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 چکیده

ل و اوایل عصر دوم عباسی که هریک ویژگـی با اواخر عصر اوّ ،دوران حیات امام هادي

و متوکل، منتصر، مستعین و معتـز در  ،زمان بود. معتصم و واثق در عصر نخستهم ،خاصی دارند

بنا به تناسـب و  ،هاي هریک از آنانعصر دوم عباسی از خلفاي معاصر آن حضرت بودند. سیاست

نگریستند و از جایگاه وي آنان به حضرت به دیده دشمن می همه البته ؛اقتضائات زمان متغیر بود

آن  در برابـرگیرانه متوکـل هراس داشتند. با توجه به شهادت امام در عصر معتز و سیاست سخت

در قبـال امـام چـه رفتـاري در پـیش  ،رسد که خلفاي قبل از آن دونظر میه امام، این پرسش ب

ناشـی  ،هایی داشته است؟ علل تنوع برخـوردر تشابه و تفاوتگرفته بودند؟ آیا رفتار آنان با یکدیگ

  از چه بوده است؟ 

بـه ایـن نتیجـه دسـت  ،تحلیلی و پس از بررسی تطبیقی ـ با روش توصیفی ،پژوهش حاضر

 ،اما متوکل و معتـز ؛هاي کلی عباسیان وجود نداشته استاي میان سیاستیافت که تفاوت عمده

معتـز بـه شـهادت آن  ،و در نهایت ندتر عمل کردگیرانهسخت يامام هاد در برابربه دلایلی 

  حضرت دست یازید. 

  يکلید گانواژ

  .، معتصم، واثق، متوکل، معتز، بررسی تطبیقی، رفتار خلفاي عباسیامام هادي
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  مقدمه

در روز پنجشـنبه پـانزدهم  ،الرضـاملقب به هادي، نقی و ابن ،محمدبنعلی ،ابوالحسن الثالث

(نزدیک مدینه) از سوسن یا سمانه مغربیه متولد شد و در » صُریا«هجري در 212سال  هالحجذي

هجري در سامرّا به دستور معتزش عباسی مسموم شد و بـه 254سوم ماه رجب سال  ،روز دوشنبه

 ،به خاك سپرده شد. مدت عمـر آن حضـرت ،که در آن اقامت داشت ايشهادت رسید و در خانه

و  ،در مدینـه سال بود. بخشی از دوران امامت حضرت هـادي 34 ،سال و مدت امامتش 42

    1بخشی دیگر در پایتخت جدید عباسیان در سامرّا سپري شد.

و ورود آن به عصر دیگر که  2ل خلافت عباسیبا اواخر عصر اوّ ،دوران حیات امام هادي

به عصر ضعف و  ،رهبود. این دو ، مصادفشودیاد می 3»عصر تسلط ترکان و عصر دوم« از آن به

 ق) و واثـق227ـ218(حک:  به ترتیب معتصم ،شود. در این دو دورهانحطاط عباسیان شناخته می

به خلافت رسـیدند.  ،و متوکل، مستعین و معتز در عصر دوم ،ق) در عصر نخست232ـ227 (حک:

 بـه ،همه آنانکه  در حالی ؛متغیر بود ،بنا به تناسب و اقتضائات زمان ،هاي هریک از آنهاسیاست

به صـورت  ،نگریستند و از جایگاه وي هراس داشتند. در این مقالهآن حضرت به دیده دشمن می

گیـرد. دربـاره آن مـورد بررسـی قـرار می رفتار خلفاي عباسی معاصر با امام هادي ،تطبیقی

رفتـار تفکیک بـه نـوع اما به ؛در آثار فراوانی اشاراتی صورت گرفته ،حضرت و خلفاي معاصر وي

اي با این عنـوان نـدارد. این موضوع پیشینه ،روازاین خلفا با آن حضرت کمتر پرداخته شده است.

 ر نماید. بخشی از خلأ در این باره را پُ ،این مقاله که امید است

  رفتار معتصم با امام هادي

ه ق)، دوران کودکی و نوجوانى خـود را در مدینـ227ـ218( در خلافت معتصم امام هادى

در ابتـداي  خلیفه عباسی معاصر آن حضرت است. امـام هـاديکرد. وي نخستینسپري مى

                                              
: (ر.كانـد. هجري ثبت کرده214و یا  212رجب و سال آن را نیز  23و  3ذیحجه،  27روز تولد امام را به اختلاف  .1

؛ بـاقر شـریف قرشـی، تحلیلـی از 482ــ481مقدسی، بازپژوهشی تاریخ ولادت و شـهادت معصـومان، ص یدالله 

   )23ـ22، ص گانی امام هاديزند
هایی همچون یکپارچگی و تمرکـز و اقتـدار ویژگی ها ومشخصه ،به طول انجامید 234تا  132این عصر که از سال  .2

 کند. خلفا دارد که آن را از عصر بعدي متمایز می
از آن بـه  ،ستگاه خلافتد که به دلیل تسلط ترکان بر دکشیق طول  334تا  234این عصر به مدت یک قرن از سال  .3

 شود. هم یاد می »عصر سلطه ترکان«
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سالگی 15و تا حدود  1زمان با شهادت پدربزرگوارشان، شش سال وپنج ماه داشتحکومت او و هم

دسـتگاه خلافـت آبسـتن حـوادثی بـود و  ،همان قاتل پدرش بـود. در ایـن زمـان ،معاصر معتصم

رو که این آنها و نیز ازاین سببوجود آورده بود که شاید به ه ی را براي آن بهاي بزرگمشغولیدل

 دیـد بـا فرزنـدش امـام هـاديصـلاح نمی 2،را به شهادت رسانده بـود خلیفه امام جواد

شدت تحت نظر قـرار هرچند گفته شده این خلیفه امام را در مدینه به ؛تر برخورد کندگیرانهسخت

معتصم، فـردى بـه نـام  ،کرد. بنا به نقلیوآمد مردم با آن حضرت جلوگیرى میداده بود و از رفت

عنوان معلم براى مراقبت از حضرت در محلـى بـه به ،بود بیتجنیدي را که از دشمنان اهل

وظیفه او این بوده است که مانع ارتباط امام با شیعیان  ،رسدنظر میه ب 3گمارده بود.» بصریا«نام 

در زمان او به حضـرت آسـیبی  ،ه با وجود حساسیت این خلیفه به امام هاديشود. نتیجه آنک

تـرین امـا مهـم ؛بـه نسـبت خلفـاي بعـدي، تفـاوت داشـت ،نرسید و رفتار معتصم با آن حضرت

  توان چنین بیان کرد: تسلط تدریجی ترکان بر دستگاه خلافت. هاي معتصم را میمشغولیدل

کرد خلفاي قبل از خود در برخورد با عنصر عـرب و ایرانـی دید با توجه به علممعتصم که می

توان تکیه و اعتمـاد کـرد، گروهـی از اند و به ایشان نمیموجب رنجش خاطر آنان را فراهم کرده

بـه بغـداد آورد و ضـمن دادن  از مـاوراءالنهر (فـرارود)، ترکان را که در تعدادشان اختلـاف اسـت

دربار عباسی به کار گرفت. البته گفته شده ترك بودن مـادر هایی آنان را براي حفاظت از آموزش

از پیامدهاي حضور ترکان در بغداد، نارضـایتی اهـل  4تأثیر نبوده است.معتصم هم در این باره بی

