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با  بررسی و تحلیل شیوه مواجهه امام هادي

  هاي دوران امامتچالش

  1بهمن زینلی

  چکیده

و تحلیل خصوصیات دوره ایشان و مسائل مربوط به جامعه  زندگانی ائمه بحث و بررسی

درستی صورت پذیرد و مبتنی بر از جمله مباحث و مسائلی است که اگر به ،و محیط آن بزرگواران

در تصحیح موضع و طـرز نگـرش معتقـدان آن بزرگـواران  ،اي کار آمد باشداسناد صحیح و شیوه

یکـی از ادوار ویـژه در تـاریخ تشـیع  ،دوره امامت امـام هـاديسهم بسزایی خواهد داشت. 

حسـاب میان دو عصـر متفـاوت از دوران حکومـت عباسـیان به فاصله انتقال ،باشد. این دورهمی

سـتیزي و احیاگري شیعه، همـواره پیشـوایان و با آگاهی از روحیه سـتم عباسی آید. حکمرانانمی

را زیـر فشـار  را تحت مراقبت شدید گرفتـه و پیروانشـان اديرهبران آنان، از جمله امام هـ

هاي مختلـف شـیعه، هاي گروهگیري قیامدادند. علاوه بر شرایط سیاسی عمومی، شکلقـرار مـی

شایعه تحریف قرآن، مسئله جبر و تفویض و فعالیـت غالیـانی  :از جمله ،هاي انحرافیرواج اندیشه

اي را فـراهم گـروه مـجسمه، شرایط بسیار پیچیـده و تم قزوینیحابننصیر، فارسبنمحمد :چون

در چند جبهه و با چندین بحران مواجـه بـود  امام هادي ،ساخته بود. با توجه به شرایط فوق

  پرداخت.ها میمواجهه با این چالش به ،اي دقیق و منظمکه با برنامه

تـرین شـود کـه مهمپرداختـه می به شیوه توصیفی و تحلیلـی بـه ایـن سـؤال ،در این مقاله

با ایـن  امام هادي رویاروییو شیوه  ؟در دوره امامتشان چه بوده هاي امام هاديچالش
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 ها مطرح است که امام هادياین فرضیه ،سؤالات این مباحث چگونه بوده است؟ در پاسخ به

ي احساسی شیعه مواجـه هاهاي انحرافی و قیامخلافت عباسیان، جریان :یعنی ،با سه چالش جدي

  این سه جریان حفظ کردند. پیامدهايجامعه تشیع را از گزند  ،اي دقیقبودند که با برنامه

  يکلید گانواژ

  .هاي شیعیلات، قیامهاي انحرافی، غُ، خلافت عباسی، جریانامام هادي

 مقدمه

 له ئبیان مس

ز دوران حکومـت عباسـیان میـان دو عصـر متفـاوت ا فاصله انتقـال هـادي امام دوران

 زمـامداري تر درخورد که پیـشبه چشم می بـسیاري هايآید. در این دوران، پدیـدهحساب میبه

هاي پیــش و خلفـاي دستگاه حکومتی در دوره که بـود. هیمنه و شکوهی نـشده دیـده عباسیان

و آن بــدل شــده بـود.  ایـن دسـت گویی سـرگردان درپیشین داشت، از دست رفت و قدرت به

تـا بـرخی از استانداران که از نژادهاي غیر عـرب  بود شده سبب دوره این مدیریت ضعیف خلفاي

ایـن دوره از بـغداد به سـامرا و بـه  در بـودند، به گونه مستقل حکم رانی کنند. پایتخت عباسیان

 معاصر با تنی چند از خلفاي عباسیمقري براي عـصبیت جـدید ترکی، بـدل گـشت. آن حضرت 

 ، مستعین و معتز. امام هـادياند از: معتصم، واثق، متوکل، منتصربودندکـه به ترتیب عبارت

و  بیتدر دوران امامت خویش علاوه بر مواجهه با خلفاي عباسی که اکثریت آنها دشمن اهل

. آن حضرت علاوه بر مراقبت بـر اقـدامات اندهاي مهم دیگري هم روبرو بودهامام بودند با چالش

خصمانه خلفاي عباسی و عناصر ضد شیعه دربار عباسی با دو جریان کلی دیگر هم در گیر بودند. 

 اطهـار ویژه غلات بودند کـه آنـان از زبـان ائمـههاي انحرافی بهها گروهیکی از این جریان

و در مورد معصومین  کردندمی مردم منتشر سخنان ناروا و مخالف با آیات صـریح قـرآن در میان

و بسـیاري از  بردنـدمی حد مقام خـداوند بــالا را تا که آن بزرگواران طوري؛ بهکردندافـراط مـی

هاي علویان بود. کشاندند. جریان سوم مواجه امام با قیامافراد را با این افکار باطل به گمراهی می

زدند و امام با توجـه ویان در برابر بیدادگري عباسیان دست به قیام میدر این زمان بسیاري از عل

به شرایط خفقان آن روز امکان همکاري علنی با آنها را نداشـتند ضـمن اینکـه امـام بیـدارگري 

 دانستند.ها میتر از این قیامجامعه تشیع را مهم
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ی از و آگـاه اهمیت ایـن پـژوهش از آن جهـت اسـت کـه شـناخت سـیره معصـومان

هاي مختلف امکان بازیابی سـیره آنهـا در هـر زمـانی را فـراهم هاي آنها در برابر بحرانسیاست

هاي فراروي آن حضـرت، شـناخت و کند. با توجه به حساسیت دوره امام هادي و تنوع چالشمی

شناسی مشکلات شـیعه در ادوار بعـد هاي یاد شده امکان آسیبآگاهی از مواجه حضرت با بحران

  نماید.ویژه در عصر حاضر را فراهم میبه

هاي سیاسی و اجتماعی و فرهنگـی جامعـه اسـلامی در هدف این پژوهش پرداختن به چالش

باشد. در این مقاله ها میو سیره و سیاست آن امام در مواجهه با این چالش عصر امام هادي

شـان، اي خلفـاي زمانـههها و سیاستو ویژگی ضمن اشاره مختصري به زندگی امام هادي

هاي علـوي همچنـین ویژه قیامخلافت عباسی به هاي ضدّاوضاع عمومی خلافت عباسی و حرکت

ها و فرق انحرافی مورد مطالعه قرار گرفته و سیره امام هـادي در مواجـه بـا فعالیت غلات و گروه

 هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است.تمام جریان

 شینه تحقیقپی

اي صورت گرفته هاي قابل توجهدر خصوص امام هادي و زندگی سیاسی آن حضرت پژوهش

اما این آثار بیشتر ماهیت روایی داشته و علی رقم استنادات گسترده و منابع در خـور توجـه هـیچ 

یادشـده هاي علاوه بر کتاب 1اند.کدام از این آثار به صورت تحلیلی به زندگی امام هادي نپرداخته

                                              
، زمسـتان و پـاییز ،24,25 ، فصلنامه فرهنگ زیارت، شـماره»کتاب نامه امام هادي«. آب لشکري، سید مجید، 1

  .347تا  345، ص1394

  هاي عربیکتاب

 ق. 1420تهران، المدرسی، العلامۀ مکتب المدرسی، سیدمحمدتقی ،ةأسو و قدوة الهادي الامام .1

 ق. 1426 م، ق کاشانی، فیض انتشارات الطبسی، محمدجواد الهادي، الامام حیاة .2

 ق. 1424 قم، عصر، مؤسسه ولی اسماعیلی، مهدي اشکذري، طباطبائی ابوالفضل جلد، 4 الهادي، الامام . موسوعۀ3

 .م 2005 عربستان سعودي، البیضاء، دارالمحجۀ لسیف، آ فوزي ،والهادي الجواد الامامین رحاب . فی4

 ش. 1380تهران، والنشر، للثقافۀ المشرق موسوي، هاشم ،بیتهواهل الله رسول رحاب . فی5

 .بغداد دیوان، البدر، شاکر عبدالرزاق ،الهادي علی العاشر الامام . سیرة6

 محمد و عباس محمدرضا بیته،الرسول واهل حیاة سلسلۀ المنتظر المهدي العسکري، الامام الهادي، علی الائمۀ . سیرة7

  .م 2004 بیروت، البیضاء، دارالمحجۀ الدباغ،

 تهران. اسلامی، فرهنگ نشر دفتر البلاغ، مؤسسۀ التألیف لجنۀ ،الهادي . الامام8

   ق. 1414 ، مشهد،رضا حضرت جهانی کنگره عطاردي، عزیزالله محمّد،بنعلی یالحسن أب الامام . مسند9

 تهران. ارشاد اسلامی، و فرهنگ وزارت مهاجر، علی نجف ،الهادي الامام عند التحرك . منهاج10
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تـدوین شـده اسـت کـه  چندین مقاله نیز در شرح احوال امـام هـادي ،در ذیل این پژوهش

                                                                                                          
 ق. 1413مشهد، رضوي، قدس آستان سیبویه، محمدرضا ،الهادي الامام حیاة من . لمحات11

 ق. 1422 قم، ،البیتالعالمی لاهل المجمع نویسندگان، گروه ،الهادي محمدبنلیع الامام ،12 ج الهدایۀ، . اعلام12

 .ق 1418قم، الهادي، نشر الشاکري، حسین ،الهاديبنعلی ،14 ج والعترة، المصطفی . موسوعۀ13

 ق. 1421 قم، ،التاریخیه المختصه المکتبۀ الشبستري، عبدالحسین ،الهادي الامام الاصحاب إلی الهادي . النور14

  هاي فارسیکتاب

 ق. 1336وهاج، انتشارات دریایی، محمدرسول متوکل، عصر تناپذیر شکس قهرمان هادي . امام1

 قلم. رسالت دریایی، محمدرسول علویان، نهضت و  هادي . امام2

 اوّل، چـاپ محمدصـالحی، سـید ترجمـه لیمـان، س. کامل عصر، قاضیان و قصر حاکمان با هادي امام . سیره3

 .1394 تهران بهشت، یاس انتشارات

 اسلامیه. فروشی ب نجفی،کتا محمدجواد ،النقی علی امام حضرت سرگذشت ،12 ج درخشان، . ستارگان4

 و صـدا اسـلامی مرکزپژوهشـهاي قم، منش،هادي ابوالفضل ،هادي امام زندگی در پژوهشی هدایت، . مشکات5

 سیما.

