیی تحهت تعدیهب السّالم از سوی دیگر، موگب شدند که ایشان در سال

ه بسا با اشهاره امهام ههادی ها و چحکومت وقت قرار ییرد. از این رو ، برای ادامه فعّالیت
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علیه السّالم، زندیی متفی را انتتاب کرد و با لباح پیل و به صورت مسافری ناشهناح،  

وطن اصلی خود را ترک کرد و شههرهای متتلفهی را پشهت سهر یباشهت تها آن کهه در 

رحل اقامت افکند. ایشان در شهرری در خانه یکهی از « سربان»شهرری در مکانی به نام 

شهد، سهکونت نامیهده مهی« سکّة المهوالی»ای که هل بیت علیه السّالم در محلّهپیروان ا

 یافت.

پرداخهت. یهاه بهه ها به عبادت مهیحضرت عبدالعظیم علیه السّالم روزها روزه بود و شب

شد و به زیارت قبهری کهه ههم ای که در آن ساکن بود، خار  میصورت متفیانه از خانه

رفت و می فرمود: این، قبر مردی از فرزندان موسهی ر دارد، میاکنون در مدابل مزار او قرا

 بن گعفر علیه السّالم است.

معلوم نیست که حضرت عبدالعظیم علیه السّالم چند سهال در شههرری سهکونت داشهته 

است. اما مسلّم است که ایشان به قدری در این شهر بهوده کهه بیشهتر شهیعیان ری، بهه 

ند و با در نظریرفتن این که ایشان به شدّت تحهت تعدیهب تدریج با ایشان آشنا شده بود

تهوان یفهت کهه کشهید، مهیها طول مهیبوده و ارتباط تل تل مردم با او چه بسا مدّت

های پایانی عمر خود را در ری یبرانده اسهت. همچنهین احتماالً ایشان چند سال از سال

 اسی اوست.رفت و آمد بیشتر با وی حاکی از فعّالیت های فرهنگی و سی
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 سبب وفات

 

بر پایه یزارش نجاشی و صاحب بن عبّاد، حضرت عبدالعظیم علیه السّالم در ا ر بیمهاری 

و به مرگ طبیعی از دنیا رفته است. هنگامی که بدن شریفی را برای گسل دادن برهنهه 

ای یافت شد کهه در آن نسهب ایشهان تها امیرمؤمنهان علیهه کردند، در گیب ایشان ورقه



الم نوشته شده بود. لیکن در کتاب الشهجرة المبارکهة در بهاره سهبب وفهات حضهرت السّ

«. و قتهل بهالری و مشههده بهها معهروف و مشههور»است:   عبدالعظیم علیه السّالم آمده

 حضرت عبدالعظیم در ری کشته شده و مزار او در آن گا معروف و مشهور است.

و ممهن دفهن حیها مهن الطهالبین قیهل، »در کتاب المنتتب طریحی نیهز آمهده اسهت: 

یفته شده از گمله کسانی که از خاندان علی بن ابی طالهب «. عبدالعظیم الحسنی بالری

 زنده به یور شده، عبدالعظیم حسنی در ری است.

دریزارش دیگری که به کتاب مشجّرات ابن معیه نسهبت داده شهده  اسهت ایشهان را بها 

 زهر، به شهادت رسانده اند. 

 رش های یاد شده، چند نکته قابل توگّه است:درباره یزا

یزارش صاحب بن عبّاد و نجاشی، معتبر و مربوط بهه قهرن چههارم و پهنجم هجهری  -1

 ها تددم دارد.های متأخّر، بر آناست. بنابراین در تعارض با یزارش

دهند که ظاهراً تا قرن پنجم هجهری موضهوع شههادت های یاد شده نشان مییزارش -2

 ها به آن اشاره می شد.دالعظیم مطرح نبوده است ویرنه در این یزارشحضرت عب

در صورتی که بتوانیم به یزارش کتاب الشجره المبارکه اعتماد کنیم، گم  میان این  -3

یزارش و یزارش مشجرات ابن معیّه و نیز یزارش مناب  معتبر یاد شهده، ایهن اسهت کهه 

 شهادت رسیده است. ایشان در ا ر مسموم شدن، بیمار شده و به

با عنایت به پیشینه خانوادیی حضهرت عبهدالعظیم علیهه السّهالم و قیهام علویهان در  -4

طبرستان، در صورتی که زمامداران فاسد بنی عبّاح از متفیگاه ایشان در ری آیهاه مهی 

رساندند و بعید نیست در ا ر کثهرت رفهت و آمهد بها شدند. قطعاً ایشان را به شهادت می

 برده باشند. ر مدّت حضورشان در ری به این موضوع پیایشان د

-تشبیه زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السّالم به زیارت امام حسین علیه السّالم مهی -5

ای بر شهادت ایشان باشد. بنابراین، هر چند دلیل قاطعی بر شهادت حضهرت تواند قرینه

ی بر نفی شهادت ایشهان نیهز عبدالعظیم علیه السّالم در دست نیست، لیکن دلیل محکم

وگود ندارد؛ بلکه با توگّه به نکته سهوم، چههارم وپهنجم، پهبیرفتن اصهل شههادت بعیهد 

 .نیست
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 مدفن حضرت عبدالعظیم)ع( 

 با اشاره پیامبر اکرم )ص(

 
هجهری قمهری(، شهب وفهات حضهرت  385-326بر پایهه یهزارش صهاحب بهن عبّهاد ) 

شیعیان ری در عالم رؤیا، پیامبر خدا صلّی اهلل علیه وآلهه عبدالعظیم علیه السّالم یکی از 

آورنهد و در مردی از فرزندان مرا فردا از سکة المهوالی مهی»و سلّم را دید که به او فرمود: 

 «.باغ عبدالجبّار بن عبدالوهّاب، در کنار درخت سیب دفن خواهند کرد

 . آن شتص نزد صاحب باغ رفت تا آن درخت و مکان آن را بترد

 خواهی؟ صاحب باغ به او یفت: این درخت و مکانی را برای چه می

 وی گریان رؤیای خود را بازیو کرد. 

صاحب باغ یفت: من هم چنین خوابی دیده ام و به این گهت، محل این درخهت و همهه 

 این باغ را وقف سادات و شیعیان کرده ام که اموات خود را در آن دفن کنند.
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 فصل سوم  

 

 شناخت نامه 

 حضرت حمزه بن موسی الکاظم علیه السالم

 
 

 

 خواننده محترم؛ 

 در اين فصل مطالب زير را مرور خواهید نمود: 

 نسب شریم امامزاده ضمزه الیه ا سّآم -1

 تاریخ تو د و وفاب امامزاده ضمزه الیه ا سّآم -2

 زاده ضمزه الیه ا سّآمت داد فرزندان و ااقاب امام -3

 بق ه و بارگاه امامزاده ضمزه الیه ا سّآم -4

 امامزاده ضمزه الیه ا سّآم دو کرامت از -5

 امامزاده ضمزه الیه ا سّآم زیارب -6

 

 

 



 اشاره:
فرزندان امام موسی کاظم علیه السّالم هر یل دارای فضایلی هستند، اما حضرت امامزاده 

ای فضایلی ممتاز و گاللت قدر و عظمت شهأن اسهت. در ایهن کهه حمزه علیه السّالم دار

 ایشان مردی عالم، فاضل، متّدی، محدّث و  ده بوده است، تردیدی نیست 

درباره تاریخ وفات، یا شهادت و نیز خصوصیات دیگهر زنهدیی آن بزریهوار، بهه مطلهب و 

ف فراوانهی مدرک معتبری در هست نیست و میان علمها و موّرخهان در ایهن مهورد اخهتال

 وگود دارد.

 

1 
 نسب شريف امامزاده حمزه علیه الساّلم

 
پدر بزریوار امامزاده حمزه علیه السّالم، امام موسهی کهاظم علیهه السّهالم هفتمهین امهام 

شیعیان است. حضرت امام موسی کاظم علیهه السّهالم در روز یکشهنبه هفهتم مهاه صهفر 

ن مکهه و مدینهه ( از مهادری بهه نهام هجری قمری در ابواء )محلهی بهی 128التیر سال 

حمیده بربریه با اندلسیه که به فرموده پدر بزریوارش امام گعفر صادق علیه السّالم زنهی 

 پاک و منزه از هر پلیدی بود، متولد شد.

هجری قمری به دستور هارون الرشهید، پنجمهین  179آن حضرت در بیستم شوال سال 

نبّی علیهه السّهالم دسهتگیر و روانهه زنهدان شهد. خلیفه عباسی در حال نماز در مسجد ال

هجهری  183سرانجام در روز گمعه بیست و چهارم یا بیست و پهنجم مهاه رگهب سهال 
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سهالگی بهه شههادت رسهید و در  55قمری توس  سندی بهن شهاهل یههودی در سهن  

شههرت یافهت مهدفون « کهاظمین»قبرستان قریی در گرب بغداد کهه بعهدها بهه شههر 

  یردید.

 نکته:

مادر امامزاده حمزه علیه السّالم بنا بر قول مؤلف کتاب 
، امّ احمد بهود. بنهابر ایهن، حضهرت «منتتب التواریخ»

امامزاده حمزه علیه السّهالم بهرادر حضهرت احمهد بهن 
موسی علیه السّالم ملدّب به شاه چهراغ و محمّهد عابهد 

 علیه السّالم می باشد. 

 

نان محترمه و صالحه زمان خهود بهود. امهام موسهی درباره امّ احمد نوشته اند که وی از ز

داشت و مورد اعتمهاد و اطمینهان امهام کاظم علیه السّالم عنایتی خاص به او مببول می

  هفتم بود. تا گایی که او را یکی از اوصیای خود به حساب آورده است.

بهه امّ احمهد  زمانی که امام موسی بن گعفر علیه السّالم عازم بغداد بود، ودای  امامهت را

برای هی  کم بازیو مکهن! ههر یهاه کسهی آمهد و آن را مطالبهه کهرد، »سپرد و فرمود: 

ام و کسهی ایهن امانهات را از تهو بتواههد، وصهیّ و تحویل بده و بدان که من شهید شهده

گانشین من است و او امام واگب االطاعه است که بر تهو و همهه الزم اسهت از او اطاعهت 

 «.نمایند

ه هارون الرشید، حضرت امام موسی کاظم علیه السّالم را در بغداد شهید کهرد، روزی ک -

آمد و فرمود: اماناتی را که پدرم هنگهام رفهتن بهه « امّ احمد » امام رضا علیه السّالم نزد 

 شما سپرد، بیاوردید! 

 امّ احمد پرسید: آیا پدرت امام موسی کاظم علیه السّالم به شهادت رسیدند؟ -

آیم، امانات را به من بسهپار کهه رضا علیه السّالم فرمود: بلی، االن از دفن پدرم میامام  -

 منم خلیفه و گانشین پدرم امام موسی بن گعفر علیه السّالم و امام بر گن و انم.

کهرد. بعهد از امّ احمد با شنیدن این خبر شروع به یریه نمود و با صدای بلند شیون می -

مام موسی کاظم علیه السّالم را تحویل امام رضا علیه السّالم داد و تسکین یافتن، امانات ا

 با امام رضا علیه السّالم به امامت بیعت نمود.
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 تاريخ تولد و وفات امامزاده حمزه علیه السّالم

 
از تاریخ تولد و وفات یا شهادت حضرت امامزاده حمهزة بهن موسهی علیهه السّهالم اطلّهاع 

در مصادر ترگمه او از این موضوع ذکری به میان نیامهده اسهت دقیدی در دست نیست و 

 و علما و مورخان تحدیدی در این خصوص انجام نداده اند.

ایهم کهه وی حهدوداً در با بررسی و تحدیدات فراوان از کتب معتبره به این نتیجه رسهیده

ال و هجری قمری وفات یافت یا به شهادت نایل شد. زیرا که اکثر علمهای رگه 204سال 

 204الهی  201ههایمورّخان تاریخ ورود ایشان به ایران و وفات آن حضرت را بهین سهال

 204تهوان یفهت کهه آن حضهرت در سهال هجری قمری  بت نموده اند. با دالیلهی مهی

 هجری قمری به شهادت یا به مرگ طبیعی از دنیا رفته است.

بهه ندهل از « عیهان الشهیعها»علّامه سید محسن امین رحمة اهلل علیه در کتاب ارزشمند 

حمزة بن موسی علیه السّالم در خدمت بهرادرش امهام علهی بهن »نویسد: بحار االنوار می

موسی الرضا علیه السّالم عازم خراسان بود وی همهواره در خهدمت بهرادر بهود و در رفه  

حوایج امام می کوشید. چون به سوسمر )یکهی از قهرا کهه معلهوم ننمهوده در کجها واقه  

ای از عمّال مأمون بر آنان حمله کردند و او را کشتند و برادرش امهام رسیدند؛ عدهاست( 

 «رضا علیه السّالم او را در باگی دفن کرد.

روضات الجنات و حیاة االمام »و « مشاهد العترة الطاهره»های این مطلب را مؤلفان کتاب

 ل بودن آن را پبیرفت.اند، که باید مجعوهم ندل نموده« موسی بن گعفر علیه السّالم
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اگماالً باید یفت هی  یل از مورّخان همراه بودن امامزاده حمزه علیه السّالم با امام رضها  

علیه السّالم را در کتابشان ذکر ننموده اند. اما چون حضرت امهام رضها علیهه السّهالم در 

-امهههجری قمری به گهت والیت عهدی مامون از مدینه عازم خراسان بود، ن 201سال 

ای به سادات و امامزادیان نوشت و از آنان خواست کهه بهه ایهران مههاگرت نماینهد. لهبا 

دسته دسته سادات از مدینه عازم ایران شدند که از گمله آنان حضرت فاطمهه معصهومه 

علیه السّالم و حضرت احمد بن موسی علیه السّالم معروف به شاه چهراغ هسهتند کهه بها 

 ن مهاگرت کردند.کاروانی از سادات به ایرا

با این وصف، به احتمال قوی چون حضرت امامزاده حمزه علیه السّالم با احمد بن موسی 

علیه السّالم برادر ابوینی بوده است؛ همراه برادر خود بهه دیهدار امهام رضها علیهه السّهالم 

علیه شتافت. ولی مورّخان اشتباهاً شهات حمزه علیه السّالم را در سفر به همراه امام رضا 

اند. در حالی که باید این یونه تصحیح شود که حضرت حمزه در سهفر بهه السّالم دانسته

همراه احمد بن موسی علیهه السّهالم بهه شههادت رسهید. زیهرا همهین کهه ورود کهاروان 

شاهچراغ به یوش مأمون رسید، اساح حکومت خود را در خطر دید، لبا فوراً بعهد از بهه 

یه السّالم، دستور قتل عام سادات و امامزادیان علیه السّهالم شهادت رساندن امام رضا عل

  را به عمّال خود صادر کرد.