هـایی شـد و بـا گسـتردگی دامنـه وارد بود کـه موجـب هنجارشـکنیتازه این شهر از این عنصرِ

زمـان ایـن رویـداد را  5و انتقال پایتخـت بـه سـامرّا شـد. اعتراضات، معتصم ناچار به ترك بغداد

  اند. دانسته قمرى و پس از شهادت امام جواد221و یا  220سال

داشـت. وي را از دیگـر امـور بـاز می ،مشغولی در آغاز خلافت معتصمچنین دل ،طبیعی است

او شورش  ضدّ ،ان سهلدار خاندزمان با به قدرت رسیدن معتصم، ایرانیان طرفافزون بر آنکه هم

                                              
 .232ص ،3،جۀاربلی، کشف الغم. 1
ــافى، ج 90، ص 6. طوســی، تهــذیب الأحکــام، ج 2 ــی، ک ــات الوصــیه، ص 492، ص 1؛ کلین ؛ 192؛ مســعودى، اثب

 ۀشم بحرانـى، مدینـ؛ سیدها 395، ص ۀ؛ طبرى امامى، دلائل الإمام117عبدالوهاب، عیون المعجزات، ص بنحسین

 .406، ص 7المعاجز، ج 
  .245ص ۀ،اثبات الوصی ،. مسعودي3
 .259ص، ؛ سیوطی،تاریخ الخلفاء466ص ،2ج ؛ مسعودي، مروج الذهب،443-4ص الاخبار الطوال، . دینوري،4
 .468-9ص ،2ج العبر، ابن خلدون، ؛259ص ،تاریخ الخلفاء ؛ سیوطی،466،ص2ج مروج الذهب، مسعودي،. 5
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له خلق ئمس 1پسر مأمون که از زن ایرانی بود، حمایت کردند. ،کردند و از به قدرت رسیدن عباس

داشـتن گـرایش اعتزالـی،  دلیـلزیـرا وي بـه  ؛مشغولی براي معتصم شده بودقرآن نیز نوعی دل

از جمله کسانى بود  ،حنبلبننمود. احمدکسانى را که مخالف عقیده خلق قرآن بودند، مجازات مى

افزون بر  ،موضوع خلق قرآن 2ق مجازات گردید.219 در سال ،که به دلیل مخالفت با عقاید خلیفه

 آمـد. وجوده یک بدعت میان مسلمانان ب سر که بر آنکه قربانیان بسیاري داشت، کشمکشی بود

 حدوث آن را ن و،مسئله خلق قرآعباسیان براي ازبین بردن مخالفان خود و سرگرم ساختن مردم

 سـر بر ،زمانی دیگر و قدیم بودن قرآن جان باختند ه جهتو سالیان دراز گروهی ب مطرح کردند

پرداخت این مسئله به تفتیش عقاید مردم می بارهعباسی درمعتصم  3شدند.حادث بودن آن کشته 

 سبب، همینه ب دانشمندان را بسیاري از تعداد شدند. اوو مردم رنج و مشقت بسیاري متحمل می

شیعیان را از فرو رفتن در این فتنه عباسی برحذر  ،بینشی خدایی با به قتل رساند. امام هادي

 5اي که به یکی از شیعیان بغداد نوشـت، ممنـوع کـرد.در نامه و ایجاباً بحث آن را سلباً و 4داشت

کـرد؛ پنجه نرم مـىو  با مخالفان عباسى دست افزون بر مشکلات پدیدآمده توسط ترکان، معتصم

هایى در بصره، کوفه و دیگر شهرها رخ داد که که خلیفـه بـه سـرکوب ها و شورشکه قیامچنان

مشغولی بزرگی را بـراي از آ ن جمله است قیام بابک خرمدین در آذربایجان که دل ؛آنها پرداخت

 6ی آن شـد.وجود آورد و بخشی از انرژي عباسیان صـرف سـرکوبه معتصم و پیش از او مأمون ب

همدان، اصـفهان و برخـی نقـاط  :مانند ،تر با موفقیت بسیارى در منطقه جبالپیش ،دعوت بابک

 ،رو شده بود و نیروهاي اعزامـی مـأمونخراسان روبه و طبرستان، ارمنستان همچون:دیگر ایران 

قمـرى بـراي دفـع خطـر بابـک، 220در سـال  معتصـم 7کرات متحمل شکست شـده بودنـد.به

کاووس معروف افشین را که امیر منطقه جبال و از فرماندهان برجسته بود، مأمور نبرد بـا نبحیدر

بابک کرد و او توانست با اقداماتی این دشمن خطرناك دستگاه خلافت را شکست دهد. بابک بـه 

                                              
 .466ص ،2ج مسعودي،مروج الذهب، .1
 .465ص ،همان. 2
 .86، ص2، جۀ، طبقات الحنابلیعلیبیاابن . 3
 .259؛ سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص224صدوق، التوحید، ص . 4
 .341-339صدوق، التوحید، ص. 5
 .610. ابن ندیم، الفهرست، ص 6
 .471و  373، ص 6؛ طبري، تاریخ طبرى، ج 315ص  ،4مسعودي، مروج الذهب، ج  .7



 

   51بررسی تطبیقی رفتار خلفاي عباسی با امام هادي

  

معتصـم در  ،همچنـین 1به دار آویخته شـدند. ،پس از دستگیري در سامرّا ،برادرش عبدالله همراه

که چهل هزار نفر در مرو با رهبر این قیـام  2قاسم زیدي مواجه شدبنبا قیام محمد ،خلافتش آغاز

ق در طالقان انجام شد و بسـیارى از اهـل خراسـان 219بیعت کرده بودند. حرکت محمد در سال 

 دهى مناسبی برخور دار نبود، براي خلیفه خطردور او جمع شدند. این قیام به دلیل آنکه از سازمان

 3طاهر، امیر خراسان، موفق به دستگیري محمد شد.بنجدى ایجاد نکرد و عبدالله

   رفتار واثق با امام هادي

 15که از  ) با امام هاديق232ـ227منابع درباره رفتار واثق در مدت حکومت کوتاهش (

از بررسی رفتـار  اند؛ با وجود این،عصر بود، اطلاع چندانی ارائه نکردهسالگی با این خلیفه هم20تا 

، آن حضـرت و هـاتوان دریافت کـه در خلافـت آنمی با امام هادي ،معتصم ،واثق و سلف او

اخبـار، فـدك همچنـان در زمـان  بعضی بر کردند و حتی بنافشار کمتري را تحمل می ،شیعیانش

ق بـا بنا به نوشته ابوالفرج اصفهانی، رفتار واثـ 4قرار داشت. آنان در دست ذریه حضرت زهرا

طالب در زمان او در سامرّا جمع گروهی از علویان و آل ابی ،علویان سخت نبود و به همین جهت

  5شدند و تا حدودي در رفاه بوند.