 قـم، اسـلامی، دفتر انتشـارات دوم، چاپ اسلامی، حسین سید ترجمه القرشی، شریف اقرب ،هادي امام . زندگی6

 ش. 1375

 ش. 1352 تهران، انتشارات غدیر، چهاردهی، مدرسی مرتضی ،هادي حضرت شیعه پیشواي دهمین . زندگانی7

 ش. 1357 جوان، نسل انتشارات بخشایشی، عقیقی معصوم، پیشواي دهمین ،هادي . امام8

 اسـلامی، تبلیغـات رفیعی، دفتر علی حسینی، محمد سید (ع)،هادي امام امامت، خورشید دهمین دوران از تحلیلی .9

 ش. 1370 قم،

 ش. 1381 قم، اسلامی، انتشارات دفتر اصفهانی، قیومی جواد ،هادي امام صحیفه

 انتشـارات حـق، در راه سسـهمؤ تحریریـه هیئـت ،الهادي محمدبنعلی امام دهم پیشواي هدایت، . خورشید11

 حق. راه در مؤسسه

 معروف، نشر علی مؤیدي، ترجمه ،باقرالعلوم پژوهشکده حدیث گروه ،هادي امام سخنان جامع . فرهنگ12

 ش. 1380

 کاشانی. انتشارات فیض ارفع، کاظم سید ،الهادي النقی علی امام حضرت بیت،اهل عملی . سیره13

 ش. 1368 اسلامی، تبلیغات سازمان ،هادي امام نور، هاي. چشمه14

 اوج حسـینی، سـیدمحمداخلاص اول، چـاپ ،)داستان چهل و حدیث چهل همراه هب(  هادي امام . زندگینامه15

 ش. 1390 علم،

 ش. 1385مشهور،  انتشارات مؤسسه پاکنیا، شیرین اوّل، چاپ ،هادي امام زندگی هدایت، . شمیم16

 ش. 1393 زائر، انتشارات صادقی، غلامحسین سید اوّل، چاپ ،هادي امام . سیره17

 .1375قم، بعثت، بنیاد انتشارات رحیمی، مهدي سوّم، ،چاپهادي امام حضرت . برگزیدگان18

 اوّل، چاپ دلها، انتشارات بهار حیدري، فرزانه ،النقی هادي امام زندگی از هاییداستان ،النقی هادي . امام19

 ش. 1392

 کتابفروشـی سـپهر، محمـدتقی خـان میرزابنخـان عباسقلی ،النقی علی امام حضرت زندگی التواریخ، ناسخ. 20

  ش. 1358 تهران اسلامیه،
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  اند. هرکدام به بخشی از حیات سیاسی و اجتماعی امام هادي پرداخته

 دورة تـا انحرافـی هـايجریان بـا تقابـل در عسکري امام و هادي امام رفتارشناسی«

از جمله مقالاتی اسـت کـه شـیوه  ،میبدي ترابی الله روحکچایی و  احمدي نوشته مجید 2،»غیبت

هاي انحرافی درون شـیعی و بـرون شـیعی را مـورد در برابر جریان تقابل امامین عسکریین

. در این مقاله به سیزده تن از غالیـان زمـان دو امـام بـه صـورت بررسی و تحلیل قرار داده است

عباس و همچنین قیام گران شـیعی مـد در برابر بنی اما مواضع و اقدامات امام ؛فشرده اشاره شده

عنـوان  «،3هـادي امـام عصـر ایران در وکالت سازمان نقش تبیین«نظر قرار نگرفته است. 

نظام وکالـت در دوره امـام گواري و همکارانش کـه صـرفاً بـه سلمانی اي است از ابوالفضلمقاله

بررسـی «اي ننمـوده اسـت. عی اشـارهشیشیعی و برونهاي درونپرداخته و به چالش هادي

مقاله  4،»هاي فکري معاصر آنهامذاهب و جریان فرق، تطبیقی و نحوه تعامل امامین عسکریین با

شـکل  به ،زاده و رضیه سادات سجادي.نویسندگان در این مقالهدیگري است نوشته ریحانه کریم

در برابـر  حسـن عسـکريزمان بـه واکـنش امـام هـادي و امـام صورت همکلی و البته به

ویژه مسئله خلق قرآن پرداخته و اشاره مختصـري هـم بـه غلـات نمـوده به ،هاي انحرافیجریان

  اي ننموده است.هاي شیعیان و نحوه تعامل امام با خلفاي عباسی توجهولی به قیام ؛است

  . هدف2

  و حاکمان زمان ایشان دوران زندگی امام هادي. 2,1

نـام آن حضـرت  مدینه متولد شدند. شهر ق در212سال  در نیمه ذي حجه هادي امـام

ایشان را ابــوالحسن  6باشد.نقی و هادي می و مشهورترین لقبشان 5علی و کنیه ایشان ابوالحسن

                                              
 بـا تقابـل در عسـکري امـام و هـادي امـام رفتارشناسـی« میبـدي ترابـی الله کچایی مجید، و روح . احمدي2

، 1393، 11هاي مهدوي، سال سوم شماره و ترویجی پژوهش ، فصل نامه علمی»غیبت دورة تا هاي انحرافیجریان

  .48تا  27ص
 تـاریخ فصلنامه ،»هادي امام عصر ایران در وکالت سازمان نقش تبیین«. گواري سلمانی، ابوالفضل و همکاران، 3

  .64تا 51، ص1394 زمستان ،56 شمارة ،)مشهد فردوسی دانشگاه تاریخ گروه علمی انجمن مجله( پژوهی
مـذاهب و  فرق، با بررسی تطبیقی و نحوه تعامل امامین عسکریین«و رضیه سادات سجادي،  ،زاده ریحانه. کریم4

، 1394پـاییز و زمسـتان،  ،چهـارم شـمار دوم، ، پژوهش نامه مذاهب اسلامی، سال»هاي فکري معاصر آنهاجریان

  .97تا  75ص

 .432، ص 4، ج طالبمناقب آل ابی. ابن شهر آشوب، 5
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برخی القابش نقی، هادي، عـالم، فقیـه، امـین، طیـب، ناصـح و  7.ثالث و فقیه عسکري نیز گویند

» سـمانه«و نــام مادرشـان  الائمـه تقـی، جـواد امام محمد پدر بزرگوارشان 8مرتضی است.

شـش سـال و پنج ماه از سن مبارکشان سـپري نشـده بـود کـه پـدر بزرگوارشـان بـه  9باشد.می

سال آخـر عمـر را  مدت ده 11و سی و سه سال، مدت امامت آن حضرت است. 10شهادت رسیدند

ق مسـموم شـدند و بـه 425حضرت در مـاه رجـب سـال  12تحت نظر متوکل در سامرا گذراندند.

ترین معجـزات امـام از بزرگ 14در سامرا در خانه خویش به خاك سپرده شدند. 13شهادت رسید و

آن حضرت با تنی چند از خلفـاي  15این بود که در سن کودکی به درجه امامت رسید. هادي

ستعین و معتز. ، ماند از: معتصم، واثق، متوکل، منتصرکـه به ترتیب عبارت 16بودند معاصر عباسی

پـس  17ق حکمرانی کرد.227خلافت رسید و تـا سـال  به ق با مرگ مـأمون218معتصم در سال 

رحمـی، رویــه او در سنگدلی و بـی 18از درگذشت او، فرزندش، الواثق بالله به خلافت دست یافت.

ـــأمون و پــدرش را پــیش گرفتــه بــود کــه در ســال  ــت.232م و بــرادرش  19ق درگذش

ابی داوود او را المتوکل بناحمد هارون، مـعروف بـه المنتصر بالله قدرت یافت کهبندمحمبنجعفر

رانـد، تـا رحم بود که همگان را با تنـدي از خـود مـیمتوکل بسیار تندخو و بی 20علی الله خواند.

بدنامی نشد از این رو همواره همگان از او به بدي و  دیـده کـسی اي که هرگز محبت او بهاندازه

                                                                                                          
 .568، ص جلاء العـیون. مـلامحمدباقر مجلسی، 6
 .432ص  ،. ابن شهر آشوب7
 ، صاعلـام الـوريطبرسـی، امـین الاسـلام،  ؛417 ، ص2 ، ترجمه سید هاشم رسولی محلاتی، جالارشاد. شیخ مفید، 8

  .567، ص سیره پیشوایان پیشوایی،مهدي  ؛355
 .417 ، ص2ج  ،ارشاد. مفید، 9

 .433، ص مناقبوب، . ابن شهر آش10
 .433، ص . همان11
 .297، مفید، ص ارشاد؛ 433. همان، ص 12
  .612، همان، صسیره پیشوایان، پیشوایی، 363، همان، ص اعلام الوري، طبرسی، 440، همان، ص الارشاد. 13
 .339، ص اعلام الوري. طبرسی 14
  .81، ص 12، ج اعلام الهدایه. 15
  .334، ص مناقب. ابن شهر آشوب 16
  .459، ص 2، ج مروج الذهب و معادن الجوهرمسعودي، . 17
  .510، ص 2، ج تاریخ الیعقوبی. ابن ابی یعقوب، احمد، 18
  511، ص . همان19
  .495، ص 2، ج مروج الذهب. 20
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تـرین بسیاري انجام داد. ایـن دوران، سـخت هايجنایت خود او در دوران خلافت 21کردند.یاد می

رود. و علویان در دوره عـباسی، بلکه در سراسر تاریخ تشیع بـه شـمار مــی شـیعیان روزگار براي

او، ویـران کـردن مـزار  ننگـین به سامرا تبعید شد. یکی از اعمال ، امـام هـادياو دوران در

 22شـدت برانگیخـت.ق بود که خشم شیعیان را به236در سال  الشهداء مـطهر حضرت سید

عبـاس با خلافت متوکل معاصر بود. گرچه همه خلفاي بنی نصف دوره امامت حضرت هادي

کل در آزار و صدمه زدن به شخص امام و سازمان تشیع سعی زیادي داشتند ولی در این میان متو

سـختگیري خلفـاي قبلـی  23در ظلم و ستم به حضرت و سنگدلی گوي سبقت را از دیگران ربود.

براي شیعیان قابل تحمل بود لذا تعداد زیادي از آنها در سامرا مرکز عباسـیان سـاکن شـدند امـا 

در ایـن دوره شـیعیان زیـادي  24متوکل آن چنان سختگیري و ستم کرد که آنهـا متفـرق شـدند.