حضرت احمد بن موسی با برادر خود امامزاده حمزه و عالء الدین حسین علیهه السّهالم و 

دیگر سادات که قصد خراسان و دیدار امام رضا علیه السّالم را داشتند با سپاه قتلغ خهان 

مواگه شدند چون یاران احمد بن موسی علیهه السّهالم آمهادیی بهرای نبهرد حاکم شیراز 

نداشتند و بعضاً مجروح و زخمی شده بودند، از معرکه یریتته و خود احمهد بهن موسهی 

  علیه السّالم هم با تفصیلی که بعداً بیان خواهد شد به شهادت نایل آمد.

علیه السّالم در این گهاد زخمی شهده در این میان، می توان ادّعا کرد که امامزاده حمزه 

و به شهرری یریتت که در آنجا به دست عمّال مأمون شناسایی و به قتل رسید یها ایهن 

  مؤید این قول موارد زیر است. که با همان زخم از دار دنیا رفت.



خبری که صاحب اعیان الشیعه و دیگر مورّخان بیان نموده انهد، داللهت بهر شههادت  -1

حضرت را، هنگامی که بها امهام رضها »مزه علیه السّالم دارد. ایر بگوییم که آنامامزاده ح

 ، معدول نمی باشد؛ زیرا:«علیه السّالم عازم مرو بود، به شهادت رسانده اند

اوالً هی  یل از مورّخان همراه بودن امامزاده حمزه علیه السّالم را با حضرت امهام رضها  -

 اند.نشده علیه السّالم در کتب خود متبکّر

 انیاً بر فرض این که این مطلب صحیح باشد، دشمنی شتصی یها دسهتوری از مهأمون  -

کردند، نه شتصهی کهه بهه عنهوان بایست خود امام علیه السّالم را شهید میداشتند، می

توان همراه بودن امامزاده حمزه علیه السّالم را با برادر خادم امام با وی بوده است. لبا می

خود شاهچراغ احمد بن موسی علیه السّالم  ابت کرد و داستان صهاحب اعیهان را ابوینی 

  مربوط به شاهچراغ دانست.

به اتفاق گمی  مورّخان، ورود امامزادیهان پهم از دعهوت امهام رضها علیهه السّهالم و  -2

 استدرار و گلوح آن حضرت بر کرسی والیت عهدی صورت یرفته است. 

ن کشته شدن امامزاده حمزه علیهه السّهالم، تهاریخ وفهات یها از سوی دیگر، ناقلین داستا

داننهد. بنهابراین بها هجری قمری می 204الی  201شهادت ایشان را متّفداً در سال های 

وگود این که آخر داستان هم، اشاره به دفن حضرت حمزه بهن موسهی علیهه السّهالم در 

یم حسنی علیه السّالم به وگهود یکی از باغ ها دارد و با توگه به این که حضرت عبدالعظ

-قبر حضرت حمزه در ری اشاره کرده است و روزها وارد باگی شده و قبری را زیارت می

 «.هبا قبر خیر رگل من ولد موسی بن گعفر علیه السّالم»فرمود: نمود و می

آن حضرت با برادر خود شاهچراغ عازم ایران شهد  توان چنین استدالل نمود که پم می 

از مداتله با سپاه قتلغ خان در حالی که زخمی یشته بود به ری متهواری شهد و در  و بعد

 این شهر به دست عمّال مأمون به شهادت رسید.

ایر به کشته شدن آن حضرت در معیّت امام رضا)ع( قاهل شویم بها خبهری کهه حضهرت 

ض دارد. لهبا دانهد ، تعهارحمزه علیه السّالم را با حضرت معصومه علیه السّالم همراه مهی

  ای نیست که هر دو خبر را رد کرده و قول نگارنده را با دالیل مبکور قبول نماییم.چاره
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 204یها  203پم از آن که  ابت شد حضرت امامزاده حمزه علیه السّالم بین سال ههای  

هجری قمری به شهادت رسیده است، بیان این نکته نیز الزم است که چون شهاهچراغ از 

ضا علیه السّالم از لحاظ سنی بزریتر بوده و از طرفی تولهد امهام علهی بهن حضرت امام ر

هجری قمری بود و گناب حمزه  148موسی الرضا علیه السّالم به اتفاق موّرخان در سنه 

تهوان احتمهال داد کهه وی در علیه السّالم هم برادر ابوینی شاهچراغ می باشد، پهم مهی

یها  203علیه و آله و سلّم متولد شده و در سال  از هجرت رسول خدا صلّی اهلل 151سال 

 سالگی به شهادت رسیده است. واهلل العالم. 53هجری قمری یعنی در سن  204
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 تعداد فرزندان و اعقاب

 امامزاده حمزه علیه الساّلم 

 
های حمزة بن حمزه، قاسم بن حمهزه و برای حمزه بن موسی علیه السّالم سه پسر به نام

 ه  بت نموده اند. به این شرح:علی بن حمز

 

 علی بن حمزه: -الف
وی بدون فرزند از دنیا رفت و در شیراز در باب اسطتر مدفون یردید و قبرش مزار مردم 

و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیه السّالم مهی باشهد. لهبا اعدهاب حمهزة بهن 

  زه می باشند.موسی علیه السّالم که دربالد عجم بسیارند از نسل قاسم و حم

 



 :حمزة بن حمزه -ب

از او نوادیهان انهدکی . مادرش ایشان امّ ولد بود و خود او در خراسان پیشوا و مددم بهود

باشند و اعداب او از یل فرزندش به نام علی باقی مانده است که بعضی از آنان در بلخ می

نویسهدکه نسهل بن حمزة بن حمزه است. در همین رابطه مؤلف کتاب سرا  االنساب می

 حمزة بن حمزه به گایت اندک است و حدیدت حال اوالد او چنان که باید معلوم نیست.

 

 قاسم بن حمزه : -ج

مادر  وی نیز هم امّ ولد بود. او را قاسم اعرابی مهی نامیدنهد و نسهلی از محمّهد اعرابهی 

 است.

  ارتند از:از محمد اعرابی بنا به ندل از فتر رازی شی فرزند به گا ماند که عب

 احمدابوعلی االسود که ندیب طوح بود. -1

 عبد اهلل ابو محمد گرگانی، ملّدب به ابی زینب -2

 موسی، که اعدابی در طبرستان هستند. -3

 قاسم اعدابی در هرات می باشند. -4

 عباح سیاه، که در طبرستان می زیست. -5

 علی، که در هرات زندیی می کرد. -6

باح فی  رحمة اهلل در کتاب بدر فروزان می فرماید: عدهاب قاسهم مرحوم علّامه نسابه ع

  بن حمزه تنها از سه فرزندش به نام های محمّد ، علی و احمد می باشد.

به هر حال نسل احمد بن محمد االعرابی بن قاسم بن حمزه، از چند پسر است کهه مهن 

ایهن رو مرحهوم شهیخ از  باشهد.گمله ایشان، ابو محمّد اسماعیل، گدّ شاهان صفوی مهی

نسب شاهان صفویه موسویه را این یونه « منتهی االمال»عباح قمی رحمة اهلل در کتاب 

 ذکر می کند:

همانا سالطین صفویه قریب به دویست و سی سهال سهلطنت کردنهد و تهرویج دیهن و » 

 مبهب شیعه گعفری نمودند. اول ایشان شاه اسماعیل اول بود.

السلطان شیخ گنید مدتول بن السهلطان شهیخ ابهراهیم بهن و هو ابن السلطان حیدر بن 

خواگه علی مشهور به سیاه پوش است که در سنه هشتصد و سی و سه در بیت المددح 

 وفات کرد. مزارش معروف شد به مزار شیخ العجم.

و هو ابن شیخ صدر الدین موسی بن قطب االقطاب برهان االصفیاء الکاملین شهیخ صهفی 

سحق اردبیلی که سالطین صفویه را به سهبب انتسابشهان بهه او ، صهفویه الدین ابوالفتح ا
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یفتند. وی در سنه هفتصد و سی وپنج در اردبیل وفات یافت و در آنجا به خاک سهپرده  

شد و در کنار وی گماعتی از اوالد و احفاد او مانند شهیخ صهدر الهدّین و پسهرش شهیخ 

خدا بنده و شاه عباح اول و اسماعیل گنید و سلزان حیدر و شاه اسماعیل و شاه محمد 

 میرزا و گیر ایشان دفن شدند.

و هو ابن سید امین الدین گبرهیل ابن سید محمد صالح الدین سهید قطهب الهدین ابهن 

صالح الدین رشید بن سید محمد الحافظ بن سید عوض شاه التواص ایهن سهید فیهروز 

ه بن سید تا  الهدین حسهین شاه زرین کاله ابن سید نور الدین محمد بن سید شرف شا

بن سید صدر الدین محمد بن سیدمجد الدین ابراهیم بن گعفر بن محمد بهن اسهماعیل 

بن ناصر الدین محمد بن شاه فتر الدین احمد بن ابو محمد اسماعیل بهن سهید محمهد 

  باشد.االعرابی ابن ابو محمد قاسم بن حمزه ین االمام موسی الکاظم علیه السّالم می

له نوادیان محمد بن قاسم االعرابی بن حمهزه ، ابهوگعفر محمهد بهن موسهی بهن از گم 

محمد بن الداسم بن حمزه بن امهام موسهی کهاظم علیهه السّهالم اسهت کهه در خهدمت 

 ها معاشرت داشت.برد و با وزرای آنپادشاهان ساسانی به سر می

 

4 

 بقعه و بارگاه امامزاده حمزه علیه الساّلم

 
معلوم کرد که از چه زمانی برای مرقد مطهّر امامزاده حمزه علیه السّهالم،  دقیداً نمی توان

ولی مسلم این است که حضهرت عبهدالعظیم علیهه  ینبد، حرم و ضریح بنیان نموده اند. 

السّالم در زمان اقامت خود در شهرری، روزها به زیهارت قبهری کهه فعهالً در مدابهل قبهر 

رگل من ولد موسی بن گعفر علیه السّالم؛ این قبر  هبا قبر» آمد و می فرمود: اوست می

 « .مردی از فرزندان امام موسی بن گعفر علیه السّالم است 



نتستین کسی که مکان این قبر منهوّر را زیهارت و معرفهی نمهود، گنهاب سهید الکهریم 

حضرت عبد العظیم علیه السّالم بوده است. بعدها اهالی متدّین و مشتاق به خاندان اههل 

بیت علیه السّالم به زیارت وی مشرف شدند، تا این که نتستین بار سالطین صفویه کهه 

 ام سلطنت خود به آن قبر، توگه گدی نمودند.از اوالد او بوده اند، در ای

مرحوم دکتر محمد تدی مصطفوی در کتاب آ ار تاریتی طهران می نویسد: بدعه امامزاده 

حمزه علیه السّالم مشتمل بر حرمی به اندازه تدریبی و هئیت حرم حضرت عبهد العظهیم 

ای از اواسه  دوره ندرهعلیه السّالم است و همانند آن مزیّن به آیینه کاری و دارای ضریح 

قاگاریه و صندوق چوبی تازه ساز می باشد. ایوان بزرگ شرقی و مسهجد بهاالی سهر )در 

گانب گربی آن( در گنوب گربی آستانه حضرت عبد العظیم علیه السّالم واق  اسهت کهه 

 به نظر می رسد از ابنیه دوران شاه طهماسب صفوی باشد.

 

5 
 الساّلم امامزاده حمزه علیه دو کرامت از

 
فرزندان حضرت موسی بن گعفر علیه السّالم هر یل دارای فضهایلی مهی باشهند. لهیکن 

حضرت حمزه علیه السّالم دارای فضایلی ممتاز و گاللت قدر و عظمت شهان اسهت. لهبا 

مند به خاندان عصمت و طهارت علیه السّالم بها دلهی ماالمهال از -هزاران مشتاق و عالقه

روعه خود را به محضر مبارک ایشهان بهرده و مطلهوب خهود را از محبت وافر، حاگات مش

حضرتی دریافت داشته اند و ارادتشان نسبت به این خاندان گود و کهرم مضهاعف شهده 

 است.
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ذکر و ندل معجزات و کرامات این سهیّد عظهیم الشهان و امهامزاده واگهب التعظهیم ندهل  

ورد از کرامات ایشان بهه ایهن مجالم و محافل دینی و مبهبی و اخالقی شده است. دو م

 شرح است:

 

 1کرامت 
در تاریخ ایران از میان پادشاهانی که برعلیه دیانت و مظاهر اسالم قد برافراشته انهد، نهام 

رضا خان قلدر میر پنج فراموش ناشدنی است. به ویمه آن کهه او در اعمهال کینهه توزانهه 

این ماگرا در او   نموده بود. خمود بر ضدحجاب و روحانیت؛ خفدان دهشتناکی را حاکم

 شداوت آگاز شده است.

