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چکیده

امام هادی (ع) یکی از شخصیتهای برجسته تأثیرگتاا تتا یا امت م بتدد هت د
ندجدانی عهدهدا امامت شیعیان شد با بهرهگیری از آمدزههای ام می ،منت نبدی
عق نیت انسانی ب انجام ظایف االهتی اجترای برنامت های پیشبرنتده ی هترد
ب غم هم مشک ت محد دیتهای میامی ،اجهماعی گاه دینی ه ب یژه د د ه
مهدهل ،خلیف عبامی ،برای ی ایجاد شده بدد ،مدفقیتهای د خد ی فراچنگ آ د؛ ا
ت دانست بر خلیف زمان اثر گااشه  ،پیر ان خدد ا د مسیر د مت هتدایت هنتد ی بتا
هژاندیشیهای اعهقادی ماهبی د افهاد اه د مت امت می زیسته ا بت متردم
نشان داد اینک امام با چ دغدغ هدفی ب ایفای نقش میپردازد ،مسئل ای امت ه
محقق ا با پرمشی جدی مداج میمازد ای مقال میهدشد بر اماس اط عات اصلی
منابع هه با ش تا یخی تحلیل مضمدن ،ب ای پرمش محد ی پاما گدید هت
مهمتری اهبرد امام هادی (ع) د اهبری جامع ام می چ بدد برای تحقق آن بت
چ شهایی تمسک هرد فرضی اصلی ای ندشه آن امت ه امام با ا شاد اخ قتی،
اص ح فکری آگاهیبخشی معطدف ب اهبرد هدایتگری ،هدشید تا مأمد یت االهی
ا ب انجام ماند مردم ا ب مدی زنتدگی د متهی هت نیتاز همیشت ی بشتر امتت،
هنمدن شدد
کلیدواژهها :امام هادی (ع) ،اهبرد هدایت ،مهدهل عبامی ،امر بی األمری  ،حد ث قرآن
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مقدمه
امام دهم در دورهای از تاریخ اسالم زیست ( 2۵۲- 212ق ).که جامعه اسالمی از نظرر
سیاسی درگیر فضای اختناقآلود و سختگیرانه خلفای عهد دوم عباسی بود 2 .بیشرتری
دوره زندگی امام ،هم زمان با متوکل  3برود و بیشرتری اعالعراه برهجامانرده از ییراه
فرهنگی اجتمراعی آن یضرره مربرو بره همری دوره اسرت .متوکرل بره بردتری و
آشکارتری شکل به ستیز و دشمنی با آل علی (ع) و آیی های آنان میپرداخت (اصفهانی،
 4 )09۵ :1۲0۵و با هر بهانه ای درصدد تضعیف و آزار امام هادی (ع) برمیآمد و به تعبیرر
عبرسرری ،م ریکوشررید تررا امررام را در دیرردگان مررردم کو ررز سررازد؛ امررا موفررد نشررد
(عبرسی .)126/2 :1۲1۱ ،ای دوره از نظر فرهنگی نیز د ار نرد مشرکل جردی برود کره
آثار و پیامدهای آن ،فضای جامعه را بیشتر تیره و نامتعادل ساخته برود؛ از جملره مسرلله
جبر و اختیار که مجادله ریشه دار میان اشاعره و معتزله را نشان میداد و مسلله مخلروق
یا ازلی بودن قرآن کره اندیشره و اههران بزرگران زیرادی را بره خرود مشر ول کررده و
درگیریهایی را رقم زده بود .امام (ع) در نی اوضراعی بره هردایتگرری و راهبرری
جامعه پرداخت.
پیش از ورود به بحث ،ند نکته درخور یادآوری است:
اول :امام هادی (ع) همچون دیگر پیشوایان معصروم ،بره وصرفی شرناخته شرده کره
تمایزبخش وی از دیگران است .بیگمان ای توصیفها که به باور شیعه از سوی خردا
و پیامبر(ص) است ،نمیتواند هوقی و بدون منطد قوی باشد .برخی به خطا و به تصور
تعظیم امامان ،القاب زیادی برای آنان برمی شمرند؛ گویی کمیت لقبها فخری برای آدم
می آفریند ،اما واقعیت آن است که ای لقبِ تعیّ یافته است که میتواند مرال ارزیرابی
فرد باشد .اگر ه امام القاب دیگری هم دارد 5 ،به هادی بودن شهره یافته است و ایر
به معنای آن است که به هدایتگری شرناختهترر ا ز دیگرر پیشروایان بروده اسرت؛ پر
شایسته ا ست ای ویژگی مورد مداقه عالمانه قرار گیرد.
دوم :امام را در دو سرط مریتروان شرناخت؛ یکری از لحرا تراریخی و موقعیرت
خانوادگی ،تربیتی ،اجتماعی و علمی ایشان که در عری اهمیرت داشرت  ،نردان بررای
امروزیان فایده ندارد و دیگر بیان مکتب و سیره به منظور بهرهگیری از آن است کره بره
شده مهم و سختیاب است.
1
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سوم :اصل در تعامل اجتماعی امام ،تقیه نکردن است؛ مگر آنکه شرواهدی بررای آن
در سخ  ،کنش یا رفتار ایشان وجود داشته باشد.
هارم :درس آموزی از مکتب پیشوایان ،بدون پذیرش الگو بودن آنان میسرر نیسرت؛
یعنی سیره و سنت آنان باید مال عمل قرار گیرد ،نبایرد برا پریشداوری و برر اسراس
خواستهها و نیازهای زمانه به تفسیر و تأویل آنها روی آورد .در دورههای اخیر ،بره هرر
دلیلی ر ویکرد سیاسی بر تفسیرها و تبیی ها سرایه افکنرده و ایر وجره ،مرال داوری
رفتارها و کنشهای امامان و رهبران مرذهبی شرده و نیرز باعرث شرده اسرت بره عررق
مختلف برای آنان اقدامی سیاسی جستجو شود و یتی زمانی کره نری اقردامی یافرت
نشود ،باز به تحلیل سیاسی پنراه بررده و سرکوه ایشران را نیرز سیاسری جلروه دهنرد؛
دریالیکه وجوه دیگری نیز وجود دارد که به مراتب مؤثرتر از اقدامهای سیاسی است،
از ای رو نباید هژمونی تفسیر سیاسی بر مطالعراه و تبیری هرای سریره ائمره (ع) سرایه
افکند .ای مقاله نیز با نی رویکردی به تبیی مدعا میپردازد ،هر ند اهعان دارد

که سخ گفت در خصوص ایشان آسان نیست ،ون از یز سو اعالعاه متق
زیادی در اختیار پژوهنده قرار ندارد و از دیگر سو داستانهرا و برسراختههرایی برا آن
درآمیخته که جداسازی یا پذیرش آن آسان نیست .در عی یال برا اسرتناد بره دادههرای
اند و با تحلیل مضمون تا یدی میتوان راهبرد امام را که هدایتگری جامعره اسرت،
شناسایی کرد.

