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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 ویکمشماره هفتاد، هجدهمسال 

  6931 پاییز

 

 بررسی تحلیلی وضعیت شیعیان امامی در دوران امام هادی

 

 1/7/16: ییدتأ یختار  91/6/16 :یافتدر یختار

 1رمضان محمدی 

  2نیا محمدعلی توحیدی

های مهمّ گسترش و تثبیت تشیع است. مقاله    ، از دورهعصر امام هادی

گیری از روش مطالعها  اسهدادی و تیلیلهر در مدهابع تهار  ر،      حاضر، با بهره

روا ر و کالمر، کوشیده است ب  کشف و وصف چگونگر وضعیت شیعیان در 

آن است ک  از  ک سو، امهام بها    دهددههای پژوهش نشانآن دوره بپردازد.  افت 

ای تشیع وجود تدگداهای سیاسر ک  با آن مواجه  بود، توانست مرزهای اند ش 

همگهر به  امامهت امهام       را برای شیعیانر ک  په  از شههاد  امهام جهواد    

اتفاق نظر داشتدد، حفظ نما د و از سوی د گر، شیعیان نیز دست به     هادی

های شیعر زدنهد که  به  عدهوان میهرا       یم اند ش تولید آثار فراوانر برای ترس

شیعر همچدان باقر است. شیعیان در برخورد با مواضهع میدودکددهده خلفهای    

، راهبردهها و  عباسر نیز گهاه به  صهور  ابتیهاری و گهاه به  اشهاره امهام        

 ها ر متداسب ات اذ کردند. سیاست
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خالفتت بااست ، فت      تاریخ شیعیان، سازمان وکالت،  ، امام هادی: کلیدواژگان

 اسالم .

 مقدمه

های سخت و شکنننده الففکت عساسکر یکرای شکیویاز و از       از دوره  عصر امام هادی

های منسجم تاریخ و یاورهای شکیو  اسکتا امکام     های تسیین و تثسیت ینیاز ترین دوره مهم

رحکم   گیکر و یکر   یا وجود مشنفت فراوانر ک  از ناحی  متوکک،  الییهک  سکخت     هادی

آمد  ی  موازات نقش محوری الود در تثسیت  تسیین و گسترش  ر  یرای او ی  وجود مرعساس

یاورهای عمیق اسفمر و رشد و یالنکدگر شکیو   یک  هکدایت افنکار عمکومر  رداالکت و        

های زالل مونویت را یا جاز و دل  یرواز الود در آمیختا آز حضرت یا ترییت و  سرچشم 

شیع را استحنام یخشید و یک  آنکاز رکدرت داد تکا یکا      های منتسر ت هدایت شاگرداز   ای 

های فرهنگر و فنری مخالف شیو  مواجه  شوند و اسفم حقیقر را یشناسند و یکا   جریاز

یرای یهسود اوضاع شیویاز یا  یگری و ادام   آگاهر کام، از آز دفاع کنندا امام هادی

یک  مکوازات گسکترش    های سیاسکر الکود  رداالکت و     سازماز وکالت  ی  گسترش فوالیت

های مردمر تشیع را نیز گستراند و الطّ انقفیر منتب تشیع را حهظ  سازماز وکالت   ایگاه

 و آز را  ایدار کردا

  وجود انسوهر از شاگرداز تأثیرگذار یکر جاموک     اتهاق شیویاز یر امامت امام هادی

کنتکرل و    دیدآمدز آثاری توسط اصحاب آز حضرت  توج  ویژه الففکت عساسکر یکرای   

مرارست از شیویاز و در تنگنا ررار دادز آناز  و نیز حضور شیویاز یا تراکم جمویتر متهاوت 

تواند آین  سنجش وضویت فرهنگر  عیمر و مورویکت اجتمکاعر و    در مناطق مختیف  مر

 حتر ارتصادی شیویاز عصر آز حضرت یاشدا 
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  هنگام امامت امام هادی و پذیرش به مذهبان امامی

 ق  یا آنن  فرزند یزرگوارشکاز امکام هکادی   ۲۲۲در سال  از شهادت امام جواد س 

حدود هشت سال داشتند  ولر در  ذیرش امامت ایشاز از سوی شیویاز االتفف الاصر در 

سکراز   ک  ینا یر گزارشر   س از شکهادت امکام جکواد    تاریخ گزارش نشده است؛ چناز

 ز اصحاب موثق امام رضکا و امکام جکواد   ک  ا 9فرج الرالجر ین طایه  شیو  نزد محمد

وگو  رداالتند و در  ایاز جیس   هم  حاضراز در  گرد آمده و دریاره امر امامت ی  گهت  یود

ترین دالی، عدم االکتفف   از مهم ۲اذعاز داشتندا آز مجیس  ی  امامت حضرت هادی

در  ادتواز وجود نصوص و تصریحات متودد امام جو را مر در امامت حضرت هادی

زماز حیاتشاز ی  مسئی  امامت  س از الود ک  یرالر از آنها در  اسخ ی  سؤال شکیویاز در  

  1این یاره ایراد شده یود  دانستا

ق( موتقد است ک  االسار در این یاره فراواز است و طکر  آز سکسب   ۳91شیخ مهید )م 

یر  ام جوادکند همین ک  شیویاز  س از ام شودا وی تصریح مر شدز کتاب مر طوالنر

اجماع کردند و کسر در آز زماز  جز الود آز حضرت ادعای امامت  امامت امام هادی

یکا ایکن    ۳سکازدا  نیاز مر ننرد  ما را از ایراد االسار و نصوص صریح یر امامت آز حضرت یر

                                              

بوده و در کتب رجالی توثیق شده است و  . وی از اصحاب امام رضا و امام جواد و امام هادی 1
ص  رجال،صورت گرفته که در منابع موجود است. )ر.ک: طوسی،  مکاتباتی بین وی و امام هادی

( متأسفانه، از تاریخ وفات وی، ۵۳۳، ص 1، ج کافی؛ کلینی، ۴۵1، ص الغیبة؛ طوسی، ۴۹۳و  ۴۳۳، ۴۶۳
 اطالعی در دست نیست. 

، ص ۵۳، ج بحار األنوار؛ مجلسی، ۴۳۳، ص 2، ج کشف الغمة،  ؛ اربلی۴۳۳، ص 2، ج اإلرشاد. مفید، 2
12۳ . 

؛ مفید،  12۳و  11۸، ص  ۵۳، ج  بحار األنوار؛ مجلسی، ۴۸۴و  ۴2۳، ۴2۴، ص  1، ج  کافی. ر.ک: کلینی، ۴
؛ نعمانی،  ۳۴۶، ص  اعالم الوری،  ؛ طبرسی۴۴۳و  2۳۸، ص  2، ج کمال الدین،  ؛ صدوق 1۳۸، ص  اإلرشاد
 .1۸ص الغیبة، 

 .۴۳۳، ص 2، ج  اإلرشاد،  . مفید۳
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یک    حال  ینا یر آنچ  گزارش شده  افراد یسیار کم و مودودی  س از شهادت امام جواد

ولر موسر امامت را  9ق( رائ، شدند؛۲16محمد  موروف ی  موسر مسررع ) ین امامت موسر

از الود نهر کرد و از رائفز ی  امامت الود ییزاری جست و یدین ترتیب  آز افراد مودود از 

 ۲امامت وی یازگشتندا

نتوانسکت  او  و  رسکید  وااز ر ئیامسک  1ق(۲۳۲م )م اکث ین  یحیر ورترشاهد دیگر اینن  

 ۳ا اسخ داد رسید و حضرت هم  را  ز مسائ، را از امام هادیآ    اسخ دهد

نیکز در   اینن  امام جواد تر در  ذیرش امامت امام هادی ننت  رای، توج  و مهم

  مانور در  کذیرش امامکت   سنین کم ی  امامت رسیده یود و کم سن یودز امام هادی

 اایشاز نسود و شیویاز ی  این ننت  توج  و آگاهر داشتند

 و تربیت نخبگان مذهبی  امام هادی

دادند  حهظ الطّ فنری  ی  آز اهمیت زیادی مر ینر از کارهای مهمر ک  ائم  شیو 

ویژه نخسگاز مذهسر یوده اسکتا   و فرهنگر تشیع و جیوگیری از انحرافات فنری مردم  ی 

این کار  ی  ترییت شاگردانر یرجست  و تشنی، حوزه عیمیک  و تکدریس توکالیم و موکارف     

گسترده شروع شد و  این کار ی  طورشیور نیاز داشتا در زماز امام یارر و امام صادق

در  در هر شرایط آز را تداوم یخشیدندا زمانر ک  امکام جکواد   سپس  اماماز دیگر

 رداالتا آز   مدین  یود  ی  اشاع  عیم و تهذیب االفق و ترییت مردم ی  آداب اسفمر مر

                                              

 .2۵۳، ص الفصول المختارة؛ شریف مرتضی،  ۹1، ص فرق الشیعة،  . نوبختی1
 .۹۹، ص والفرقالمقاالت ،  . اشعری2