یل صندوق منبّت کاری شده برای قرار دادن بر روی مرقهد مطهّهر امهامزاده حمهزة بهن 

موسی علیه السّالم ساخته و آماده نصب شده بود. در این حین، یکی از خادمهان تصهمیم 

شهریح کنهد. او در ایهن ای بنویسد و در آن وضعیت و موقعیت زمان خهود را تیرفت نامه

نامه ابتدا نام و مشتصات خود را نوشت و این که در چه تاریتی و در زمان حکومت چهه 

کسی آن را نگاشته است. سپم ظلم رضاخان و کینه ورزی های آن خبیث را علیه دیهن 

  و پرده دری اعتدادات مبهبی مردم شرح داد.

له نصب صندوق، میهان صهندوق و وی در یل فرصت مناسب، این نامه را در آخرین مرح

ها، ایهر تعمیهر و یها تعویضهی بهرای آن سنگ مرقد قرار داد، تا شاید پم از یبشت قرن

صندوق صورت یرفت، آیندیان با خواندن این نامه به یل سند تاریتی و شاهد عینهی از 

 ظلم دوران رضاخان دست یابند و از آن مطلّ  شوند.

یکهی از  1350یی از چهل سال طول نکشید و در سهال ... اما، دست بر قضا، این مدت ب

مؤمنان بانی ساخت صندوق خاتم شد تا به گای صندوق منبّهت قبلهی در مرقهد مطهّهر 

 حضرت حمزة بن موسی علیه السّالم نصب شود.

خبر که به یوش آن خادم) نویسنده نامه چهل سهال قبهل( رسهید؛ وحشهت و اضهطراب 

 چه خواهدشد!  تمام وگودش را فرا یرفت. خدایا 

برداشتن صندوق همان و عیان شدن نامه همان، آن هم در او  قهدرت محمدرضها پسهر 

در صدد چاره بر آمد، اما راهی به گز توسل به گناب حمزه علیه السّهالم  رضا خان قلدر.

 کند. آن شب فکری به ذهنی خطور می یابد.نمی

ز آن استفاده شود. به فکر افتهاد وی برای خود کفنی تدارک دیده بود، تا پم از مریی ا

 برای حضور در مراسم تعوی  صندوق، همین کفن را بهانه کند. 



شب موعود فرا رسید. مسئوالن وقت آسهتانه بهه همهراه نماینهده دولهت و تنهی چنهد از 

مدامات ایستاده بودند تا شاهد تعوی  صندوق باشند. در این میان خادم پیر نیز خهود را 

من کفنی دارم که آروز دارم آن را بها گبهار » اند و به حاضرین یفت: به کنار صندوق رس

  «روی سنگ مرقد متبرّک کنم. منت بگبارید و اگازه بدهید به آرزوی خودبرسم.

-مسئوالن آستانه که برای این خادم احترام خاصی قاهل بودند، با خواسته او موافدت مهی

انهدازد و گبارهها ن را بر روی سنگ میشود، او کفکنند. هنگامی که صندوق برداشته می

 کند. آسوده خیال از این که نامه نیز در بین گبارها است.را درون کفن گم  می

بالفاصله از حرم خار  شده و در یوشه امنی کفن را می تکاند. به اندازه یل مشت گبهار 

ب ریهزد. امها از کاگهکه در این چهل سال زیر صندوق گم  شهده اسهت، روی زمهین مهی

 خبری نیست. 

افتد. خدایا در ایهن چههل سهال کهه صهندوق از بار دیگر تشویی و نگرانی به گانی می

ماند و آن هم سهل انگاری گایی تکان نتورده است! بنابراین فد  یل احتمال باقی می

حرم هم قرق و درها بسته است و  کردن گبار. حتما نامه درون حرم افتاده است!در گم 

رای بریشتن به داخل نیست. اینل که دیگهر خهود را بهرای عواقهب بعهدی ای هم ببهانه

آماده کرده بود، رنگ پریده و مضطرب کنار حوض امامزاده حمزه علیه السّالم می نشیند 

کنهد. اش را گلهب مهیتا آبی به صورت بریزد. در این هنگام صدایی از پشهت سهر توگهه

کنهد. گهوانی خهوش رو و یردد و نگاه میبر می« نامه را پیدا نکردی؟ » پرسد: کسی می

 بیند که متبسّم باالی سرش ایستاده است.بلند قد را می

 دهد: آقا، کدام نامه؟ و بعد سکوت می کند.پاسخ می

 «.نگران نباش آن نامه هی  وقت پیدا نتواهد شد» کند: همان گوان اضافه می

نات او مطلّه  اسهت، خهادم را بهه ستنان آن گوان بلند باال که این یونه از ضمیر و مکنو

 آید. اندازد. به طوری که با عجله از صحن بیرون میوحشت می

اندیشهد ایهن دارد، اما چند لحظه بعد پیی خود مهیهایی را تند تر بر میدر کوچه قدم

-گوان که داخل حرم نبود و قبل از این هم او را ندیده بهودم، پهم از کجها راز مهرا مهی

 دانست؟

کشاند. اما از گوان خهوش رو و بلنهد قامهت الت او را دو باره به داخل صحن میاین سوا 

شست، چشمان درخشهانی هی  ا ری نبود. خادم در حالی که باران اشل صورتی را می

السالم علیل »ای حضرت حمزة بن موسی علیه السّالم دوخت و یفت: را بر ینبد فیروزه

 «.و سلّمیابن رسول اهلل صلّی اهلل علیه و آله 
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 2کرامت 

ها در شهرری ندهل محافهل بهود و امهروز نیهز ایهر های یبشته، موضوعی تا مدتدر سال

های حرم سید الکهریم علیهه السّهالم را انجهام داده بپرسید: چه کسی کاشی کاری مناره

همهان کهه از ایهوان امهامزاده حهوزه علیهه السّهالم افتهاد، دنبهه » دهند: است، پاسخ می

 کید. حال ببینیم که این ماگرا چه بوده است.یوسفندش تر

رسهید، در صهحن حضهرت حمهزة بهن موسهی علیهه ها، ایّام محرم که فرا میدر آن زمان

-شد. آن روز موضوع تعزیه مربوط به قربهانیالسّالم هر روز مراسم تعزیه خوانی برقرار می

 الم بود. کردن حضرت اسماعیل علیه السّالم به دست حضرت ابراهیم علیه السّ

شد که هنگامی تعزیه خهوان بهه تهالش حضهرت ابهراهیم در این تعزیه این طور عمل می

رسید و بهه اراده خداونهد کردن حضرت اسماعیل علیه السّالم میعلیه السّالم برای قربانی

آمد کهه ای از باالی ایوان به طرف پایین میشد، در این لحظه گعبهموفق به آن کار نمی

 کرد، به همراه یل یوسفند قرار داشت.دی که ندی گبرهیل را ایفا میدرون آن فر

رسید، فردی که ندی حضرت ابراهیم علیه السّالم را داشهت، آن یوسفند که به زمین می

 کرد. این گعبه به وسیله طنابی از باالی ایوان هدایت می شد.یرفت و قربانی میرا می

ماشای تعزیهه نشسهته بودنهد، نوبهت بهه لحظهه آن روز در حالی که گمعیّت انبوهی به ت

کهه ندهی گبرهیهل را « کهاراستاد محمود کاشی»پایین آمدن گعبه رسید. طبق معمول 

 داشت به همراه یل راح یوسفند درون گعبه بود.

گعبه هنوز فاصله چندانی از ایوان نگرفته بود که صدای گمعیّت و شیپور و طبل موگب 

 های شدید، باالخره به واژیون شدن گعبه انجامید. تکان کردن یوسفند شد و در ا ررم

در این لحظات حساح، معین البکاء )مسئول تعزیه( که مراقهب اوضهاع بهود، در یهل آن 

« یا پسر موسی بن گعفر علیهه السّهالم»شود و در همان حال با ذکر متوگه این واقعه می

ر اینجا بهود کهه گمعیّهت در یردد. دمتوسل به حضرت حمزة بن موسی علیه السّالم می

افتهد و در بینند یوسفند به صورت چهار دست و پا در میان گمعیت میعین ناباوری می

افتد کهه دنبهه چنان دقیق بر روی دنبه یوسفند میکار نیز آنپی آن استاد محمد کاشی

 ترکد. یوسفند می

از تماشهاچیان و گمعیهت فشهرده و ارتفهاع زیهاد، بهه ههی  یهل »دراین و اقعه با وگود 

شهود. اسهتاد محمهود تهرین آسهیبی وارد نمهیکار، کوچلهمچنین استاد محمود کاشی



های حهرم حضهرت عبهد العظهیم علیهه کاری منارهکار همان کسی است که کاشیکاشی

 السّالم یادیار او است.

6 

 امامزاده حمزه علیه الساّلم زيارت
-مهی  اده حمزه بن موسی علیه السّالممحدث قمی رحمة اهلل درباره زیارت حضرت امامز

شهود، بهرای همان زیارتی که برای حضرت عبدالعظیم علیه السّالم خوانهده مهی»نویسد: 

السهالم »توانی خوانده شود. منتههی بها آوردن عبهارت امامزاده حمزه علیه السّالم نیز می

مهامزاده حمهزه به گای نام حضرت عبد العظیم علیهه السّهالم اسهم ا« علیل یا ابا الداسم

تهوان قراههت نامهه را مهییاه به نیّت این امامزاده، زیهارتشود و آنعلیه السّالم آورده می

 «.نمود
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 فصل چهارم  

 

 شناخت نامه 

 حضرت امامزاده طاهر علیه السالم

 
 

 
 ه محترم؛ خوانند

 در اين فصل مطالب زير را مرور خواهید نمود: 

 نسب شریم امامزاده طاهر الیه ا سّآم -1

 بق ه امامزاده طاهر الیه ا سّآم -2

 امامزاده طاهر الیه ا سّآم هایی ازکرامت -3

 امامزاده طاهر الیه ا سّآم زیارب -4

 

 

 



 اشاره:
، در خصهوص امهامزاده طهاهر «لیه السّالمزندیانی حضرت عبد العظیم ع»رازی در کتاب 

امامزاده طهاهر از گملهه علمها و مصهنفین اوایهل قهرن چههارم »علیه السّالم می نویسد: 

هجری بوده است. در شهرری وگهه و شتصیت تامی داشت و رتق و فتق امور اههالی ری 

 باشد.ت میالددر بوده و دارای کرامبه دست با کفایت او بود. وی سیّدی بزریوار و گلیل

در بزریی مدام و گاللت قدر و عظمت شان او همین بم که پم از یبشهت ههزار سهال 

در موق  بنای ینبدش، قبرش نبی شد و بدن شریفی را که ابدا تغییری در آن صهورت 

 نگرفته بود، سالم یافتند؛ یویا خوابیده است.

اند شتصهیت واالی آن درباره زندیانی امامزاده طاهر، هیچگونه مدرک و مستندی که بتو

حضرت را کامال معرّفی کند، در دست نیست و از کیفیت ورود و دالیل هجهرت و اوالد و 

 خصوصیات دیگر وی، مدارک و ماخبی موگود نبست.

شود که وی، در نیمه نتست قرن چهارم هجری با پهدر بر اساح قراین، احتمال داده می

 و در آنجا ساکن شد.بزریوارش محمّد ابوطاهر به شهرری هجرت کرد 

امر مسلم این است که اگداد امامزاده طاهر، همه از علما، شهدا، فدها، ندبا و قضهات بهالد 

آیهد، امهامزاده طهاهر و پهدر اند. همچنین آنطور که از تهاریخ بهه دسهت مهیاسالمی بوده

بها بزریوارش از علما و عابدان زمان خود بوده است و رتق و فتق امور اهالی ری به دست 

 شده است. کفایت ایشان انجام می

1 
 نسب شريف امامزاده طاهر علیه الساّلم

 
یکی از امامزادیان دیگری که در قسمت شمال شرقی صحن حضرت عبد العظیم حسنی 

باشند و بدعه و باریاه مرتبی دارند، امهامزاده طهاهر علیهه السّهالم علیه السّالم مدفون می
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است که همه روزه ههزاران نفهر از راه   ام سجّاد علیه السّالمایشان از نوادیان ام باشد.می 

 کنند.دور و نزدیل به زیارتی تشرّف پیدا می

نسب شریف امامزاده طاهر علیه السّالم با هشت واسطه به امام زین العابدین علیه السّهالم 

طاهر بن محمّد بن محمّد بن حسن بن حسین بهن »باشد: رسد که به این کیفیت میمی

 « عیسی بن یحیی بن حسین بن زید بن امام زین العابدین علیه السّالم

تهرین باشهند. قهدیمیاگداد امامزاده طاهر، همه از بزریان و مجاهدین اسالم و شیعه می

مدرک و سندی که به مدفون بودن این امامزاده در شهرری و ورودش به این شهر اشهاره 

ز نسابه قرن پنجم، علّامه ابی اسهماعیل ابهراهیم ا« منتدله الطالبیه»کند، مولف کتاب می

 نویسد:بن ناصر ابی طباطبا است. وی می

از کسانی که وارد ری شدند، گناب امامزاده طاهر فرزند ابی طهاهر محمّهد مبرقه  بهن »

الحسن بن الحسین مبرقه بن عیسی بن یحیی بن الحسین بن زید الشهید است و تهداوم 

 «.هّر است که نام مادرش زینت دختر ابی عماره بودنسل او از شتصی به نام مط

2 

 بقعه امامزاده طاهر علیه الساّلم

 
بنای بدعه امامزاده طاهر علیه السّالم در زمان ناصر الدین شاه قاگار و مظفر الدین شهاه و 

 1304به دستور ظل السلطان و به سعی رضا قلی خان، معروف به سرا  الملل در سهال 

 هجری قمری ادامه داشت.  1320و تا سال  هجری قمری شروع



باشهد کهه در وسه  روضهه طول و عرض روضه مطهره شی در شهی متهر تدریبهی مهی

خورد. بر دیهوار روضهه مددسه هم ضریحی هشت ضلعی بر روی قبر امامزاده به چشم می

  خورد.بری وگود دارد و اشعاری در مدح آن حضرت نیز به چشم میمطهر، نداشی و ی 

خورد که به دلیل فرسهوده االی روضه منوره، ینبدی به ارتفاع پانزده متر به چشم میبر ب

های آن، آستان حضرت عبد العظیم علیه السّالم به تعمیهر آن اقهدام نمهوده شدن کاشی

  است.