ایـن مطلـب باشـد کـه آن  ،شاید از علل کاهش فشار دستگاه خلافت بـر امـام هـادي 

ر اقصی نقاط ارتباطش حضرت، با احتیاط و حساسیت خاصی با شیعیان از طریق دستگاه وکالت، د

نشینِ عراق، ایران و مصر براى دهد که افرادي از شهرهاى شیعهن نشان مىیکرد. قرارا حفظ می

زائران شیعی حـرم نبـوي و  نیز احتمالاً 6شتافتند.استفاده از محضر آن حضرت به سوى مدینه مى

و فرزنـدش  ان امام هاديالبته زم ؛الله الحرام در ضمن سفر با امام ارتباط داشتندحجاج بیت

  7، دوران کاهش ارتباط مستقیم با شیعیان بود.امام حسن عسکري

                                              
و  136، دولت عباسـیان، ص طقوش ؛ محمدسهیل601و  600بلاذرى، فتوح البلدان، ترجمه دکتر محمد توکل، ص . 1

146.  
  .118شهرستانى، ملل و النحل، ص . 2
  .469ابوالفرج اصفهانى، مقاتل الطالبیین، ص . 3
  .55، ص2ج ۀ،کشف الغم ،اربلی ؛418، ص18ج ،تاریخ الاسلام ،. ذهبی4
  .593ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص  .5
 )45(مسند الامام الهادي، ص. رسیداز قم اموال و اخباري توسط یاران امام می ،به عنوان نمونه .6
 .344، ص 51ج ؛ همان،333، ص 50، جالأنوار : مجلسی، بحارر.ك. 7
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هایی را که در عصر خلفاي قبل از او وجود قابل یادآوري است که هرچند واثق عباسی بحران

جامعـه از مشـکلات  ،هـایی داشـت و در زمـان اومشـغولیداشت، کمتر شاهد بود، اما وي نیز دل

تـوان بخـش از آن را از آن جملـه بـود کـه می ،برد. شکاف عمیق فاصله طبقاتییدیگري رنج م

 1ویـژه امـوال ترکـان رده بالـا دانسـت.هب ،منصبانناشی از تاراج و مصادره اموال برخی از صاحب

و  2هاي تجزیه قلمروي خلافت شـدکه از زمینه »سلطانی« مندي آنان از مقاماقتدار ترکان و بهره

از جمله  3،مسئله حدوث و یا قِدم قرآن که موجب شکنجه و زندانی شدن بسیاري شد نیز استمرار

  هاي عصر معتصم بود.بحران

در دوران واثـق، نبایـد  راحتی نسبی امام هادي با وجودآید که شده برمیانجام از بررسیِ

روى دنبالـه ،آن را حمل بر عدم اعمال فشار بر امام تلقی کرد؛ زیرا خلفاى معاصر امام هادي

 ـ دنمـواي که مصالح دستگاه خلافت اقتضـا مـیجز در برهه ـ سیاست مأمون بودند و با علویان

  کردند. گیرى مىسخت

  رفتار متوکل عباسی با امام هادي

معاصـر بـود و مـدت  با امام هـادي ،دیگر خلفاي عباسی ) بیش ازق247ـ232( متوکل

در مدینـه سـاکن  ،حضرت تا زمان خلافـت متوکـل سال طول کشید. آن 15قریب به  ،حکومتش

. هنگـامى اشتغال داشتبودند و به زندگى عادي خود و رسیدگى به امور شیعیان و راهنمایى آنان 

آن حضـرت را بـه  ،روازاین .که متوکل به خلافت رسید، از جانب آن حضرت احساس نگرانى کرد

محمد بنمرّا را سعایت بریحه عباسی و عبداللّهعلت سفر امام به سا ،بغداد احضار کرد. برخی منابع

زیرا اینان ارتباط  ؛انددانسته هاشمی امام جماعت و سرپرست امور نظامى مدینه از امام هادى

 ـ مردم با آن حضرت و رسیدن هدایا و اموالى قابل توجه از اقصی نقاط جهان اسلام نزد امـام را

عبـاس سبى براى خرید سلاح و قیام بر ضد حکومت بنىتوانست زمینه منامى ایشانگمان که به 

                                              
وهب بنحسـن از از احمدبن اسرائیل هشتاد هزار دینار، وهب (دبیر ایتاخ) چهارصد هزار دینار،بنکه از سلیمانچنان. 1

رباح و دبیران او صدهزاردینار، از ابوالوزیر صد و چهـل هـزار دینـار، از احمـدبن بنابراهیم از چهارده هزار دینار،

ن ؛ ابـ491ص، 2(ابن خلدون، العبر، ج. الخصیب و دبیرانش هزارهزار دینار و از نجاح شصت هزار دینار گرفته شد

 )79ص ،6اثیر، الکامل فی التاریخ، ج
    .410 ص سیوطی، تاریخ الخلفاء، .2
 .510، ص 2تاریخ یعقوبی، جیعقوبی،  .3
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را به سـامرّا احضـار  این خلیفه امام هادي ،روازاین 1به متوکل گزارش کردند. ـبه شمار رود 

هـاى پنهـان کـارگزاران عوامل متوکل رابط بـین فعالیت که در گزارش دیگري آمده است 2کرد.

متوکل سیاست مأمون را  ،بنابراین .را کشف کردند امامیه در بغداد، مدائن، کوفه و امام هادى

  پیش گرفت و امام را به سامرّا فرا خواند. 

کـه بـراي چنـان ؛متوکل از همان آغاز ورود امام به عراق، تلاش کرد تا از شأن امـام بکاهـد

 »خـان الصـعالیک« حضرت را در تا جایگاه آن حضرت در نظر عامه مردم، دستور داد کاستن از

کردنـد. بـراي شـیعیان آنجا زنـدگی می سرایی پست و مکانی که گدایان درکاروان ؛دهنداسکان 

هرچند حضـرت بـا نشـان دادن  ؛بار بودبسیار متأثرکننده و محنت ،این مکان پست دیدن امام در

نمـود و دلـداري آن حضور داشت، دوسـتان و شـیعیان را آرام می کرامت و حقیقت مکانی که در

 3.دادمی

سختی زیر نظرداشـت و بـه هـر در سامرّا، متوکل آن حضرت را به تقرار امام هاديبا اس

ناگاه خانه امام را تفتـیش مأموران حکومتی بارها به .دادکرد و آزار میاي ایشان را احضار میبهانه

منزل که وقتی به متوکل خبر دادند که در چنان ؛اي براي آزار ایشان بیابندکردند تا شاید بهانهمی

هاي زیـادي وجـود دارد، متوکـل گروهـی هاي بسـیاري از مـردم و سـلاحنامـه امام هادي

آن حضرت فرستاد. آنان وقتی وارد خانه امام شدند، حضرت را  ويتبار خود را به سازسربازان ترك

 اي از پشم بر تن داشته و مشغول تلاوت آیاتی ازدیدند که روي حصیر به سمت قبله نشسته، جبه

. سربازان حضرت را با همین حالـت دسـتگیر استوعید الهی  که متضمن وعده و بود رآن کریمق

جـز یـک شمشـیر  ،مطابق نقلی دیگـر، در سـکونتگاه امـام 4کرده و به نزد متوکل عباسی بردند.

حضرت کرده بود و مُهر مادرش روي آن بـود،  متوکل نذر شده و یک کیسه اشرفی که مادرغلاف

  5پیدا نشد.