و از  پیرو مذهب شافعی بود و هل علم و ادب و فقهشهرت داشت. اتمیم، اما به مروزی  از قبیله بنی یو.  ۴
؛ ولی با اعتراض اهلل  شد بصرهقاضی  الرشید هاروناز سوی مخالفان سرسخت تشیع بود. در بیست سالگی 

القضاة او شد. در مناظره ید طوالیی داشلت؛ املا در منلاظره بلا املام       بصره عزل و مالزم مأمون و از قاضی
 (۸۳، ص 1، ج  وفیات األعیان،  خلکان مغلوب آن حضرت شد. )ر.ک: ابن  جواد

 .۹1 ، صاإلختصاص ،مفید .۳

http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
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حضرت  جامو  نسوی را مدرس  ررار داده یود و در  یشرفت و تحکول آز  مشکارکت فوکال    

ما و روات یسیاری اطراف آز حضرت را گرفت  یودند و از سرچشم  عیکوم الهکر   داشتا عی

 9گرفتندا ایشاز یهره مر

زنده یودند و از محضر ایشاز  در دوره امام هادی یسیاری از شاگرداز امام جواد

ساالتند و هرکدام ی  اندازه الود و ی  شنیر  کردند و فرهنگ شیور را یارور مر استهاده مر

صکحایر از راویکاز    91۲کک    طکوری  تحول و توالر عیوم شرعر سهیم یودند؛ یک   یدیع  در

نهر آنها  روایاتر در ایواب مختیف در دسکتر    9۸۲ک  از  ۲اند حدیث حضرت شناالت  شده

سنیت اهکوازی   ق(  این۲5۲ای همچوز: حضرت عسدالوظیم حسنر )م  استا افراد یرجست 

کک    6مسکاور  ین و عسداهلل 5مهزیار ین عیر ۳مهراز  ین اسماعی، 1ق(  ایوهاشم جوهری ۲۳۳)م 

شوند و هکم از شکاگرداز امکام      محسوب مر تودادی از آنها  هم از شاگرداز امام جواد

ا این عده از یاراز وفادار حضرت  یرای گسترش حقیقت جاودان  اسفم و تشکیع  هادی

سط یرالر از آنکاز نوشکت    های زیادی در این دوره تو ک  کتاب کردند؛ چناز  تفش فراوانر

                                              

 .2۴۴، ص  حیاة االمام علی الهادی،  . باقر شریف قرشی1
 .۳۳۹، ص  رجال. طوسی، 2

طالب به  ابی بن . تاریخ وفات وی، معلوم نیست. او از خاندان ابوطالب بود و به دلیل انتسابش به جعفر ۴
آنان روایت نموده را درک کرده و از  امام زمانتا   رضاو از حضرت شهرت یافته است. ا« جعفری»

 (1۴۶، ص 2، ج  اعالم الوریاست. )ر.ک:  ناحیه مقدسه شمرده یاو را از وکال طاووس بن سیداست. 
خطب امیر و  مالحم، اهلیلجةبه او منسوب است؛ مانند:  یبسیارهای  کتاب. از ثقات راویان امامیه است.  ۳

 .است  المؤمنین
کتاب داشته است. او از  بوده و قریب به سی ، امام جواد و امام هادی . وی از اصحاب امام رضا۵

نقل شده است.  های او توقیعاتی از امام هادی در اهواز بوده و درباره خوبی  وکالی امام هادی
 ( ۵۳، ص رجال،  ؛ برقی۴۸1، ص  رجال،  )ر.ک: طوسی

حضرت شد. وقتی امام  های مملوک و مخارج و اموال و ها متصدی مزرعه  . وی از ناحیه امام جواد ۶
 ( ۳۳۳، ص 1 ج  ، الجواد اإلمام موسوعة،  )ر.ک: خزعلی به بلوغ رسید، همه را به او داد.  هادی

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%AC%D8%A9&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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کتایر روایر و کفمر دریکاره   شده استا ایو مقات، دییمر  ینر از اصحاب امام هادی

از شکیویاز مواصکر    ق(۲۸۲ یا ۲7۳الالد یررر ) ین محمد ین احمد 9مسئی  امامت تألیف کردا

الموارفر است مشتم،  دائرةاستا این کتاب   المحاسنترین کتاب او  و مهم امام هادی

های مختیف موارف دینر از رسی، االفق و تهسکیرا وی   یر احادیث اماماز در تمامر زمین 

ک  صد اثر ی  وی نسست داده شده است؛ ماننکد:   طوری تألیهات دیگری هم داشت  است؛ ی 

کک  در   بلادان التبيان في أخباار ال و کتاب  أدب المعاشرة   أخبار األمم   األنساب   اختالف الحدیث

 ۲شده استا شمار کتب جغرافیای تاریخر اسفم محسوب مر

 رجکال کتاب نوشت  است و نجاشر آنها را در کتکاب   1۲سوید اهوازی  حدود  ین حسین

شاذاز  ینر دیگر از شیویانر است کک  تألیهکات یسکیاری داشکت       ین ذکر کرده استا فض،

 1هایش  یر او رحمت فرستادا یا مشاهده یرالر از نوشت  است و امام حسن عسنری

مهزیکار اهکوازی اشکاره     ین تواز ی  عیر از دیگر شیویانر ک  تألیهات فراوانر داشت   مر

وجود چنین شیویانر  ی  طور حتم یاعث رشد و  ۳کتاب تألیف کرده استا 11کردا او حدود 

 ی  یرالر شاگرداز الویش گسترش فرهنگ شیور در این دوره شده استا ائم  اطهار

اعتماد یسیاری داشتند و ح،ّ مشنفت دینر شیویاز را یر عهده آناز گذارده یودندا ایوحماد 

رفتم و  رازی  از اهالر ری  نق، کرده است ک  در شهر سامرّا نزد امام دهم  عیر النقر

مسائیر از حفل و حرام از ایشاز  رسکیدما حضکرت یک  مکن جکواب دادا سکپس  هنگکام        

ای حماد! اگر در امور دینر یرایت مشنیر  یش آمکد  در ری  »دند: الداحافظر ی  من فرمو

ینکا یکر نقیکر     5«عسداهلل حسنر سؤال کن و سفم مرا نیز ی  او ایفغ ککنا  ین از عسدالوظیم

                                              

 .۴1۳، ص  مسند اإلمام الهادی،  . باقر شریف قرشی1
 .1۴۳ ، ص2 ج ،ةالذریعآقابزرگ تهرانی؛ ؛ ۳۶، ص رجال،  . نجاشی2
 .۵۳2، ص  اختیار معرفة الرجال. طوسی، ۴
 .2۵۴، ص رجال. ر.ک: نجاشی، ۳

 .۵۴، ص  11، ج معجم رجال الحدیث،  . ابوالقاسم خوئی ۵



 611  6931پاییز ، هفتادویکمسال هجدهم، شماره              

 

اسحاق رمر نزد حضرت آمکد و درالواسکت مورفکر شخصکر را داشکت تکا        ین دیگر  احمد

کنکدا حضکرت نیکز در  اسکخ       هنگامر ک  حضور نزد ایشاز میسر نیست  یک  وی رجکوع  

 ۲را ی  عنواز ثق  و امین مورفر نمودا 9ایوعمرو

 به سامرّا و واکنش امامیه به آن احضار امام هادی

ای یک    ضمن نام  ۳و یریح  عساسر  1محمد هاشمر ین ای از جمی  عسداهلل ق  عده۲11سال 

محمد را از آز ییروز کند؛ چراک  او مردم را  ین   عیر متوک، نوشتند: اگر نیاز ی  حرمین دارد

اندا همچنین  متوکک، یکر اثکر     کند و مردم نیز دعوت او را  ذیرفت  ی  سوی الود دعوت مر

 تنکرار  ق( را در رسال امام رضا۲9۸ک91۸سیاست مأموز ) 5آمیز همسرش  نام  تحریک

هایشکاز و نیکز کنتکرل     را ی  جهت کنترل و محدودکردز فوالیت کرد و حضرت هادی

ای یک  متوکک،     حضکرت یکا نگاشکتن نامک      6ارتساط مردم یا حضرت  ی  سامرّا احضار کردا

ای ظکاهرا    های یدگویاز دریاره الویش را تنذیب کرد؛ ولر متوک، در  اسکخ  نامک    گزارش

عسداهلل هاشمر  ین یرای حضرت نوشت و ضمن عزل محمد آمیز و زیرکان  محترمان  و تمیق

                                              

خدمت کرده و   است که از ده سالگی نزد امام هادی سعید، وکیل اول امام عصر بن . وی عثمان1
 مورد وثوق آن حضرت بود. 