 

 آيا فرزند امامزاده طاهر علیه الساّلم در کنار وی مدفون است؟
هل شده است که فرزند امامزاده طاهر در کنار یکی از نویسندیان معاصر در کتاب خود قا

پدر مدفون است که علی التحدیق اصلی ندارد. زیرا نسابه قرن پنجم علّامه ابی اسهماعیل 

کنهد تنها به این نکته اشاره مهی« منتدله الطالبیه»ابراهیم بن ناصر بن طباطبا در کتاب 

و مادرش زینب دختر ابی عمهاره مانده باقی« مطهر»که از امامزاده طاهر یل پسر به نام 

است. این گمله داللت بر مدفون بودن فرزند امامزاده طاهر در حرم کنونی ندارد، بلکه بها 

شهود کهه وی در بدعهه معلهوم مهی« امامزاده مطهر»ای در حوالی تهران به نام بودن بدعه

  مبکور مدفون است نه در کنار پدر.

 فرزند امامزاده طاهر است:« مطهر»که کند عالوه براین، مدارک زیر  ابت می

به ندل از ابونصر بتاری مولهف « گنه النعیم»مرحوم مال باقر کجوری مازندرانی در کتاب 

این بزریوار )امامزاده طهاهر( از کسهانی اسهت کهه بهه » نویسد: می« سر االنساب»کتاب 

علی بن الحسهین شهرری وارد شد و او را پسری به نام مطهّر بود و نسب او را به حضرت 

 «.علیه السّالم می رساند

تایید کرده اسهت « لهم اعداب بالری و دمشق و...»ابن طدطدی، نسابه قرن هفتم با گمله 

  که بعضی از فرزندان محمد ابو طاهر در ری سکنی یزیده و از آنان اعدابی مانده است.

ر نام داشهته و مهادرش توان چنین ابراز نمود که فرزند امامزاده طاهر، مطهدر مجموع می

شهد و زینب دختر ابی عماره و وی نیز مانند پدر از علما و بزریان شهرری محسهوب مهی

ای کهه دراطهراف تههران باشهد، بلکهه بدعههعلی التحدیق در کنار پدر خود مهدفون نمهی

 باشد. کند، از آن سید گلیل الددر مینورافشانی می
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3 

 الساّلمامامزاده طاهر علیه  هايی ازکرامت

 
 

   1 کرامت
مسعود میرزا معروف به ظهل السهلطان فرزنهد ناصهر الهدین شهاه قاگهار کهه در اصهفهان 

حکومت مستدلی داشت، برای زیارت حضرت سلطان علی فرزند حضرت امهام بهاقر علیهه 

السّالم برادر امام صادق علیه السّالم و معروف به امامزاده قالی شوران یها مشههد اردههال 

 فرستی کاشان واق  است، می رود.  که در هفت

کند که راه و در سرداب را به او نشان دهد تا آن حضرت از تولیت امامزاده درخواست می

 و یارانی را که به دست دشمنان دین و اهل بیت علیه السّالم شهید شدند، زیارت کند.

دن ها را ببینهد، یویند: ما مکرّر شنیدیم که هر که به سرداب برود و ببه ظل السلطان می

 نابینا می شود.

-ها خرافی است. چون با اسهتبداد او روبهه رو مهییوید این حرفکند و میوی اصرار می

کند کهه شوند راه سرداب را به او نشان می دهند. وی متهورانه پایین رفته و مشاهده می

ه ترو تازه اسهت. ها را باز نموده و می بیند کهایی روی هم قراردارد. پم یکی از آنتابوت

ییرد از سرداب بیرون بیاید. اما چشمی شود و تصمیم میترح و وحشت بر او گالب می

 یردد.آید و به اصفهان برمیگایی را نمی بیند. به هر زحمتی از آن مکان بیرون می

کنند. بهه ناچهار نماید، ولی همه آنان اظهار یأح میسپم، اطبا را گهت مداوا احضار می

 رود. شود. لبا به فرانسه میای عایدش نمین آمده و در آنجا هم نتیجهبه تهرا



بیند که پم شبی در خواب می شنود.در فرانسه هم با وگود اطبای حاذق، گواب رد می

به شهرری آمده است و بعد از زیارت حضرت عبد العظیم علیه السّالم به زیارت امهامزاده 

یح این چنین نداشهت، مشهرف شهده اسهت و در طاهر که در آن وقت ینبد و حرم و ضر

کند که آقایی با او سهتن نشیند. در آن موق  احساح مییوشه ای محزون و گمگین می

  ای؟یوید: چرا در این مکان با حال محزون نشستهمی

یوید: من کورم، منتظرم نوکرهها بیاینهد و مهرا ببرنهد. پهم آن شهتص ظل السلطان می

بیند و دیگر نیاز به کسی نداری، برخیهز و فرمود: چشمت می دستی به چشم او کشیده و

  ما را هم فراموش مکن!

در آن زمان قبر امامزاده طاهر علیه السّالم در سردابی بهود کهه ههی  کهم بهه زیهارتی 

کند که به کرامهت شود و مشاهده میشد. هنگامی که ظل السلطان بیدار میمشرف نمی

است، همان روز از فرانسه به تههران کهه دار التالفهه بهود، اش بریشته آن بزریوار بینایی

دهد، خان سرا  الملل فرمان میفرستد و به شهردار و فرماندار تهران رضا قلیتلگرام می

فورا مهندح و معمار برده و برای آن حضرت ینبهد و حهرم و ضهریحی فهوالدین ترتیهب 

 دهند.

 

  2کرامت 
نبهد و ضهریحی بهرای امهامزاده طهاهر داد، در هنگامی که ظل السلطان دستور ساخت ی

هنگام تتریب بنای قدیمی، به قبر شریف رسهیدند و آن را نهبی کردنهد. دیدنهد گسهد 

ها تر و تازه و سالم است، یویی امروز به خاک سپرده شهده شریف آن بزریوار پم از سال

یهی نههاده است. قبر شریف تعمیر و حرم ساخته شد و بر صندوق قبر، ضریح فوالدی بزر

 شد و ینبد کاشی بر آن بنیان یردید. 

ات را پم خداوند پیکر پاک و بدن پاکیزه»خوانیم: نامه آن حضرت میدر فرازی از زیارت

ممکن است برخی تصور کنند که سهالم « های متمادی و سالیان طوالنی...از یبشت قرن

احب گسد نیسهت. ماندن گسد مربوط به خاک و هوای آن محل است و کرامتی برای ص

 این تصور از حدیدت به دور است. زیرا:

در همه مواردی که پیکر یل بنده صالح پم از صد ها سال تر و تازه پدیدار شده، در  -1

چند متری آن صدها گسد در کمتر از یل سال متالشی شده و در کمتر از ده سهال بهه 

 اند.پودر مبدل شده
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اشد، از موضوع بحث ما خار  است. ایهر گسهدی ایر در موردی خاک و یا هوا مو ر ب -2 

-در یتبندان سیبری، ترو تازه بماند، ربطی به کتاب ما ندارد. ما از گسهدی سهتن مهی

 ها و یا صدها سال تر و تازه مانده است.یوییم که در زیر آفتاب پم از ده

را کنهد و آن قرآن کریم به موضوع تغییر نیافتن یل شیء در طول زمهان اشهاره مهی -3

که در مهورد عزیهر کهه صهد سهال پهم از شمارد، چنانهای قدرت خود مییکی از نشانه

کنهد، در مردنی خداوند او را زنده کرد تا به او نشان دهد که مردیان را چگونه زنده مهی

یعنهی بهه « و انظهر الهی طعامهل و شهرابل لهم یتسهنه»فرماید: می 259سوره بدره آیه 

 دیریون نشده است. ات بنگر کهخوراک و نوشیدنی

خداوند در این آیه شریفه با فاسد نشدن و تغییر نیافتن یل شیء در مدت صد سهال بهه 

  کند.قدرت خود استشهاد می

نپوسیدن اگساد از کرامات انبیا و اولیا شمرده شده است. در احادیهث دیگهر سهالمت  -4

مندان، حهامالن قهرآن، یویان، دانشهگسد از عنایات پروردیار به گهاد بر گهادیران، اذن

گاروب کشان مسجد، دوستداران اهل علم و دیگر طبدات شایسته اگتماع به شمار آمهده 

 است.

تغییر نیافتن اگساد مطهّر رسول اکرم علیه السّالم و اهمه اطهار علیه السّالم گهزء عدایهد 

 شود کهه گسهد ههی  پیهامبریحتمی و مسلم ما می باشد. از برخی احادیث استفاده می

 شود:پوسد. دراینجا به دو نمونه از روایات اشاره مینمی

های ما را بهر خداوند یوشت»  فرماید:رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم می - الف 

؛ 55:22)بحهار االنهوار « زمین حرام کرده، هریز زمین چیزی از یوشت ما را نمی خورد. 

 ( 121:1؛ من ال یحضره الفدیه 299:27همان

-های ما را بر زمین و یوشهتخداوند استتوان »فرماید: امام صادق علیه السّالم می -ب

«. ها هریز چیزی از یوشهت مها را نمهی خورنهدها حرام کرده است، آنهای ما را بر کرم

 ( 121:1)من ال یحضره الفدیه 

شهده  نکات ظریفی از رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سهلّم روایهت« معرا »در حدیث 

شهود: است که قسمتی از آن با موضوع مورد بحث ارتباط دارد. لبا فرازی از آن بیان مهی

هرکم بتواهد قبرش وسی  باشد، مسهاگد » برفراز درب ششم بهشت نوشته شده است:

را بنیان نهد. هرکم بتواهد گسدش در قبرش تر و تازه بماند و هریز نپوسد، مساگد را 



واههد گایگهاهی را در بهشهت ببینهد در مسهاگد مهاوی با فرش بپوشهاند. ههر کهم بت

  «یزیند.

، ندل کهرده اسهت کهه وی پهم از ندهل «زهرالریاض ابن شدقم»سید بحرالعلوم از کتاب 

داستان نبی قبر سید مرتضی علم الهدی بهه دسهت قضهات روم و پدیهدار شهدن پیکهر 

پیکهر صهالحان را  یفته شده؛ زمین»پاکی پم از پانصد سال به صورت ترو تازه، فرمود: 

  «.دهدتغییر نمی

نتیجه این که موارد مبکور، علت تامه سالم ماندن گسد نیستند، بلکه معدات هستند. به 

این معنا که هر یل از این مهوارد ده یانهه مدتضهی آن هسهت کهه پیکهر انسهان در قبهر 

  «.نپوسد، مگر این که شتص با اعمال ناشایست خود این اقتضا را از بین ببرد

 

 3کرامت 
های آگازین عصر منحوح پهلوی، هنگامی که رضا خهان بهرای پیچیهدن نسهته در سال

حجابی را به اگرا یباشته بود، موگی از اعتراض و خشهم از گرب، دستور العمل اشاعه بی

طرف علما و مردم مسلمان به وگود آمد که منجر به سهرکوب، شههادت یها تبعیهد تنهی 

 چند از علمای بزرگ یردید. 

مرحوم عالمه حا  شیخ محمد تدی بافدی رحمه اهلل از علما و مراگ  بزریواری است کهه 

ها به شهرری تبعید شده و در آنجا زندیی پر برکت خود را سپری مهی کهرد. در آن سال

ههای تبعیههد همهواره تحههت نظههر مهاموران شهههربانی بهود. امهها ایههن آن مرحهوم در سههال

از فیوضات و کرامات ایشهان محهروم کنهد. آنچهه  ها هیچگاه نتوانست مردم رامحدودیت

ها است که توس  مرحوم محمد اسماعیل خادم ایشهان خوانید از گمله همین کرامتمی

های تبعید در خدمت مرحوم شیخ محمهد ندل شده است. او از اهالی ورامین بود که سال

 تدی بافدی رحمه اهلل بود. 

دستور شیخ، پم از وفات ایشهان ندهل کهرده  مرحوم محمد اسماعیل این ماگرا را بنا به

است: در مدتی که در خدمت آقا بودم، بر حسب یل عادت همیشگی، نمهاز مغهرب را در 

حرم حضرت عبد العظیم حسنی علیه السّالم به گا آوردم. سپم زیارتی کرده و به منزل 

آقها رفهتم ها، هنگامی که از حرم به منزل آمدم، خدمت یشتم. یکی از همین شبباز می

 تا ایر کاری دارند برایشان انجام بدهم. 

 ایشان پرسیدند: محمد اسماعیل کجا بودی؟
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 یفتم: آقا ! حرم بودم، برای نماز و زیارت. 

کنهی یها روی آیا امامزاده طاهر علیه السّالم را هم زیارت میفرمود: هنگامی به زیارت می

  نه؟

ای تهالوت کنم و حمد و سهورهعرض می عرض کردم: بله، همیشه از گلوی ایوان، سالمی

 کنم.می

  فرمود: چرا داخل نمی روی؟

 عرض کردم: آقا ! از گلوی ایوان که مسافتی نیست.

فرمود: این بار برو داخل حرم و امامزاده طاهر علیهه السّهالم را زیهارت کهن. یهادت نهرود 

 هنگام زیارت سالم مرا هم خدمتشان برسان.

زیارت حضرت عبد العظیم حسنی علیه السّالم رفتم. هنگام  شب دیگر، مطابق معمول به

-مراگعت، گلوی ایوان امامزاده طاهر علیه السّالم سفارش حا  شیخ به یادم آمد، کفهی

هایم را در آوردم و به داخل رفتم. به گز خانمی که در یوشهه حهرم مشهغول نمهاز بهود، 

نامهه را راهت کهردم و زیهارتای قکم دیگری نبود. گلوی ضریح ایستادم و حمد و سوره

خواندم. زیارتم که تمام شد؛ کنار ضریح رفتم و در قلب خود نجوا کردم که: یهابن رسهول 

رسهاند. بهه محه  آن کهه ایهن اهلل صلّی اهلل علیه و آله و سلّم، حاح شیخ هم سهالم مهی

صحبت در قلبم یبشت، شنیدم صهدایی بلنهد و رسها از داخهل ضهریح فرمهود: و علیهل 

این صدا به شدت مرا متوحی کرد. بهی اختیهار  م، و علیل السالم، و علیل السالم.السال

 اما، از صاحب صدا خبری نبود. دور ضریح یردیدم.