خلیفـه  26متوکل به دست فرزندش منتصر به هلاکـت رسـید. 25موم یا متواري شدند.مقتول یا مس

داد بر خلاف نیاکان خود به کارهاي شایسته رغـبت نـشان مـی پس از متوکل منتصر بود. منتصر

کرد. وي فدك را به فرزنـدان امـام حسـن و امــام داشت و به علویان احسان مینمی روا و ستم

آنان برگردانـد. را از ایشان به دست حاکمیت ضبط شده بـود، بـه و آنچه دبازگردانی حـسین

 بخشیدن به علویان در مدینه فرستاد و زیارت مرقد مطهر ابا عبد اللـه براي اموالی را ،هـمچـنین

انجامیـد نمی درازا ، آزاد کرد. دوران حکومت او بهبود ممنوع را که در زمان متوکل الحـسین

از او، المسـتعین  پـس 27.و را پس از شش ماه خلافـت، مــسموم کــردند و بـه قتـل رسـاندندو ا

بـود و شـیوه  کـار آمـد کـه سخت شـهوت پرسـت و اسـراف کـار روي معتصمبنمحمدبناحمد

 او دوران حکومت 28شد. هاي خلفاي پیشین را از سر گرفت و فساد و عیاشی فـراگیرگیريسخت

پـس از  29به قتل رسید. سامرا . ق به دستور معتز دره 252ان به درازا نکشید و در سال نـیز چـند

                                              
  .513، ص 2، ج تاریخ الیعقوبی. 21
  .437 ، همان، صالارشاد. 22
  .256 ، ادیب، عادل، زندگانی تحلیلی پیشوایان ما، ص395 ، صمقاتل الطالبیین. اصفهانی، ابوالفرج، 23
  .7 ـ 6 ، صپیشواي دهم. 24
  . همان.25
  .386 ، صزندگانی امام علی الهادي ؛363 ، صاعلام الوري ؛112 ، صاعلام الهدایه ؛228 ، صالمصابیح الزاهره. 26
  .352، ص 2عباس قمی، ج  ، شیخالمـنتهی الی الوقایع ایام خلفاء تـتمه. 27
  .353. هـمان، ص 28
  .568، ص 2، ج مـروج الذهب. 29
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بـه خلافـت رسـید او  30،و قتل دشمنان خلافت معروف بود او معتز که در دشمنی با آل محمد

را برنتابید و در زمان او حضرت مسموم شده و به شـهادت رسـیدند.  وجود نورانی امام هادي

این زمان عده زیادي از شیعیان به قتل رسیده و یا آن قدر در زندان ماندند تا وفـات  در ،همچنین

  31کردند.

 عباسی دولت . اوضاع داخلی2,2

و وقار بـود و جـز کشـمکش،  تهی از هرگونه هیبت دولت عباسیان در زمان امام هادي 

بودند  و نیازمند برهنه م پاخورد. در این میان، این مردآشوب و خواري در این دولت به چشم نمی

سان مرغی دسـت اسلامی به جامعه سوختند؛ چرا که حکمرانها میکـه در آتش این انتقال قدرت

در این زمان ترکان با بـه دسـت آوردن  32کرد.خود را اجرا می حریص دولتمردان هايآموز، گفته

افتادند. آنان با سوء اسـتفاده و استقلال می فکر جدایی طلبی به کمدر دولت، کم اقتدار بیش از حد

اي زدنـد و فرمانـدهان و از قدرت و نـفوذ خـود در دربار، بر ضد خـلفا دسـت به شورش گسترده

، از »افشـین تـرك«واداشـتند کـه شـورش  هاي دیگـر را هـم بـه شـورشفرمانروایان سرزمین

عنوان بـه 34دیگر، جنـگ بـا رومیـان از سوي 33فرماندهان بلند پایه عباسیان، از این دست است.

عزل و نصـب خلفـا نیـز دخالـت  در ترکان حتی کرد.عـامل خارجی، ضعف عباسیان را بیشتر می

سـان در ایـن زمـان خلافـت به 35جسـتند.کردند و در توطئه قتل برخی از آنان نیز شرکت میمی

افتن بـه آن، از ریخـتن ی دست براي گویی در دست خلفاي سست عنصر عباسی در آمده بود که

دارالخلافـه اسـلامی، بـزم  و در شدخون یکدیگر باکی نداشتند. بیشتر وقتشان صرف عیاشی مـی

-هاي بـیزمانی، مخارج و بذل و بخشـش پوشیدند، هیچهاي زربفت میآراستند، لباسشراب می

هاي علمی، ، مناقشهبـرخوردهاي اعـتقادي 36اندازه دوران خلافت متوکل نـبود.حساب و کتاب، به

، قلمرو عباسی هاي قومی، فشارهاي اقتصادي و سیاسی و هـرج و مـرج گرایی دولتمردانتبعیض

                                              
  .610 ، صسیره پیشوایان ؛114 ، صاعلام الهدایه. 30
  .114 ، صاعلام الهدایه. 31
  .577، ص 2، ج مروج الذهب. 32
  .475، ص همان. 33
  .745همان، ص . 34
  .536، ص 2، ج تاریخ الیعقوبی. 35
  .515. همان، ص 36
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اي از آنان به انگیزه ها و احزاب مبدل ساخت. هریکهاي مختلف گروهآنان را به صحنه درگیري

دسـتگاه  بــا رویـارویی یابی به اهداف خـود، بـهو براي دست زده مسلحانه هايدسـت بـه قیام

حرکـت  38حــرکت مــازیار، 37،هـاکولی توان به شـورشآنها می جمله پرداختند که ازخلافت می

  اشاره نمود. 40و شورش ناراضیان در بغداد 39دین خرّم بابک

با آگاهی از روحیه سـتم سـتیزي و احیـاگري شـیعه، همـواره پیشـوایان و  عباسی حکمرانان

را تحت مراقبت شدید نظامی گرفته و تا جایی که در توان  از جمله امام هـاديرهبران آنان، 

گیر بسیار سخت دادند. متوکل به خاندان ابو طالبرا زیر فشار قـرار مـی آنان داشتند، پیروان

ر د آنـان اي ســخت ازکرد. او کـینهو بدرفتار بـود و بـا خشونت و تندي بسیار با آنان رفتار مـی

عـباسی چـنین رفتاري با  خلفاي اي بود که هیچ یک ازاندازهدل داشت. بدرفتاري او با شیعیان به

تـرس و وحشتی کـه از شـیعیان و نـهضت آنان در دل خلفا بود، بـه آتـش  41بـودند. نکرده آنان

 را ق مرقد مـطهر حــضرت سـید الشـهداء236زد. متوکل در سـال ایـن دشـمنی دامن می

دانست. پایگاهی مهم در الهام گرفتن از انقلاب عاشورا مـی تابناك را مرقد ویـران کرد؛ زیرا او آن

هـر کـس را  آن پـس در عرض سه روز آنـجا را از سـکنه خالی سـازند. از او فرمان داد که مردم

گـرفت و از ارتــباط او بـر عـلویان بـسیار سـخت  42کردند.و زندانی می یافتند، دستگیرآنجا مـی

قدري رقـت بـار آنان با دیگر مردم جلوگیري کرد. وضع اقتصادي علویان در نتیجه این فشارها به

نوبت کردنـد و نـاگزیر هنگـام نمـاز، آن را بـهعلوي تنها با یک لباس زندگی می چند شد که گاه

-شت که از فقـر و تنـگگذدر آن روزگار بر علویان چنان سخت می 43گزاردند.پوشیده و نماز می

 44هاي خود بمانند و با چرخ ریسـی، روزگـار سـپري کننـد.بودند در خانه مجبور دستی و برهنگی

رفتند، متوکل، گاه بر نزدیکان خـود کـه با علویان رابطه داشتند، یا به زیارت مرقد امامان آنان می

                                              
  .8، ص 9، ج تاریخ طبريرستم، نبجریربن. محمد37
  .502، ص 2، ج مروج الذهب. 38
  .408، ص الخلفا تـاریخ. 39
  .408. هـمان، 40
  .395، ص مقاتل الطالبیین. ابو الفرج الاصبهانی، 41
  .345، ص 2، ج تتمۀ المنتهی. 42
  .396. همان، ص 43
  .344. همان، ص 44
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ایـن فــشارها  45کـرد.مصادره مـیهاي آنان را گرفت و آنان را زندانی و داراییخشم می شدتبه

 رابطـه آنـان قدري شیعیان و علویان را در تنگنا و انـزوا قـرار داد که مردم از ترس جان خود بابه

  46ساختند.برقرار نمی

 هاي جامعه تشیعدر برابر چالش . اقدامات امام هادي2,3

 . مبارزات سیاسی2,3,1

هـاي ارشـادي، فرهنگـی و تربیتـی، مبـارزه مهکارگیري یک سلسله برنابا به امام هادي

آنکه حساسیت دسـتگاه خلافـت را مــتوجه خــود غیرمستقیمی را بـا حـاکمیت آغاز کردند و بی

مواقع لازم نیز تا جایی که حیات شـیعه را بـه  . درهایی بر ضد آنها پرداختندسازد، به انجام فعالیت

اساس بودن ایـن ها، بیساختند و بـا ایـن فعالیتر مـیتانداخت، دامنه آن را گستردهمخاطره نمی

گونه مبارزه کرد و هیچدشمن در مسائل سیاسی مداخله نمی مراقبت امام بـه دلیـل«تصور را که 

هـاي کردند. گفتنی است امام در شرایط حـاکم، بـه بــهترین شــیوهآشکار می» سیاسی نداشت

سـاخت و او را غــافلگیر مرعوب خود مـی را موارد، دشمنکه در بسیاري  زدمی مـبارزاتی دست

 کرد. عمده اقدامات امام در راستاي مبارزه سیاي عبارت بود از:می

 ، بـاهاي مناسـباســتفاده از فرصـت بــا . زیر سؤال بردن مشروعیت دستگاه: امام2,3,1,1

آنــان ـ مــگر در مـوارد  نامشروع معرفی کردن عباسیان، مسلمانان را از هرگونه همکـاري بـا

. کردنـدداشت و با این کار، چهره آنهـا را بـراي مـردم بیشـتر آشـکار مــیضرورت ـ بر حذر می

نــظر  اي به امـام هـاديعیسی که از کارکنان دولت عباسی است، در نامهبنعلیبنمـحمد

شـود. امـام می کار جویا بلمقا عباس و پول گرفتن از آنان درایشان را درباره کار کردن براي بنی

نـدارد و  آن مـقدار از همکاري که به جبر و زور صورت گرفته، اشـکال«نویسند: در پاسـخ او می

بهتـر از افـزودنش  انـدکش . نـاگزیرجز آن، نـاروا و نـاپسند اسـتخداوند عذر پذیر است، ولی به

با آنـان  همکاريسد کـه انگیزه او از نویتر شدن مطلب به امـام مـیاو دوباره براي روشن» است

در چنـین «دهـد: مـی پاسخ . امـامفقط یافتن راهی براي ضربه زدن به آنها و تشفی خاطر اسـت

در ایـن روایـت،  47»دارد. صورتی، همکاري با آنها نه تنها حرام نیست، بلکه پاداش و ثـواب نـیز

                                              
  .345. همان، ص 45
  .993، ص مقاتل الطالبیین. 46
  .137، ص 12، ج وسـائل الشـیعهالحسن، بن. العاملی، محمد47
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و دیگـر شـیعیان روشـن  او خوبی برايکرده و به ینامام آشکارا، روش مبارزه را براي این فرد تبی