                                              
  .45ص ،مسند الامام الهادي ،عطاردي ؛209، ص50ج ،نوارأبحار ال ،مجلسی ؛233ص ۀ،اثبات الوصی ،. مسعودي1
 .401، ص 4؛المناقب، ج 173ص، 3ج ۀ،کشف الغم ،؛ اربلی163ص  ،9ج  . طبري، تاریخ طبري،2
، روضـۀ الـواعظین؛ 365-6، صاعلام الـوري؛ طبرسی، 463، ص3، جکافی؛ کلینی، 438-9، ص2، جالإرشادمفید، . 3

 .553، ص1ج
؛ ابـن کثیـر، 362، صاعلـام الـوري؛ طبرسـی، 502، ص2، جمروج الذهب؛ مسعودي، 499، ص3، جالکافیکلینی، . 4

 .20-19، ص11، جۀوالنهای ۀالبدای
ابـن صـباغ مـالکی،  ؛362؛طبرسی، اعلـام الـوري، ص 469، ص3؛ کلینی، کافی، ج426-7، ص2رشاد، جإمفید، ال. 5

 .237، ص3، جۀ؛ اربلی، کشف الغم1072-1068، ص2، جۀالفصول المهم
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هـاي بل یادآوري است که در زمان متوکل عباسی، تشیع گسترش پیدا کـرده بـود و کانونقا

مطـرح بودنـد.  به لحاظ مالی و نفوذ اجتماعی شیعیان در ارتباط بودند و شیعی با امام هادي

موجب هراس متوکل شد و حساسیت او را به آن حضرت دوچندان کرد. متوکل براي  ،این عوامل

به  ؛کردتضعیف ایشان، تدابیر امنیتی شدیدي را اعمال می به نیتقیام علویان و  در امان ماندن از

ها بـراي شـیعیان و علویـان آورترین دورهترین و رنجیکی از مخوف ،اي که دوران خلافت اوگونه

از  ،بود و گوى سبقت را در خشونت و اجحاف بـه آنـان بیتنماد دشمنى با اهل ،بود. متوکل

مردم را بر پیروى از  ،ها و رؤیاهاى ساختگىوي با نقل خواب 1عباس ربوده بود.بنىتمامى خلفاى 

 بیـتخواست مردم را از اهلکرد و مىامام شافعى که در زمان او در گذشته بود، تشویق مى

 در مقابلجامعه  هاي دولت عباسی، ایجاد نفرت درسیاست یکی از ،در این دوره ،باز دارد. بنابراین

  2آنها را نابود سازد. بود تا نعلویا

تـوان بـه اعتقـاد آنـان می ،و شیعیان از اسباب سرکوبی و خشونت متوکل به امام هادي

عباسی، دشمنی برخی از مشاوران و نزدیکان متوکل با شیعیان مانند  بودن خلفايمبنی بر غاصب 

سـنّت، اشـاره حمایت از اهلتعصب مذهبی متوکل در  ،و در کنار اینها 3خاقان،بنوزیرش عبیدالله

هـاى اقتصـادي و سیاسـى هاى خاصى را براي نابودى بنیـاناین خلیفه روش ،کرد. در این راستا

ساختن تفتیش عقایـد مـذهبى (المحنـه) و ترغیـب بـه پـذیرش شیعه و معتزله اتخاذ کرد. ممنوع

 هـاى افراطـى ضـدّخاقان وزیر که گرایششیعى، روى کار آوردن کسانى مانند ابن شعارهاى ضدّ

از  5علوى داشتند، از افرادى که بینش ضدّ ،»شاکریه«موسوم به  ،و ایجاد ارتشى نو 4شیعى داشتند

هـاى خواست با این اقدامات بـه فعالیتجمله اقدامات او براي رسیدن به اهدافش بود. متوکل مى

کینه خاصـی بـا  دشمنی و ویژه امامیه خاتمه بخشد. متوکل کهیافته زیرزمینى علویان، بهسازمان

 را در کرد قبه ضـریح امـام حسـین به دیریج امرق 237سال  در 6،داشت خاندان پیامبر

و با زمـین یکسـان کند خراب  ،که در اطرافش ساخته بودند را هاي بسیاريو همچنین خانه کربلا

                                              
  . 395ص ،مقاتل الطالبیین ،. ابوالفرج اصفهانی1
 .566 همان، ص. 2
  .321، ص2ج ،رشادإال ،مفید .3
، مقاتـل الطـالبیین ،ابـوالفرج اصـفهانی ؛498، ص1ج ،الکـافی ،کلینی ؛1373، ص3ج، یخ الأمم والملوكتار ،. طبري4

 .  395ص
 .82ص ،تاریخ سیاسى غیبت امام دوازدهم ،. جاسم محمدحسین5
 .496، ص2، جمروج الذهبمسعودي، . 6



 

   55بررسی تطبیقی رفتار خلفاي عباسی با امام هادي

  

شـخم و زراعـت  زمین قبر مطهر را ه،حرم امام بست روي به را دستور داد که آب . همچنین،سازد

، او حتی براي کسی که قبر را ویـران کنـد 1اسم و رسم مزار فراموش شود. ،طور کلیه تا ب ؛کنند

وي به اخراج شـیعیان از دسـتگاه ادارى پرداخـت؛ امـا موفـق نشـد  ،همچنین 2جایزه تعیین کرد.

د اسلاف و شیعیان را خاتمه دهد. آن حضرت همانن هاى پنهانى و مناسبات امام هاديفعالیت

هاى مذهبى را از وکلاى داد و خمس و سایر مالیاترا در نهان ادامه مى یشصالح خود، ارتباط خو

  3کرد.دریافت مى ،خود در برخی شهرها مانند قم و مناطق اطراف آن

گـویی و بغـض و کینـه بـه امـام که بـه دشـنام اطراف او قرار داشتند گفته شده ندیمانی در

ابن اترجه. اینـان  و فرج رخجیجهم شامی شاعر، عمربنبنعلی :ز قبیلا ؛مشهور بودند علی

 خود از گفتند علویان رادادند و به متوکل میذهنیت متوکل را به علویان در جهت منفی تغییر می

یـک  ،جنـوبابیبنمروان 4پـیش بگیـرد. و رفتار بدي با آنـان در آنها اعراض کند از ،ساخته دور

، افزون بـر دسـتیابی بـه بیتزدور متوکل است که به سبب نکوهش اهلنمونه از شاعران م

اینکـه خـودش بـه امـام  علـاوه بـر متوکـل 5.امارت یمامه و بحرین، صاحب ثروت بسیاري شـد

 ،هاي عـیشداشت که در بزمگفت، مرد مقلدي را موظف میآشکارا توهین و ناسزا می علی

جمعـی صـورت دسـتهه علویان بـ ،در زمان او 6بخنداند.تقلید آن حضرت را انجام دهد و خلیفه را 

تـوان می ،شدند. از میـان ایـن زنـدانیان علـويکشیده می ها به بندشدند و در زندانبازداشت می

که متوکل او را در سامرّا زنـدانی  نام برد ،باشدمی که از نوادگان امام حسن را صالحمحمدبن

الحسین نیز از دیگر علویانی بود کـه حـبس بنعلیبنعمربنعلیبنجعفرمحمدبنمحمدبن 7.دنمو

شـهرها و روسـتاهاي  صورت ناشـناس دره از ترس حکومت عباسی ب ،اي از علویانعده 8.گردید

حسـین بنعلیزیدبنبنعیسیجمله به احمدبن که از زیستندشدند و در خفا میمختلف پراکنده می

حـال  در . ويتـوان اشـاره کـردمی ،خاندان خـود بـود درمورد احترام  یعالم که سیدي فاضل و

                                              
 .347، ص10، جۀوالنهای ۀ؛ ابن اثیر، البدای735، ص1، جامالیشیخ طوسی، . 1
 .567؛ ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص542، ص2الذهب، ج سعودي، مروجم. 2
 .185، ص50ج ،الأنوار بحار ،. مجلسی3
 .109، ص6ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج؛ 478ص  ،، مقاتل الطالبیینابو الفرج اصفهانی. 4
 .101، ص7؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج230-1، ص9طبري، تاریخ الطبري، ج. 5
 .109، ص6ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج 6
 .569ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص. 7
 .587-8 همان، ص. 8
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از تـرس  ،از بزرگـان علـوي ،موسـی الحسـنبنعبدالله ،در بصره وفات نمـود. همچنـین ،استتار

  1عباسیان مخفی شد و در زمان متوکل وفات نمود.