با همان حالت اضطراب از حرم بیرون آمدم. هنگامی به منزل رسیدم، بالفاصهله خهدمت 

 ای؟ ریدهآقا رفتم. ایشان که مرا دید پرسید: چه شده آقا اسماعیل؟ چرا رنگ پ

گریان را برای ایشان ندل کردم. تبسّمی کرد و فرمود: یادت باشد همیشه امامزاده طهاهر 

 ام به کسی مگو.علیه السّالم را در داخل حرم زیارت کن و مطلب را تا من زنده
 

4 

 امامزاده طاهر علیه الساّلم زيارت

طاهر زیارتی بیان کرده کهه  مرحوم حا  مال باقر نوری مازندرانی رحمه اهلل برای امامزاده

 به این شرح است:



 

 

 بِسْهِ اهللِ ا رَّضْمن ِا رَّضیه ِ

نَدُ  اَ سَّآمُ اَلَیْکَ اَیُّهَا ا سَّیِّدُ ا طّاهِرُ، اَ سَّآمُ اَلَیْیکَ اَیُّهَیا ا سیَّ

هَا ا لّاهِرُ ، اَ سَّآمُ اَلَیْکَ اَیُّهَا ا تَّقِیُ ا رَّضِیُّ ، اَ سَّآمُ اَلَیْکَ اَیُّ

آمُ  ا ُُِ ، اَ سیَّ ا ْمُتَّقِیُّ ا ْمَرضِیُّ ، اَ سَّآمُ اَلَیْکَ اَیُّهَا ا ْ ابِدُ ا صیّ

لیلَ ا ْاَئِمَّی ِ  آمُ اَلَیْیکَ ییا سیَ اَلَیْکَ اَیُّهَا ا زّاهِدُ ا فیاتُُِ ، اَ سیَّ

آمُ اَلَیْیکَ ییا خَلَیمَ  ا ْمَ صوُمینَ ا ْهیادینَ ا ْمَهیدِیّینَ ، اَ سیَّ

یاءِ ا ْمَرضِیّینَ ، اَشهَدُ اَنَّ  َکَ اِنْدَ اهللِ قَدْراً اَلیماً وَ شَأْناً ا ْاَوصِ

رَفی اً  ِاَنَّهُ تَ ا ی اَظْهَرَ جَسَدَکَ ا طَّیِّیبَ وَ بَیدَنَکَ ا طّیاهِرَ بَ ْیدَ 

مُرِیِّ قُروُنٍ مُتَطاوِ َ ٍ وَ سِنینَ مُتَکاثِرَةٍ مِنْ ضینِ ارْتِوا ِکَ اِ ی 

یُبَیِّنَ قَدْرَکَ وَ مَنْزِ َتَکَ وَ مَنْزِ َ َ ابائِکَ ا طّیاهِرینَ وَ جَوارِ اهللِ  ِ

ومینَ اَلییی مَیینِ ا تَّییبَ َکُه مِیینْ شییی َتِکُهُ  اَجییدادِکَ ا ْمَ ْصییُ

یِّدی وَ  آمُ اَلَیْیکَ ییا سیَ ا ْمُخْلِصینَ اِرْ اماً  ِلْجاضِیدینَ ، اَ سیَّ

دینَ وَ اَلی رُوضِکَ وَ بَدَنِکَ مَوْمیَ یا طاهِرَبْنَ ا ْاِمامِ زَیْنِ ا ْ ابِ

 وَ اَلَی ا طّاهِرینَ مِنْ آبائِکَ وَ اَجْدادِکَ وَ رَضْمَ ُ اهللِ وَ بَرَکابُ

 نامه حضرت امامزاده طاهر علیه السّالمزيارت
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 فصل پنجم  

 

 شیوه نامه 

 امر به معروف و نهی از منکر

 
 

 

 خواننده محترم؛ 

 ر خواهید نمود: در این فصل مطالب زیر را مرو

 تعاریف و مصادیق -1

 شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر -2

 مراحل امر به معروف و نهی از منکر -3

 های آمران به معروف و ناهیان از منکرویژگی -4

 
 
 
 
 

 

 



 مقدمه 

در راستای رهنمودهای تولیت محترم در دیدار بها خهدمتگزاران دایهره ارشهاد و امهر بهه 

کهه بها  1394سپم تنفیب آهین نامه امر به معروف در فروردین  5/5/94تاریخ معروف در 

 الهام از حدیث شریف نبوی)صلّی اهلل علیه واله و سلّم( که فرمودند: 

دهد، بایهد کسی که به کار خوبی فرمان می« مَن اَمرً بمعروف فَلیَکُن اَمَرُهُ ذلل بمعروف»

شیوه نامهه امهر بهه معهروف و نههی از منکهر و یها  این کار را با شیوه خوبی انجام دهد؛ با

دستورالعمل اگراهی آن به شرح زیر تدوین، تا اگرای فریضهه الههی در مجموعهه آسهتان 

 .مند شودمددّح به دور از سالهق شتصی، ضابطه
 

1 

 تعاريف و مصاديق

 
 

  معروف:
گهایز  منظور اعمالی است که در دین اسالم به صورت واگب تشری  شهده کهه تهرک آن

 نمی باشد.

 

 منکر: 

 باشد.منظور اعمال ناشایستی است که در دین اسالم حرام می

 

 اهمّ مصادیق معروف در آستان مقدّس:

 رعایت موازین شرعی و ارزش های اخالقی و شؤونات و ضواب  آستان مددّح -

 ادای فراه  دینی به ویمه اقامة نماز )ترگیحاً نماز گماعت( -
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اقت، ادب و یشاده روهی در همهة رفتارهها و برخوردهها و تعامهل و رعایت اخالص، صد - 

 همدلی با یکدیگر

 ارشاد پسران و دختران پناهنده به بازیشت به آگوش خانواده -

 ترویج فرهنگ شیعی -

 احترام به شتصیت افراد -

 رعایت امانتداری خصوصاً حفظ اموال بیت المال -

 تکریم زاهر -

 هداتوفای به عهد و ایفاء تع -

 رعایت حرمت اماکن متبرّکه -

 راهنماهی بانوان به وضو یرفتن در فضاهای سرپوشیده -

 معرفی شایسته امامزادیان واالمدام )ع( -

 رعایت حجاب و پوشی مناسب -

 رعایت صرفه گوهی -

 دستگیری از محرومان و بیماران در حدّ مددورات -

 

 اهمّ مصادیق منکر در آستان مقدّس:

 حجاب و پوشی مناسب عدم رعایت -

 عدم رعایت موازین عفت عمومی -

 ایجاد مزاحمت برای بانوان  -

 انجام هریونه بازی لهوی در محوطة آستان مددّح -

 تظاهر به روزه خواری در ماه مبارک رمضان -

 پتی هریونه موسیدی در آستان مددّح  -

 خوابیدن زاهر)خصوصاً خانم ها( در معابر آستان مددّح -

 عمال دخانیّات و مواد افیونیاست -

 ارتکاب اعمال مغایر موازین شرعی و ترویج مطالب خرافی -

 انجام اقدامات تفرقه آمیز و مغایر با وحدت مسلمین -

 ها و دیوارهارب  در مصاحف، زیارتنامهنوشتن مطالب خرافی و بی -

 وضو یرفتن بانوان در منظر دید نامحرمان -

 



2 
 شرايط وجوب

 عروف و نهی از منکرامر به م 

 
 

های خود چهار شرط را آورده انهد، کهه ایهر همهة عالمان و دانشمندان اسالمی، در کتاب

شهود، در گیهر ایهن این شرای  وگود داشت، امر به معهروف و نههی از منکهر واگهب مهی

 صورت، واگب نتواهد بود. این چهار شرط عبارتند از: 

 

 علم و آگاهی به معروف و منکر - 1

کند، باید بداند آن کاری را که متاطهب تهرک ی که امر به معروف و نهی از منکر میفرد

کرده، معروف است، تا او را به انجام معروف وادار کند و نیز بداند کاری را که آن شهتص 

 انجام می دهد، منکر است، تا او را از آن عمل نهی کند.

 

 احتمال تأثیر - 2

کند، در صورتی که بداند یها احتمهال بدههد منکر میشتصی که امر به معروف و نهی از 

که امر و نهی او در متاطب، تا یریبار خواهد بود، باید او را امر به معروف و نهی از منکهر 

 کند.

 

 استمرار گناه - 3

یابد و یها ایهن در صورتی که فردی در حال انجام یناهی است که از نظر زمانی تداوم می

است، ولی بنا دارد برای بار بعدی نیز آن را تکرار کنهد. امّها ایهر که یناهی را انجام داده 
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های اطمینان آوری از انصراف او از ینهاه وگهود دارد، خود آن فرد دست بردارد و یا نشانه 

 نهی او الزم نیست.

 

 .امر و نهی، مشکل ساز نباشد - 4

خطرناکی بهرای او کند، بداند که از سوی متاطب، پیامدهای ایر فردی که امر و نهی می

پدید خواهد آمد و ضرری بر گان و مال و یا آسیبی بر آبروی او وارد خواههد شهد، امهر و 

نهی بر او واگب نیست. همچنین اسهت، ایهر ایهن خطهر و ضهرر بهرای بسهتگان و دیگهر 

 مؤمنین پیی آید.

 ضررهای پیی پا افتاده و ناچیز ، مدصود نیست. نکته:

 

3 
 ی از منکرمراحل امر به معروف و نه

 
 

 امر به معروف و نهی از منکر دارای سه مرحله است:
 

 مرحله قلبی - 1

شهود در این مرحله انسان مؤمن با دیدن این که این کار خوبی توس  دیگران انجهام مهی

یهردد و نیهز بها شود و سرور و شهادمانی چههره او نمایهان مهیدر دل خود خوشحال می

یردد و ناراحتی و نفرت در چههرة ون خود اندوهگین میمشاهده کار ناروایی، در دل و در

 دهد.او ، خود را نشان می

اَمَرَنا رَسولُ اهلل اَن نُلدِهی اَههلَ المَعاصهی » امیرمؤمنان امام علی)علیه السّالم( می فرماید: 

کهه یعنی رسول اهلل )صلّی اهلل علیه واله و سلّم( به ما دستور داده است «. بِوُگوهٍ مُکفَهِرّة 

 برخورد کنیم. با اهل معصیت با چهره



 مرحله زبانی  - 2

ای، متاطب خود را بهه کهار خهوبی تشهویق و در این مرحله فرد مسلمان، با یفتن گمله

 دارد.ای او را از کاری نادرست باز میکند و یا با یفتن گملهوادار می
 

 مرحله عملی - 3

دارند. منظور ایهن دار یا از کار زشت باز میدر این مرحله با عمل، فردی را به کار خوب وا

است که ایر با تبکّر زبانی، معروف، انجام نشد و یا فردی از کار زشهت دسهت برنداشهت، 

 ییرند.عمالً گلوی او را می

 :هانکته

مراحل سه یانه امر به معروف و نهی از منکر ، به ترتیبی که یفته شد، بایهد رعایهت  - 1

 شود.

و زبانی وظیفه همگان است، امّا برخورد عملهی برعههده دولهت اسهالمی مرحله قلبی  - 2

 است.

دانهد گلهوی کارههای برخورد عملهی و الهزام آور در خانهه، حهقّ پهدر اسهت، او مهی – 3

 ناشایست فرزندان خود را بگیرد.

ها، درست اسهت و ها و ترک حرامبرخورد عملی و همراه با الزام، تنها در انجام واگب - 4

 « .ها، الزامی وگود نداردها و ترک مکروهنجام مستحبدر ا»

اهمیّت برخی از موضوعات به قدری روشن است کهه گامعهه اسهالمی بایهد واکهنی  - 5

تواند منتظر مأموران دولتی بماند، ماننهد ایهن مناسب و به موق  از خود نشان دهد و نمی

ان، ههر چنهد او را از ایهن کهار که فردی بتواهد، کسی را به قتل برساند و اطرافیان با زب

نهی می کنند، یوش نمی کند، در اینجا وظیفه مردم است که در صورت امکان، مهان  از 

 آدم کشی فرد بشوند.

ییرند، مانند: معلّمان، استادان دانشگاه، روحهانیّون، کسانی که الگوی دیگران قرار می - 6

رسهت و درح آمهوز، مشهوّق عملهی نتبگان علمی، مسئوالن و... باید با رفتهار ویفتهار د

 ها باشند.ها و مکروهها و ترک حرامها و مستحبدیگران، برای انجام واگب
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4 
 های آمران به معروف و ناهیان از منکرويژگی

 
خواهد امر به معروف کند )آمر( یا نههی از منکهر نمایهد )نهاهی(، درصهورتی فردی که می

یر را داشته باشد، البته این ستن به این معنها نیسهت، های زموفّق خواهد بود که ویمیی

 که ایر این خصوصیّات را نداشت، امر به معروف و نهی از منکر واگب نتواهد بود.

 

 شناخت - 1

آمر و ناهی باید نسبت به معروف منکر و مسایل پیرامون آن از شناخت کهافی بههره منهد 

 باشد.

 

 اخالص - 2

ی از منکر ، قصد تدرّب به خداوند واخالص معتبهر نیسهت، هر چند در امر به معروف و نه

امّا ایر آمر و ناهی، امر و نهی را به قصد خشنودی و رضایت پروردیار اصهالح فهرد انجهام 

 دهد، به عمل، رنگ عبادت داده است.