 .۴۵۳، ص الغیبة،  . طوسی2
، مقاتل الطالبیین،  . )ابوالفرج اصفهانی کرد . وی فردی ناصبی بود که مرتب خلیفه را علیه امام تحریک می۴

 (۳۸۳ص 
 . وی امامت جمعه و جماعت مسجد مدینه را بر عهده داشت. ۳
 .2۳۹، ص  ۵۳، ج  بحار األنوار؛ مجلسی،  11۹، ص  عیون المعجزات،  عبد الوهاب بن . حسین۵
 ، تذکرة الخواصجوزی،  ؛ ابن 1۳۳، ص  ۵، ج االعالم؛ زرکلی، 21۴، ص  ۵۳، ج  بحار األنوار. مجلسی، ۶

ام خلیفه او را از حجاز آورده؛ از ترس  گوید: شنیده که در نقلی، طبیب نصرانی دربار می . چنان۴22ص 
؛  ۳1۸، ص دالئل اإلمامة،  عباس خارج شود. )طبری اینکه مبادا مردم اطرافش را بگیرند و خالفت از بنی

 (۳2۶، ص الدر النظیم،  ابوحاتم عاملی
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  آمدز حضرت ی  سامرّا را ی  جهت تجدید عهد  ک  مسئول امور جنگ و نماز در مدین  یود

 9و دیدار درالواست کردا

تنظیم نام  ی  صورت محترمان   یداز جهت یود ک  حضکرت در آز روزگکار در مدینک     

یاری یا حضرت در ارتساط یودند و متوک، یکا نگاشکتن   دارای نهوذ فراواز یوده و شیویاز یس

داراز حضکرت   ای یا این مضموز  سور داشت طوری ک  احساسات شیویاز و دوسکت  نام 

یرانگیخت  نشود و محیط را تحریک ننند  ی  اسم دعوت ی  عراق  ایشاز را جیب و تحکت  

محمد هاشمر ی  متوک،  ین ک  مسائیر همچوز: نام  عسداهلل مرارست الود ررارد دهد؛ چناز

کردز آنها  س از اطفع از احضار حضرت  شدز مردم و نال  مسنر یر االراج حضرت  یرآشهت 

دادز ی  آنهکا مسنکر یکر     ی  جهت تر  از جاز ایشاز  و دعوت مردم ی  آرامش و اطمیناز

هرثم   همگر یر ارتساط وثیق و  ین حهظ امنیت حضرت توسط فرستاده متوک،  یونر یحیر

 ۲ترده شیویاز یا حضرت داللت دارداگس

  در مسیر حرکت  داراز حضرت ها توسط شیویاز و دوست این تجموات و اظهار محست

ایشاز نیز ادام  داشت؛ یرای نمون    س از ورود حضرت ی  یغداد  مردم ی  صورت  ُرشور و 

ایکد رهسکر   این است هماز انسکانر کک  ی  »انسوه از حضرت استقسال کردند و اعفم نمودند: 

همچنکین   کس از    1«و وارث دانش فرستادگاز الهکرا  مردم یاشد؛ اوست فرزند  یامسر

ورود کارواز حضرت ی  سامرّا نیز مردم ی  جهت استقسال از ایشاز ازدحام کردند و الییهک   

                                              

. در ۵۳1، ص  1، ج کافی؛ کلینی،  2۳۹، ص  الفصول المهمة،  صباغ مالکی ؛ ابن۴۴۴، ص ، اإلرشادمفید .1
، ج  المناقبشهرآشوب،  اجبار به سامرّا آوردند. )ر.ک: ابن نقل شده که ایشان را به روایتی از امام هادی

،  مسنداالمام الهادی؛ 2۳۹، ص  ۵۳ج  ،بحار األنوار؛ مجلسی، 12۳۳، ص عیون المعجزات؛ ۳۵۳، ص 2
 ( ۳۳ص 

 .۴۵۹، ص تذکرة الخواص،  جوزی . ابن2
 . 1۳۹، ص 1 ج  ،الغیبة تاریخ. صدر، ۴
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شدز شهر و ممانوت از دیدار مردم یا حضرت  مرارسکت   دستور داد یرای جیوگیری از آشهت 

 9گیرداییشتری صورت ی

 مذهبان با حضرت در سامرّا های برقراری ارتباط امامی شیوه

  شیویاز در مناطق مختیف جامو  اسفمر و یکا تکراکم جمویتکر     در دوراز امام هادی

متهاوت حضور داشتندا ارتساط حضوری و رودرروی شیویاز یا حضکرت تکا رسک، از احضکار     

در آز زمکاز نیکز    ۲گرفکتا  رت مکر ایشاز ی  سامرّا  ظاهرا  یدوز هیچ مشن، الاصر صکو 

های عیمکر و مکالر از سکوی حضکرت یودنکد  در       وکفی حضرت ک  مأمور انجام فوالیت

های حضرت یک  واسک   آنهکا     نشین مستقر یوده  یسیاری از یرنام  شهرهای مختیف شیو 

 ذیرفت؛ اما یا این حال  ارتساط حضوری نیز چنداز مشن، نسودا سوایت یدگویاز  انجام مر

ز نهوذ یاالی اجتماعر حضرت در مدین   نشاز از نهوذ امام دارد؛ ولر یا احضار حضرت ی  ا

و   هکا و کنتکرل امکام    هکا و محکدودیت   گیکری  سامرّا توسط متوک، و یاالگرفتن سکخت 

های متوکدد و   ها محدودتر شد؛ اما هرگز ر ع نگردید و شیویاز راهنار شیویاز  این ارتساط

 امام الویش  یدا کردنداجدیدی یرای ارتساط یا 

 . سازمان وکالت۱

 یکرای ایننک  امامکاز    1نشین یا گسترش مناطق شیو   س از عصر امام صادق

راحتر یا شیویاز الود در ارصر نقاط ممالک اسفمر در ارتساط یاشند و نیازهکای   یتوانند ی 
                                              

 . 2۳۴، ص ۴، ج المناقبشهرآشوب،  . ابن1
ای که بریحه عباسی به متوکل نوشته است، بر این مطلب داللت دارد که حضرت آزادانه  که در نامه . چنان2

 ( 11۹، ص  عیون المعجزاتآمدند. ) های زیادی نزد حضرت گرد می افراد پرداخته و گروه به هدایت
هلا دارد.بله عنلوان نمونله      های اسامی برخی اصحاب نشانی از وجود شلیعیان در آن شلهر   های و پسوند لقب. ۴

سلعید   بلن  اق رازی، حسلین اسلح  بن یزید جرجانی، احمد بن بشار نیشابوری، فتح بن توان از این افراد نام برد:بشر می
،  نلامی اصلفهانی   بلن  محمد کاشانی، عبدالرحمن بن ،علی شبیه اصفهانی بن اسحاق نیشابوری،ابراهیم بن اهوازی، حمدان

 طالقانی. ابراهیم بن صالح معروف به ابومقاتل دیلمی که کتابی در مورد امامت دارد و علی
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افرادی را  عیمر و دینر آنها را یرطرف سازند  تشنیفتر ایجاد شد ک  در آز  اماماز

ک  در نظرشاز دارای اطمیناز یودند  ی  عنواز وکی، در آز مناطق منصوب کردندا یخش 

زیادی از مسئولیت آنها  رفع نیازهای عیمر و شرعر و گرفتن اموال یرای رساندز ی  امام 

دارای انسجام ییشتر گردیکد و ییشکتر منکاطق     یودا این تشنفت  در عصر امام هادی

آید  تحت  وشش الود گرفتا ی  نوشت  جاسم حسین  از روایات تاریخر یرمرنشین را  شیو 

   ک  وکف  شیویاز را یر مسنای نواحر گوناگوز ی  چهار گروه تقسکیم کردنکد: الکفا یغکداد    

 ۲و همداز؛ دا حجاز  یمن و مصرا 9مدائن  سواد و کوف ؛ با یصره و اهواز؛ جا رم

طق نهوذ و وجود شکیویاز و یرالکر وککیفز در    تواز گهت منا تر مر الست  ی  طور دریق

الراسکاز  )»  من  و یمن(  در عراق )کوف  یغداد  واسکط و یصکره(  در ایکراز     حجاز )مدین 

  ری  رکزوین      آوه   رکم  «  ییهق  سسزوار  یخارا و سکمررند و هکرات   یزرگ  شام،: نیشایور

شمال آفریقا )مصر( یودا اینهکا     یسط و ررمیسین( و در   اهواز  سیستاز   آذریایجاز همداز

در آز یافت شده و یرالر وکیفز و نمایندگاز امام  ییت مناطقر است ک   یرواز اه،

 1در آز استقرار یافتندا

 جوهکر از اهکالر )همینیکا( از     یکن  تواز از افرادی چوز: عیکر  از میاز وکفی حضرت مر

  5راشکد   یکن  آنهکا ایکوعیر  عسکد ریهک  یکا فرزنکدش عیکر و  کس از        یکن  حسکین  ۳ررای یغداد 

                                              