پیشینه تحقیق
درباره پیشوایان شیعه آثار بسیاری تألیف شده است ،اما نوشتههایی که بره عرور خراص
درباره امام دهم (ع) شکل گرفته است ،اند است  6و همان نیز با رویکرد ای مقاله ترا
یدی فاصله دارد .روش است ای نوشته بدون مراجعه و توجه به آن آثار پریش نرفتره
است و به آن آثار رجوع و گاه استناد دارد .کترابهرایی رون مسرند اممرام الهرادی از
عزیزاللّه عطاردی که عالوه بر زیستنامه اجمالی امام و مجموعه سخنان ،به بیان مناقب
و فعالیتها و اصحاب ایشان نیز پرداخته است .باقر شریف القرشی نیز برا کتراب حیاة
االمةم علی الهةدی؛ دراسة و تحلیل ،جنبههای مختلف زندگی امام را توصیف و گرزارش
کرده و روایاه و گزارشهای تاریخی مربو به آن یضره را گرد آورده است .کتراب
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اممام علی الهادی از محمدیسی علریالصر یر و لمحاة ماح حیاة االماةم الهاةدی از
محمدرضا سیبویه و همچنی کتاب موسوعة االمةم الهةدی به قلم جمعی از پژوهشرگران
و کتاب تحلیلی از تاریخ دوران دهمی خورشید امامت ،امام هادی (ع) از علی رفیعری،
آثار دیگری در ای یوزهاند که هر یز به گزارش زندگی امام و ویژگیهای شخصریتی
و کارکردهای سیاسی و اجتماعی ایشان پرداختهاند .کتابهای دیگری مثل ییاه فکری
سیاسی امامان شیعه از رسول جعفریان ،تشری در تراریخ از ایمدرضرا خضرری ،تراریخ
تشی نوشته جمعی از پژوهشگران و دیگر کتابهرا و مقالرههرا نیرز مطالرب ارزنردهای
درباره امام هادی (ع) دارند .در بیشتر آثار پیش گفته ،به ویژه آثراری کره در هرار دهره
اخیر نوشته شده اند ،بررسی زندگی امام از منظر سیاسی صوره گرفته اسرت؛ امرا ایر
مقاله با نگاهی متفاوه فعالیتهای امام را تحلیل و تبیی میکند و به جای القرای قرالبی
پیش ساخته ،به شناسایی و تحلیل آن اهتمام دارد .بر نویسنده پوشریده نیسرت کره آنچره
اینجا به اجمال و گذرا آمده است ،گامی به سوی تحقیدها و تبیی های مفصلتر است.
روش تحقیق و تبیین مدعا
پیش از تبیی ای ادعا که راهبرد اصلی امام هادی (ع) هدایتگری و اصرال فکرری و
اخالقی جامعه بوده است (فعالیت فکری فرهنگی) ،نره مبرارزه علنری و اقردام سیاسری
(فعالیت سیاسی) ،باید به بیان روش تحقید بپردازیم .عالوه بر قاعده کلی فلسفه بعثرت
و هدف امامت که صیانت از دی و دعوه به راه خداوند با یکمت و موعظره نیکرو و
یجت بال ه است (نز :.کلینی199- 19۱/1 :1060 ،؛ عباعبایی ،)119 - ۱۲ :1061 ،نویسنده اومً
برای اثباه مدعای خود از لقب مشهور امام بهره گرفته و معتقد است که نری صرفتی
نمیتواند بدون پشتوانه شخصیتی آن یضره باشد؛ ثانیاً با استناد به مناب اولیه ،هر نرد
به کوتاهی ،سخنان و قضایایی را از امام هادی (ع) آورده ،با کنرار هرم نهرادن دادههرا و
ژرفاندیشی در آن در مسیر اثباه مدعا گام برمیدارد .البتره در آثرار بعردی ،مطالرب و
داستانهایی هکر شده است که بر وجه سیاسی رفتار امام صحه میگذارند ،امرا واقعیرت
آن است که آن دادهها ،یا مستند نیستند یا در تحلیل سیره امرام کراربرد زیرادی ندارنرد.
عالوه بر اینها نوع نگاه جامعه آن زمان به آن یضرره نیرز دلیرل دیگرری بررای مردعا
خواهد بود .اینکه مردم زمانه ه نوع پرسشها و انتظاراتی از آن یضره داشتهاند ،بره
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در راهبردهای ایشان کمز میکند .همچنی عملکرد یضره در مواجهه برا یراران و
دوستان یا دشمنان و واکنش ایشان در برابر دستگاه یاکمیرت ،مرا را بره سروی ادعرای
بیانشده هدایت میکند.
ای نکته درخور توجه است که نویسنده درصدد نفی دیگر نقشهای امام نیست؛ اما
بر ای نکته تأکید دارد که وجه برجسته و کانونی فعالیت امام هادی (ع) ،همچون دیگر
امامان که متخذ از سیره نبوی است ،در اصال اخالق ،فکرر و عقایرد جامعره در پرترو
آگاهی بخشی بوده است و دیگر فعالیتها در سایه ای رویکرد معنرا مرییابنرد .روشر
است که در مقایسه میان وجه اخالقی و وجه سیاسی یا اجتمراعی ،ایر وجره اخالقری
فکری است که بر صدر مینشیند و یکمرانی میکند و دیگر جنبهها تحرت الشرعاع آن
قرار میگیرند.
 .1جایگاه دینی  -اجتماعی امام هادی (ع)
نقش آفرینی هر فردی در جامعه ،تاب جایگاه اجتماعی اوست .امام هادی (ع) بررخالف
تصور برخی مبنی بر اینکه به علت تبعید شدن ،نقش برارزی در تشری نداشرت (شریبی،
 ،)0۵ :10۵9توانست به عنروان انسرانی اخالقری و دارای ویژگری کاریزماتیرز 7 ،جایگراه
ویژه ای در زندگی و اندیشه شیعیان و جامعه اسالمی پیدا کند .از ای رو مناب از وی بره
بزرگی یاد می کنند ،نانکه در دید مردم زمانه نیز نی بوده است .یعقوبی قدیمیتری
مورخی که از ایشان سخ به میان آورده ،مینویسد:
متوکل به علی ب محمد ب محمد ب علی ب موسی الرضا ب جعفر بر محمرد (ع)

نامه ای نوشت و از او خواست تا از مدینره رهسرپار سرامرا شرود؛ زیررا عبداللّره

ب محمد ب داود هاشمی نوشته و گزارش داده بود که جماعتی میگویند او امرام
است .او از مدینه بیرون آمد و یحیی بر هرثمره همرراه وی رهسرپار شرد ترا بره
ب داد رسید و ون به جایی رسید که آن را سریه میگفتند ،آنجرا فررود آمرد و
8