 ) از صـدقات حضـرت علـیةسویقۀ الثائر( یکی دیگر از اقدامات متوکل، تخریب سویقه

 بنحســن بنو همــواره از مراکــز ســکونت آل حســن 2غــرب مدینــه قــرار داشــت بــود کــه در

  شد. شمرده می طالبابیبنعلی

او قیـام کـرد و  حسن از آنجا بـر ضـدّبنعبداللهبنموسىبنصالحبندر زمان متوکل که محمد

قه فرستاد و صالح به سویبنمتوکل شخصى را به نام ابوالساج با لشکرى زیاد براى سرکوبى محمد

اي از ساکنان آنجا را کشت و سویقه را یکسره ویران کرد و عده نمود،پس از آنکه وى را دستگیر 

چنـین  3دیگر سویقه آبـاد نشـد. ،هاى آنجا را برید و از آن پسد و نخلهنموبند  عده دیگري را در

قدري که مردم ه ب ؛از این راه و رسم متوکل سخت آزرده شوند رفتارهایی، سبب شد که مسلمانان

کـه هجـو چنـان ؛نوشتندبغداد بر دیوارهاي این شهر درباره متوکل دشنام و مطالب انتقادآمیز می

 4ساختند.دعبل خزاعی و دیگران را بر روي دیوار منعکس می

و صبر آن حضرت در برابـر شـکنجه و  هاي متوکل به امام هاديگیريافزون بر سخت

واهان آن حضرت نیز مورد تعقیب و آزار و اذیت قرار گرفتنـد و حتـی آزار متوکل، شیعیان و هواخ

، بازداشت شد و مدت جعفر از وکلاي آن حضرتبنکه علیچنان ؛برخی جان خود را از دست دادند

و بـه عـراق آورده شـد و مـدت  فرج در مصر دسـتگیربنمحمد ،همچنین 5طولانی در زندان بود.

افـزون  7از دیگر وکیلان امام نیز تحت تعقیب قرار گرفت. ،نوحبنایوب 6.هشت سال در زندان بود

نیز تـاوان  بیتمحبان اهل عضی، ببر شکنجه و جان باختن برخی از وکلاي امام هادي

مشهور به ابـن سـکیت، از  ،اسحاقبنکه یعقوبچنان ؛گویی متحمل شدندحق جهتسختی را به 

                                              
 .604و ص 589، صهمان. 1
کیلـومتري مدینـه داراي  50در  . این محل،شدالطالبیین نیز خوانده می ۀالهاشمیین و سویق ۀنام سویقه ب ،. سویقه قدیم2
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 وي حسـنین زیرا 2؛به شهادت رسید وسیله متوکل به 1،دانشمندان شیعی و اصالتاً خوزستانی

برتر دانسته  ،آنان را به عهده داشت تربیترا بر فرزندان متوکل که  خادم امام علی ،و یا قنبر

  3بود.

کسی کمکی به شـیعیان  مردم مدینه از معاشرت با علویان منع شدند و اگر ،به دستور متوکل

 که فلان شخص به امام هادي به خلیفه خبرمی رسیدو اگر  شدسختی عقوبت میبه ،کردمی

  4.رسانیداموال او را مصادره، و آن شخص را به هلاکت می ،مند استهعلاق

اي کـه گونـهه بـ ؛بسیار بحرانی بـود ،وضع زندگی و اقتصاد شیعیان در زمان امام هادي

 کهنـه داشـتند یک چادر ،شاناي از ایساتر نداشتند و عده ،حجاز بودند اند زنان علوي که درگفته

 چنـین فضـايوجـود  5خواندند.نماز می ،نوبتگرداندند و بهآن را میان خود می ،اوقات نماز که در

و از خداوند هلاکت  کند وجب شد تا امام با خواندن دعایی، متوکل را نفرینم آوري،سخت و خفان

 از شـهرت یافـت و »ظـالم دعـاي مظلـوم بـر« او را خواستار شود. دعایی شـریف کـه بـه نـام

  :دعاي حضرت چنین است اي ازرود. گزیدهمی شماره ب بیتهاي ارزنده اهلگنجینه

اي ندارم، تمام درها جز در رحمت تـو بسـته شـد، مـن نیـز صبرم اندك شد، چاره !دایاخ«... 

مشـکل مـن  گشايدانم تنها تو گرهافتاده و ناتوان به سویت روي آوردم و می ،فروتن، سرافکنده

و در  ،سـحر نـابود کـنرا درشبی بی) متوکل( او !پروردگارا... دست توسته هستی و رهایی من ب

 بـا و فرو کوب، را و با انتقام شدیدت او ،و با نکبتی پایدار تباه ساز ،ساعتی بهبودناپذیر هلاك نما

  6». برابر آن همه ذلیل هستند، او را از من بازدار... قدرتی که در

شویم کـه چگونـه یابیم و متوجه میدرمی شدت رنج و محنت حضرت را ،تأمل در این دعا با

 ،خصوص امام هاديهب ،علویان تمام امکانات خود را بر ضدّ س آنها متوکل،أر عباسیان و در

موضـع  ،نتیجـه آنکـه متوکـل بـه دلـایلی سخت بسیج کردند و حضرت را در تنگنا قـرار دادنـد.

  از آن جمله: ؛در پیش گرفت برابر امام هادي اي را درخصمانه

   ؛شیعه وي آنان بر ضدّو تحریک این خلیفه از س حدیثاهلجریان گرایش کلامی متوکل به ـ 
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  .نگرانی متوکل از جایگاه اجتماعی خود و هراس وي از ارتباط عاطفی مردم با امامان شیعهـ 

یشان را قطع هاي پیوند میان او شیعیان، رشته کرد تا با آزار امام هاديمتوکل تلاش می

 بـرايهاي هولنـاك گیري شدید و مجازاتو سخت امام حسینمرقد تخریب  ،کند. بنابراین

متوکل در سـامرّا، کنتـرل و  ،توان در این راستا توجیه کرد. همچنینرا می 1زائران قبر آن حضرت

نظارت شدیدى بر امام و رابطه وى با شیعیانش داشت و سعى او این بود که از شـکوه و عظمـت 

امام در نظر مردم بکاهد. به گفته طبرسى، متوکل سخت در تلاش بود تا شخصـیت امـام را نـزد 

را بتـوان جریـان  از عوامل عصبانیت دستگاه خلافت از امام هـادي شاید 2مردم پایین بیاورد.