ر ایران بود.مردم قم با حضرت روابط مالی داشتند تا ترین مرکز تجمع شیعیان در زمان حضرت د . قم مهم1
،  1، جامالی شد. طوسی، جایی که فرستاده شدن اموال مردم قم برای حضرت از اتهامات ایشان شمرده می

.حضرت مردمانی از قم و آوه را که به زیارت مقبره امام رضا ۳۵2، ص 2شهر آشوب، ج ابن مناقب 2۸2ص؛
 .2۶۳، ص 2، جعیون اخبار الرضاهم( وصف فرمودند.رفتند با لفظ )مغفور ل می
 .1۴۳، ص تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم،محمدحسین،  . جاسم2
  ۳1،فصل سوم)صفحه 1، ج سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه،محمد رضا،  . ر.ک: جباری۴

 به بعد(
 .212، الغیبه، ص ؛ طوسی 2۴2، صالوصیهاثبات ،  مسعودی ؛ ۶۳۳، ص  رجال کشی. ر.ک:۳
 .222، ص ۵۳، ج بحاراألنوار ؛ ۵1۴، صرجال کشی، ۴۴1، ص 1، جتنقیح المقال. ر.ک:مامقانی، ۵
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 ۳محمد همدانر  ین ایراهیم 1سهی، الصیق،  ین جوهر ۲عثماز الومری  ین محمد 9نو   ین ایوب

و ینکا   ۸ریاز ین عیر 7مهزیار عساسر  ین عیر 6سوید عمری  ین عثماز 5راشد یغدادی  ین حسن

 یاد کردا 1اسحاق رازی ین یر احتمالر  از احمد

یوضر وکفی الود اطمینکاز داشکت و    چناز ی  آز م هادیها  اما ینا ی  یرالر نق،

دید ک  گهت  آنها را گهت  الود  و اطاعت از آنها را اطاعت از الود  آنها را دارای صفحیت مر

حضرت یر انجام وظایف هریک از وکف در حوزه مأموریکت الکویش و عکدم     9۲دانستا مر

نو  و  ین ای ی  ایوب های جداگان   ک  در نام های دیگر  تأکید داشت؛ چناز دالالت در حوزه

راشد آز دو را از یرالورد یا یندیگر یرحذر داشت و ی  رسیدگر ی  امور شیویاز در  ین ایوعیر

راه  9۲کردا همچنین  ینا یر نقیر  حضرت از آنها  شتیسانر مالر مر 99مناطق الود امر نمودا

                                              

 .۵1۳، ص رجال. کشی، 1
 .۵۳۶، ص  ۴، ج طالب مناقب آل ابیشهرآشوب،  . ابن2
 .212، ص رجال. همان؛ طوسی، ۴
 .۳۴۳، ص رجال. کشی، ۳
 .۳۳۳، ص رجال. طوسی، ۵

 .۳2۳، ص  همان ۶.

 .۵1۳، ص رجالکشی،  ۳.

 .1۳۳، صرجال نجاشی ۸.

 .۴2۳، صمسند االمام الهادی  ۹.
 راشد را اطاعت از امام دانسته اند.ر.ک: بن ای اطاعت از علی که حضرت در نامه چنان 1۳.

ق قمی اسحا بن . همچنین حضرت در پاسخ به سوال احمد22۳، ص۵۳، ج بحاراألنوار ؛ ۵1۳، صرجال کشی
 سعید  بن مبنی بر معرفی فردی که در هنگام عدم دسترسی به حضرت بتوان از او اطاعت کرد، عثمان
،  الغیبه،  را معرفی فرموده و وی را ثقه و امین معرفی فرموده و گفته وی را گفته خود دانستند..طوسی

 .21۵ص
 .۵1۳، صرجال کشی. 11
 .۳۴۹و ص ۳۳۹، ص ۳، جمناقب آل ابی طالب :. ر.ک12
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هکایر موثکق و مکورد     واسک   نگکاری و یکا    ارتساط وکف یا حضرت نیز ییشتر ی  وسیی  نام 

 9گرفتا اطمیناز صورت مر

 نگاری نامه .۲

هکای   تواند نیاز ای است ک  ارتساط حضوری یا او مر تردید  امام دارای دانش گسترده یر

عیمر و فنری را  اسخ دهد و شسهات و ایهامات مردماز را یرطرف کند؛ اما یکا توجک  یک     

های موجود در کتب  ینر  ینا یر نق، ۲شیویاز الهقاز شدید از سوی حنومت در الصوص 

نگکاری     نامک  های رایج ارتساط شیویاز یا امام هکادی  ترین روش ال ر ترین و یر از امن

ی  لحاظ شرایط الاص سیاسکر و نزدینکر یک     یوده استا در عصر امامین عسنریین

مسکتقیم و   کرد ک  ارتساطات کتسر ایکن دو یزرگکوار  یکر ارتساطکات     عصر غیست  ارتضا مر

 تا شیویاز یا این تجری  یهتر یتوانند یا عصر غیست مواج  شوندا  1حضوری غالب آید

هکا وجکود دارد کک  در     نگکاری  در منایع روایر و فقهر  شکواهد متوکددی از ایکن نامک     

ها  و شنایت از مشنفت و محدودیت 5کفمر ۳های گوناگوز  از جمی  مسائ، فقهر زمین 

ماعر و ارتصکادی  نوشکت  و ارسکال گردیکده اسکت؛ یکرای نمونک          و امور و موضفت اجت

  طر مناتساتر در مورد مسکائ، مختیکف از   فرج  وکی، مسرز امام نهم و دهم ین محمد

یکا   6دهکدا  کند و حضرت نیکز یک  وی  اسکخ مکر     کسب تنییف مر محضر امام هادی

 7وضو  س از غس، جمو  عسدالرحمن همدانر در مورد  ین محمد ین تواز ی  نام  ایراهیم مر

                                              

 . 1۸۶، ص ۵۳، ج  بحار األنوار؛ 2۳۳تا 2۵1، ص ۴، ج  کشف ا للغمه،  . اربلی1
 . ۶۳، ص ۳، ج  مروج الذهب،  ؛ مسعودی۶۳۳، ص  مقاتل الطالبیین،  . ابوالفرج اصفهانی2
 .2۳2، ص 1، ج سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه،  . جباری۴
 . 2۵۳، ص ۵۸؛ همان، ج 1۳2و  1۳، ص ۵۳، ج  بحار األنوار. مجلسی، ۳
 . 1۸1و  1۳۵، ص ۵۳، ج  . همان۵
 .۳1۳، ص  ۳، ج طالب مناقب آل ابی،  شهرآشوب . ابن۶
 .12۶، ص  1، ج اإلستبصار. طوسی، ۳
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سکییماز در مکورد    ین محمد ین نام  عیر 9حهص دروزی در مورد سجده شنر  ین نام  سیماز

نو  در هماز موضوع و در مورد مسئی  غیست و  ین نام  ایوب ۲رضای نماز شخص ییهوش 

کسکاز در مکورد سکجده یکر  نسک  و       ین عیر ین نام  حسین  1شدز توسط راضر کوف   اذیت

نام   6زیاد در هماز موضوع  ین محمد ین نام  عیر 5مهزیار در مورد فَرَج  ین نام  عیر ۳کتاز 

یشار نیشایوری در مورد االتفف  ین نام  یشر 7اسحاق در مورد امناز رؤیت الداوند  ین احمد

جوهر از زنداز و درالواست نجات از  ین نام  عیر ۸اش در تهسیر و تسیین توحید  مردم من ق 

اشکاره   9۲اش محمد حجال و درالواست دعا یرای شهای مریضر ین نیز نام  عیرو  1حضرت

 کردا

 . ارتباط حضوری  ۳

 هکای حضکرت و تحقیکر     سیاست حنومت  در محکدودکردز و کنتکرل شکدید فوالیکت    

کنکد   مرحوم طسرسر تصکریح مکر  ک   آوردز جایگاه حضرت در نزد مردم یود؛ چناز و  ایین

 در  99را نکزد مکردم  کایین ییکاوردا     یت امکام متوک، سکخت در تکفش یکود تکا شخصک     

 هکایر در رسکال حضکرت     منایع تاریخر و روایر  شواهد متوددی از اجکرای چنکین یرنامک    

                                              

 .۴1۵، ص  ۴، ج  کافی . کلینی،1
 .۴۳۴، ص ۴، ج تهذیب االحکام،  . طوسی2
 .1۳۹، ص ۴، ج کشف الغمة؛اربلی،  ۴۸1، صکمال الدین 2۴۳، ص؛ 1، ج من الیحضره الفقیه،  . صدوق۴
 .۴۳۸، ص  2، ج  تهذیب األحکام. ۳
 .۴۸۳، ص  کمال الدین. صدوق، ۵
 .۴۸1، ص  . همان۶
 .1۳۹ص  توحید،،  ؛ صدوق ۹۳، ص  1، ج  کافی. کلینی، ۳
 .1۳2، ص  1، ج  کافی. کلینی، ۸
 .۸۶۵، ص  2، ج  اختیار معرفة الرجال. طوسی، ۹