اسحاق ب ابراهیم برای استقبال وی سوار شد و اشتیاق مرردم و فرراهم آمدنشران
را برای دیدن وی مشاهده کرد و تا شب ماند و آن یضره را شبانه وارد ب رداد

کرد و پاسی از آن شب را در ب داد ماند و سپ

بیتا.)۵10- ۵12/2 :

رهسرپار سرامره شرد (یعقروبی،
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در جای دیگر در بیان رویدادهای دوره معتز عباسی ،از روز ریلت امام در  2۵۲ق.
در سامره یاد میکند که به دستور معتز ،برادرش ایمد ب متوکل در شرارع ابوایمرد برر
ایشان نماز گزارد .سپ مینویسد « :ون مردم زیاد شدند و گرد هرم آمدنرد ،گریره و
شیونشان بسیار شد .پ آنگاه نعش امام را به خانهاش بازگرداندند و در همانجرا دفر
شد» (یعقوبی ،بیتا.)۵00/2 ،
یعقوبی بیش از ای یزی از امام نمیگوید ،اما همی مقدار هم نشاندهنده جایگراه
رفی امام در میان پیروانش و یاکی از قدره مذهبی ایشران در دیرد یاکمران و اعتبرار
ایشان در میان جامعه اسالمی است .شاید در بیان بزرگی امام ،بیش از هرر یرز ادعرای
متوکل درخور توجه باشد .بر اساس نامهای که کلینی در کتاب کافی آورده است ،علرت
درخواست متوکل از امام برای رفت به سامرا ،در نشدن موقعیتش توسط والی مدینره
و نیز اشتیاق خودش برای دیدن ایشان هکر شده است .متوکل از آن یضره میخواهد
تا هر زمان و با هر کسی که دوست دارد پای در ای سرفر گذاشرته و بره سرامرا بررود
(کلینی .)۵01/1 :1060 ،نی نگاهی از سوی خلیفه زمان که بره خرودبزر بینری و تکبرر
شهره بود ،بیش از هر یز نشاندهنده بزرگی امام است.
نویسندگان دیگری نیز به جایگاه رفی امام اشاره کررده انرد؛ یراقوه آن یضرره را
یکی از اجالی سامرا میداند (یاقوه )120/۲ :199۵ ،و خطیرب ب ردادی (خطیرب ب ردادی،
 )۵6/12 :1۲1۱و دیگران ایشان را جزو کسانی میدانند که شیعیان به امامتش باور داشرتند
(اب اثیر1۱9/۱ :109۱ ،؛ سمعانی19۲/،۲ :1۲0۱ ،؛ اب جروزی .)۱۲/12 :1۲12 ،نرانکره مسرعودی
پیشتر از اینها به نقش و جایگاه رفی امام در میان مردم (مسعودی )۱۲/۲ :1۲09 ،و دستگاه
یاکمیت اشاره کرده است (همران .)11/۲ :بر پایه برخی دادهها ،همی تمایل مرردم بره او
موجب جبههگیری متوکل علیه وی شد (سبط اب جوزی ،بیترا .)0۵9 :اعتبار معنوی امام نیز
بدان ید بود که مادر متوکل ،برای شفای متوکل که به مریضی سختی مبرتال شرده برود،
دههزار دینار نذر آن یضره کرد (عبرسی .)122/2 :1۲1۱ ،دسته ای از بزرگران سرامرا نیرز
امام را تا ید الوهیت و ربوبیت بام برده و قائل به شأن فراانسانی او بودند (کشری:1۲0۲ ،
 .)۱0۵/2عالوه بر اقوالی که دیگران درباره امام گفته انرد ،کارنامره فعالیرتهرای وی نیرز
نشان دهنده بزرگی اوست؛ مدیریت و تردبیر امرام در تربیرت نیروهرای کارآمرد از میران
اصحاب خود (نز :.عطاردی 9 ،)0۱۱- 009 :1۲10 ،ساماندهی سازمان وکالرت بررای رترد و
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فتد امور شیعه و نظاره بر آن (نز :.مدرسی ،)۲۱- ۲۱ :10۱6 ،ارتبا مسرتمر و مکاتبره برا
10
نیروها برای رف مشکاله و پاسخگویی به پرسشها (نز :.قزوینی )2۱۵- ۱۱/0 :1۲2۲ ،و
ایجاد شبکهای از نخبگان جامعه از جمله فعالیتهای ارزشمند ایشان است.
 .2رویکرد اخالقی و توجه به زیست ارزشی
تقابل میان عالبیان و عباسیان از گذشتههای دور وجود داشت ،به ویرژه از دوره مرأمون
عباسی که امام رضا (ع) را به عنوان شایستهتری فرد از خانردان رسرول خردا (ص) بره
ومیتعهدی خویش برگزید (عبری109/۱ :10۱۱ ،؛ اب شهرآشوب )۲۱2/0 :10۱6 ،و بر اساس
برخی داده ها یتی برای واگذاری خالفت اعالم آمادگی کرد (مفید1۲1۲ ،الف2۵9/2 :؛ فترال
نیشابوری ،بیتا .)22۲ :از ای رو عباسیان د ار ترس شده و به اند بهانه یرا گزارشری بره
مقابله با عالبیان برمیخاستند .بنابرای عبیعی مرینمرود کره متوکرل ،خلیفره متعصرب و
خودکامه عباسی ،نتواند از کنار امام هرادی (ع) بره رایتری بگرذرد؛ از ایر رو وی را از
مدینه به سامرا کشاند (کلینی۲9۱/1 :1060 ،؛ سمعانی19۲/۲ :1۲0۱ ،؛ اب اثیر ،بیتا 11 ).0۲0/2 :ترا
بهتر بتواند بر فعالیتهای او نظاره کند .البته بر پایه برخی دادهها ،او امام را با تجلیل و
تعظیم نزد خود فراخواند (مفید1۲1۲ ،الف .)010/2 :او به سبب سعایت و خبر ینی برخی،
فرمان تفتیش شبانه و سرزده خانه امام را صادر کرد (مسعودی11/۲ :1۲09 ،؛ صرفدی:1۲20 ،
۲۱/22؛ شریف قرشی ،)200 :1۲0۱ ،اما مجموعه دادههرا ،هری نشرانی از اقردام سیاسری یرا
اعتراضی امام ندارد ،بلکه بیشتر همراهی و مالیمت با یاکمیت را به نمایش میگرذارد؛
نانکه یضور سی وسه ساله او در سرامرا (عبرسری )109 /2 :1۲1۱ ،و اقردامی کره بررای
درمان متوکل میکند (کلینری ،)۲99/1 :1060 ،میتواند مستمسرکی بررای ایر ادعرا باشرد.
ایشان در پاسخ خلیفه ،هنگامی که نظرش را درباره عبراس بر عبردالمطلب ،سرسلسرله
خلفای عباسری جویرا مری شرود ،برا تعرابیر درخرور ترأملی او را مریسرتاید (مسرعودی،
11- 10/۲ :1۲09؛ اربلی16۱/0 :1۲0۵ ،؛ ههبی1۲10 ،ب )0۱/12 :و ای گونه ،همراهی خرویش را
ابراز میکند.
اصال جامعه با بیان نکاه اخالقی ،توجه دادن به ارزشها و گذرا بودن مقرامهرا و
نعمتهای دنیا در سخنان نقل شده از امام ،نقطره مقابرل فعالیرتهرای مبرارزهجویانره و
سیاسی است .منظور ای است که امام وظیفه هدایت جامعه و اصال اخالقی و فکرری
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آن را بر عهده داشته و فعالیت های سیاسی برای مبرارزه برا دسرتگاه یاکمیرت در همره
اعصار ،امری ثانوی و تبعی بوده است.
برخی محققان با رویکردی سیاسی و انتظار مبارزهجویی از ائمه (ع)  -که آن را تنها
وجه کارکردی آن بزرگواران تلقی میکنند -به تبیی سریره و نگراه امرام پرداخترهانرد و
براساس پاره ای گزارههای هکرشده ،مثل فراخواندن آن یضره از مدینره بره سرامرا یرا
تفتیش شبانه خانه امام ،مبارزهجویی آن یضرره را ابتردا در مدینره و سرپ در سرامرا
برجسته ساخته اند (رفیعی)100- ۱0 :10۱0 ،؛ دریالیکه نرهتنهرا هری منبعری بره آن اشراره
نکرده است ،بلکه برخی مناب برخالف آن گفترهانرد؛ نرانکره در نوشرتههرای مفیرد و
عبرسی بر همراهی بی گفتوگوی امام با دسرتگاه یاکمیرت در مقولرههرای پریشگفتره
تصری شده است .همراهی امام از مدینه به سامرا با سعید یاجب در منراب هکرر شرده
است (مفید1۲1۲ ،الف009/2 :؛ عبرسی.)109/2 :1۲1۱ ،
قرائت رایج از سیره امام ،بر پاره ای گرزارههرا مبتنری اسرت کره در صروره اثبراه
تاریخی ،مبتنی بر نوع مواجهه یکومت و یاک میت با امرام اسرت؛ یعنری بریش از آنکره
برره مواجهرراه و برخوردهررای سیاسرری پیشرروای شرریعه برگررردد ،برره خودکررامگی و
ناسازگاری یاکمیت پیوند می خورد .پوشیده نیسرت کره یاکمران مسرتبد ،بره اقتضرای
خودبزر پنداری و اقتدارجوییشان ،کمتر با انسانهرای برزر سرازگاری مرییابنرد ،از
ای رو اگر خلیفه بر امام سخت میگیرد یا عبد روایتی او را در جای بد اسکان میدهرد
(کلینی۲9۱/1 :1060 ،؛ مفید1۲1۲ ،ب 02۲ :و عبرسی 12 )126/2 :1۲1۱ ،یا در قصر خود محبوس
م ریسررازد (صرردوق 0۱0 :109۵ ،و همررو 13 ،)120 :10۱9 ،همگرری برره سرربب خودکررامگی و
قانونمدار نبودن دستگاه خالفت است.
اقدامهای سیاسی و مبارزه مقطعی با ظلم و ستم یاکمان و به دنبال آن ترالش بررای
تأسی یکومت و اکتساب قدره ،امری است که بشر در عول تراریخ بررای آن هزینره
کرده است و توان انجام آن را دارد و عموم قهرمانان تاریخ نیز به همی ویژگی شرناخته
شده اند؛ اما کشف راه درست و معنای درست زنردگی و اخرالق برری اسرت کره نیراز
ضروری بشر و فراتر از توان انسانی است و هر روز بر ای نیاز افزوده و راه رسیدن بره
آن سختتر میشود؛ بنابرای وظیفره امرام در ایر عرصره بسری سرنگی ترر و در آن
مشکلتر میگردد.
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امام بیش از هر یز مروج آموزههای دینی و اخالقری اسرت (مظفرر)12۲ :106۱ ،؛ بره
همی دلیل ،در همان شبی که توسط سعید یاجب به کرا متوکرل بررده مریشرود ،دو
نکته اخالقی مهم را گوشزد میکند؛ یکی وقتی خلیفه با سرمستی از امام میخواهد ترا
با او همپیاله شود ،به صرایت و با قسم میگوید هرگز گوشت و خونم به نی یزی
آلوده نشده است (مسعودی11/۲ :1۲09 ،؛ ههبی1۲10 ،الف .)199/1۱ :ای بیان مؤکد ،نزد کسی
که آشکارا مرتکب یرام میشود ،یاکی از روییه هدایتگرانه او و مصداق بیران کلمره
ید در پیشگاه یاکم جائر است که در روایراه« ،افضرل الجهراد» شرمرده شرده اسرت
(ایمد ،بیترا19/0 :و 01۲/۲؛ نسرایی .)161/۱ :10۲۱ ،دیگرری اشرعاری اسرت کره در همری
مجل  ،به درخواست خلیفه میخواند و موجب تحرول خلیفره شرده و او را غرمزده و
گریان میکند؛ اشعاری که بهراستی تکاندهنده است:

ل واسرتنزلوا
ب الرجرال فمرا غنرته لم القللر ل
ل ابجبرال تحرسرهم لغلار ل
باتوا علری لقللر ِ

بعرد عرزّ عر معراقلهم فرأودعوا یلفلرراً ،یرا برل

مرا نزلروا( ...مسررعودی:1۲09 ،

12/۲؛ ابرری الفرردای ،برریتررا)۲۲/2 :؛ بررر قلرره کرروههررا ب رهسرررمیبردنررد و مررردان
نیرومند از آنها یراست می کردنرد؛ امرا قلعرههرا کراری بررای آنهرا نکررد .پر

از عرررزه و اقتررردار ،از پناهگررراههرررای خرررویش بیررررون آورده شررردند و در
یفره ها جایشران دادنرد و ره فررود آمردن بردی برود .پر

از آنکره در گرور

شدند ،یکی برر آنهرا بانرگ زد کره تخرتهرا و تراجهرا و زیورهرا کجرا رفرت

هرررههررایی کرره برره نعمررت خررو کرررده بررود و پررردههررا جلرروی آن آویخترره

میشرد ،ره شرد و قبرر بره سرخ آمرد و گفرت :کررمهرا برر ایر
کشرراکش م ریکننررد .روزگرراری دراز خوردنررد و پوش ریدند و پ ر

هررههرا

از خررورا

عومنی ،خورده شردند .مرده هرا خانره سراختند ترا در آنجرا محفرو بماننرد،
اما از خانه هرا و کسران خرویش دور شردند و رفتنرد .مردههرا مرال اندوختنرد
و هخیررره کردنررد ،امررا برررای دشررمنان گذاشررتند و رفتنررد .منررزلهایشرران خررالی
ماند و ساکنانش به گور سفر کردند (مسعودی.)۵00/2 :106۵ ،