ایـن بـاره بـه  اکثم دربنکه یحییچنان ؛برابر آن و عالمان وابسته دانست مناظرات علمی امام در

بـدان  !اي متوکل من رغبتی به مناظره با علی الهادي ندارم.« :گفتکرد و میمتوکل گوشزد می

  3»گردد.اظرات، باعث تقویت رافضیان میمن جواب علی الهادي در

تصمیم به قتل آن  ،روازاین .آن حضرت توفیق نیافته بود گویا متوکل که در اقداماتش بر ضدّ

کـار به امام هادي ،حضرت گرفت و تلاش فراوانی در به شهادت رساندن پیشواي دهم شیعه

البته بـه  ـ ق247کان او را در سال اش، ترساختن نقشهزیرا پیش از عملی 4؛اما موفق نشد ؛گرفت

خاقان و نـدیمان بناند چون متوکل و فتحاي گفتهعده 5به قتل رساندند. ـ تحریک پسرش منتصر

شدند، منتصـر او جسارت و اهانت زیادي را مرتکب می و فاطمه مورد امام علی وي در

 6را به قتل رساند.

  ق) با امام هادي248ـ247( رفتار منتصر

 7،اندتل متوکل، مدت کوتاهى فرزندش منتصر که خلافت وي را بیش از شش ماه ندانستهبا ق

کرد و فرصتی تازه بـراي  اوضاع تغییر ،اى کرد. در مدت حکومت این خلیفهبا شیعه رفتار شایسته

زیرا این خلیفه دستور داد تا بـه خانـدان ابوطالـب متعـرض  ؛فراهم شد شیعیان و امام هادي

                                              
 .478ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ؛365، ص 7تاریخ طبري، ج  .طبري، 1
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و دیگـر  نیز وي فرمان داد کسی را از زیارت قبرحسین .ت از تعقیب آنها بردارندنشوند و دس

پـس دهنـد و اوقـاف  طالب منع نکننـد، فـدك را بـه فرزنـدان حسـن وحسـینابیقبور آل

آن بـود کـه  ،از دیگـر فـرامین وي 1طالب را رهـا کننـد و کسـی متعـرض ایشـان نشـود.ابیآل

از ولایـــت مدینـــه برکنـــار کردنـــد و  ،دادســـیار آزار مـــیعلی را کـــه علویـــان را ببنصـــالح

 محمد را به جاي او گماشت و به وي سفارش شد کـه بـابنالعباسبناسماعیلبنالحسینبنعلی

  2رفتاري داشته باشد.علویان خوش

فرصت بـراي شـناخت بیشـتر  ،هاي پدرش مخالف بود و ثانیاًمنتصر با سیاست لاً،اوّ ،بنابراین

کرد و فشارى بـر آنهـا وارد نرمى رفتار مىاو با شیعیان به رو،ازاین .ي او به دست نیامدهاسیاست

اي نبـود و قـدرت او کاره ،هاى ترکان سپري شد و ثالثاًنساخت و بیشتر وقت او به تصفیه حساب

  واقعی در دست ترکان بود. 

در دوران  ،ایشـانو شـیعیان  شاید به جرئت بتوان گفت بهترین دوره براي امـام هـادي

چراکه حضرت فرصت بیشتربراي نشرمعارف دینی در این دوره پیدا کرد  ؛خلافت منتصر بوده است

فرصـتی بـراي  ،نتیجـه گشـتند. در مناسبی برخـوردار یک فرصت تقریباً از نیزو شیعیان حضرت 

  براي شیعه فراهم گردید.  ،براي مدتی محدود هرچند ،تنفس تازه و حیات نو

   تعین با امام هاديرفتار مس

 ،دلیل قدرت زیاد ترکان در دستگاه عباسـی، در حقیقـته ب ق)252ـ248( در خلافت مستعین

و دیگـر ترکـان بودنـد.  »بغـا«و  »وصـیف«هاي دو تن از سرداران ترك به نام ،زمامداران اصلی

هرچـه قفـس اسـت و  میان وصیف و بغـا در اي درخلیفه« :مسعودي درباره مستعین آورده است

تدبیري و از کسـانی دانسـته رأیی و بیاین خلیفه به سست 3»مانند طوطی تکرارمی کند. ،بگویند

رتنش و براي شیعیان و جامعه اسـلامی پُـ ،دوران حکومت او 4اند.شده که اهلیت خلافت را نداشته

اجم ق بغـداد مـورد تهـ249کـه در سـال چنان ؛آلود و دولت او اسیر فتنـه و تلـاطم بـوداضطراب

وتاز معتز و مستعین ق این شهر طعمه تاخت251در سال  ،همچنین .ناراضیان حکومت قرار گرفت

                                              
 .542، ص2مسعودي، مروج الذهب، ج. 1
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هایشـان ها، چند ماه به طول انجامید و گروه بسیاري کشته و خانهبر سر قدرت گردید. این آشوب

بغـداد بـه رخ داد،  ،طاهربنعبداللهبنمحمد ،سال بعد نیز که شورشی علیه والی بغداد 1ویران شد.

   2آتش کشیده شد.

هـاي ایـن از اقدامات و برخورد ،بیتمنسوبان اهل در برابرگیري مستعین سخت ا وجودب

اما استمرار حبس خانگی و تحـت  ؛گزارشی در منابع انعکاس نیافته است خلیفه با امام هادي

حـاکی از تـداوم ، در سامرّا و منع از بازگشت آن حضرت به مدینـه نظر قراردادن امام هادي

امام دهـم شـیعیان  در مقابلگیري مستعین عباسی همانند اسلاف خود سیاست خصومت و سخت

که بنا به اخباري، تعداد قابـل چنان ؛توان مؤید آن دانستاست. شدت برخورد با شیعیان را نیز می

لحسـن تـرین آنهـا ابواتوجهی از سادات علوي در زمان مستعین به شهادت رسـیدند کـه معروف

. وي در زمان متوکل در است طالبابیبنعلىبنحسینبنعلىبنزیدبنحسینبنعمربنیحیى

 ،و زندانى شد. او پس از آزادي تازیانه خورد ،اما دستگیر شد و به دستور متوکل ؛خراسان قیام کرد

ى زوارى آمد و بـرا تصمیم به قیام علیه ظلم عباسیان گرفت و نخست به زیارت قبر حسین

ــد ــا بودن ــه در آنج ــرد. ،ک ــت ک ــه حرک ــوى کوف ــه س ــاخت و ب ــکار س ــود را آش ــمیم خ  3تص

اسماعیل را بـراى دفـع یحیـى مـأمور بناش حسینعموزاده )،والى بغداد(طاهر بنعبداللهبنمحمد

   4ساخت که یحیى در میدان جنگ ایستاد و جنگید تا به قتل رسید.

 بنجعفـر بنحسـن بنجعفـر بندت رسید، محمـدعلوي دیگري که در عصر مستعین به شها

 ،بود که در زندان سـامرّا از دنیـا رفـت. هنگـام قیـام وي طالبابیبنعلى بنحسن بنحسن

او بـه سـوى  ،حنفیه نیز با وى بود که چون محمـد را دسـتگیر کردنـدبنمردى از فرزندان محمد

  5ارمینیه فرار کرد و در غربت به قتل رسید.