 .1۸2، ص  ۴، ج  کشف الغمة. اربلی، 1۳
 . ۳۴۸، ص  اعالم الوری. 11
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 نق، شده است؛ از جمی : دعوت حضرت ی  مجیکس شکراب و درالواسکت از ایشکاز یکرای      

 کشیدز حضکرت یکا طکر  سکؤاالتر کک  جکواب آنهکا         شور الواندز  تفش یرای ی  چالش

 اجسکار حضکرت در  وشکیدز لسکا  فکاالر هماننکد        9انکداالت   حضرت را ی  ال ر مکر جاز 

ک  الکود سکواره    یودز حضرت در هنگام همراهر یا وی  درحالر دریاریاز و دستور ی   یاده

  ۲یودا

دادز رکدرت   یرگزاری مراسم و تجمع نیروهای نظکامر یکرای ایجکاد هکرا  و نشکاز     

هایر در محضکر حضکرت یک      طر   رسشو  1حنومت ی  حضرت جهت  یشگیری از ریام

و  از دیگککر ارککدامات متوککک، در کنتککرل امککام ۳دادز  امیککد نککاتوانر ایشککاز در  اسککخ

هکا  از   محدودکردز ارتساط یا وی یود؛ اما یرالر شیویاز یا وجکود ایکن ال کرات و سکختر    

نکوع  کردندا سختر ایکن   های دور و نزدیک الود را ی  سامرّا رسانده  یا حضرت دیدار مر را

ارتساطات شیویاز یا حضرت  ی  مقداری یود ک  گاه حضرت از شیویانر ک  رصد ارتساط و یا 

کرد و طکر  سکؤال در آز منکاز را مناسکب      سؤال از ایشاز را در الیایاز داشتند  نهر مر

و ی  یرالر شیویاز ک  در مسیر یرای دیدار یکا حضکرت آمکده یودنکد  دسکتور       5دانست نمر

ها ی  جهت اهداف مختیهر صکورت   ا یر آنچ  در منایع آمده  این دیدارین 6دادا یازگشت مر

 گرفت  استا مر

                                              

 . ۴۸1، ص  2، ج  کشف الغمة؛ اربلی،  11، ص  ۳، ج  مروج الذهب. ر.ک: 1
، عیللون المعجللزات  ؛ ۴21، ص هدایلله الکبللری ،  خصللیبی ؛ 2۶۵، ص مهللا الللدعوات ،  طللاووس . ابللن2

 . 1۸۶، ص مسند االمام الهادی؛ 122و121ص
 . 1۵۵، ص  ۵۳، ج بحار األنوار. مجلسی، ۴
 .۳۳۴، ص  ۴، ج طالب مناقب آل ابیشهرآشوب،  . ابن۳
 .1۳۵، ص  ۴، ج  کشف الغمة. اربلی، ۵
 .1۸۵، ص  ۵۳، ج  بحار األنوار. مجلسی، ۶
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یرالر از این ارتساطات حضوری شیویاز از حضرت  فقکط یک  جهکت دیکدار ایشکاز از      

ای از شکیویاز یکرای    ک  ینا یر نقیر  عده نزدیک و یا  رسیدز سؤاالتر از ایشاز یود؛ چناز

ینکا یکر    9ایشاز   شت درب منزل نشست  و منتظر یودندا دیدار حضرت و اظهار سفمر ی 

یکودز الکود را مخهکر     شدز دریاز ایشاز ک  شکیو   دلف یا واس   ایر ین السری دیگر  صقر

کرد  ی  جهت دیدار الدمت حضرت رسید و در ضمن  سؤالر را دریاره مونای حدیثر از  مر

نسودز یک      ی  جهت ایمننزد ایشاز م ر  نمود و حضرت نیز یود از  اسخ رسول اکرم

۲وی دستور یرگشت دادا
 

یرالر دیگر از شیویاز  ی  جهت اظهکار یرالکر مشکنفت و درالواسکت کمکک یکرای       

ک  فردی  س از یرکناری از منصکسش   رسیدند؛ چناز شدز آنها  الدمت حضرت مر یرطرف

توسط متوک، ی  یهان  ارتساط وی یا حضرت و یود از ی  مشقت افتکادز  الکدمت حضکرت    

ینا یر ییانر دیگر  ینر از شیویاز از کوف   1شدز داشتا سید و از ایشاز درالواست واس  ر

و ینکا یکر السکری     ۳نزد حضرت آمد و از دینر ک  یرگردز داشت  نزد حضرت شنایت کرد

یرالر دیگر از شیویاز نیز ی  جهت  5اش نزد حضرت گهتا دیگر  احمد اسحاق از یدهناری

رسیدندا همچنکین  چنکدین    عر و هدایا  الدمت حضرت مرهای شر تقدیم اموال و حساب

در  6السری ک  از آوردز اموالر توسط مردم رکم وارد شکده  یکر ایکن م یکب داللکت داردا      

هکایر در جهکت    مواردی حنومت متوج  ارسال این اموال یکرای حضکرت شکده و تکفش    
                                              

 .1۳۸ ، ص ۵۳، ج بحار األنوار؛ مجلسی،  ۳۳2، ص  1، ج الخرائا والجرائح،  . راوندی1
 .۶2۳، ص  2، ج  منتهی اآلمال،  ؛ شیخ عباس قمی ۴۴۳، ص  . اعالم الوری2
 .۳۳2، ص ۳، جمناقب؛ 2۸۵، صامالی. طوسی، ۴

الصواعق ،  حجر هیثمی ،ابن 2۳۳، صالفصول المهمه؛ 1۳۶، ص االتحاف بحب االشراف،  شبراوی شافعی ۳.
 .۴12، صالمحرقه

 .۳۳۹، ص ۳، ج مناقب آل ابی طالب. ۵
 . ۳۳۳، ص  ۳، ج  مناقب؛ 2۳۶، ص امالی. طوسی، ۶
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جهت یافتن امکوال  ها  ی  تهتیش الان  حضرت  و ینا یر یرالر نق، 9کردند یرالورد یا آنها مر

 ۲و سف   رداالتندا

های ایجادشکده یکرای    دهد ک  یا وجود تمام فشارها و محدودیت شواهد فوق نشاز مر

یستن راه ارتساط حضوری شیویاز یا امامشاز  ایکن روایکط ادامک  یافتک  و حتکر در مکوارد       

یزیکد   یکن  اسکماعی،  ک   س از آنن  فرمود؛ چناز الاصر  حضرت ی  این ارتساط سهارش مر

ای از حضرت در مورد االتفف میاز االسار و روایات و وظیه  در  در نام ق( 971)م حِمیَری 

عم، ی  آنها سؤال کرد  حضرت در  اسخ فرمود: یرای کسر ک  در ارتسکاط یکا امکام الکود     

 یاشد  مشنیر نخواهد یودا 

ون  ما ای ی  ایشاز آورده است: چگ حمیری  س از الواندز  اسخ حضرت  در رالب نام 

انکدااا و   کک  یکین مکا و او فاصکی  انداالتک       توانیم یا امامِ الود در ارتساط یاشیم؛ درصورتر مر

کسکر   ای یرای طالساز حق فراهم است؛ مگکر آز  حضرت در  اسخ آورد: چنین راه و رای  

 1ک  یا کهر و الحاد یخواهد همنشین شودااا ا

 مذهبان های حکومت عباسی برای امامی محدودیت

های مختیف در شدیدترین    الود حضرت و شیویاز از جنس دوراز امامت امام هادیدر 

والیکت و الففکت    هکا رکرار داشکتندا ائمک  هکدی      ها و فشکار  ترین محدودیت و سخت

دیدند و همچنکین  آنهکا را    مسیماناز را حقّ الود دانست  و دیگراز را شایست  این کار نمر

                                              

 .1۸۵، ص ۵۳، ج بحاراألنوار؛ 1۵۳، صمشارق األنوار،  . قاضی عیاض1
؛  1۵۹، ص 2، ج مرآه الجنان؛ یافعی الیمنی،  11، ص ۳، جمروج الذهب؛ ۳۶۳، ص تذکره الخواص. ر.ک:2

امامان شیعه و ،  ، محمد تقی مدرسی؛  2۳2، ص ۴، ج وفیات االعیان؛ ۴۳۳، ص تتمه المختصروردی،  ابن
 .2۹۵، ص فرهنگ جامع سخنان امام هادی،  ؛ جمعی از گرداورندگان ۴2۵، ص های مکتبی جنبش

 امام زندگانى از تحلیلى، به نقل از: باقر شریف قرشی، ۳۴۳، ص 2، ج  وسائل الشیعه. حرّ عاملی، ۴
 . 112 ، ص هادى
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کک  متوکک،  کس از احضکار ینکر از       دند؛ چنازآور طاغوت و غاصب حقشاز ی  حساب مر