پ از ای اشعار ،خلیفه دست از نوشیدن کشید و امام را مورد ایترام ویژه قرار داد
و به خانهاش بازگرداند (اب کثیر20/12 :1۲0۱ ،؛ امی .)0۱/2 :1۲00 ،
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نگاه اخالقی به زندگی و تأکید برر زیسرت اخالقری در روایتری از امرام بره نقرل از
عبدالعظیم یسنی ،شگفتآور است .امام در ای روایت میفرماید:

وقتی یضره موسی (ع) با خردا سرخ گفرت ،یزهرایی را از خردا پرسرید و
خداوند به او پاسخ گفت؛ از جمله پرسید خدایا پاداش کسی که مسرکینی را بره
خاعر رضای تو اععام کند یست خدا گفت« :در روز قیامت منادیانی بر فرراز

خالئد فریاد می زنند فالنی فرزند فالنی از آزادشردگان از آترش اسرت» .موسری
پرسید جزای کسی که صله ریم بره جرای مریآورد ،یسرت خداونرد پاسرخ

گفت« :ای موسی! مرگش را به تأخیر می افکنم ،سکراه مرر را بررایش آسران

می گردانم و نگهبانان بهشت او را فرامیخوانند ترا از هرر دری مریخواهرد وارد
شرود» .سرپ

موسری دربراره کسری پرسرید کره آزارش را از مرردم بازداشررته و

خوبی های خود را نثار مردم کرده است خدا پاسخ داد« :از نری فرردی آترش
در قیامت روی برمی گرداند» .موسی از کسی گفت که در مقابرل اهیرت مرردم و

بدگوییهایشران دربراره ترو شرکیبایی مریکنرد .خداونرد گفرت« :در قیامرت در
بزنگاه های سختی به دادش میرسم» .نیز برای کسی که دوسرتدار اهرل عاعرت
باشد ،آسایش آن جهانی را وعده داد (صدوق.)209 :10۵۵ ،

بدی گونه امام اساسیتری مسائل اخالقی اجتماعی را برازمیگویرد ترا جامعره بره
سوی هم زیستی بهتر و انسجام بیشتر پیش برود.
 .3اصالح اندیشه دینی و جلوگیری از انحراف
دو مسلله مهم فکری در عهد امامت علی النقی (ع) مایره گفرت وگوهرا و مجادلرههرای
گسترده بود؛ یکی مقوله خلد و قردم قررآن و دیگرر جبرر و تفروی (اختیرار مطلرد).
درگیری جامعه اسالمی با ای دو مسلله از تقابرل اندیشرههرا گرذر کررد و بره جردال و
برخوردهای اجتماعی و فرهنگی کشیده شد؛ دستهای به قدیم بودن قرآن گرایش یافتنرد
(باقالنی )26۱ :1۲1۲ ،و عده ای به مخلوق بودن آن (رازی ،بیتا .)120/2۲ :در بحرث جبرر و
اختیار نیز نی بود .هزینه و زمان بسیاری برای نی مبایثی صرف میشرد کره هری
پیامد ارزشمند و درخوری نداشت .ای مسلله برای کسی که نقش هدایت آدمیان را برر
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عهده دارد ،نمیتوانست پذیرفتنی باشد .امام بری آنکره بره منراف برخری افرراد یرا نظرر
یکومت توجه کند یا هراسی از سوی مردافعان یرا مخالفران بره دل راه دهرد ،برر پایره
مأموریت امهی به اظهار نظر می پردازد و در بحث قررآن بره صررایت از خرالد برودن
خداوند و مخلوق بودن غیر او سخ میگوید .وی در پاسخ سلیمان ب جعفرر جعفرری
که از یضره پرسیده بود در خصوص قرآن ه میگویی دریالیکه عدهای به مخلروق
بودن آن و قومی به غیرمخلوق بودن آن گرایش دارند ،امام میفرماید« :م آنچه دیگران
میگویند ،نمی گویم ،بلکه میگویم قرآن کالم خداست» .از محمد بر عیسری بر عبیرد
یقطینی نقل است که آن یضره نامره ای بره شریعیانش در ب رداد نوشرت و آنران را از
درافتادن در فتنهها بریذر داشت و جدال درباره قرآن را بدعتی دانسرت کره پرسرنده و
پاسخگو ،هر دو در آن شریزاند؛ آنگاه تصری کرد که خداوند خالد است و هر ه جز
او ،آفریده و مخلوق است (صدوق .)22۲ :109۱ ،بدی صوره امام (ع) بحث قدیم برودن
قرآن را بیاساس میشمارد.
بحث جبر و تفوی نیز مایه کشرمکشهرای بسریاری شرده برود .آن یضرره در رسراله
مفصلی ،با نقد نظریههای دو عرف ،بر پایه دادههای قرآن که معیار سنجش مسرلمانی و مقبرول
همگان است ،به نظریه میانهای که پریش از او امرام صرادق (ع) آن را بیران داشرته برود ،اشراره
میکند .بر اساس آن نه آدمی از اختیار مطلد دارد ،بهگونهای که همه امور بره او تفروی شرده
باشد ،نه به صوره مطلد بیاختیار است تا جبراً پیش بررود؛ بلکره آدمری در دایررهای محردود
مخترار اسررت (یرانری۲۱6 -۲۵۱ :1۲0۲ ،؛ مجلسرری۱1 ،۵ :1۲00 ،؛ علری الص ر یر .)260 :1۲29 ،مواجهرره
اندیشهای با جریانهای زمانه ،مهمتری کار ماندگاری است که امام به آن روی کردند.
 .4بیان اعتدالی حقیقت مذهب
مبارزه با کژاندیشیهای مذهبی ،شاید مهمتری اقدام پیشوایان شیعی و انسرانیترری آن
به شمار آید .اهمیت آن بدان جهت است که ظهور کژاندیشی موجب تحریرف یقیقرت
مذهب و زمینه سودجویی برخی افراد خواهد شد و داوریهای غلطی را متوجه مذهب
میکند .امام در مبارزه با ای انحرافها ،هرگز به مناف خود یا صیانت از موقعیت خرود
نمی اندیشد ،ای شیوه مخصوص رهبران امهی است .بیشتر افراد در اقداماه اجتمراعی
به سود خویش رفتار می کنند و کمتر انسانی اسرت کره پارسامنشرانه بکوشرد امرا امرام
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هادی (ع) همچون دیگر امامان صرفاً برای خوشرنودی خداونرد و مصرلحت انسرانهرا
دست به اقداماتی میزد که یکی از آنها برخورد با اندیشه غالیان بود.
غالیان افرادی افراعی بودند که برای ائمره شرلون فرابشرری قائرل بروده ،یزهرایی
می گفتند که با شریعت اسالمی سازگاری نداشت و با تأویل ایکام امهری ،شرریعت را
نفی می کردند و بدی گونه در میان مردم پیروانری مرییافتنرد (کشری۱0۲ - ۱02 /2 :1۲0۲ ،؛
خویی .)0۲0/12 :1۲10 ،اینکه را ایر عقایرد در میران مرردم رواج مرییابرد و ریشره آن
یست ،بحثی بااهمیت و مقابله با آن امری خطیر و پرهزینه است 14 .امام هادی (ع) در
برابر اینها ،همانند پدرانش با تمام توان ایستاد و کوشید تا راه میانه و معتدل را بیان کنرد
و یتی در برخی موارد ،امام سرختترری برخرورد فیزیکری شریعیان برا آنهرا را مجراز
میشمارد؛ کشی روایت مفصلی را در کتاب رجال خویش آورده است:

فردی به نام علی ب یسکه به الوهیت و ربوبیت امام هرادی (ع) براور داشرت و
خود را رسول او معرفری مری کررد و همره واجبراه و فررائ

دینری را سراقط

می دانست .دیگرانی ون محمد ب نصیر نیز با وی همعقیده بودند و بره تناسرخ
اعتقاد داشتند .عرالوه برر آن ،محرمراتی رون ازدواج برا محرارم و لروا را روا

می شمردند .امام در خصوص اینها گفت« :علی ب یسکه که لعنت خدا بر او باد،
دروغ می گوید و م او را در ردیف دوستان خود نمیشناسم» .سپ

امرام قسرم

یاد کرد که خداوند ،رسول خویش یصره محمد (ص) و پیامبران پیش از او را
جز به آیی ینیف و نماز و زکاه و روزه و یج و ومیت نفرستاد و پیامبر اسالم

(ص) نیز جز به خدای یگانه بیهمتا فرا نخواند .امام در ادامه به نکاتی اشاره کرد

که در همه زمان ها بایرد فرراروی اندیشره شریعیان قررار گیررد .وی گفرت« :مرا
جانشینان او و نیز بندههای خردا هسرتیم و بره او شرر نمریورزیرم .اگرر از او

اعاعت کنیم ،بر ما ریم خواهد کررد و نانچره از فرمرانش سررپیچی کنریم بره
کیفرش گرفتار میشویم .ما بر خدا یجتی نداریم ،بلکه اوست که بر ما و تمرامی

آفریده ها یجت دارد» .پ

آنگاه می فرماید« :مر از کسری کره نری سرخنانی

بگوید بیزاری می جویم و به خدا پناه میبرم ،شما نیز از آنان دوری گزینیرد و در
فشار و سختی قرارشان دهید» .امام از ای نیز فراتر میرود و میگوید« :اگرر بره

یکی از آنان دست یافتید ،سرش را به سنگ بزنید» (کشی.)۱0۵/2 :1۲0۲ ،
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هر ند بر اساس آنچه به اجمال بیان شد ،نمیتوان ژرفای راهبرد امرام هرادی (ع) را
دریافت ،اما میتوان فهمید که آن یضره به انگیزه انجام مأموریت امهری کره هردایت
آدمیان است ،به اصال و ارشاد مردم و خلیفه پر داخت و در راهنمایی جامعره کوشرید.
ابزار امام در ای مسیر ،روشنگری و آگاهیبخشری برود و از عنصرر مبرارزه سیاسری و
اعتراض اجتمراعی بره عنروان وسریله ای پر از بیرداری عمرومی ،بهررهگیرری نکررد؛
ون نی اقدامهایی جز با وجود زمینه و همراهان میسر نیست ،بنرابرای ورود بره آن
سودی ندارد.
 .5بهره گیری روشی انسانی در بیان حقیقت
پافشاری بر یقانیت مذهب ،ه در عرصه عقاید و ه در عرصههای دیگرر مایره نرزاع
و جدال بسیار شده و تنشهرا و خشرونتهرایی را بره برار آورده اسرت؛ امرا پیرروی از
روش درست میتوان در کاهش نامالیماه و خصومتها اثری جدی بگرذارد .بره نظرر
می رسد امام هادی (ع) در ای عرصه الگوی خوبی از خود به جرای نهراده باشرد .امرام
در رساله مفصلی که در خصوص جبر و تفوی مینویسد ،در آغاز بره نکترهای اشراره
می کند که از اصول پذیرفته شده عامه مسلمانان اسرت ،امرا زیرکانره وجره صرحی آن را
مورد توجه قرار میدهد .امرام در آنجرا ،بررای بیران دیردگاه خرویش ،بره قررآن ارجراع
می دهد ،اما برای اثباه یقانیت قرآن ،به اجماع همره فررق اسرالمی اسرتناد مریکنرد و
می گوید همه مسلمانان آن را تصدید کرده ،بر یقرانیتش هرمنظرنرد و بعرد مریفرمایرد
آنان درست گفتهاند و ای اتفاق نظر مبیّ یقیقت و راسرتی اسرت؛ رون پیرامبر (ص)
فرموده است» :متجتم امتی علی الضاللة»؛ یعنری اگرر جمیر امرت مر برر مسرللهای
اجتماع کنند ،آن مسلله درست است .امام با استناد به ای کرالم کره در عرول تراریخ بره
عنوان روشی برای اثباه پارهای مدعاها مورد تمسز عامه مسلمانان قرار گرفتره اسرت،
با آنان همراه می شود .ایشان در تبیی ای روایت بره نکتره ظریفری اشراره مریکنرد کره
بسیار مهم است .امام می فرماید« :البته بدان شر کره دسرتهای مخرالف دسرتهای دیگرر
نباشند» (یرانی۲۵۱ :1۲0۲ ،؛ مجلسی .)۱1/۵ :1۲00 ،بردیهی اسرت اگرر همره مسرلمانان برر
موضوعی هم نظر باشند ،میتوان د دلیرل برر یقانیرت آن باشرد ،البتره نری مسرائلی در
تاریخ کم است.
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نتیجه
امام هادی ( ع) به عنوان شخصیت برجسته و تأثیرگذار زمانه خویش ،با دغدغه هردایت
مردم و ساماندهی به زندگی اجتمراعی ،ترالش کررد ترا برهرغرم همره نابسرامانیهرای
اجتماعی ،فشارهای فکری ،انحرافهای عقیدتی مذهبی و تنگناهای سیاسی به ویرژه در
دوره خالفت متوکل ،خلیفه متعصب و سختگیر عباسری کره بیشرتر دوران امامرت آن
یضره هم زمان با او بود ،به ارشاد اخالقی ،اصال فکری و ترویج آمروزههرای دینری
بپردازد و مردم را به صال و رستگاری دعوه کند .گر ه در ایر راه برا سرختیهرای
بسیاری مواجه شرد ،امرا برا برهکرارگیری شریوههرای صرحی مردیریتی ،بهررهگیرری از
فرصتهای پیش آمده در سامرا و ایجاد سازمانی منسجم ،از پ همه مشکاله برآمد و
مأموریت امهی خویش را به انجام رساند و پ از دوران نسبتاً عومنی هدایت و ارشاد
خلررد ،شررم از جهرران فروبسررت .او برررای همگرایرری مسررلمانان و ایجرراد زنرردگی
مسالمت آمیز ،برای بیان یقیقت ،به روش انسانی و اعتردالی روی آورد و برا تنردروهای
مذهبی (غالیان) مبارزه کرد.
پینوشتها