تـوان از بودجـه ترین مشروعیتی برخـوردار نیسـت و مـیسازد کـه دسـتگاه حـاکم از کوچکمی

 ضربه زدن و مبارزه با آنها بهره برد. خودش براي

تگاه در بـرخی درباریان: درباریان، فرماندهان و سـرداران نظـامی دسـ عـاطفی . نفوذ2,3,1,2

بر مردم بودند و نسبت به امامان و  و سلطه حکومت سان اربابانشان پایبند و دلبسته بهعباسی، به

هاي کلیدي انتخاب این گـونه افـراد و سپردن پست . دلیلشیعیانشان، کینه خاصی در دل داشتند

اس، امامـان، خـود و سرکوب شیعیان بود. بر این اسـ آنان نیز جهت دادن به کینه توزي آنها دربه

یافتند، بــا فراهم مـی را زمینه داشتند، ولی در بـرخی موارد کهنگه مـی دور شیعیانشان را از آنان

 کردند یا دست کم از وجود آنان برايو آنها را به مسیر حق رهنمون می آنان تماس حاصل کرده

، بــُغاي بـزرگ را آنــان تنـد. از جملـهگرفو رفـع مـشکلاتشان بهره می شیعیان بر کاهش فشار

، از به دین بود و نسبت به علویـان ، پایبندتوان نام برد. او در میان دیگر فرماندهان و سردارانمی

-امـام در مدینه به سر می که هجري 235در سال  48داد.می نشان رفتاريخود مهربانی و خوش

گیرد و واثق بغا را بـراي سـرکوب قـرار می سـلیمورشیان بنیو تاز ش تاخت مورد شهر ، اینبردند

 را شــکست مـیشـده و آنــان  جنگ وارد دارد. بغا با آنانشورشیان با لشکري مجهز گسیل می

به بیرون شهر رفته و لشکر او را در حــال  هادي ، امامشودمی مدینه وارد دهد. هنگامی که

امام با ایـن رفتـار،  49ی امـام، بغا را دید، با او به زبان ترکی سخن گفت.کنند. وقـتعبور تماشا می

و  و او را چنـان مجـذوب آورد اسباب نفوذ عاطفی در یکی از فرماندهان بزرگ دستگاه را فـراهم

خود ساخت که وي پاي مرکب امام را بوسه زد. سپس امام او را براي سرکوب غـارتگرانی  شیفته

. کـرد وال عمومی و کشتار مردم مدینه، آنان را آزرده بودنـد، تشـویق و ترغیـبکه بـا چـپاول ام

توانسـت از نفـوذ او در گذشته از آن، امام فردي مورد اطمینان از دولتمـردان را یافتـه بـود و مـی

  گیري کند.ورزي حـکمرانان بـهرهدستگاه به سود شیعیان ستم دیده در برابر ستم

، فرمانده اعزامی متوکل براي تبعید امام بـه سـامرا و »هرثمهبنیحیی«با مهربانانه امام  رفتار

هـایی از در بــین راه کرامت 50اش نسبت به امام نیز اهمیت فراوان دارد.و شیفتگی تغییر رویه او

                                              
  .565و  564، ص 2، ج مروج الذهب. 48
  .12، ص 7، ج الکامل فی التاریخ. 49
  .438، ص 2، ج الارشادمـحمد، بن. مفید، محمد50
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 زمـان آن و از 51هرثمـه شـد.بنو تغییر رویـه یحیی منديعلاقهامـام و حوادثی رخ داد که سبب 

 بـه ورود پس از«گوید: مـی هرثمهبنیحیی 52دنیا رفت. از خدمت امام بود تا و در برگزید تشیع را

رو شدم. وي به من گفت: اي یحیی! این مـرد ابراهیم، امیر بغداد، روبهبناسـحاق با ، نخستبغداد

 رســول خـداکه دشمن تـو،  فرزند پیامبر است. اگر متوکل را بر کشتن او تشویق کنی، بدان

ام کـه خـواهد بـود. من در پاسخ او گفتم: به خدا سوگند، تا به حال جز نیکی و خوبی از او ندیـده

 53»به چنین کاري بزنم. دست بخواهم

هاي مردمی: امام با مشاهده اوضاع وخیم حاکم، بــراي جــلوگیري از . تقویت پایگاه2,3,1,3

یدي از گشایش در کار خود، با دلداري دادن و پشـتیبانی از هاي مقاومتی مردم و ناامانهدام پایگاه

جامعـه اسـلامی را تـداوم  ، حیـاتلحـظه از شـرایط معیشتی آنـان به مردم و آگاهی یافتن لحظه

ها، آنان امیدواري خـود را از دسـت ندهنـد. بخشید تا هنگام رویارویی با مشکلات و ستمگريمی

آگاه کـردن از آیــنده،  با امامت خویش، شیعیان را و دانش آگاهیگیري از هـمچنین امام با بهره

کرد. مردي از اهالی مدائن که گویـا از سـتم متوکـل بـه بـه برچیده شدن بساط ستم امیدوار می

یوسـف  49تا  47، امام در پاسخ آیات پرسید از امـام درباره مدت حکومت متوکلتنگ آمده بـود، 

، متوکـل در نخسـتین بـودپیش بینی کرده  همان گونه که امام هادي سرانجام 54را نوشتند.

  55روزهاي پانزدهمین سـال حکومتش به قتل رسید.

خلفـاي عباسـی اسـتفاده از  فریبیهاي عوام: یکی از راهدربـاري فـقهاي . مبارزه بـا2,3,1,4

اي اسـلامی و و چهـره کننـد فقیهان درباري بـود تـا اعتمـاد مـردم را نسـبت بـه خــود جــلب

نــظریات و عقایـد آنـان  بــرابر در هـادي امـام . امـانماینـد مآبانه از خـود ترسـیممقدس

 کـرد. مثلـاً روزي یـک نفـرهاي وحیانی محکومشان میکرد و با استناد به آموزهگیري میموضع

که حد شـرعی  خواست . متوکلآوردند متوکل ، نزدکـه بـا زنی مسلمان زنا کرده بود را مـسیحی

او جـاري سـازد؛ اما مرد مسیحی همان لحظه شهادتین گفت و مسـلمان شـد. حکـم را بـه  را بر

                                              
  .197، ص اثـبات الوصـیهالحسین المسعودي، بن. علی51
  .142، ص 50، ج بحار الانوار. 52
  .573، ص 2، ج مروج الذهب؛ 360، ص تذکرة الخواص، . سبط ابن الجوزي53
ثُـمَّ  *سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلیلاً مِمَّا تَـأْکُلُونَ  قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنینَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فی: «49ـ  47آیه  . سوره یوسف،54

مِنْ بَعْـدِ ذلِـکَ عـامٌ فیـهِ یُغـاثُ  ثُمَّ یَأْتی *دٌ یَأْکُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلیلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ سَبْعٌ شِدا یَأْتی

  .»النَّاسُ وَ فیهِ یَعْصِرُونَ 
  .186، ص 50، ج الانوار بحار. 55
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. قضیه شودنمی اکثم ارجاع دادند. او گفت: به خاطر مـسلمان شـدن، حـد بر وي جاريبنیـحیی

توا صادر کردند. اختلاف نظـر فقهـا اي دیگر فگونهمورد اختلاف قـرار گـرفت و هرکدام از فقها به

مـیان بـگذارد. امام در پاسـخ فرمـود:  در سبب شـد تـا متوکل این مسئله را با امـام هـادي

فــقهاي  شـدید این فتواي امام با انتقـاد و مخالفـت» او بـاید آن قـدر شلاق زده شود تا بمیرد.«

ن گفتند که ایـن فـتوا هیچ گونه پشتوانه روایـی و رو شـد و آناروبه اکثمبنویژه بحییدربـاري به

 نوشـته و کتبـی از ایــشان صورت رو از متوکل خواستند که فتواي امام را بهقـرآنی نـدارد. ازاین

سوره غافر را  85و  84اي به امام نـوشت و آن حضرت در پاسخ ایـن آیـات . متوکل نامهبـخواهد

طــور کــه ایــمان  هــمان:آنان فـهمانداین آیـه شـریفه بـهبـا ذکر  امام هادي 56نوشتند.

خـدا را از آنهـا بـاز نداشـت، اسـلام آوردن ایـن  ، عذابمـشرکان پس از شکست و مغلوب شدن

  57کند.را از او ساقط نمی مسیحی نیز پس از گرفتاري، حد

  علویان در برابر نهضت امام هادي گیريمـوضع .2,3,2

هاي قـومی، هاي علمی، تبعیضبا برخوردهاي اعتقادي، مناقشه امام هاديدوران امامت 

عباسـی مصـادف بـود، کـه قلمـرو  گرایی دولتمـردانفشارهاي اقتصادي و سیاسی و هرج و مرج

سـاخت. ایـن  هـا مبـدلها، احزاب و جنبشگروه هاي مختلفآنان را به صحنه درگیري حکومت

تـوان تقسـیم می» نهضـت«و » آشوب«ی یا غیردینی به دو دسته ها را از حیث انگیزه دینجنبش

 ها کـه از سـوي علویـان بـه وقـوعو نهضـت جویانِطلبانه و فتنـهها با اهداف قدرتکرد. آشوب

به سر  بسیار سختی شرایط در امام پذیرفت. گرچهصورت می هاي حق گرایانهپیوست، باانگیزهمی

عنوان پناهگـاه شـیعیان، حرکـت آنهـا را زیـر نظـر بـود؛ ولی به بتشدت تحت مـراقبرد و بهمی

ها حضور مستقیم داشته باشند. بـا ایـن که در جریان دادشـرایط به ایشان اجازه نمی داشت؛ البته

شـد و در بـار شــیعیان، متـأثر میاقتصـادي و ســیاسی رقــّت  از اخبار رسـیده از اوضـاع ،حال

داد. را مـورد تـفقد و رأفت قرار می ، آنانامکان ویی از آنان، در صورتهاي مناسب با دلجفرصت

از برخی روایــات  اگر چه در آن خفقان شدید انقلابیون از رهبري کامل امام برخوردار نبودند؛ ولی

 شامل حال آنها شده است. امام سودمند هايگرایانه و راهنماییروشن آید کـه پندهايبـرمی

                                              
رِکینَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا : «85و  84آیه  غافر،. سوره 56 فَلَـمْ یَـکُ یَـنْفَعُهُمْ  *بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنا بِما کُنَّا بِهِ مُشـْ

  .»عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِکَ الْکافِرُونَ قَدْ خَلَتْ فی إیمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتی
  .804، ص 81، ج وسائل الشیعه. 57
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مـردم و  اختناق و فشـار عباسـیان، بـراي حفـظ جـان به دلیل وجود فضاي اديامام ه