داشتن طوالنر وی یرای تحقیر او  ال اب ی  وزیرش  حنهی  و ایستاده نگ  ین فرزنداز محمد

 گوید:  مر
خواهاد ااا     کشيم؟ یاا سساني ماي    بيني از دست خاندان ابوطالب چه مي مي

کاه   عزاي را که خداوند بيش از او به ما داده، به سوی خاود بششاد یاا سسايني    

کوشد آنچه را خداوند بيش از او درباره ما نازل نموده، نقض کند و یا سنفاي   مي

 خواهد شمشير ما خونش را بریزد. که به جهل خویش مي

و از آنجا ک  شیویاز  9ینایراین  حاکماز ورت ی  دیدگاه اماماز و شیویاز آگاهر داشتند

نیکز در   ودند و امکام هکادی  در این دوراز در مناطق مختیف ممینت اسفمر  راکنده ی

هکای متوکددی از سکوی شکیویاز      جامو  اسفمر دارای نهوذ فراواز یود و از طرفر  ریکام 

هکای ورکت صکورت گرفتک  یکود  الییهک  عساسکر آز حضکرت و          غیرامامر عیی  حنومکت 

ها رکرار دادا از امکام حسکن     شیویانشاز را در االتناق  محدودیت و تحت شدیدترین کنترل

 ییکت  عسا  یر اهک،  گیری ینر دریاره عیت سخت ،ند امام هادیفرز ،عسنری

 نق، شده است ک  فرمود: 
گذاشاتند    عباس، به دو دليل شمشير در ميان ما آل پيامبر اميه و بني بني

ارسايدند   دانستند سقي در خالفت ندارند و مي یشي از آن دو دليل اینشه آنان مي

دار برسد. دومين دليل اینشاه آناان از    ما ادعای خالفت کنيم و ناگهان سق به سق

اخبار متواار دانسته بودند که از بين رفتن سشومت جابران و ظالماان، باه دسات    

خواهد پيوست. آنان شا  نداشاتند کاه جاز      به وقوع  بيت قائمي از ما اهل

بيت رسول  گروه جابران و ستمگران هستند. به همين دليل بود که سعي کردند اهل

به دنيا بياید یاا اگار باه     را بششند و به طمع اینشه نگذارند آن قائم خدا

                                              

 .21۴، ص  ۵۳، ج  بحار األنوار؛ مجلسی، 1۳۵، ص والدر الفریدالعقد النضید . ر.ک: 1
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 1را قطع کنند.  دنيا آمده، کشته شود، نسل پيامبر اکرم

گرایان  الکود در یرایکر شکیویاز  افکرادی را کک  یک         وبمتوک، در راستای سیاست سرک

فکرج   یکن  کرد؛ از جمی  عمکر  شهرت داشتند  جذب حنومت مر طالب دشمنر یا آل ایر

گرفت و از ارتساط آناز  رالجر را فرماندار من  و مدین  کردا وی یر عیویاز یسیار سخت مر

رسید  او  وسط فردی ی  او مرنمود و اگر السر کمک ی  عیویاز ت یا دیگر مردم جیوگیری مر

 ۲کردا شدت شننج  و جریم  مر را ی 

ق(  ۲9۸ک   91۸آمده است متوک، الیهکای  کیش از الکود  مکأموز )     اثیر در گزارش این

ایراز محست  ق( را ک  ی  عیر و الاندانش۲1۲ک   ۲۲7) ق( و واثق۲۲7ک   ۲9۸) موتصم

جهکم  ایوسکمیط )م    یکن  ردانستا ی  همین جهت  کسانر چکوز: عیک   کردند  دشمن مر مر

امیکک  ک و نیککز     داراز ینککر حهصکک  و از دوسککت  ایککر یککن ق( ک از فرزنککداز مککرواز   ۲۳1

یک  شکمار    ق( کک  ناصکسر و از دشکمناز عیکر    ۲55داود هاشمر )م  ین محمد ین عسداهلل

شواهد حاکر از آز است ک  وضع عیویاز یک  جکایر    1آمدند  همنشین و ندیم او یودندا مر

گیری یکر شکیویاز    سخت ۳الواندندا د عیوی یا یک لسا  ی  نویت نماز مررسید ک  گاه چن

ریسکر   چناز یود ک  آنها مجسور یودند از فقر و تنگدستر و یرهنگر در الان  یمانند و چکر  

 5کنندا

های سخت دریاره شیویاز  ارتساط عیویاز یکا   در سای  کنترل شدید و اعمال محدودیت

ت و مومکوال  یک  جهکت تکر   از ارتسکاط یکا عیویکاز        گرفک  سختر انجام مر سایر مردم ی 

مدیر رفت و  ین صالح حسنر نزد ایراهیم ین کردند؛ یرای نمون   زمانر ک  محمد الودداری مر

                                              

 . ۴۵۹، ص  منتخب األثراهلل صافی،  . لطف1
 .۳۸2، ص مقاتل الطالبیین. ابوالفرج اصفهانی، 2
 .۵۶، ص  ۳، ج  الکامل فی التاریخ،  اثیر . ابن۴
 .۴۹۶، ص  2، ج  تتمة المنتهی،  . شیخ عباس قمی۳
 .۴۳۳، ص  . همان۵
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الالکد حریکر الواسکتگاری کنکد       موسکر ایکر   یکن  از وی درالواست کرد تا از دالتکر عیسکر  

و نسکب واالی   موسر در  اسخ ی  وی   کس از اذعکاز یک  شکهرت و یزرگکواری      ین عیسر

 او از  کس  فرزنکدش  و متوکک،  از الکود  مکال  و جکاز  یک  الکدا یکر   »صالح  گهت:  محمدین

 9ا« ییمناکم

گیکر و   یسیار سکخت  از میاز حاکماز در دوراز حضرت  متوک، ی  الانداز ایوطالب

ای سخت از آنها در دل  کرد و کین  یدرفتار یود و یا الشونت و تندی یسیار یا آناز رفتار مر

کردا یدرفتاری او یکا شکیویاز  یک      داشتا همواره ی  آناز یدگماز یود و ایشاز را متهم مر

یک  جهکت   وی  ۲یک از الیهای عساسر چنین رفتاری یا آنها نداشکتندا  ای یود ک  هیچ اندازه

  دسکتور تخریکب مقسکره    ییکت  جیوگیری از تقویت تهنر شیور و اعتقاد ی  امامت اه،

گیری یر زائراز آز حضرت را  های اطراف آز و سخت و هموارکردز زمین سیدالشهداء

 1هایر را یرای زائراز آز حضرت وضع نمودا صادر کرد و مجازات

و یکدگویر نکزد متوکک، و واردککردز     ک  در آینده اشاره الواهد شد  سوایت  الست  چناز

هکا  از جمیک     و ناصسر ییت های ییجا ی  حضرت و شیویاز از سوی دشمناز اه، اتهام

گرفکت  در   محمد هاشمر ک  ی  صورت حضوری یا ی  وسکیی  نامک  انجکام مکر     ین عسداهلل

 ۳زدز ی  آتش الشم الییه  عیی  شیویاز نقش یسزایر داشتا دامن

حاکماز  در منایع متودد شیو  اشکاره شکده کک  شکیویاز از     در راستای همین سیاست 

سوی دستگاه حنومت تحت توقیب ررار گرفت   دستگیر شده و یکا یک  رتک، رسکیدندا آزار     

منصوب از الییه  در آنجکا و دسکتگیری ایکوحمزه از رهسکراز      5امامی  مصر ی  دست حاکمِ

                                              

 .۴۹۹، ص  مقاتل الطالبیین. 1
 .۴۹۵، ص  . همان2
 .۴12، ص  ۵، ج  تاریخ الطبری؛  ۳۳۸، ص  . ر.ک: همان۴
 .۳۸۳، ص مقاتل الطالبیین؛  2۳، ص ۳، ج  الکامل فی التاریخاثیر،  . ابن۳
 عبداهلل ترکی. بن . یزید۵



 یدر دوران امام هاد یامام یعیانش یتوضع یلیتحل یبررس 611 

 

ق توسکط همکین   ۲۳۸ر سکال  شدز آنها ی  عراق د عیویاز در مصر همراه  یروانش و رانده

یکودز   فرج از شکیویاز در مصکر و مصکادره امکوالش و زنکدانر      ین دستگیری محمد 9حاکم 

لیکث و   ین شدز اموال سیف حجر و مصادره ین شدز محمد و همچنین کشت  ۲سال  وی هشت

نو  وکی، حضکرت   ین تحت توقیب یودز ایوب 1دستگیری یرالر  یرواز حضرت در سامرّا 

 س از آنن  رنسکر    5ق(۲۳۳سنیت )م  ی  شهادت رساندز این ۳راضر شهر  در کوف  توسط

و یا  6تر دانست ی  دستور متوک،  غفم حضرت امیر را از دو فرزند متوک، نزد الود محسوب