 

 خیر خواهی - 3

 پایبندی به ارزش ها - 4

کند و از منکرها پرهیز نمایهد،  ها عملآمر به معروف و ناهی از منکر، خود باید به معروف

 ها مؤ ر افتد.تا ستن او در دل

 



 احترام به فهم و شخصیت دیگران  – 5

نگوییم تو اهل گهنمی و ما اهل بهشت؛ با احترام و ادب سهتن بگهوییم. در تهبکر دادن 

 الزم است به کرامت، شتصیت و انسانیت متاطب احترام بگبارم.

 

 مهربانی  – 6

امر و نهی خود، از روی دلسوزی و مهربانی بها متاطهب خهود بهه یفتگهو آمر و ناهی، در 

بپردازد، نه از موض  کبر و گرور یا برخورد خشونت آمیز. او هماننهد انسهانی درد آشهنا و 

 کسی که به کمل دیگران می شتابد، به دنبال درمان مناسب و مؤ ر باشد.

 

عاقِل اَن امام علی)علیه السّالم(  فرموده اند: یَنبغی لِل -
یُتاطِبَ الجاهِلَ مُتاطبه الطّبِیب المَرِی . سزاوار است، 
انسان خردمند، در برخورد با شتص گاهل، همانگونه که 

 پردازد، یفتگو کند.پزشل یا مری  به یفتگو می
خداوند متعال، هنگامی که به موسی و هارون، مأموریت  -

راخوانند، دهد، تا نزد فرعون بروند و او را به توحید فمی
 فرموده است:

فَدُوال لَه قَوال لَیِّنا ، با او به نرمی )و از سر مهربانی( ستن 
 بگوهید.

 

 صبوری و بردباری – 7

آمر و ناهی، ممکن است از سوی متاطبان خود، یاهی با نامهربانی روبرو شود، برخی بهه 

ننهد و مشهکالتی را استهزاء و تمستر و اهانت وی بپردازند و برخی به زد و خورد اقدام ک

پدید آورند، آمر و ناهی از این پیشامدها نباید هراسی به خهود راه دههد یها در ادامهه راه 

خود دچار تردید یردد، بلکه با حلم و بردباری، این فریضه بزرگ الهی را چون پیامبران و 

پیشوایان دینی، گامه عمل بپوشاند، به یدین، خداوند، چنهین افهرادی را کمهل خواههد 

 نمود.
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 گذشت و برخورد کریمانه –8

آمر و ناهی ایر با استهزاء و اهانت از سوی دیگران مواگه شود با بزریواری برخورد نمایهد 

 و خصلت عفو و یبشت را در خود به کمال رساند.
 

 ساده اما هنرمندانه – 9

 پرهیز از خودپسندی – 10

ها را انجام دهد و از یناهان پرهیهز  ایر خداوند به آمر و ناهی، توفیق داده است، تا واگب

کند، آمهر و نههی بایهد آن را سهرمایه سهعادت و کمهال خهود قهرار دههد و خهودبینی و 

خودپسندی را، به خود راه ندهد و یمان نکند که او فهردی صهالح و شایسهته و بریزیهده 

 خداوند است و دیگران اهل یناه و دوزخ. 
 

 عدم کنجکاوی – 11

 عدم اصرار  – 12

ای آنکه متاطب، معروفی را که کنار یباشته انجام دههد و یها ایهر منکهری را مرتکهب بر

 شود، رها کند، باید او را امر به معروف و نهی از منکر کرد. می

 ها عبارتند از: های یونایونی برای رسیدن به این هدف وگود دارد که مهمترین آنروش

 

 شیوه گفتاری -1-12

کننهد و بها بیهان ، با متاطب خود از راه یفتگو ارتباط برقرار میدر این شیوه، آمر و ناهی

 دارند، خوانند و یا از منکر بر حبر میخود او را به معروف فرا می

 ها زیر رعایت یردد:در این شیوه نکته

 از یفتار نرم استفاده کند. -

   پند آمیز باشد.  -

 متاطب را از خود بداند. -

 

 

 



 شیوه نوشتاری -2-12

اهی آمر و ناهی، به دالیلی، شهرای  را بهرای امهر بهه معهروف و نههی از منکهر زبهانی و ی

دههد و از بیند. اما یادآوری کتبی و نوشتاری را مؤ ر تشهتیص مهییفتاری، مناسب نمی

ییرد. روشن است که در یادداشت کتبی نیز، نرم بودن گمهالت، پنهد این شیوه بهره می

 ت متاطب باید مراعات یردد.آمیز بودن، حفظ کرامت و شتصی

 

 شیوه عملی  -3-12
های دینهی و احکهام منظور این است، که یاهی آمران و ناهیان با پایبندی خود به ارزش

دهند، به ویمه ایر از الهی، بهترین امر به معروف و نهی از منکر را در رفتار خود نشان می

 داشته باشند. هایی از گامعه راکسانی باشند که ندی الگو برای بتی

 

حضرت امام صادق)علیه السّالم( به شیعیان خود فرموده 
 است:

 کُونُوا دُعاةً اِلی اَنفُسِکُم بِغَیر اَلسِنَتِکُم،
هایتان )و با مردم را به )دین و مبهب( خود، به گیر زبان

 عمل خود( دعوت کنید.

 

 شیوه مستقیم و غیر مستقیم  -4-12
بتشهد، کهه امهر و نهاهی ی از منکهر، در صهورتی ا هر مهیدر گاهایی امر به معروف و نهه

مستدیماً با متاطب خود، ارتباط برقرار سازد و با او به یفتگو بنشیند. اما یهاهی شهرای  

تواند بهه شهکل مسهتدیم، ای است که نمیزمانی، مکانی یا اشتاص مورد خطاب، به یونه

مهوارد از شهیوه گیرمسهتدیم،  امر و نهی کرد و شاید هم ا ر منفی داشهته باشهد. در ایهن

 شود.استفاده می

 

 « جمعی » و « فردی » شیوه  -5-12
تواند تأ یریبار یاهی آمر و ناهی، با ارتباط فردی خود با متاطب و تبکر زبانی به او ، می

کنهد. ولهی، باشد و معروف را محدّق سازد، یا این که از انجام منکر یا ادامه آن گلهوییری

تأ یریبار نیست، اما ایر یروهی، سه یا چهار نفهره یها بیشهتر بها متاطهب یاه به تنهاهی 
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افتد. در این صورت الزم است به شکل گمعی، به امر بهه معهروف و یفتگو کنند، مؤ ر می 

 نهی از منکر اقدام نمایند.

 

 شیوه تدريج  -6-12
کنهد رخورد میای بآمر و ناهی، در برخی موارد و درباره بعضی از اشتاص، به شرای  ویمه

دهد که در این مورد خاص باید فراخوان تدریجی به معروف داشهته باشهد و تشتیص می

آید و یها یا از منکر نهی کند، زیرا در گیراین صورت یا تأ یر مثبتی در متاطب پدید نمی

 ا ر منفی بر گای خواهد یباشت.

 

 شیوه تکرار  -7-12
ار تبکر و یادآوری به متاطب خهود، نتوانهد او بآمر و ناهی، در مواردی ممکن است با یل

داند که ایر امر به معهروف یها نههی از را به انجام معروف یا ترک منکر وادار سازد، اما می

منکر را تکرار کند و چند بار به این کار اقدام نماید، در متاطب تأ یریهبار خواههد بهود، 

 ییرد.باید از شیوه تکرار بهره

 

 شیوه تداوم  -8-12
هایی است که امر به معروف و نهاهی از منکهر در مهواردی تداوم و استمرار ، از دیگر شیوه

کند. منظور از تداوم این است که ایر آمهر و نهاهی، بدانهد کهه بها یهل از آن استفاده می

آید، اما ایهر بهه شهکل مرتبه و یا حتی چند مرتبه )تکرار( تأ یری در متاطبف پدید نمی

و را به معروف فرا خواند و از منکر باز دارد، مؤ ر خواهد بود، الزم است مستمر و پیوسته ا

 این شیوه را به کار ییرد تا به هدف برسد.

 

 شیوه ستايش  -9-12
دههد کهه ایهر از در برخی موارد و نسبت به بعضی از افراد، آمر یها نهاهی تشهتیص مهی

یا ترک منکهر ، عهزم و  های متاطب خود، مدح و ستایی کند، او در انجام معروفخوبی

 پردازد.دهد و به اصالح رفتار ناشایست خود، میاراده بیشتری از خود نشان می

 

 

 



 شیوه نکوهش  -10-12

دهد که ایر به نکوهی و مالمت ای موارد و برخی افراد، آمر یا ناهی، تشتیص میدر پاره

 د.فرد، نسبت به ترک معروف یا انجام منکر بپردازد، مؤ ر خواهد بو

 

 

 شیوه کنترل  -11-12

های تحدق معروف و انجام آن و ترک منکر، از سوی فرد یا افهراد، شهیوه یکی دیگر از راه

اعمال کنترل و مراقبت بر رفتار متاطب است، به نحوی که خود او بدانهد، کهه زیهر نظهر 

 قرار دارد.

 

 ها و مسئولیت شیوه يادآوری نعمت -12-12
ای از یناهان -ورزند، یا پارهها، سستی میگفلت، در انجام واگببرخی افراد، یاهی بر ا ر 

شوند. ایر کسی به آنان یادآوری کند که؛ عزیز من، ایهن قهدرت و سهالمتی را مرتکب می

هایی است که خداوند به تو ارزانی داشته است، سپاسگزاری از خداونهد و گسم و... نعمت

و در راههی اسهت کهه بهرای سهعادت و هها ههایی، اسهتفاده درسهت از آنشکر از نعمت

 خوشبتتی تو قرار داده است.

 

 شیوه بیان پاداش  -13-12
تواند متاطهب را بهه انجهام آن ترگیهب یاهی آمر یا ناهی، با بیان پاداش عمل خوب، می

 کند و با بیان کیفر و عداب عمل زشت و منکر او را از انجام یا تکرار آن باز دارد.

 

 ايگزين شیوه ارائه ج -14-12
دهد، پیشنهاد شیوه اراهه گایگزین این است که یاه به فردی که عمل نادرستی انجام می

 انجام کار دیگری بدهند.

 

 روانی  -شیوه تخلیه روحی  -15-12
دار بها آنهان همهراه ای بزرگ به روح آنان سهایه انداختهه و رنجهی ریشههافرادی که عدده

ای برای یفتگوی انان  فراهم سهاخت و بها ؛ زمینهتوان با حلم و بردبارییردیده است می

 ایجاد اعتماد، به اصالح رفتار آنان پرداخت.
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 فصل ششم  

 

  حراست

 
 
 

 خواننده محترم؛ 

 در اين فصل مطالب زير را مرور خواهید نمود: 

 اهمیت و ضرورب امنیت -1
 مفاهیه و اصطآضاب -2
 امنیت سازی تهدیدها و برقراری نقش ضراست در خنثی - 3
 (تهدیدهای آستان مقدّ  ضررب ابدا  لیه )ع -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 اهمیت و ضرورت امنیت

 

 

حضرت امام خمینی)ره(: کوچکترين کوتاهی در 

مراعت اصول امنیتی، يک گناه بزرگ شناخته 

 .شودمی

 

ز از ابتدای خلدت بشر و نیهز بها تشهکیل خهانواده و یسهترش زنهدیی اگتمهاعی، یکهی ا

وده به« آرامهی»و « امنیهت»ذهن انسان را همواره به خود مشغول نموده،  موضوعاتی که

ان تر و علم و صنعت بیشتر بهه خهدمت انسهاست. هرچه دامنه زندیی اگتماعی یسترده

ه تهر شهددرآمده است، دگدگه امنیت اگتماعی و حفظ این دسهتاوردها بهرای وی افهزون

ا رای قدرتمنهد، بودگهه زیهادی است. به نحوی که امروزه همه کشورها خصوصاً کشهوره

-یکنند. همچنهین تهالش مهبرای تأمین امنیت خود و خنثی نمودن تهدیدها هزینه می

بهه یهل  پبیر خود را برطهرف وکنند با ایجاد امکانات و قدرت الزم، نداط ضعف و آسیب

 آرامی نسبی دست یابند.

اَعِهدّوا وَ»اید: فرمه و آله میخداوند متعال نیز در قرآن کریم به پیامبر اعظم صل اهلل و علی

 برابهر»یعنهی «. عَهدُوَّکُم وَّ اهللِ وَهِ عَدُلَهُم مَّا استَطعتُم مِّن قُوَّةٍ وَ مِن رِّبَاطِ التَیلِ تُرهِبُونَ بِ

ه نید تا بک)دشمنان( آنچه در قدرت و توان دارید از نیرو و ساز و برگ گنگی فراهم  آنان

 «.خودتان را بترسانید ها دشمن خدا و دشمنوسیله آن
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های مقام معظم رهبری: يک ملت برای اين که قله

های عزت و شرافت را کمال مادی و معنوی و قله

فتح کند، به امنیت و به آسودگی خیالی از تهاجم 

 دشمنان احتیاج دارد.

 

 هها و تهدیهدها اعهم ازتجربه چهار دهه بعد از پیهروزی اندهالب اسهالمی و حجهم توطئهه

دهد کهه بهرای ایجهاد امنیهت، کودتاها، گنگ تحمیلی، ترورها و سایر تهدیدها نشان می

 یباری زیادی انجام ییرد.باید تالش فراوان و سرمایه

با پیشرفت گوام  و یسترش شهرها و کشورها و یسترش علم و دانی بشری رفته رفتهه 

نی و خصوصاً نظامی موضوع امنیت، حفاظت و حراست و صیانت از دستاوردهای علمی، ف

ههای مههم در همهه به یل علم تبدیل شد و امروزه یکی از دروح دانشگاهی و تتصهص

 شود.کشورها محسوب می

 

 : قال علی علیه السالم

 «لَا نِعمَةَ اَهنَأُ ِمنَ االَمنِ» 
 .هی  نعمتی یواراتر از نعمت امنیت نیست

 

 
 



3 
 مفاهیم و اصطالحات

 

  :امنیت
تهرح و تهدیهد  ،خوف امنیت،ندطه مدابل . ن بودن، اطمینان و آرامیامنیت یعنی در اما

 .است

 

 تهديد: 
هر آنچهه امنیهت را باشد. به یگرستن، تهدید ندطه مدابل امنیت است و متل آرامی می

 .تهدید نام دارد ،به خطراندازد

 

 هدف امنیت:

 ایجهاد فرصهتهها و کهاهی آسهیب به منظورمدابله با تهدیدها  ،هدف از برقراری امنیت

 است.