 .1وی از سال  22۵ق .یعنی پ از پدرش امام جواد (ع) ،پیشوایی شیعه را به عهده گرفت تا سال 2۵۲
ق .که شم از جهان فرو بست.
 .2مور خان دوران عومنی خالفت عباسی ( )6۵6- 102را به هار دوره تقسیم میکنند .دوره دوم کره
عصر نفوه ترکان نام دارد ،از دوره متوکل عباسی تا عهد مستکفی و روی کار آمدن آل بویه ،یعنری
سال  202تا  00۲است (نز :.عقوش.)26۵ - 1۱1 :10۱0 ،
 . 3امام با پنج خلیفه عباسی ،یعنی واثد ( ،)202- 22۱متوکل ( ،)2۲۱- 202منتصر (یز سال) ،مسرتعی
( )2۵1- 2۲۱و معتز ( )2۵۵ - 2۵1هم زمان بود.
 . 4متوکل عباسی با آل علی میانهای نداشت و برای تضعیف آنران کوشرشهرای زیرادی کررد (نرز:.
جعفریان.)1۵0- 1۲6/2 :10۱1 ،
 .5البته دیگر لقب های امام نیز ناظر به برجستگی مع نوی ،علمی و اخالقی آن یضره اسرت .القرابی
ون نقی ،عالم ،فقیه ،امی و عیب (عبرسی.)110/2 :1۲1۱ ،
 . 6به همی سبب در میان مستشرقان نیز ،زندگی و سیره امام هادی (ع) کمتر از دیگر ائمه گزارش شده
است (نز :.تقی زاده داوری.)0۱9- 0۱۱ :10۱۵ ،
 .7اب شهرآشوب از هیبت و شکوه و بزرگواری امام یاد میکند (نز :.اب شهرآشوب.)۲01/۲ :10۱6 ،
اب صباغ مالکی نیز ایشان را به اوصاف خیرهکننده میستاید (نز :.اب صباغ.)26۱/2 :1۲22 ،
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 . 8دهی در ب داد که بزرگانی از آنجا سر برآوردند.
 . 9عطاردی یکصد و هشتاد ت از شخصیتها را به عنوان صحابی امام معرفی میکند.
 .10در ای کتاب از  116نامه به افراد مشخص و  10نامه به افراد ناشناخته یاد شده کره نشراندهنرده
میزان تعامل آن یضره با دیگران در یز شبکه تشکیالتی است.
 .11برخی گفتهاند ای اقدام براساس سعایت عبداهلل ب محمد ،متولی جنگ و نماز مدینه (مفید:1۲1۲ ،
009/2؛ عبرسی )126/2 :1۲1۱ ،یا بریحه متصدی نماز در مکه و مدینه (مجلسی)209/۵0 :1060 ،
صوره گرفته است ،اما به نظر مری رسرد متوکرل بررای تحدیرد و تهدیرد امرام نیرازی بره نری
گزارشهایی نداشته است.
 . 12بد بودن محل اسکان امام ،بیشتر بر اساس نام محل (خان الصعالیز) و تحلیلها ابراز شده است؛
وگرنه ماندن امام در آنجا عومنی نبود و یضره اعتراضی نکرده است.
 . 13هر ند نحوه بیان داستان ،آدمی را در صحت روایت به تردید جدی میافکند ،به ویژه آنکه راوی
آن ،صقر ب ابیدلف فردی مجهول است.
 .14امام در نامه ای از شیعیان میخواهد تا از فارس ب یاتم کناره گرفته ،یتی از مجادله و گفتوگو
درباره او بپرهیزند ،ون مایه شر و دردسر خواهد بود (کشی .)۱06/2 :1۲0۲ ،ایشان برای کشنده او ،
بهشت را نوید داد (نز :.همو۱0۱/1۲0۲ ،؛ یلی.)0۱۱ :1۲1۱ ،

منابع

اب اثیر ،علی ب عبدالواید ( .)109۱الکامل فی التاریخ ،بیروه :دارالفکر للطبةعة و النشر التوزی  ،اپ
اول.
اب اثیر ،علی ب عبدالواید (بیتا) .اللباب فی تهذیب امنساب  ،دکتر ایسان عباس ،بیروه :دار صادر.
اب جوزی ،ابوالفرج عبدالریم ب علی ب محمد ( .)1۲12المنتظم فی تاریخ الملو و اممم ،تحقیرد
محمد عبدالقادر عطا و ،...بیروه :دارالکتب العلمیه.
اب شهرآشوب سروی ،محمد ب علی ( .)10۱6مناقب آل ابی عالب ،نجف اشرف :مطبعة الحیدریه.
اب صباغ مالکی ،علی ب ایمد ( .)1۲22الفصول المهمه ،تحقید سامی ال ریری ،قم :دار الحدیث للطباعة
و النشر ،اپ اول.
اب کثیر ،اسماعیل ( .)1۲0۱البدایة و النهایه  ،تحقید علی شیری ،بیروه :دار اییای التراث العربی ،اپ
اول.
ابی الفدای ،عمادالدی اسماعیل (بیتا) .المختصر فی اخبار البشر (تاریخ ابی الفدای) ،بیرروه :دارالمعرفة
للطبةعة و النشر و التوزی .
ایمد ،اب ینبل (بیتا) .مسند ایمد ،بیروه :دار صادر.
اربلی ،علی ب عیسی ( .)1۲0۵کشف ال مه فی معرفة امئمه  ،بیروه :دارامضوای ،اپ دوم.