عیکر جهضکمر یک  دلیک، نقک، حکدیثر در فضکای،         یکن  زدز هزار تازیانک  یکر یکدز نصکر    

توسط متوک، ی  جهت سکوایت و   جوهر از وکفی حضرت ین   دستگیری عیرییت اه،

اسحاق میقکب یک  ایونکوا  از شکیویاز      ین یوقوب ین   ی  دار آویختن سه، یدگویر دشمناز

و دیگر موارد  در راستای همین سیاست الییه  یر ضکده   7حضرت در مسجد ایواز در سامرّا

 و شیویاز آز حضرت رای، ارزیایر استا  امام

شکدز   کک  کشکت    عیویاز نیز در حسس کشت  شدند؛ چنازعفوه یر این  توداد زیادی از 

 ۸گکرددا  محمد حسینر  از این مکوارد محسکوب مکر    ین اسماعی، حضرمر و احمد ین عیسر

                                              

 . ۸۵، ص  تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم. 1
 .1۳۳، ص۵۳، ج بحار األنوار؛ ۵۴۳، صالثاقب فی المناقب،  حمزه طوسی ؛ ابن۴۳۳، ص2، جاالرشاد. 2
 .۳1۶، ص ۳، ج مناقب،  شهرآشوب . ابن۴
 .2۳۳، ص ۴، ج  کشف الغمة. اربلی، ۳

است  امام هادیو  امام جوادویاران  اصحابسِکّیت از  معروف به ابناسحاق اهوازی  بن . یعقوب ۵
المؤید و  المعتز باهللاز او درباره فرزندانش  متوکلوقتی .او از عالمان مهم علم نحو و ادبیات عرب است 

غالم  قنبر :ؤال کرد، او در پاسخ، گفتس  حسنین  حضرت علیبا فرزندان سوال کرد و اندو را با  باهلل
 د.ش عباسی شد متوکلاو به دستور شهادت ز تو و فرزندانت است. همین امر باعث برتر ا  علی

 .۴۳۸، ص تاریخ الخلفاء. سیوطی، ۶
 . 2۳۶، ص )طوسی(امالی ۳۳2، ص ۳، ج مناقب آل ابی طالب،  شهر آشوب . ابن۳
 .۳۴۳، ص  مقاتل الطالبیین. ۸

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C_(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84
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تواز از شادی و سُرور فراواز عیویاز  س  شدت آزار و اذیت شیویاز در زماز متوک، را مر

از کوتکاه حنومکت الکود     الست  منتصر  فرزنکد متوکک،  در دور   9شدز وی دریافتا از کشت 

روشر یرالفف  در را در رسال شیویاز و رهسراز آنها در  یش گرفتا وی ی  شیویاز آزادی 

دیگر الیهای عساسکر   ۲را تومیر نمود و زیارتش را آزاد کردا عم، داد و رسر امام حسین

 س از متوک، و  سرش  ن  آز الشونت و ردرت متوک، را و ن  نرمکر منتصکر را داشکتندا    

های یود از متوکک،   در دوره ییت رو  حوادث مهمر مانند تخریب رسور م هر اه، ایناز

 شودا  مشاهده نمر

الست  یود از منتصر یا اینن  حوادث مهمر دریاره شیویاز گزارش نشده  امکا  یوسکت  از   

های متوددی ی  منظور محدودکردز فوالیت شیویاز صکورت   سوی حنومت عساسر راهسرد

های الاص الود را ی  منظور انجام  ها  تدییر شیویاز نیز در یرایر این سیاستگرفت؛ ولر  مر

تکرین راهسردهکای    کردنکد کک  از مهکم    ها و تحرکات و حهظ انسجام الود اتخاذ مر فوالیت

سیاسر آناز یرای حهظ شیویاز در یرایر سیاست حاکماز در دوراز مختیف  تاکتیک یسیار 

ت یسیار در این یاره در منایع روایر  یر اهمیت این امر در ک  وجود روای مؤثر تقی  یود؛ چناز

 1داللت داردا ییت نزد اه،

های شیویاز  حضور آنها در مناصب حنومت یود تا یتوانند یا اِعمال نهوذ  از دیگر راهسرد

یکاره   الود  از شیویاز دستگیری نموده و در ال رات آنها را یاری کنندا الست  شیویاز در این

عیر عساسکر  از   ین ک  محمد کردند؛ چناز الود کسب تنییف کرده و سپس اردام مر از امام

یکاره و    نظکر ایشکاز را در ایکن    ای ی  حضرت هادی کارکناز دولت عساسر  طره نام 

زور و اجسار را جایز  و جکز آز   مزدگرفتن از آنها جویا شدند و حضرت در  اسخ  همناری ی 

                                              

 .۴۳۹، ص  1۳، ج الکامل فی التاریخاثیر،  . ابن1
 .1۳۳، ص ۳، ج مروج الذهب،  . مسعودی2
 . تقیه؛ ر.ک: صفری فروشانی، 1۶۸، ص 2، ج  اصول کافی؛ کلینی، 2۵۵، ص 1، ج  محاسن،  . برقی۴
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مد  س از دیدز این  اسکخ  حضکرت را از رصکد الکود یکرای      را ناروا و نا سند دانستا مح

  الاطر شیویاز یا السر ساالتا امام زدز ی  آنها و تشهر فوالیت در حنومت یا هدف ضری 

  9نیز این کار را ن  تنها حرام ندانست  یین  مستیزم  اداش و ثواب مورفر کردا

از منصکسر کک  در   طسق نقیر دیگر  فردی ی  نزد حضرت آمکد و از یرکنارشکدز الکود    

حنومت داشت   ی  اتهام ارتساط یا ایشاز و مشقتر ک  دچارش شده  شنایت کرد و حضرت 

یکودز دریکازِ    تواز یک  شکیو    از شواهد دیگر مر ۲نیز السر یازگشت ی  کارش را ی  وی دادا

همچنین  حضکور   1حضرت و اجازه دیدار مخهیان  ی  ینر از شیویاز یا حضرت اشاره کردا

ت ی  عنواز مویم فرزنداز متوک، در دریار و شهادت وی  س از اظهکار ارادت وی  سنی این

۳نیز یر این امر داللت داردا ییت ی  اه،
 

گکرایش و   ییکت  ننت  دیگر آنن  در دریار عساسر افرادی حضور داشتند ک  ی  اه،

و کردنکدا اظهکار محسکت     تمای، داشت  و در موارور از حضرت و شیویانشاز دستگیری مر

هرثمک  کک  مکأمور انتقکال      ک  ایکن  ارادت یرالر از دریاریاز  حاکر از این تمای، یود؛ چناز

 یکک  او ارادت  یککدا کککردا 5حضککرت یکک  سککامرّا یککود   ککس از دیککدز کرامککاتر از حضککرت 

 6هرثم  در مسیر انتقال حضرت یک  سکامرّا   طاطرى  والر یغداد نیز ی  این ایراهیم ین اسحاق

هرثم  مسنکر   ق( نیز ی  این۲56سهارش حضرت را کرد ک  احترامش کندا وصیف ترک )م 

رساندز  یر مرارست از حضرت در هنگام ورود ایشاز ی  سامرّا و تهدید وی در صورت آسیب

                                              

 .1۴۳، ص  12، ج  وسائل الشیعةحرّ عاملی، ؛ ۵۴۸، ص مستطرفات السرائرادریس حلی،  . ابن1
 . ۳۳2، ص ۳، ج طالب مناقب آل ابیشهرآشوب،  ؛ ابن 2۸۵، ص  امالی ، طوسی 2.
 .۴۴۳، ص  اعالم الوری. ۴
 .۵۳۳، ص  ۴، ج تنقیح المقال؛  ۴۳۸، ص  تاریخ الخلفاء. ۳
 ،  ۵۳، ج  بحار األنوار ؛ مجلسی، ۴۵۹، ص  تذکرة الخواصجوزی،  ؛ ابن ۸۳، ص  ۳، ج مروج الذهب. ۵

 .1۳2ص 
 .1۸۴، ص  ۳، ج مروج الذهب. ۶
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توز متوک، نیز از ینر از شیویاز  ق( وزیر کین ۲1۲الاراز )م  ین تأکید نمودا فتح 9ی  ایشاز

و ی   یک امام السر داد ک  متوک، دسکتور   ۲یرای او درالواست کرد یرای دعاکردز حضرت

همچنین   1آوردند  کمین یزنندا داده یر سر راه کاروانر ک  اموالر را از رم یرای حضرت مر

 ۳تواز ی : نذر مادر متوک، مسنر یر  رداالت  ول ی  حضرت در صورت شهای فرزندش  مر

از و عدم تمنین وی از دستور موتصکم مسنکر یکر    مهریانر یغا از سرداراز موتصم ی  طالسی

و نیز احترام دریاریکاز یک  حضکرت در هنگکام      5انداالتن ینر از طالسیاز در میاز درندگاز 