 

 : های امنیتحوزه
براساح تعریف و هدف از برقراری امنیت، حوزه امنیت را بهه دو حهوزه مهادی و معنهوی 

 :توان تدسیم نمودمی

 

که در ارتباط با خدا و انم با دعا، نیایی، عبادت و بندیی خالصهانه امنیت معنوی:  -1

ال بِهبِکرِ اهللِ تَطمَهئنُ اٌ»رمایهد: فشود. خداوند متعهال نیهز در قهرآن کهریم مهیحاصل می

 ی.دل آرام ییرد به یاد خدایعنی «. الدُلوُب
 

-که در سه حوزه فردی، اگتماعی و امنیت ملی تدسیم و تعریهف مهیامنیت مادی:  -2

توان امنیت خار  از حدود و  غور هر کشهور شهامل امنیهت شود. به این تدسیم بندی می

 ن اضافه کرد.المللی را به اای و بینمنطده
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 امنیت فردی:  

شود که هر فرد برای برقراری امنیت خود، خهانواده و هایی یفته میامنیت فردی به اقدام

دهد. مانند: نصب دوربین مداربسته برای خانه، زدن حفاظ و قفل، نصب اموالی انجام می

 دزدییر و...

 

 امنیت اجتماعی:  

دیدها، عالوه بر اقدامات فردی،  نیروهای در امنیت اگتماعی به علت یستردیی حوزه ته

ههاتی مهو ر و زیهادی را انجهام دهنهد تها بتواننهد امنیتی و انتظامی نیز بایستی فعالیهت

 تهدیدها را خنثی و امنیت را در شهر و روستا برقرار نمایند.

 

 امنیت ملی:  
 ههای برقهراری امنیهت در سهطح یهلوقتی یسترش تهدید در سطح کشور باشد، اقهدام

 ییرد.قرار می« امنیت ملی»ییرد. این موضوع در حوزه کشور انجام می

 امنیت ملی چهار مؤلفه دارد که عبارتند از:

 قدرت نظامی،  -

 قدرت سیاسی،  -

 قدرت اقتصادی، -

 قدرت فرهنگی و اگتماعی. -

تر و قدرتمندتر باشهد، امنیهت های امنیت ملی، در یل کشور قویبه هر میزان این ستون

 پبیری آن کشور کاهی خواهد یافت. تر خواهد بود و آسیبلی پایدارتر و قویم

گو برای تسل  بر کشورهای دیگر با حمله بهه ارکهان اصوالً کشورهای استعماریر و سلطه

 نمایند.های دست نشانده خود را حاکم میامنیت ملی کشورها، آنها را ساق  و مهره

 

 امنیّت پايدار
. برای برقهراری امنیهت پایهدار در ههر کشهور مشارکت فعّالوی است با مساامنیّت پایدار 

بایستی مردم و شهروندان آن مشارکت فعال داشته و همه برای برقراری امنیت احسهاح 

 مسئولیت نمایند.

 



3 
 نقش حراست 

 سازی تهديدها و برقراری امنیتدر خنثی
  

 

 
 

 

گیرنظامی اسهت. مسهئول حراسهت  حراست یکی از ارکان مهم و تأ یریبار در هرسازمان

توس  باالترین سطح مدیریتی آن سازمان )اعم از وزیهر، رههیم سهازمان و... (، منصهوب 

شود. در آستان مددّح حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( نیهز مهدیرکل حراسهت توسه  می

 شود.تولیت محترم آستان منصوب می

 

 ساختار سازمانی حراست 

حضرت عبهدالعظیم)ع( دارای سهه اداره و سهه دایهره اداره کل حراست در آستان مددّح 

 مستدل و با وظایف مشتص به شرح زیر است:

 

 اداره حفاظت فیزيکی -1

مسئولیت اداره حفاظت فیزیکی، برقهراری نظهم و امنیهت آسهتان مدهدح و حفاظهت از 

اماکن و تجهیزات آن است. همچنین حفاظت از کلیه مراسمی که در طول سهال یریهزار 

 برعهده این اداره است.شود، می

اداره حفاظت فیزیکی در صحن امام حسین )ع( آستان یا باغ توتی مستدر اسهت و دارای 

 پنج دایره به شرح زیر است:

 دایره انتظامات برادران   -

 انتظامات خواهران   -

 دایره اماکن  -
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 دایره خدام افتتاری  - 

 دایره ایمنی و آتی نشانی -

  

 ی انتظامات برادران، خواهران و اماکنهابرخی وظايف دايره
با استدرار در کلیه مبادی ورودی آستان و بها اسهتفاده از تجهیهزات مهورد نیهاز، کلیهه  -

 کند. ترددها را کنترل و از ورود اشیاء ممنوعه و افراد مشکوک به آستان گلوییری می

کی را بررسهی و ها هریونه مورد مشکوها، اماکن و پشت بامهمچنین با یشت در صحن -

 دهند.اقدام الزم گهت پیشگیری از حوادث و هریونه خرابکاری را انجام می

دایره انتظامات در زمینه پیشگیری از وقوع گرم در آستان فعال است و در برخهورد بها  -

سارقین، سودایران مواد متدر، دختران فراری، اعمال منافی عفهت و سهایر مهواردی کهه 

 باشد با هماهنگی نیروی انتظامی اقدام می نماید.ن مددّح میمغایر با مدررات آستا

های قدر، تاسهوعا های حفاظتی، مراسم مهم مانند مسلمیه، شباین دایره با تهیه طرح -

و عاشورای حسینی، راهپیماهی اربعین و نظهایر آن )بها همهاهنگی فرمانهداری، نیروههای 

 نماید. ین مراسم را برقرار مینظامی و انتظامی و اطالعاتی(، نظامت و امنیت ا

 

 برخی وظايف دايره ايمنی و آتش نشانی 
های اعهالم حریهق در کلیهه امهاکن آسهتان، دایره ایمنی و آتی نشانی با نصب سیستم -

 کند.کنترل هوشمند و بکارییری امکانات اطفاء حریق، ایمنی الزم را تأمین می

ب  با تأسیسهات و نیهز یسهترش و سهاخت و های مرتاین دایره با نظارت بر کلیه اقدام -

 نماید.سازها؛ ایمنی الزم برای پیشگیری از حوادث نایوار را ایجاد می

ههای های محوله، همکاری نزدیکی با مدیران بتهیحفاظت فیزیکی در کنار مأموریت -

متتلف آستان گهت برقراری نظم و امنیت و برخورد با تتلفات احتمالی )بها درخواسهت 

بیت علیهم السالم موفدیهت زیهادی در ایهن مربوطه( دارد و تا کنون به لطف اهل مدیران

 است.خصوص داشته 

 

 اداره حفاظت رايانه و الکترونیک -2

 به شرح زیر است:  اداره حفاظت رایانه و الکترونیل حراست دارای سه دایره 

 حفاظت رایانه و پایی شبکه  -

 دایره نظارت و کنترل نامحسوح  -



 ایره توسعه و نگهداری فنید -

 

 ها برخی وظايف و فعالیت
مسئولیت برقراری حفاظت و امنیت شبکه اتوماسهیون اداری آسهتان مدهدح و نیهز بها  -

هها و تتلفهات های مداربسهته، کنتهرل نامحسهوح کلیهه تهردداستفاده از شبکه دوربین

 احتمالی در مجموعه آستان مددّح.

 ای مداربسته و تعمیر و نگهداری آن،هتوسعه و تکمیل شبکه دوربین -

ههای هها، دسهتگاههای فنهی و الکترونیهل، ییهتنصب، راه اندازی و نگهداری سیستم -

های چهره زن و سایر ملزومات فنی مورد نیاز حراست بهرای برقهراری ایکم ری، دوربین

 امنیت آستان مددّح 

های ات انجام شده موفدیتاین اداره تاکنون در خصوص شناساهی سارقین و سایر تتلف -

شایانی داشته است و کمل زیادی در مورد بازیرداندن اموال مسروقه زاههرین و آسهتان و 

 برقراری امنیت داشته است.

ههای موگهود، کمهل های ایکم ری و ییتهمچنین با نصب و بهره برداری ازدستگاه -

 ران  نموده است. شایانی در تسهیل ترددها و کنترل الکترونیکی وسایل همراه زاه

 

 اداره حفاظت کارکنان -3

 اداره حفاظت پرسنلی یا کارکنان آستان مددح دارای سه دایره به شرح زیر است:

 آوری اخبار و بررسی تهدیدها گم  -

 سازی و بررسی صالحیتدایره آیاه  -

 دایره حفاظت خدام افتتاری   -
 

 ها برخی وظايف و فعالیت
 رکنان رسمی و افتتاری آستان مددّح.صیانت و حفاظت از کا -

آوری اخبار و تجزیه و تحلیل موارد بهه دسهت آمهده و اراههه نتهایج بهه مسهئولین گم  -

 آستان گهت بهره برداری.

تشکیل پرونده گاری پرسنلی برای کارکنان گدید از بدو ورود تا زمهان بازنشسهتگی و  - 

ههای الزم گههت صهیانتی و مراقبهت یا انفکاک فرد از مجموعه آستان آنهان بها اقهدامات
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های سهوء سیاسهی و رفتهاری و نیهز های امنیتی و اخالقی و فعالیتپیشگیری از آلودیی 

 سازی آنان در مداط  متتلف.های الزم و آیاهاراهه آموزش

توگیه کارکنان در خصوص تهدیهدهای بهالدوه موگهود در محهی  پیرامهونی و رعایهت  -

های دشمنان اندهالب و حفهظ و صهیانت از کارکنهان. ز توطئهضواب  برای در امان بودن ا

البته در صورت بی توگهی و ارتکاب تتلف و عدم توگه به هشدارها و تبکرات، اقهدامات 

قانونی برابر ضواب  به عمل خواهد آمد و متناسب بها تتلهف و گهرم ارتکهابی تصهمیمات 

نمایهد گههت سهالم سهازی الزم از طریق مجاری ذیرب  اتتاذ و چنانچه ضرورت ایجاب 

 محی  تا انفکاک فرد از مجموعه اقدام خواهد شد.

 

 حوزه دفتر رياست اداره کل حراست -4

 های زیر است:حوزه ریاست اداره کل شامل بتی

 دبیرخانه عادی و محرمانه،  -

 پشتیبانی و تدارکات، -

 گمعداری اموال، -

 امور زیر پرتال، -

 تنتواهداری اداره کل. -

 

 وظايفبرخی 
 برخی از وظایف اصلی حوزه ریاست اداره کل شامل موارد زیر است: 

 ها و دیدارهای مدیرکل،هماهنگی مالقات -

 تنظیم ساعت گلسات،-

 ارسال دعوتنامه برای گلسات داخلی، -

 انجام امور گاری و پیگیری دستورات و مصوبات گلسات، -

 انجام مکاتبات اداری،  -

 است.دبیری گلسات شورای حر -

 تنظیم و درخواست بودگه ساالنه اداره کل، -

 درخواست اقالم تدارکاتی، -

 نظارت بر امور دبیرخانه و شرکت در گلسات ابالگی. -



4 
 تهديدهای آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم )ع(

 

 
 

 

 

 
 

ههها هههای تکفیههری ماننههد الداعههده و داعههی و سههیطره آنبعههد از ظهههور و بههروز یروهههل

ها از گمله: کشتار شیعیان، اقدام های وحشیانه آنمی منطده، انجام اقدامبرکشورهای اسال

های مطهر اهمهه ههدی علهیهم السهالم و امامزادیهان برای انهدام اماکن مددّح بویمه حرم

واالمدام و حتی مساگد و آ ار تاریتی گهان اسالم موگب تدویت باور لزوم آمهادیی بهرای 

 مدابله با آن شد.

یباری وارد ایران اسالمی شهدند های داعشی به قصد تتریب و بمبکه تیمخصوصاً زمانی 

یهباری در ها اقرار نمودند که برای انجام خرابکاری و بمبو پم از دستگیری در بازگوهی

حرم مطهر علی بن موسی الرضا )ع(، حرم مطهر حضرت معصومه سالم اهلل علیهها و حهرم 

انهد، ایهن مههم بیشهتر ن مددّح مأموریت داشتهمطهر حضرت عبدالعظیم )ع( و سایر اماک

مندان به اههل بیهت علهیهم السهالم بهویمه رو، الزم است همه عالقهملموح یردید. از این

خدام محترم این آستان ملل پاسبان گهت برقراری امنیت آن همکاری و تهالش مجدانهه 

برای زاهران بزریهوار ایهن  داشته باشند. تا با امدادهای الهی بتوانیم امنیت و آرامی الزم را

 آستان مددّح فراهم آوریم. 

 

 تهدیدهای آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع( 

 :اهم تهدیدهای آستان مددح حضرت عبدالعظیم )ع( به شرح ذیل است

 

 خرابکاری -1

 مهمترین موارد خرابکاری به شرح زیر است: 
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 بمب گذاری  -الف
از بهین بهردن آ هار تهاریتی و ابنیهه مهبهبی های ملحد تکفیهری یکی از اهداف یروهل

-های مطهر اهمه معصومین صلوات اهلل علیهم و امام زادیان است. اکثر تهیمخصوصاً حرم

-های تکفیری دستگیر شده به این موضوع اعتراف نموده و به اهداف شوم خود در بمهب

هها و حهرم یباری در حرم مطهر امام رضا )ع(، حرم مطهر حضرت معصومه سالم اهلل علی

 اند. مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( و سایر اماکن مددح اقرار نموده

های مبکور بر این باور هستند که باید آ ار مددّح شیعی را از بین برد و با خاک یروهل

یکسان نمود. بنابراین الزم است برای خنثهی کهردن ایهن تهدیهدها، عهالوه بهر نیروههای 

رسمی و افتتاری در این خصوص حساسیت داشته باشهند  حراست، کلیه کارکنان اعم از

 و هریونه مورد مشکوک را بدون فوت وقت یزارش نمایند تا اقدام الزم صورت پبیرد.