 ) با امام هاديق255ـ252ر معتز (رفتا

که در دوران او، اسـارت و چنان ؛گیر بوداما او به علویان سخت ؛کوتاه بود ،دوران خلافت معتز
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ــیعیان و آل ــتن ش ــدکش ــد محم ــدید ش ــاره تش ــه ؛دوب ــوان نمون ــه عن ــل  ،ب ــه قت وي ب

میـان او و کـوکبی اي که عبدالله وي را در درگیريمحمدعلوي دست یازید که طاهربنبنابراهیم

 1اقدام کردند. افراد زیادي بودند که والیان به کشتن آنها .به شهادت رساند ،در قزوین اتفاق افتاد

مردم شیعه قم نیز در خلافت معتز که سر از فرمان خلیفه بیـرون بردنـد، مـورد کشـتار  ،همچنین

البته ابن اثیر قتل  2؛تبعید شدنداي نیز به فرمان معتز بغا قرار گرفتند و عدهبنعامل خلیفه، موسی

ممکن است گفته شود که  3دانسته است. »مفلِح ترك«ه عام مردم قم را به فرمان معتز و به وسیل

 ،بار اهل قم مورد کشتار قرار گرفتند که در این صورت، به دستور خلفاي عباسی معتز دو در زمان

  ست.با مردم آن شهر در قرن سوم هجري سه بار برخورد شده ا

 برخـی معتمـد عباسـی ؛و چگونگی شهادت ایشان، اختلاف است درباره قاتل امام هادي

دانند و به عقیده برخی دیگر، معتز عباسی فرمـان قتـل آن ق) را قاتل آن حضرت می255 (حک:

و معتمد آن را اجرا کرد. این واقعه، در بخش پایانی دوران معتز عباسـی رخ  نمود بزرگوار را صادر

با سمی که در آب انار ریخته شده بود، مسموم گشت کـه  ه به دستور معتز، امام هاديداد ک

به شـمار آمـد  امام حسن مجتبی و از مصادیق این سخنِ 4منجر به شهادت آن حضرت شد

وه شـهادت امـام شـی، اشـاره دقیقـی بـه البتـه منـابع 5».ما منّا الاّ مقتول أو مسـموم«که فرمود: 

کنترل بسیار شدید  جهتشدت تحت نظر بود و به ا آن حضرت در سامرّا بهزیر ؛ندارند هادي

حتـی  6،نافـو خفقان حاکم و منع دوستان و شیعیان از دیدار با حضـرت و عقوبـت سـخت متخلّ

 ،اطلاع بودنـد. بـه همـین دلیـلخبر یا بسیار کمترین یاران امام نیز از حال و وضع امام بینزدیک

بدون ذکر زمان دستور خلیفه به مسموم  ؛اندر زمان معتز را ذکر کردهمنابع فقط شهادت حضرت د

کردن و اینکه چه کسانی مأمور این جنایت شدند و حتی در روز شهادت حضرت هم اتفـاق نظـر 

نیست. قابل یادآوري است که خود معتز نیز از سوي ترکان که خلیفه توان پرداخت حقوق آنان را 
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طالب، ج شهرآشوب، مناقب آل ابیابن ؛362الخواص، ص  ة؛ ابن جوزي، تذکر109، ص 2. طبرسی، اعلام الوري، ج 4

 .1075، ص 2، ج ۀ؛ ابن صباغ مالکی، الفصول المهم433، ص 4
 .217، ص 27، ج الأنوار بحار سی،؛ مجل162ثر، ص أ. ابن خزاز، کفایه ال5
ادیب، زنـدگانی تحلیلـی پیشـوایان مـا،  عادل ؛45ـ40، ص. عقیقی بخشایشی، زندگانی پیشواي دهم امام هادي6

  .256ـ258 ترجمه اسدالله مبشري، ص
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ق 254د. منابع شیعی، شهادت حضرت را در سـوم مـاه رجـب سـال برکنار و به قتل رسی ،نداشت

  2اند.سنّت نیز در زمان رحلت امام با شیعیان هم عقیدهبرخی از بزرگان اهل 1دانند.می

  هنتیج

ل عباسـی و بخشـی نیـز در عصـر دوم در عصـر اوّ بخشی از دوران امامت امام هـادي

برخورد  ،نیز به شهادت رساندن امام جوادها و مشغولیعباسی سپري شد. معتصم با وجود دل

اي براي اعمال خشـونت علیـه شدیدي با امام نداشت. واثق نیز دوران خلافتش کوتاه بود و بهانه

بـراي آن  هاییمحـدودیترا به سامرّا فراخوانـد و  اما متوکل، امام هادي ؛آن حضرت نیافت

 مبـارزه مسـتقیم بـا ختنـاق شـدید، ازوجود آورد. امام در این عصر به دلیـل فضـاي اه حضرت ب

تا زمینه را براي گسترش و حفظ حداقلی شرایط فعلـی  ؛کردحاکمان و تحریک آنان خودداري می

شدت کاهش به ،ارتباط مستقیم حضرت با شیعیان و پیروانشان ،روازاین فراهم آورد.جامعه شیعی 

ت ترکان، ستیز میان ترکان و ررنگ شد. پس از قتل متوکل به دسیافت و نقش وکلاي حضرت پُ

امام  ،جایی آنان شد. در چنین شرایطیهدرپی چند خلیفه و جابخلفا ادامه یافت و منجر به قتل پی

اما معتز عباسـی کـه وجـود  ؛گزند عباسیان در امان ماند مستعین از و در عصر منتصر هادي

ادت آن حضـرت منجـر شـد. در امام را برنمی تافت، دستور به مسموم ساختن امام داد که به شه

با آنان  اي که امام هاديشاید بهترین رفتار را در میان هفت خلیفه ،تطبیق رفتار خلفا با امام

بود و حدود شش ماه بیشتر نپاییـد. نیـز  کوتاه ،عصر بود، منتصر داشته است که البته خلافتشمه

آن حضرت  خشونت بیشتري در حقّهاي تاریخی، متوکل عباسی نسبت به دیگر خلفا، بنا به داده

اي که گناه جنایتش از همه بیشـتر بـود، معتـز عباسـی اسـت کـه سـند اما خلیفه ؛روادشته است

  شهادت امام به دست او امضا شد. 

                                              
 .355طبرسی، اعلام الوري، ص ؛439مفید، الارشاد، ص. 1
  .218. ذهبی، تاریخ الإسلام، ص 2
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  منابع

 تا]. ، [بیۀدار المعرف :بیروت ،یعلی، محمد، طبقات الحنابلهابن ابی

، مطالعات فرهنگـی، دوم هشگاه علوم انسانی وابن خلدون، العبر، ترجمه عبدالحمید آیتی، پژو

 .ش1383

، تحقیـق سـامی الغریـري، ۀالائمـ ۀفی معرف ۀالفصول المهممحمد، بنابن صباغ مالکی، علی

 ق.1422، ولیأال ۀ، طبعۀیفالحدیث الثقا دارانتشارات 

مجتبـی فرجـی، و  تحقیق غلامحسین مجیدي ،الواعظین ۀروضابن فتال نیشابوري، محمد، 

 ش.1381، ولیأال ۀطبعتشارات دلیل ما، ان

 ش.1366امیر کبیر،  :ترجمه و تحقیق محمدرضا تجدد، تهران ،الفهرست، ابن ندیم

انتشـارات علمـی و فرهنگـی،  ،ابن واضح یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمـدابراهیم آیتـی