 58دیدند.براي بـرپا داشـتن قـیام مسلحانه به صـلاح نـمی را شـیعیان، به هیچ روي اوضاع جامعه

توده مردم  آنها به نـسبت را گرفته بودند؛ ولی اگر چه شیعیان بـسیاري اطـراف امـام هادي

تفـاوت و بی طلـبهایی رفاهعمومی جامعـه را انسـان اندك بود. با توجه به اینکه فضاي ناچیز و

گونه کــه توانست از بنیه مـردمی، آن داد و امـام نـمیتشکیل می نـسبت بـه سرنوشت سیاسی

زنـدگی  جامعه را رعـایت مـصالح شخصی و رویکرد به برداري کنند، زیرا اندیشهبهره خواستمی

بند و بـاري ، آنان نیز بـه بــیشده بود که همانند حـکمرانان فاسق ادي رقم زده و همین سببم

کرد، بـا مخالفـت بـه برپایی چنین حرکتی اقـدام مـی یقین، اگـر امـام هاديروي آورند. به

بر و شد. بر این اساس، ایشان مانند نیاکان وارسته خـود صـلاح امت را در صتوده مردم مواجه می

 59زدند.و بـه قیام دسـت نمی یـافته سکوت

 با پیگیري سیاست مبارزه منفی با حکام ستمگر و توجه بـه رشـد و بالنـدگی امام هادي

بــرسند و  بــلوغ ســیاسی لـازم بــه توده مردم مهلت داد تا در ایـن مـدت ، بـهاسـلامی امـت

در چنـین شـرایطی،  .نکننـد هاي زودگذر دنیـاییخود را فداي لذت هاي اسلامی و اعتقاديآرمان

بلکـه بـه  ،کـرداهداف یادشده را تضـمین نمی تنها نه ،صریح امام در برابر حاکمیت گیريموضع

در ایـن مـدت، مبـارزه خـود را در قالـب  ، امـام. بنابراینانجامیدمی ناتوانی و فروپاشی جبهه حق

شیعیان خود در نقاط مختلف بلاد اسلامی، ایشان  به هاییامهن شـکل داد و با نگارش غیرمسلحانه

 ساخته و پرداخته عباسـیان دعـوت هايها و جریانافتادن در فتنه از را به بصیرت در دین، دوري

یـکی از شیعیان اش در بغداد بود که در آن آمده است: به  به حضرت نمود. از جمله آنها، نامهمـی

ها مصون دارد. پـس اگـر در فتنه . خداوند مـا و شـما را ازافتادنمهرورز بخشایش گر نام خداوند

 60ما بزرگ داشته است. بر کـند، هر آینه نعمت خود را چـنین

 . امام هادي و شایعه تحریف قرآن2,3,3

بــود. فرقـه حشـویه، از  هــادي امام تحریف قرآن از موضوعات مورد گفتگو در روزگار

بسـا سنّت، و برخی از غـلات شـیعه بر آن بـودند کـه در قـرآن دست برده شده اســت و چهاهل

                                              
  .343، ص اعلام الوري با علام الهديلحسن، ابن. طبرسی، فضل58
  .505، ص 2، ج تاریخ یعقوبی. 59
فـأعظم  عصمنا اللّه و إیّاك من الفتنۀ فإن یفعل الرّحیم بسم اللّه الرّحمن« :222، ص 2، ج أئمتنا . محمد علی دخیل،60

  .»بها نعمۀ
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نازل  آیات کردند: در میاناند. محدثان از عایشه نقل میکرده حذف کاتبان وحی برخی از آیات را

بود. ولی نسخ شد و بـه جــاي آن جــمله » لا عشرة رضعات معلومات«جمله  شده بر پیامبر

بــود و  مــوجود ها در قـرآنایـن جـمله خـدا هنگام رحلت رسول 1خـمسۀ معلومات نازل شد.«

خطـاب نقـل کـرده اسـت کـه در بنشد و اینک موجود نیست. همچنین بخاري از عمرقرائت می

آیـه ایــنک در قـرآن  و ایـن ایمقرآن کریم آیه رجم بوده و ما آن را تلاوت و به آن عمل کـرده

ان ترغبوا عن آبائکم فانه کفـر «نیست. نیز عمر گفته است: در قرآن این آیه موجود بود:  موجود

کننـد کـه در قــرآن نیـز روایـت می ابوموسی اشعري از سنّتاهل» .بکم ان ترغبوا عن آبائکم

: و از جمله آیات آن ایـن بـود اماي مانند سورة برائت بوده است و من آن را فراموش کردهسـوره

 2»لا تبغی وادیاً ثالثاً و لایملـأ جـوف ابـن آدم الـا التـراب. مالمن لو کان لابن آدم وادیان«

تلاوت نامیدند؛ در حالی که پذیرش ادعـاي آنـان بـه معنـاي  نـسخسنّت بعدها این تـغییر را اهل

ـیز کـه خـود را از محمد سیّاري نبناز شیعیان غلو کننده مانند احمد برخی . البتهتأیید قرآن است

کردند، مدعی تحریف قرآن بودند. سـیاري در کتـاب قرائـات، قـلمداد مـی امام هادي یاران

  مضمون آنها تحریف قرآن است. که جعلی را نقل کرده روایاتی

نظر کسانی که به تحریف قـرآن بـاور داشـتند،  در هر فرصت مناسب، به ردّ امام هادي

فرمودند. اینان در این بـاره اي تأکید میودن قرآن از هر کاستی و اضافهپرداخت و بر مصون بمی

در اصـالت  و تــردید اند که قرآن حق اسـتنوشتند: همه امت اسلامی، بدون اختلاف هم داستان

امام هادي اخبار را به دو دسته  3اند.آن نـیست و همگی قرآن را باور دارند و در حقانیت آن متفق

آنها دوري جست و در صـورتی کـه قـرآن بـر  د: اخبار حق و اخبار بـاطل که باید ازکنتقسیم می

صحت روایتی دلالت داشـت، امـا گـروهی از مردم آن را نپذیرند، باید صحت آن را بپذیرند؛ زیـرا 

 با توجه به آیه ولایت که زند مـثلامام به حدیث ثـقلین  4.دارند اعتراف همه امت بر صحت قرآن

بیت واجـب اسـت و سپس آن حضرت ایـن گونـه نتیجـه و شأن نزول آیه، اطاعت از اهل ولایت

، بر امت اقـرار بـه آن لـازم دیگر این خبر را تصدیق کرد، با ضمیمه شـواهد قرآن چون :گیردمی

                                              
 مــن الله و هــن ممـا یقـراءت فـتوفی رسـولکـان فـیما انزل عشرة رضعات معلومات فنسخن بـخمسۀ مـعلوما«. 1

  )70، ص 2، ج ان فی تفسیر القرآنقلاتا( .»القـرآن
  .آدم وادیان لابن ، باب ان کان100، ص 3، ج صحیح مسلم. 2
لا اختلاف بینهم ان القرآن حق لاریب فیه عند جمیع الفرق و فی حـال اجتمـاعهم مقـرون  قاطبۀ قـد اجتمعت الامّۀ«. 3

  )338، ص، ابن شعبه حرانیتحف العـقول( .»تصدیق الکتاب و تحقیقهب
  .338. همان، ص4
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ایـن  موافق و قرآن است و قرآن به صداقت این اخبار گواه اسـت و این اخبار موافق قـرآن اسـت

موضوعات، به آیات قرآنی استدلال کـرده  بارها براي احکام شرعی و دیگر امام هادي 1بار.اخ

 2از سر تـرس، ایمان ، آثاراست؛ از جمله در مسائلی چون: اختیارات حاکم اسلامی در اجراي حدود

  و ردّ شبۀ تحریف قرآن است. قرآن ... که دلیلی روشن بر اصالتعـلم ائمه و

 و مسئله جبر و تفویض م هادي. اما2,3,4

اي که اهل اهواز بـه وي نوشـتند و مسـئله ابتلـاي مـردم بـه جواب نامه در امام هادي

 و عـقیده بـه جبر و تفویض را مطرح نمودند و راه چاره را طلبیدند، مطالبی را به دیـن در اختلاف

ـقدمه مـطرح کـرده و در ضمن آن به در ابتدا مطالبی را به عنوان م بیان نمودند. حضرت تفصیل

 اي پرداخته است و آن، تمسک به ثقلین است که بـه صـورتی مبسوطو ریشه اساسی یک مسئله

 ، ولایتومستدلّ به اثباتش رسانده است. سپس با استناد به بعضی از آیـات الهـی و روایـات نبوي

امـام  3.را بیان و ثابت نموده اسـت لیو مقام والاي مولی الموحدین امیرمؤمنان، ع و عظمت

دلیـل و  عنـوان پیشاپیش، این شرح و بیان را بـه«فرماید: پس از بیان آن مقدمه می هادي

آن  بیـان عنوان پشتیبان براي آنچه که در صدد و به کنیم ایم مـطرحراهنما بر آنچه که خـواسته

بـا  هـادي امـام 4بین این دو است، آوردیم.هستیم که هـمان مـسئله جـبر و تفویض و امر 

 اسـت و نه تـفویض بـلکه جایگـاهی است : نه جبراندفرموده که استناد به کـلام امام صادق

صـحیح را  ، و نـظریهفرماید و هر دو نظریه را باطل. شروع به طرح جواب می5بین آن دو جایگاه 

دانـد و بـاز بـراي می بر صـدق چــنین مــقالی شـاهد را رآنو نظر قـ داندمی امري بین آن دو

 سـؤال شـد فرماید: از امام صادقاستناد کرده و می تثبیت مسئله بـه کـلام امام صادق

 از ترعــادل : خـداوندفرمود کند؟ حضرتمی خداوند، بندگان را بـر انـجام معاصی، مجبور آیا که

ایـن کـلام، این است که اگر قائل  ـند. سپس از حضرت سـؤال شـدمعنیایـن است که چـنین ک

بـه جـبر شویم، بـاید بـگوییم کـه ـ العیاذ باللّه ـ خداوند، ظـالم است، در حالی کـه خـود قـرآن 

                                              
  .338. همان، ص1
  .423، ص 2، ج مناقب شهر آشوب. 2
  .338ـ  339، ص تحف العقول. ابن شعبه حرّانی، 3
  .340. همان، ص 4
  .»الْمَنْزِلَتَیْن نَبَیْ مـَنْزِلَۀٌ لا جَبْرَ وَلا تـَفْویضَ ولکـِنْ: «340. همان، ص 5
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 1فرماید: آیا خداوند بندگان را بـه خـود واگذاشـته و کـار را یکسـره بـه آنهـا ســپرده اسـت؟می

فرماید: از گاه میآن 2تر از آن است کـه چـنین کند.خـداوند عـزیزتر و مسلطحـضرت فـرمودند: 