اصفهانی ،ابوالفرج ( .)1۲0۵مقاتل الطالبیی  ،با مقدمره و اشرراف کراظم المظفرر ،قرم :منشروراه
الرضی.
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امی  ،سید محس ( .)1۲00اعیان الشیعه ،تحقید یس امی  ،بیروه :دارالتعارف.
باقالنی ،محمد ب عبیب ( .)1۲1۲تمهیرد اموائرل و تلخریص الردمیل ،بیرروه :موسسرة الکترب
الثقافه.
تقی زاده داوری ،محمود ( .)10۱۵تصویر امامان شیعه در دائرر المعرارف اسرالم ،قرم :انتشراراه
شیعه شناسی.
جعفریان ،رسول ( .)10۱1ییاه فکری سیاسی امامان شیعه ،تهرران :مرکرز راپ و نشرسرازمان
تبلی اه اسالمی.
یرانی ،ابومحمد یس ب علی ( .)1۲0۲تحف العقول ع آل الرسرول (ص) ،تحقیرد علری اکبرر
غفاری ،قم :مؤسسه نشر اسالمی.
یلی ،یس ب یوسف ب مطهر ( .)1۲1۱خالصرة امقروال فری معرفرة الرجرال (رجرال العالمره)،
تحقید جواد قیومی ،قم :موسسة النشر امسالمی
خطیب ب دادی ،ابوبکر ایمد ب علی ( .)1۲1۱تراریخ ب رداد او مدینره السرالم ،تحقرد مصرطفی
عبدالقادر عطا ،بیروه ،دارالکتب العلمیه ،اپ اول.
خویی ،سید ابوالقاسم ( .)1۲10معجم رجال الحدیث ،قم :منشوراه مدینة العلم ،اپ پنجم.
ههبی ،شم الدی محمد ب ایمد (1۲10الف) .تراریخ امسرالم و وفیراه المشراهیر و ابعرالم،
تحقید عمر عبدالسالم تدمری ،بیروه :دارالکتاب العربی ،دوم.
ههبی ،شم الدی محمد ب ایمد (1۲10ب) .سیر اعالم النبالی  ،تحقیرد شرعیب امرنرؤو  ،بیرروه:

موسسة الرساله ،اپ نهم.
رازی ،محمد ب عمر (بیتا) .التفسیر الکبیر ،بیروه :دار اییای التراث العربی.
رفیعی ،علی ( .)10۱0تحلیلی از تاریخ دوران دهمی خورشرید امامرت؛ امرام هرادی (ع) ،قرم :مرکرز
تحقیقاه اسالمی سپاه.
سبط ب جوزی ،یوسف ب یسامالدی (بیتا) .تذکر الخواص ،تهران :مکتبة نینوی.
سمعانی ،عبدالکریم ب محمد تمیمی ( .)1۲0۱امنساب ،تعلید عبداللّه عمر بارودی ،بیروه ،دارالجنان،
اول.
شریف قرشی ،باقر ( .)1۲0۱ییا اممام علی الهادی (ع) ،نجف اشرف :دارالکتاب امسالمی.
شیبی ،کامل مصطفی ( .)10۵9تشی و تصوف ،ترجمه علیرضا هکراوتی قراگوزلرو ،تهرران :انتشراراه
امیرکبیر.
صدوق ،محمد ب علی ب بابویه ( .)10۵۵اممالی ،تهران :اسالمیه ،اپ سوم.
صدوق ،محمد ب علی ب بابویه ( .)10۱9معانی امخبار  ،تصحی و تعلید علی اکبر غفاری ،قم :موسسه
نشر اسالمی.
صدوق ،محمد ب علی ب بابویه ( .)109۵کمال الدی و تمام النعمه  ،تحقید علی اکبر غفراری ،تهرران:
اسالمیه.
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صدوق ،محمد ب علی ب بابویه ( .)109۱التویید ،تحقید سرید هاشرم یسرینی تهرانری ،قرم :جامعره
مدرسی یوزه علمیه ،اپ اول.
صفدی ،صال الدی ایبز ( .)1۲20الوافی بالوفیاه ،تحقید ایمد ابرناؤو و ترکی مصطفی ،بیروه:
داراییای التراث.
عباعبایی ،سید محمدیسی ( .)1061شیعه در اسالم ،تهران :انتشاراه ناصر خسرو.
عبرسی ،ابوعلی فضل ب یس ( .)1۲1۱اعالم الوری باعالم الهدی ،قم :مؤسسه آلالبیت مییای التراث،
اپ اول.
عبری ،محمد ب جریر ( .)10۱۱تاریخ الطبری (تاریخ ابمم و الملو ) ،تحقید محمد بوالفضل ابراهیم،
بیروه :دار التراث.
عقوش ،محمد سهیل ( .)10۱0دولت عباسیان ،ترجمه یجت اللّه جرودکی ،قرم :انتشراراه یروزه و
دانشگاه.
عطاردی ،عزیزاللّه ( .)1۲10مسند اممام الهادی ،قم :انتشاراه امیر.
علی الص یر ،محمدیسی ( .)1۲29اممام علی الهادی  ،لبنان :موسسة البالغ للطباعة و النشر و التوزی .
حسن(بیتا).روضةالواعظین،قم:منشوراتالرضی .


ابوعلیمحمدبن
فتالنیشابوری،

قزوینی ،سید محمد و دیگران ( .)1۲2۲موسوعة اممام الهادی ،با نظاره سید محمد یسینی قزوینی و
دیگران ،قم :موسسه ولی عصر.
کشی ،محمد ب عمر ب عبدالعزیز ( .)1۲0۲رجال (اختیار معرفة الرجال)  ،تصحی و تعلید میرداماد استر
آبادی ،تحقید سید مهدی رجا یی ،قم :موسسه آل البیت امییای التراث.
کلینی ،محمد ب یعقوب ( .)1060الکافی  ،تحقید علی اکبر غفاری ،تهران :دارالکتب امسرالمیه ،راپ
پنجم.
مجلسی ،محمدباقر ( .)1۲00بحارامنوار الجامعة لدرر اخبار ائمة امعهار (ع) ،تحقید یحیری العابردی،
بیروه :موسسة الوفای ،اپ دوم.
مدرسی عباعبایی ،سید یسی ( .)10۱6مکتب در فرایند تکامل ،تهران :انتشاراه کویر.
مسعودی ،ابوالحس علی ب یسی ( .)106۵مروج الذهب ،ترجمه ابوالقاسم پاینرده ،تهرران :شررکت
انتشاراه علمی و فرهنگی.
مسعودی ،ابوالحس علی ب یسی ( .)1۲09مروج الذهب و معادن الجوهر ،تحقید اسعد داغرر ،قرم:
دارالهجر  ،اپ دوم.
مظفر ،محمدیسی ( .)106۱تاریخ شیعه ،ترجمه سید محمد باقر یجتی ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی
مفید ،ابوعبداللّه محمد ب محمد ب نعمان (1۲1۲ب) .امرشاد فی معرفة یجج اللّه علی العباد ،تحقیرد
موسسه آل البیت لتحقید التراث ،بیروه :دارالمفید.
مفید ،محمد ب محمد ب نعمان (1۲1۲الف) .امختصاص  ،تحقید علی اکبر غفاری و دیگران ،بیرروه:
دارالمفید للطباعة و النشر و التوزی  ،اپ دوم.
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نسایی ،ابوعبدالریم ایمد ب شعیب ( .)10۲۱سن نسایی  ،بیروه :دارالفکر للطباعة و النشر و التوزی ،
اپ اول.
یاقوه یموی ،ابوعبداللّه ( .)199۵معجم البلدان ،بیروه :دارصادر.
یعقوبی ،ایمد ب ابییعقوب (بیتا) .تاریخ الیعقوبی ،بیروه :دارصادر.