 ش.1389، یازدهم

ش عبدالله قاضی، بیروت: دار الکتب الکامل فی التاریخ، به کوش ،محمد جزريبناثیر، علیابن

 ق.1407، ۀالعلمی

 .ق1418، ، قم: منشورات الشریف الرضىتذکرة الخواصالدین، ، شمسجوزىابن

الزمان، به کوشش احسان عباس، بیروت:  ءمحمد، وفیات الاعیان وانباء ابناخلکان، احمدبنابن

 تا]. دار صادر، [بی

 .ق1379، طالب، قم: انتشارات علامهقب آل ابیمنا علی،شهرآشوب، محمدبنابن

 ق. 1407، بیروت: دار الفکر، البدایۀ والنهایۀعمر، بنبوالفداء اسماعیلاکثیر، ابن

،ترجمـه سیدهاشـم رسـولی محلـاتی، تهـران، دفتـر نشـر نیمقاتل الطالبی ،ابوالفرج اصفهانی

 .  ش1389، فرهنگ اسلامی، چهارم

نشـر فرهنـگ  :لیلی پیشوایان ما، ترجمـه اسـدالله مبشـري، تهـرانعادل، زندگانی تح ،ادیب

 ش.1376اسلامی، شانزدهم، 

 ق.1421، ، قم: نشر رضىکشف الغمۀ فی معرفۀ الأئمۀعیسی، بناربلی، علی

المعـارف  :قـم ،الاطهـار ومعـاجزهم ۀالمعاجز فی دلائل الائم ۀمدینسیدهاشـم، البحرانی، 

 ق.1413، ۀالاسلامی
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 .م1988، مکتبۀ الهلال، فتوح البلدان، بیروت: دار و یحیىحمدبناوالحسن بابلاذرى، 

، جعفریان، رسول، گزیـده حیـات سیاسـی و فکـري امامـان شـیعه، دفتـر نشـر معـارف، دوم

 .ش1392

 ،ۀاالکتـب الاسـلامی دار، بالنصـوص والمعجـزات ةاثبات الهـداحسن، عاملی، محمدبن حرّ

 .ش1385، چهارم

 ق.1369، ۀالحیدری ۀمطبع :نجف ،اب، عیون المعجزاتعبدالوهبنحسین

 ،اللهـىحسین، جاسم محمد، تاریخ سیاسى غیبت امام دوازدهم، ترجمـه سـیدمحمدتقى آیـت

 تا].امیرکبیر، [بی تهران:

حضـرت امـام علـی النقـی)،  ،(هادي امت حکیم منذر و صالحی عبدالرزاق، پیشوایان هدایت

 .ش ،1385بیتمع جهانی اهلمج :ترجمه کاظم حاتمی طبري، قم

سسه جهادي، ؤم :ساله، گردآوري و تنظیم مرکز صهبا، تهران 250سان ان، سید علی ،ايخامنه

 .ش1390

 .ق1401، قم: بیدار، کفایۀ الأثر فی النص على الأئمۀ الاثنى عشرمحمد، بنخزاز، على

 ق.1410، ۀالشیعی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، قم: مرکز نشر آثار ئخو

، الطوال، ترجمه دکترمحمود مهدوي دامغانی، نشر نی، پنجم داوود، الاخبارابیاحمدبن ،دینوري

 .  ش1381

، احمد، تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر والأعلـام، بیـروت: دار الکتـاب العربـیذهبى، محمدبن

 ق.1409

 ق. ،1409مهديالدین، الخرائج و الجرائح، قم: مدرسۀ الامام الراوندي، قطب

دفتـر تبلیغـات اسـلامی،  :رفیعی علی، تحلیلی از تاریخ دوران دهمـین خورشـید امامـت، قـم

 .ش1373

علی نقـی طبسـی،چاپ بنمنهج الدعوات ومنهج العنایات، ترجمـه محمـدتقی ،طاووسبنسید

 .ش1386، مهارت، دوم

، ةالسـعاد ۀمید، مصر: مطبعـالدین عبدالح، به تحقیق محییءالدین، تاریخ الخلفاسیوطی، جلال

 ق.1371

حسـن اسـلامی، انتشـارات ، ترجمـه سیدباقر، زندگانی امام علـی الهـادي ،شریف قرشی
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 ش.1375اسلامی، دوم، 

 تا].، [بیۀالمعرفالکریم، الملل و النحل، بیروت: دار عبدبنشهرستانی، محمد

 .ش1393 ،هفتم ،اکبر میرزایی، انتشارات علویونترجمه علی ،التوحید ،صدوق

 .ق ،1417البیتحسن، إعلام الورى بأعلام الهدى، قم: آلبنطبرسی، فضل

، قـم: بعثـت، ۀالاسـلامی، بـه کوشـش دراسـات الإمامۀجریر، دلایل بنطبري، ابوجعفر محمد

 .ق1413

بوالفضـل ابـراهیم، اجریر، تاریخ الأمم والملوك، بـه تحقیـق محمـد بوجعفر محمدبناطبري، 

 .م1967ق/1387التراث،  دار بیروت:

 ق.1417دار النفائس،  :بیروت ،طقوش، محمدسهیل، تاریخ عباسیان

، لزاده، انتشـارات اندیشـه هـادي، اوّامـالی، ترجمـه صـادق حسـن ،حسـنمحمدبن ،طوسی

 .ش1388

دار الکتـب  :، به کوشش حسن موسوي خرسان و علی آخوندي، تهران، تهذیب الاحکامـــــ 

 ش.1365، ۀالاسلامی

 ق.1410، مشهد: آستان قدس رضوى ،مسند الإمام الهادي ،عزیز الله ،عطاردي

کنگـره جهـانی حضـرت  :، مشـهدعطایی، محمدرضا، تحلیلی از زنـدگانی امـام هـادي

 .ش ،1371رضا

انتشـارات نسـل جـوان،  :، قـمعقیقی بخشایشی، زنـدگانی پیشـواي دهـم امـام هـادي

 ش. 1357

 .ش1362، ۀالاسلامیالکافی، تهران: دار الکتب  ،یعقوبکلینی، محمدبن

، اسـلامیۀتهـران:  ،نوار الجامعۀ لـدرر أخبـار الأئمـۀ الأطهـارأالبحار  ،، محمدباقرمجلسى

 .ش1363

تهـران:  ،ومعـادن الجوهر،ترجمـه ابوالقاسـم پاینـده مروج الـذهبحسـین،بنعلی ،مسـعودي

 ش.1382، هفتم فرهنگی، انتشارات علمی و

 م.1988، ۀالثانی ۀالطبع ،الاضواء داربیروت: ، طالبابیبنالامام علی ۀالوصیاثبات  ،ـــــ 

قـم: کنگـره شـیخ  ،معرفۀ حجج الله علی العبـادرشاد فی إال ،محمد عکبريمفید، محمدبن

 ق.1413مفید، 
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، النشـر الاسـلامی ۀسسـؤم :به کوشش موسی شبیري زنجانی، قم ،نجاشی، رجال النجاشی

 ق.1418

پژوهشگاه علوم و فرهنـگ  ، قم:بازپژوهشی تاریخ ولادت و شهادت معصومان ،سی، یداللهمقد

 .ش1392اسلامی، 

  ق.1399دار احیاء التراث العربی،  :یاقوت الحموي، معجم البلدان، بیروت