اند: سـه دسـته» قـدر«روایت شده است که فرمود: مردم در چگونگی اعتقاد بـه  امام صادق

در تسـلطش  را گروهی بر این باورند که کارها، همه بـه آنـان واگذار شده اسـت. اینـان خداونـد

اند. و گروهی گمان دارند که خداوند، بندگان را بر انجام لذا این گروه در هلاکت اند؛سست دانسته

ندارنـد.  آن را انجـام کند و آنان را به چیزهایی مکلف کرده است کـه طــاقتگناهان، مجبور می

اند و به خاطر همین، به هلاکت خواهند رسید. و گروهـی اینها خداوند را در حکمش، ظالم دانسته

آنــان بــیش از  و بـه است معتقدند که خداوند، بندگان را به قدر طـاقت آنها مکلّف نموده نچنی

دهد. اینها افرادي هستندکه اگـر کـار نیکـی انجـام دهنـد سـپاس طاقتشان دستور و فرمان نمی

. دکننـمی بخشـش آورند و اگر کار بدي از آنان سرزند، از خــداوند طــلبرا به جاي می خداوند

  3اند.اینان بـه اسـلام حقیقی دست یافته

جبر و تفویض را بیان کرده، خطا بودن هر دو را  با توضیح بیشتر مسئله پس از این، امام

کسـی  ، قـولفرماید: اما قول به جبر که معتقد به آن دچـار خــطاستمی کند. حضرتتبیین می

بـر انـجام معصیتها مجبور کرده اسـت و در  است که گمانش بر این است که خداوند، بـندگان را

بــاشد، بـه خداونـد بــاور  این کند. کسی که برعین حال، آنان را بر ارتکاب معاصی، عقوبت می

نسبت ستمکاري در حکمش داده است وکلام خداوند در قرآن چنین چیـزي را تکـذیب کــرده و 

و نیز » .کندظلم نمی کس ردگارت به هیچپرو«فرماید: آنجا که خداوند می ؛مـردود دانـسته است

این رسـوایی در دنیا و عذاب سوزان در آخرت به خاطر آن چیزي است کـه دسـتانت «فرماید: می

فرماید: تفویض می مورد و در 4.»کنداز پیش فرستاده اسـت و خداوند هرگز به بـندگان ظـلم نمی

                                              
    »وَلا یَظْلِمْ رَبُّکَ اَحَدا.« :49 آیه کهف، سوره .1
لَـه: فــَهَلْ  مِنْ ذلِکَ. فَقیلَ اَعـْدَلُ هُوَ السلامعلیه الصّادِقُ  الْعـِبادَ عَلَی الْمَعاصی؟ فَقالَهَلْ اَجْبَرَ اللّه  سُئِلَ اِنَّ الصّادِقَ. «2

  )340، ص تحف العقول(» .السلام: هُوَ اَعـَزُّ وَاَقـْهَرُ لَهُمْ مِنْ ذلِکَهِمْ؟ فَقالَ علیهفَوَّضَ اِلَیْ
 هــالِکٌ  فــی ســُلْطانِهِ فــَهُوَالنّاسُ فِی القَدَرِ عَلی ثـَلاثَۀِ اَوْجـُهٍ: رَجـُلٌ یَزْعَمُ اَنَّ الاَمْرَ مُفَوَّضٌ اِلَیْهِ فَقَدْ وَهـَنَ اللّهـ. «3

 فـی حُکْمِـهِ فَهُـوَ هالِـکٌ اَجْبَرَ الْعِبادَ عَلَی الْمَعاصی وَکَلَّفَهُمْ ما لا یُطیقُون فَقَدْ ظَلَمَ اللّـه و عَزَّ  جَلَّرَجُلٌ یَزْعَمُ اَنَّ اللّهوَ

؛ فَهـذا  وَاِذا أساءَ اِسْتَغْفَرَ اللّهاللّه حَمَدَ ونَ فَاِذا أَحْسَنَمالا یُطیقُ یُکَلِّفْهُمْ  کَلَّفَ الْعِبادَ مـا یُطیقُونَ وَلَمْوَرَجُلٌ یَزْعَمُ اَنَّ اللّه

  )340ص  ،تحف العقول(» .مُسْلِمٌ بالِغٌ
لَی الْمَعاصی وعاقَبَهُمْ عَلَیْها  جَلَّ وَعَزَّ أجْبَرَ الْعِبادَ عَمَنْ دانَ بِهِ الْخَطَأَ فـَهُوَ قـَوْلُ مَنْ زَعَمَ أنَّ اللّه یَلْزَمُ فَاَمّا الْجَبْرُ الَّذي. «4

ذلکَ بــِما قــَدَّمَتْ «وَقَوْلَهُ » وَلا یَظْلِمُ رَبُّکَ أَحَدا«  فی حُکْمِهِ وَکَذَّبَهُ وَرَدَّ عَلیْهِ قَوْلَهُوَمَنْ قالَ بِهذَا الْقَوْلِ فَقَدْ ظَلَمَ اللّه

  )341، صالعقول تحف(»  لَیْسَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبید.یَداكَ وَاَن اللّه



 

84  

   

84  

   

  1396 ستانپاییز و زم ،26 هشمار یازدهم، سال/ سخن تاریخ

است و کسی که معتقد بدان باشـد،  کرده ا باطلآن ر تفویض که امام صادق بـه قول و اما«

سپرده است  بندگان به گوید: خداوند اختیار امر و نهی خود راقول کسی است که می .در خطاست

که گمان دارد که خداونـد امـر و نهـیش را بـه بنـدگانش  کسی پس .و آنان را رها کـرده اسـت

ا ثابت کرده اسـت و پـذیرش هـر عملـی را کـه انجـام را بر خد و ناتوانی ، عـجزواگذاشته اسـت

و چه بد، بر خداوند واجب دانسته است. و امر و نهی و وعده و وعید خـدا  باشد خوب دهند، چهمی

 واگذاشـته اسـت؛ زیـرا گمانش بر این است کـه خــداوند هــمه اینهـا را بـر او شـمرده را باطل

اگر کفر  . پسدهدشده، به خواست خود کارها را انجام می؛ چون کسی که کارها بدو سپرده است

 1»منعی. و نه است را بـرگزیند یـا ایـمان را بپذیرد، نه ایرادي بر او وارد

، قول حق و نظر صـائب را کـه و تفریطی پس از ابطال هر دو نظریه افراطی امام هادي

تقدیم که خداوند با جلالت و عزیـز، خلـق مامع: لکـن نمایدباشد مطرح مـیمی» امر بین الامرین«

به آنان داد و بدانچه خواسـت، آنـان را امـر و  را را به نیروي خود آفـرید و تـوانایی پرستش خود

را از نافرمانی خـود  و آنان شـد از امرش را قبول نمود و بـدان راضـی آنان نهی کرد. پس پیروي

مانی او شد، نکوهش کـرد و بـه خـاطر نافرمانی، عقوبـت که مرتکب نافر را بازداشت و هر کسی

  2نمود.

  و غلات هادي . امام2,3,5

بـود.  ، وجود غالیاناسلامی در دوران امامت امام هادي جامعه از دیگر مشکلات فرهنگی

 رسخنان ناروا و مخالف با آیات صـریح قـرآن در میان مـردم منتشـ اطهار آنان از زبان ائمه

حد مقام  را تا که آن بزرگواران طوري ؛ بـهکردندافـراط مـی و در مورد معصومین کردندمی

ایـن  کشاندند. وجـودو بسیاري از افراد را با این افکار باطل به گمراهی می بردندمی خـداوند بـالا

بل از ایشان و حتـی بـه هاي قداشـت و به دوران تـاریخی پیـشینه امام هادي زمان عده در

و  جویـدمی تبرّي از غلات چنین این گشت. امام زیـن العـابدینمی باز دوران امام علی

                                              
 جَلَّ ذِکْرُهُ فَـوَّضَ إِلَـی السلام وَاَخْطَأَ مَنْ دانَ بِهِ وَتَقَلَّدَهُ فَهُوَ قَوْلُ الْقائِلِ: إنَّ اللّهعلیه الصّادِقُ اَبْطَلَهُ وَاَمَّا التَّفْویضُ الَّذي«. 1

 تَعالی فَوَّضَ اَمْرَهُ وَنَهْیَهُ إلی عِبادِهِ فَقَدْ أَثْبَتَ عَلَیْهِ الْعَجْـزَ وَأَوْجَـبَ اللّه عَمَ أَنَّالْعِبادِ اخْتِیارَ أَمْرِهِ وَنَهْیِهِ وَأَهْمَلَهُمْ؛ فَمَنْ زَ

هااللّـه  وَنَهْیَهُ وَوَعْدَهُ وَوَعیدَهُ، لِعِلَّۀِ مــازَعَمَ اَنــَّوَأَبْطَلَ أَمْرَ اللّه وَشَرٍّ خَیْرٍ عَلَیْهِ قَبُولَ کُلِّ ما عَملُوا مِنْ لـاَنَّ  اِلَیْـهِ  فَوَّضـَ

  )344، ص تحف العقول( .» ...رٍالْمُفَوَّضَ اِلَیْهِ یَعْمَلُ بِمَشیئَتِهِ، فَاِنْ شاءَ الْکفْرَ أَوِ الاْیمانَ کانَ غَیْرَ مَرْدُودٍ عَلَیْهِ وَلاَ مَحْظُو

 مِنْهُمُ ، فَقَبِلَخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ وَمَلَّکَهُمْ اِسْتِطاعَۀَ تـَعَبُّدِهِمْ بِها، فَاَمَرَهُمْ وَنَهاهُمْ بِما اَرادَ جَلَّ وَعَزَّ خَلَقَ الْ: إِنَّ اللّهنـَقُولُ لکـِنْ«. 2

  )34، ص تحف العقول(  ».عـَلَیْها اتِّباعَ أَمْرِهِ وَرَضِیَ بِذلِکَ لَهُمْ، وَنَهاهُمْ عَنْ مَعْصِیَتِهِ وَذَمّ مَنْ عَصاهُ وَعـاقَبَهُ
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دوستی خواهند ورزید که در مـورد مــا همـان  ما به صورتی به ما شیعیان از ايعده«فرماید: می

 مــا از مریم گفتند. نه آنانبنمورد عیسی در و نصاري گویند که یهود در مورد عزیرچیزي را می

همواره به فراخورشــرایط بــا ایــن عـده بـه  ائمه اطهار 1»از آنان هستیم. ما و نه هـستند

گذاشـتندکه گرفتن مـوضع قـاطع در قبال این طرز فکر تا حدّ ممکن نمی پرداختند و بامبارزه می

را بدنام کنند. ازامـام سـجاد روایـت شــده اســت کــه این عده با انتساب خـود بـه شیعه آنان 