 

 ترور  -ب 
با توگه به تردد مسئولین بلند پایه کشوری و لشگری به آستان مددّح برای زیارت و یها 

زی دشمنان اندالب گهت انجهام عملیهات ریدیدار با تولیت محترم آستان، احتمال برنامه

تروریستی وگود دارد. ازاین رو، الزم است در موق  حضور مسهئولین در آسهتان مدهدح، 

ضمن حفظ هوشیاری، از تجم  اطراف آنان قویاً خودداری شود تا زمینهه بهرای مراقبهت 

 مسئولین مربوطه بیشتر فراهم یردد. 

شهود افهراد آسهتان مدهدّح، موگهب مهی تجم  در اطراف مسئولین در هنگام حضور در

کنند کمتر قابل شناساهی و سریعتر به مدصهود مشکوک که خود را به مسئول نزدیل می

 خود ناهل شوند.

 

 ج: عملیات انتحاری

های تکفیری، استفاده از عملیهات انتحهاری های مورد استفاده یروهلیکی دیگر از روش

ر این اقدام گیر انسانی، دشمن سهعی در ایجهاد های انفجاری است. دبا استفاده از گلیده

-رعب و وحشت و ترور یروهی دارد. در این خصوص چنانچه به موق  اقهدام نشهود، مهی

تواند منجر به یل فاگعه شود. از ایهن رو، دقهت همهه همکهاران محتهرم در تهردد افهراد 

 خواهد بود.سازی این نوع عملیات بسیار مو ر مشکوک و اطالع رسانی به موق  در خنثی



  
       

 بیو تروريسم  -د

های تروریستی برای ضربه زدن بهه اندهالب و هاهی که افراد ضد اندالب و تیمیکی از روش

ها با برند، استفاده از مواد سمی و مسموم کنندهترور افراد مبهبی و پیرو والیت به کار می

ن مددّح احتمهال بکهارییری های مطهر از گمله این آستااهداف تروریستی است. در حرم

این روش تروریستی وگود دارد. پتهی مهواد گهباهی مسهموم، آلهوده نمهودن آب شهرب، 

 باشد.ها میکننده و... از گمله این روشهای مسموماستفاده از افشانه
 

 سرقت -2

شود حضهور افهراد سهارق و یکی از معضالتی که برخی مواق  در آستان مددّح مشاهده می

های مطهر و سرقت اموال زاهرین )اعم از یوشی تلفن همراه، کیف، پول، طهال رمسارقه در ح

 و سایر اشیاء قیمتی( است. 

کند. این اقدام عالوه سارق معموالً از گفلت زاهرین سوء استفاده نموده و اقدام به سرقت می

اههد داشهت. سازد، نارضایتی زیادی را نیز بهه دنبهال خوبر ضرر و زیانی که به زاهر وارد می

شهوند، سهرقت از آنهان ها به این آستان مددّح مشرف مهیبرخی از زاهرین که از شهرستان

 مشکالت مضاعفی را در پی خواهد داشت. 

انهد. سارقین عالوه بر سرقت از زاهرین در برخی موارد اموال آستان را نیهز بهه سهرقت بهرده

ن سهارقین شناسهاهی شهده و در ایرچه با دقت و تالش همکاران اداره کل حراست اکثر ایه

انهد و سهرانجام بهه همان روز سرقت و یا در مراگعات بعدی به نیروی انتظامی داللت شهده

کیفر اعمال خویی رسیده اند، لیکن تأ یر منفهی آن بهر روح و روان زاههرین محتهرم بهاقی 

 خواهد ماند.
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ند. عهالوه بهر انجهام رود همه همکاران رسمی و افتتاری در این امهر فعهال باشهانتظار می  

وظیفه در محل خدمت و مأموریت خود، نسبت به هریونه مورد مشهکوک حسهاح بهوده و 

 یونه اقدامات تسری  شود.آن را به موق  منعکم نمایند تا در خنثی نمودن این

الزم به ذکر است که در چند مورد سارقان مرد با لباح زنانه وارد حرم و بتهی خهواهران  

 های حرم شناساهی و برخورد قانونی به عمل آمده است.ینی و دقت خادمهشده که با تیزب

 

 مواد مخدر -3

یکی دیگر از تهدیدهای آستان مددّح، مواد متدر است. در یبشهته مهواد متهدر ههم در 

قالب توزی  و فروش و هم در قالب آلوده نمهودن کارکنهان آسهتان، مشهکالتی  را بوگهود 

 آورده است. 

دانند. چنانچهه های مطهر را محلی امن برای فعالیت خود میمتتلف، حرمافراد سودایر و 

های مداربسته درکنتهرل امهور نباشهد، دقت نیروهای انتظامات و پیگیری از طریق دوربین

 مشکالت دو چندان خواهد شد.

گهت ریشه کن کردن این تهدید در آستان، نیاز به همکاری و دقت نظر همهه کارکنهان و 

مشکوک به حراست را طلب می نماید. چنانچه طالب امنیت پایدار در همهه  یزارش موارد

 ها مشارکت فعال داشته باشیم. ها در این مکان نورانی هستیم، باید در همه عرصهزمینه

تن قبل از حضور امریکهای  200متأسفانه میزان تولید  مواد متدر در کشور افغانستان از 

تن رسیده است که بتی عمهده آن وارد ایهران  8000 گنایتکار در این کشور به بیی از

شود و آسیب پبیری مردم ما را بسیار افزایی داده است. امهاکن مدهدح نیهز از ایهن می

 قاعده مستثنی نتواهد بود.

 

 
 



 تهاجم فرهنگی -4

ها یکی از ابزارهای دشمنان اندالب و اسالم پم از گنگ تحمیلی و شکست مفتضحانه آن

گ ایثار و شهادت در بهین گوانهان اندالبهی، تههاگم فرهنگهی و یسهترش و مشاهده فرهن

فرهنگ ابتبال در گامعه و سوق دادن نسل گوان ما به فساد و فحشا بوده است و در ایهن 

های اگتماعی وارد گنهگ ها و شبکهراه از هی  کوششی دریغ نکردند.با استفاده از ماهواره

ن سالح، تلفهات زیهادی از مها یرفتنهد و علیهرگم نرم شدند و متأسفانه در این تهاگم بدو

ایهن موضهوع  68هشدارها و تبکرات مدام معظم رهبری در شهروع ایهن تههاگم در سهال 

 گدی یرفته نشد. 

اینل با یسترش همه گانبه این تهاگم فرهنگی، حتی اماکن مددح نیز مصهون نمانهده و 

حل امنی برای قول و قرارهای خهود های نورانی را مبسیاری از افراد بی بند و بار این محل

 های زشتی را شاهد هستیم.دانند که در زمان حضور در آستان مددّح نیز صحنهمی

با این وصف، ضروری اسهت ضهمن یسهترش فرهنهگ گنهیّ اسهالمی خصوصهاً در گههت 

خواست شهدای یرانددر و خانواده معزز آنان در خصوص امر به معروف و برخورد ارشهادی 

اگتماعی، همکاری الزم با واحد ارشاد و امر به معروف آستان صورت پهبیرد.  با این معضل

به عالوه، در مواردی که نیاز به اقدامات بازدارنده دیگر باشد، موضوع به انتظامهات آسهتان 

 اطالع رسانی شود.

 

 شایعه پراکنی -5

راکنهی بهه از گمله مساهل مبتالبه گامعه ما موضوع شایعه پراکنی اسهت. امهروزه شهایعه پ

ها تبدیل شده است و های شایعه پراکنی آنعنوان ابزاری در دست استکبار گهانی و بنگاه

 یابد. از طریق فضای مجازی پتی و یسترش می

باشد و بها عموما این شایعات در گهت تضعیف نظام مددّح اسالمی و خدمتگزاران آن می

ب هسهتند و متأسهفانه افهراد بزرگ نماهی مشکالت گامعه در صدد گهداهی ملهت از اندهال

 کنند. ناآیاه و یاهی مغرض نیز به این خواست دشمنان اندالب کمل می

های شهلوغ و پهر گمعیهت از گمله مراکزی که عموماً شایعات در آنجا ا ریبار است، مکان

مانند آستان مددّح است. در بسیاری از موارد مشاهده شده که این شایعات برای تضعیف 

آستان مددّح و اقدامات عمرانی و یا مراسم با شکوه آن بهوده اسهت. پهم از  خدمتگزاران

-انتشار این مطالب ناصحیح، مدتی از وقت مسئولین برای برطرف نمودن آن، مصروف می

یردد. بنابراین الزم است خدام عزیز دقت الزم را داشته باشند. با شنیدن مطالب کهبب و 
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موده و از بازیو کردن آن در آسهتان و خهار  از آسهتان دار به موق  اطالع رسانی نیا شبهه 

 مددّح گداً خودداری نمایند.

 

 فرمایند:آقا امیر المؤمنین علی )ع( می

إعدِلُوا التَبَرَ إِذَا سَمِعتُمُوُه عَدلَ رِعَایَةٍ لَاعَدَل رِوَاَیةٍ »

 «لیلٌفَإِنَّ رُوَاةَ العِلمِ کَثِیرٌ وَ رُعَاتَهُ قَ 

نه  ،ید آن را با خرد بسنجیدهریاه خبری شنید

و  که بشنوید و ندل کنید، زیرا راویان علم بسیاراین

 ند .اکنندیان آن اندکرعایت

    

اصوالً در فرهنگ اسالمی ما به موضوع رازداری و حفاظت یفتار زیاد پرداخته شده و 

طعاً رعایت این تواند ما و خانواده ما را از بسیاری حوادث نایوار دورنماید. قرعایت آن می

تواند منشأ خیر برای ما باشد و خشنودی این امامزادیان موضوع در آستان مددّح می

 واال مدام را نیز در پی داشته باشد.

 

 اهداف شايعه پراکنی:

شایعه پراکنی معموالً با سه هدف کلی انجام می شود. چنانچه ما ههم شهایعات را تکهرار 

 ایم.کنیم، شایعه پراکن را یاری کرده 

 ایجاد انحراف در گامعه -

 ایجاد وحشت در گامعه -

 تتریب افراد و مسئولین -

 



 
 

 

 نمونه هائی از روايات در خصوص موضوع رازداری و حفاظت گفتار
 

 

 )ص(:  قال رسول اهلل
 نِجَاتُ المُؤمِنِ فِی حِفظِ لِسَانِهِ )نجات مؤمن در رازداری او است(. 

 در فتنه بستن دهان بستن است

 که ییتی به نیل و بد آبستن است

 

 

 قال علی)ع(:

مَا مِن شَیءٍ أَحَقُّ بِطُولِ السِّجنِ مِنَ اللِّسَانِ)هی  چیهز بهرای زنهدانی 

 کردن دراز مدت مستحق تر از زبان نیست(.

 پشیمان ز یفتهار دیدم بسهی

 پشیمان نگشت از خموشی کسی
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 قال الصادق )ع(:
رِکَ اِلَّا عَلَی مَا لَوِ اطَّلَ َ عَلَیهِ عَدُوِّکَ لَم یَضُرَّکَ لَا یَطَّلِ ُ صَدِیدُلَ مِن سِّ

فَاِنَّ الصَّدِیقَ رُبَّمَا کَانَ عَدُوّاً .)مبادا که دوست تو از اسرارت آیاه شود، 

مگر آن مدداری که ایر دشمنت مطل  یردد، برای تهو ضهرر و زیهان 

وزی دشمن تو نداشته باشد، زیرا دوست مورد و وق تو، ممکن است ر

 شود( .

 مگو با دوست می یویم چه باک است

 که یر دشمن شود ، بیم هالک است

 بهههه شمشیههرم زد و با کم نگفتهههم

 که راز دوست از دشمن نهههان بههه

 

   قال رسول اهلل )ص( :

وَ إِنَّ مِنَ التِیانَةِ أَن تُحَدِّثَ بِسِرِّ أَخِیلَ .)بدون شهل، یکهی از مهوارد 

 بازیو کردن سرّ برادرت است(.خیانت، 

 

 قال علی )ع(:

ر  أَودَعتَههُ ، فَهإِنَّ اَِذَاعَهةَ خِیانَهةً .)در  کُن بِأَسرَارِکَ بَتِیالً وَ لَا تَبَع سهِ

افشاء اسرار خود بتیل باش و رازی را که به تهو سهپرده مهی شهود، 

 فاش مساز، که فاش کردن اسرار دیگران خیانت است( .

 

 

 یوید:بحث رازداری می نظامی ینجوی در

 هاستلب مگشا یر چه در او نوش

 هاستکهز پم دیوار بسی موش
 آب صفت ههر چه شنیهدی بشوی

 آینه سان ههر چه بدیدی مگوی

 



حراستاداره کل  ستاد خبری 
 

113-5122-021 

6505-5122-021 

2427-116- 0939 

 
 

ر گههت در پایان از همه خادمان با اخالص حرم آقا سید الکریم )ع(که بها تهالش خهود د

رامهی و زمینهه ایجهاد آ اندمودهحفظ امنیت این آستان ملل پاسبان تالش و همکاری ن

کهان ویت ایهن منمایند و با حفظ تدوای الهی بر نورانیت و معنزاهرین بزریوار را فراهم می

از  اننهآو آرزوی موفدیّت و عاقبت بتیری بهرای  شودمیسپاسگزاری  ،مددّح می افزایند

 دریاه احدیت داریم.

 
 سالمتی و تعجیل در امر فرج آقا امام زمان صلوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