مارا آن چنان دوست بدارید که اسلام گـفته اسـت. سوگند به خدا پیوسته چیزهـایی را : «فرمودند

 2» سازید.گویید که در نـتیجه آن، دشـمنی مردم را متوجه ما میمی ما در مـورد

رأس  در هـاییلیـت آنـان و وجـود شخصـیتو فعا بـاتوجه به وجود این عده امام هادي

کننده را جایز ندانستند و به صورتی قاطع و صـریح آنان، سکوت درمقابل این گروه گمراه و گمراه

 افراط گرانه خـود مـرزهاي روشنگفتار حکیمانه و نامه آنان پرداختند. آن حضرت بـا بـه مبارزه با

هاي را از تمایل بـه سـوي اندیشه بیتدوستداران واقعی اهلند و نمودمـی مـشخص و تـفریط را

سران این  3کردند.هاي مـختلف بـا این افراد برخورد میداشتند و با شیوهمی نادرست آنان برحذر

ـــاك، کســـانی چـــون: علی ـــروه منحـــرف و خطرن ـــی، بنگ ـــی، قاســـم یقطین حســـکه قم

  4حـاکم بودند.بنو فارس نُصیر فهريبنباباي قـمی، مـحمدبنمحمدبنحسن

نوشته در  اي به امام هاديشیبه، هریک جداگانه نامهبنعیسی و ابراهیمبنمحمدبناحمد

را  کنند و بــعضی از آن معتقـداتضمن آن اشاره به طرز فکر و عـقیده غـلات در زمان خود می

حسکه و قاسم یقطینی نمـوده، بنبیان کرده و نیز اشاره به دو شخصیت از غالیان زمان خود، علی

چـنین چـیزي از دین ما : «نویسدامام صریحا در جواب مینمایند. از امام کسب نظر و تکلیف می

کنـد. این دو شخص را صریحا لعـن می و در جایی امام هادي 5»نیست، لذا از آن دوري جو!

شروع آن چنـین بـود:  که نوشت اي به مننامه هادي : امامگویدمی عیسیبنمحمدبناحمد

گـردد کند! شیطانی در برابر قاسم نمایان می لعنت حسکه قمی رابنخداوند قاسم یقطینی و عـلی

                                              
؛ فَلـا مَـرْیَمَ شیعَتِنا سـَیُحِبُّونا حـَتّی یـَقُولُوا فینا ما قالَتِ الْیَهُودُ فی عُزَیْرٍ وَقالَتِ النَّصاري فی عیسَی ابْنِ إنَّ قَوْما مِنْ«. 1

  )102، ص اخـتیار مـعرفۀ الرجالطوسی، ( ».هُمْ مـِنّا وَلا نـَحْنُ مـِنْهُمْ

، ص 5، ج الطبقات الکبريابن سعد، ( .» مـا زالَ بـِنا ما تَقُولُونَ حَتّی بَغَّضْتُمُونا إلَی النّاسِفَوَاللّهالاسْلامِ  حُبَّ أَحِبُّونا«. 2

214(  

  .864، ص الامام علی الهادي ةحیا. باقر شریف قریشی، 3
  .603، ص سیره پیشوایان. پیشوایی، 4
  )516ـ  518، ص الرجال معرفۀ اختیار( »هذا دینُنا فَاعْتَزِلْهُ. لَیْسَ«. 5
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محمد بن: حسـنگویـد صبّاحبننصر 1»فریبد.و بـا القـاي سـخنان باطلِ به ظاهر آراسته او را می

حــاتم قزوینــی را امــام بنري و فارسنصــیر نمیــبنبـــابا و محمدکــه معــروف اســت بــه ابـــن 

به ما رسیده است، مسئله تقابـل  که آنچه حتی طبق 2مورد لعـن قـرار داده اسـت. عسکري

دوري جستن و بیزاري و لعن آنان است و گاه دستور قتل بعضی از آنـان  فراتر از امام هادي

 حاتمبنبه کشتن فارس امام هادي«گوید: مـی عیسیبنمحمدبنرا صادر نموده اسـت. احمد

بـه قتـل  را او امر فرمود و براي کسی که او را بکشـد بهشـت را ضـمانت کـرد و جنیـد قزوینی

 3»رسانید.

اسـت و  خـدا کـرد پیـامبرنـصیر نمیـري ادعـا میبنمـحمد: نصیربن. انحراف محمد2,3,5,1

بـود و ازدواج بـا  تناسخ . و نـیز او مـعتقد بهسـتا به رسالت فرستاده را او محمد عسکريبنعلی

پـس از درگــذشت  کرد.حمایـت مــی او فرات نیـز ازبنموسـیبنشمرد. محمدمحارم را روا می

، به چند گروه تـقسیم شــدند و ابــوالعباس به نصیریه مشهور بودند که او نصیر، پیروانبنمحمد

 4ایـن دوره بودنــد. غلـات ر بـه شــاه رئـیس، از سـردمدارانطبرانـی و ابوعبداللـه کنـدي مشـهو

کردنـد کـه هـر این عقیـده را منتشـر می مردم غالیان در میان از و گروهی دیگر حـسکهبنعلی

و اصل، باطن آن اسـت و  کرد اعتنا چیزي، ظاهري و بـاطنی دارد و بـه ظـواهر آیات قرآن نباید

اسـت. آنان باطن آیـات را بـه دلخـواه خـود چنـان  بـیرون مردم مفه از هم شناخت باطن آیات

گري بـود و راه را بـر عشـرت جویـان و عافیـت طلبـان همـوار کردند که مروّج ابـاههتفسیر می

براي مقابله با این جـریان خـطرناك، بـا همۀ وجودتلاش  و شاگردانشان کرد. امام هاديمی

زدودند. آن هـاي توحیـدي، شـبهات را از ذهـن شــیعیان مــیموزهکردند و با تبیین درست آمی

و زندگی و روزي آنان به دست اوست و آنان هـم  و مرگ ائمه بندگان خداوند :فرمودحضرت می

اند که نماز و روزه به جاي آورند. اگر کسی قائل به ربوبیت ائمه گـردد، مانند مردم دیـگر مـکلف

گروهـی از  5گردد، و گر نـه از جــامعه اســلامی طـرد شـود. اصلاح غـالی و مشرك است و باید

و  هـایی را بـه شـماگویند و روایتبرخی افراد سخنانی می :نـوشتند شیعیان به امام هـادي

                                              
مِ فَیُـوحی اِلَیْـهِ بن الْقـاسِمَ الْیَقْطینی وَلَعـَنَ اللّه عَلِیَّلَعَنَ اللّه« :520. همان، ص1 یْطانا تَرائـی لِلْقاسـِ حَسْکَۀِ الْقُمیّ، اِنَّ شـَ

  ».غُرُورا الْقَولِ زُخْرُفَ
  .520. همان، ص 2
  )524(همان، ص » قَتَلَهُ الجَنَّۀَ فَقَتَلَهُ جُنَیْدٌ. لِمَنْ وَضَمِنَ حاتم القَزْوینیّبنأمَر بِقَتلِ فارِسِ سَنِ العَسْکَرِيإنَ اَبَا الحَ«. 3
  .521. همان، ص 4
  .522. همان، ص5
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شود؛ ولی چون ایـن احادیـث را بــه آن مـنزجر می شـنیدن ها ازدهند که دلنسبت می پدرانتان

 تـوانیم آنهـا راتوانیم آنهـا را ردّ کنـیم و از طـرف دیگـر نمینــمی دهــند،پدرانـتان نسبت می

  1.بـپذیریم

امام هــادي بــود امـا  نماینده قزوینی حاتمبنفارس: حاتم قزوینیبن. انحراف فارس2,3,5,2

عقاید کــفرآمیز مــردم را از مسـیر راه حـق منحـرف  اظهار و بـا شـد خـارج دین کم از خطکم

آوري اموال و وجوه شرعیه بود ولی بر خلاف مصالح دیـن و خواسـته کرد. وي مـسؤول جمعمـی

کرد. وي در پیمـودن راه باطـل و ایجـاد فتنـه و تفرقـه در مــیان آن تـصرف مـی در امام

صـادر  چنان افـراط کـرد کـه حکـم ارتـداد و کفـر وي از ســوي امـام هـاديشـیعیان آن

فرمـود سفارش می گوناگون از مسئولیت خود بر کنار کرد و به افراد را او امام هادي 2.گردید

هایی فـارس گريسـخنان دروغ او را نـپذیرند و از او دوري کنند و او را سبک شمرند. ولی فـتنه

تا میان مـردم  هاي فارس باعت شدگري مشغول بود. گفتهو او همچنان به گمراه نرسید پایان به

نام ما، بـه  به او :کار خواند و او را لعنت کرد و فرموداف افتد. امام با تأکید بیشتر، او را خیانتاختل

از میان ببرد، جایگـاه او بهشـت خواهـد بـود.  را دهد. هر کس که اوهاي ناروا میخـداوند نسبت

 3ند.هاي خود رسااندازيسزاي فتنه به را فارس سرانجام یکی از شیعیان جنید

 وجـود از جمله عقاید و باورهاي انحرافی کـه در میـان مسـلمانان: . گـروه مـجسمه2,3,5,3

 داشت و حـتی گـاه میان شیعیان هم رسوخ کرده بودموجب اختلاف و دو دستگی در میـان شـیعه

سـت. ، بـوده اباشـدمی رؤیـت بود، باور به جسم بـودن خـدا و یا باور به اینکه خداوند قابـل شده

هایی بسـیار سـطحی و کردند که خداوند جسم است. آنان برداشتتـصور می گـروه اعضاي ایـن

که از سـیطره جسـم و مـاده بیـرون بـود،  و چیزهایی مجردات ابـتدایی از دین داشتند و از درك

بـود، انکـار هـستی را کـه خـارج از گستره مادیات  حقایق از رو بسیاريبسیار ناتوان بودند. ازاین

دهـمین ستاره فـروزان آسـمان امامـت و  امـامت دوران کردند. گرچه فضاي فرهنگی سیاسیمی

بیش از حـد حـاکم بـود، اما خط مشـی  و فشار خفقان شدید حضرت امام علی النقی-ولایت

ترین هترین و پسـندیدبرابر معضلات جامعه مـعقول در گیریشموضع دهد کهآن حضرت نشان می

ناپـذیري بود که ضربات جبران ممکن گیري دیگر غیر از آنروش بـود و هرگونه حرکت و موضع

                                              
  .435. همان، ص 1
  .502، ص 05، ج بحار الانوار، . مجلسی2
  .144، ص الرجال معرفه اخـتیار. 3
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در مورد توحید سؤال کرد. آن  امام هادي از دلف را بر پیکر اسـلام وارد سـازد. صـقر ابن ابن

دنیا و آخرت  جـسم اسـت و ما در خداوند که کنداز ما نیست کسی که گمان می«حضرت فرمود: 

دلف! جسم، حادث است و خداوند آن را به وجـود آورده و بــه آن  ابی از او بیزار هستیم. اي پسر

 عــلی کند که به امـاممحمد همدانی نقل میبنزیاد از ابراهیمبنسهل و نیز 1»شـکل داده است.

 گویندمـی اف دارنـد. بـعضیاین شهر در توحید اختل در شما چنین نوشتم که دوستان النـقی

که محـدود نشـود و بـه آن است منزه«خداوند جسم است. حضرت در جواب به خط خود نوشت: 

همچنین از سـخنان برخـی افـراد  2»چیزي مـانند او نـیست و او شنوا و داناست. .نیاید وصف در

. تـوان او را دیـددیـدگان می باشد و بـاآید که عقیده داشتند خداوند قابل رؤیـت مـیچنین برمی

شخصی : «اسـت که فرمود با این طرز تفکر نیز به مقابله پرداختند. از امام صـادق ائمه

آیا شما خدا را هنگام عبادت مشاهده  ان!منؤامیر م ايآمد و سؤال کرد  منینؤخدمت امیرالم

پس سؤال کرد خـدا را چگونـه  .کنیمیتش عبادت نمیؤما خدا را به خاطر ر :امام فرمود ؟کنیدمی

را را بـا  واکنـیم و نـه اینکـه ما خدا را با اطمینان قلب درك مـی :فرمود امام علی ؟بینیدمی

  3»یت کنیم.ؤچشمانمان ر

 زداییدرخرافه . نقش امام هادي2,3,6

هاي راسـتین و ترین وظـایف خطیر امامان معصوم پاسداري از حریم اعتقادات و ارزشاز مهم

هایی کـه هـا و بـدعتت بـا تحریفعنوان نگهبانان قـرآن و سـنّ بـه اصیل اسلامی اسـت. آنـان

تــحقق چنـین هـدف کردند و بــراي کرد سخت مقابله میدار میفرهنگ ناب اسلامی را خدشه

روزگـار  مـخصوصاً امام هادي امامت گذاشتند. دورانالهی از جان و زندگی خویش مایه می

شـود. در دسـت افـراد هاي سیاه ظلمانی تاریخ اسـلام قلمـداد میاز دوران ،وکل عباسیخلافت مت

متوکل با معتزلـه و  مستقیم . مخالفتکردندمتحجّر بـود که با آزاداندیشی و نقد و نظر مبارزه می

ختنـد و پرداواقع مبارزه با خردگرایی بود؛ زیرا این دو گروه به نقد احادیث و روایات می شـیعه، در

                                              
ابــی دلـف إنّ الجسـم بن. یـازعم أن اللّه عز و جل جسم و نحن منه براء فـی الـدنیا و الـآخره من إنـّه لیـس منّا«. 1

  )401، ص (همان ».محدث و اللّه محدثه و مجسمه
  )651، ص 1، ج کـافی اصـول(کلینی، » السمیع العلیم. و هـو ءو لا یوصف لیس کـمثله شـی یحد سبحان من لا«. 2
عَبَدْتَهُ؟ فَقالَ وَیْلَکَ ما کُنْتُ اَعْبُدُ رَبّـا  حینَ أَمیرَ الُؤْمِنینَ هـَلْ رَأَیـْتَ رَبَّکَ : یافَقالَ جاءَ حِبْرٌ إلی أمیرِ الْمُؤْمِنینَ. «3

(  .»ـی مُشاهِدَةِ اللابْصارِ وَلکِنْ رَأَتْهُ الْقُلُـوبُ بِحَقـائِقِ الاْیمـانِلَمْ اَرَهُ. قالَ: وَکَیْفَ رَأَیْتَهُ؟ قالَ وَیْلَکَ لاَ تُدْرِکُهُ الْعـُیُونُ ف

  )6، ح 109، ص توحید
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، افکنیپذیرفتند. از پیامدهاي این تفکر متحجرانه، خشونت، تفرقهنمی و چرا چون هرچیز را بدون

و صـحابه او بـود. بـازار  ظاهرگرایی، گسترش خرافه و روایـات جعلـی بــه نـام پیـامبر رواج

هاي مجعول ل روایتپردازان با نقدوره گرم شد. قصه این در سرایانبازان و قصهگیران شعبدهفال

کردنـد. از موضـوعات رایـج در ایـن دوره، تورات تحریف شده، مردم را سـرگرم می و برگرفته از

ها و اشیا بود. این پدیـده، ریشـه در ها، زماناز مکان برخی شمردن عقیده به شـانس و یـا نحس

شـمرد و شرك و گناه میاین تفکر را  پیش از اسلام داشت. امام هادي جاهلیت عقاید دوران

 گوید: روزي خـدمتمسعود میبنرو ایـن باشد باید توبه کند. حسندنـباله هرکسی که معتقد بود

 در هـایمو لباس رسیدم در حالی که آن روز انگشتم زخم شـده بـود علی النقی امام حضرت

فرمود: چرا  علی است! امامبرخورد با یک سواره، پاره شده بـود، گـفتم امروز چه روز نحسی 

کـه اشـتباه کـردم.  : دانسـتمندارد؟ حسن گفـت نهی که گناهیگناه خود را بر گردن دیگري می

دانی کـه : اي حسن! آیـا نــمیفرمود کنم. امـامگفتم: اي سرورم! از خدا طلب آمرزش مـی

دانم! ست؟! عرض کردم: چرا مــیخدا فقط و آخرت دهنده، کیفردهنده و سزادهنده در دنیاپاداش

  1ها نرسد.آناین (ع) فرمود: پس هرگز بر خلافامـام

  با صوفیان . برخورد امام هادي2,3,7

هاي منحرفی که در جامعه اسلامی باعث بـدنامی شـیعیان شده بودنـد، پیـروان از دیگر گروه

 گمراه و عـارف از خـود، مردم را اي زاهدمکتب تصوف بـودند. ایـن گـروه بـا نـشان دادن چهره

شدند و با گفـتن اذکــار و اوراد جمع می کردند. آنان در اماکن مقدسی چون مسجد پیامبرمی

را خــنثی  آنــان با واکـنش سـریع، تــوطئه کردند. امام هاديفریبی میمـخصوص، عـوام

در مسـجد  یـاران امـام دهـمگوید: به همـراه جمعـی از کرد. محمد ابن ابی خطّاب میمـی

صوفیان وارد مسجد شدند و بـه گرد هم حلقـه  از نشسته بودم. ناگهان گروهی مقدس پیامبر

بـه ایـن «به ما رو کـرد و فرمـود:  مشغول شدند. امام هادي» لا اله إلاّ اللّه«زدند و به گفتن 

ن هـستند و براي آسایش جسم، از خود پیماهـم هاشیطانبازان ریـاکار تـوجه نکنید. آنان با دغل

دست آوردن غذاهاي چرب و شیرین  به براي داري آنانزندهدهند و شبزهد و پارسایی نشان می

دیدار زنده و مرده آنـان بـرود، به دیدار شیطان  کسی کـه بـه«ادامه داد:  سپس امام »است.

امامـت و حقـوق شـما معتقـد و  بـه کسـی اگر«شیعیان گفت:  یکی از »پرستان رفته است.و بت

                                              
  .581، ص 2، ج البحار سفینه. شیخ عـباس قـمی، 1
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خــشمگین بــه او  آیا باز هم اشکال دارد که به دیدار آنان برود؟ امـام هـادي ،معترف باشد

امامت ما را پذیرفته باشد، برخلاف  این تصورات نادرست را رها کن. کسی که«نگریست و فرمود: 

  »از مخالفان ما هستند. ،صوفیان دانی که همهدارد. آیا نمیروش و رضایت ما گام برنمی

  . نتیجه 3

بندي کلی باید اشاره کرد کـه دوران امـام در یک جمع ،با توجه به شرح مباحث در متن مقاله

هـاي فـردي راضطراب جامعه اسلامی بـود. صـرف نظـر از ویژگیاي پُهیکی از دوره ،هادي

شیعه بودنـد و  به تعبیري ضدّو  بیتاهل آنها ضدّ بیشترکه  عصر امام هاديخلفاي هم

 بیـتداران اهلترین روزهـا را بـراي شـیعیان و دوسـتهمانند متوکل سخت نبرخی از آنا

هـاي انحرافـی ه با جریانلهاي فراگیر دیگري از جمبا چالش فراهم کرده بودند، امام هادي

و تربیتـی، مبـارزه هاي ارشادي، فرهنگی کارگیري یک سلسله برنامههمواجه بود. آن حضرت با ب

آنکه حساسیت دسـتگاه خلافت را مــتوجه خــود غیرمـستقیمی را بـا حـاکمیت آغاز کردند و بی

مواقع لازم نیز تا جایی که حیات شـیعه را بـه  آنها پرداخت. در هایی بر ضدّسازد، به انجام فعالیت

 ،ورد با دستگاه ظـالم عباسـیساخت. امام در برختر مـیانداخت، دامنه آن را گستردهمخاطره نمی

از جملـه: زیـر سـؤال بـردن مشـروعیت  ؛داداقدامات شاخص و در عین حال ظریفی را انجام می

 و هـاي مردمـیدر بـرخی از درباریان خلافت عباسی، تقویت پایگاه عـاطفی دستگاه عباسی، نفوذ

هاي مجموعـه یاري از توطئـهسازي بسـاباعث خنث ،دربـاري. این اقدامات امام فـقهاي مبارزه بـا

  دستگاه خلافت عباسی گردید. 

بـراي  را گران علوي به هـیچ رو، اوضـاع جامعـهدر مواجهه با قیام امام هادي ،همچنین

 در ایـن مـدت، مبـارزه خـود را در قالـب غیرمــسلحانه امام .دیدنمی بـرپا داشـتن قـیام مناسب

در نقاط مختلف بلـاد اسـلامی، ایشـان را بـه  یششیعیان خو به هایینامه شـکل داد و با نگارش

 سـاخته و پرداختـه عباسـیان دعـوت هـايها و جریـانافتادن در فتنـه از بصیرت در دین، دوري

مقابـل ایـن  هاي متنوع انحرافی، سکوت دردر مواجهه با جریان ،نمود. آن حضرت همچنینمـی

آنـان  بـه مبـارزه بـا ،ندانست و به صورتی قاطع و صـریح کننده را جایزهاي گمراه و گمراهگروه

 و تــفریط را افـراط مــرز ،هاي روشـنگرانه خــودگفتار حکیمانه و نامه پرداخت. آن حضرت بـا

هاي را از تمایـل بــه ســوي اندیشـه بیـتداران واقعـی اهلو دوسـت نمودمـی مـشخص

  .کردبـا این افراد برخورد می ،ـختلفهاي مداشت و با شیوهمی نادرست برحذر
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