 اشاره نمودا 6ورود و الروج ایشاز ی  دریار عساسر 

تر شیویاز  حتر در الود سامرّا شکده یکودا    این تدییرها موجب حضور و فوالیت گسترده

و  7داراز حضرت در هنگام استقسال از ایشاز در یدو ورود ی  شهر سامرّا وستحضور یسیار د

همچنین حضور جمویت زیاد شیویاز و ضکج  و نالک  آنهکا در هنگکام شکهادت امکام کک         

همگر یر حضور و تحرکات گسکترده   ۸اش کرد  حنومت را مجسور ی  دفن حضرت در الان 

ت داردا شایاز ذکر است ک  گاهر شیویاز شیویاز در این شهر یا وجود االتناق شدید دالل

یر اثر فشار سخت عساسیاز  از حضرت درالواست کمکک داشکتند و حضکرت نیکز آنهکا را      

 1های عسدالواحد راضکر   نو  ی  حضرت و شنایت از اذیت ین نمودا نام  ایوب راهنمایر مر

                                              

 .۴۳۹، ص  2، ج اإلرشاد؛ مفید،  22۸، ص اثبات الوصیة،  . مسعودی1
 .12۳، ص  ۵۳، ج بحار األنوار؛ مجلسی، 2۸۶، ص امالی. طوسی، 2
 .۳۳۳، ص  ۳، ج  المناقبشهرآشوب،  ؛ ابن 2۳۶، ص امالی ، . طوسی۴
 ،  ۵۳، ج  بحار األنوار؛ مجلسی، ۶۳۸، ص 2، ج الخرائا والجرائح؛ ۴۳۴، ص 2، ج اإلرشاد. مفید، ۳

 .2۳۳ص 
 .۳۶، ص  ۳، ج مروج الذهب. ۵
 .۴۴۳، ص های مکتبی امامان شیعه و جنبش. ۶
 .2۳۴، ص  ۴، ج  طالب مناقب آل ابیشهرآشوب،  . ابن۳
 .۳۸۳، ص  2، ج تاریخ الیعقوبی،  . یعقوبی۸

 .1۳۹، ص  ۴، ج ةکشف الغم،  اربلی ۹.
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هکایر عییک      کاریردز حیی صیت ی  حضرت و درالواست اجازه یرای ی  ین ریاز ین نام  محمد

جوهر از زنداز ی  حضرت  کس اطکفع از رصکد رتک، وی توسکط       ین نام  عیر 9دشمنانش 

حمکزه رمکر یک  حضکرت  کس از در فشکار ررارگکرفتن توسکط          یکن  و نامک  یسکع   ۲متوک،

 از این رسی، موارد استا 1مسوده  وزیر موتصم  ین عمر

 مواجهه و تعامل امامیه با فِرق دیگر در عصر امام هادی

هکا و   ردرت را ی  دست داشتند  دارای دیدگاه کمانر ک  در دوراز امامت امام هادیحا

   هکای همسکو یکا یاورهایشکاز     یاورهای متهاوت در یرالر مسائ، کفمر یودنکد و از فررک   

کردند و در این یاره یک    نمودند و یا مخالهاز الود یا شدیدترین وج  یرالورد مر حمایت مر

دا حاکمازِ  یش از متوک،  ی  دفاع و حمایت از موتزل   رداالتند و  رداالتن تهتیش عقاید مر

حدیث و عقاید افراطر آناز مسادرت ورزیدند  متوک، و الیهای  س از وی  ی  حمایت از اه،

ق(  همانند یرادرش مکأموز  یک    ۲۲7و آناز را عیی  موتزل  و شیو  یرانگیختندا موتصم )م 

د در مورد مسئی  الَیق ررآز  رداالت و مردم در این موتزل  گرایش داشت و ی  تهتیش عقای

رو  یسیاری از دانشمنداز ی  دست وی یک  رتک،    الصوص  دچار رنج و مشقت شدندا ازاین

حنس،  از جمی  این عالماز یود ک  ی  دستور او در سال  ین رسیدند و یا شننج  شدندا احمد

 ۳ق شفق الوردا۲۲۲

عقیکده موتزلک  در الصکوص الَیکق رکرآز را      واثق نیز  س از ی  دست گرفتن رکدرت   

ککردز یک  آنهکا در  کیش گرفکت و یک  تحمیک،          ذیرفت و سیاسکت  کدرش را در کمکک   

                                              

 .1۸1، ص  . همان1
 .۸۶۵، ص  2، ج  اختیار معرفة الرجال. طوسی، 2
 .2۳1، ص  مها الدعواتطاووس،  . ابن۴

 .۵۳۸، ص 1۸ ، ج اإلسالم تاریخ ؛ ذهبی، ۴۳۳، ص 1۳ ، ج البدایة والنهایةکثیر،  . ابن ۳
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وی  9های الود یر مردم اردام کرد ک  شنایت عموم مردم و فقها را ی  دنسال داشتا اندیش 

ککرد و   ای  راضیاز را مأمور ی  تهتیش عقاید مردم در مسئی  الَیق ررآز یا ارسال یخشنام 

ی  آنها امر کرد ک  جز شهادت موتقداز ی  الَیق ررآز را در محاکم نپذیرند؛ زیرا موتقکداز  

دانستا یسیاری از دانشمنداز در زمکاز رکدرت وی  یک      را مشرک مر ررآزیودزِ  ی  ردیم

ق ی  امیر یصره نوشکت  وی را موظکف ککرد    ۲19ای ک  در سال  حسس افتادندا او در نام 

ها و ائم  جماعت را در این زمین  امتحاز کنکدا یرالکر از نتکایج ایکن تهتکیش       هم  مؤذز

حدیث و فرستادز  ر الزاعر  از عیمای اه،نص ین شدز احمد عقایدها  عسارت یودند از: کشت 

یحیر یوطر از یاراز شافور  ین یوسف ین سر وی ی  یغداد و یدنش ی  سامرّا  فوت ایویوقوب

و نیز غ، و زنجیرکردز  ۲ق در حسس ی  جهت عدم اعتراف وی ی  الَیق ررآز۲19در سال 

ز حاضکر یک  آزادی   ایوعسدالرحمن آذرمرا این تهتیش عقاید  تا جایر یود ک  ورتکر رومیکا  

نهر از مسیماناز شدند  ایوداود ی  آزادی و دادز دو دینار ی  موترفاز ی  الَیق ررآز و  96۲۲

 1کنندگاز دستور دادا اسیرماندز عدم اعتراف

حدیث  رداالت و ی  دنسال ایکن   یا روی کار آمدز متوک،  وی ی  حمایت و دفاع از اه،

حکدیث و تنیک  یکر     اد کردا وی یا احیای منتب اه،حنس، را از زنداز آز ین ها  احمد حمایت

حنس،  ی  توصیف  ین احادیث مجوول و اسرائیییات  ی  تحریف عقاید اسفمر  رداالتا احمد

الداوند سسحاز ی  شن، انسانر ک  ی  دست الود آدم را آفرید   کایش را در جهکنم نهکاد     

شود   رداالت ک  طر  و  رالندد و در ریامت چوز ماه دیده م دارای چشمانر است  گاه مر

 ۳رواج اندیش  یاط، تشسی  و تجسم در میاز یرالر را ی  دنسال داشتا

                                              

 . ۴۳۹، ص  1۳، ج  البدایه والنهایةکثیر،  . ابن1
 .۴۴۵، ص 1، ج الوردی ابنتاریخ . 2
 .۳۳1، ص  تاریخ الخلفاء؛  ۳۸2، ص 2، ج  تاریخ یعقوبی. ۴
 .۳۶، ص  السنة ، حنبل . ر.ک: ابن۳
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ررار گرفت  یودنکد   کس از     ها از طرف حنومت شیویاز نیز ک  در مورض تهتیش عقاید

و دستور حضرت ی  شیویاز مسنر یر عدم اظهارنظر در این  کسب تنییف از امام هادی

دانستن جدال در مورد ررآز و دستور  داری از ینر از طرفین دعوا و یدعت یاره و عدم جانب

یک از طرفین  ی  این مساحث وارد نشدند و دریاره هیچ 9ی  عدم رراردادز اسمر یرای ررآز 

گون  مساحث  از آز  فر حضرت در رسال اینطر رسد  موضع یر موضور نگرفتندا ی  نظر مر

 جهت یود تا شیویاز درگیر فتن  نشوند و در نتیج   از عوارب آز در اماز یاشندا

حدیث یکود  از   شدز الداوند در ریامت ک  ینر از یاورهای اه، همچنین  موضوع دیده

تهکاوت   یکر شیویاز نیز در این یکاره   ۲شودا یرانگیز آز روزگار شمرده مر موضوعات جنجال

ق( ۲6۲اسحاق رمر )م  ین ک  ینا یر نقیر  احمد کردند؛ چناز نسودند و از امام الود سؤال مر

ای ی  امام  الواستار اظهار نظر ایشاز در این یاره شد و حضکرت در  اسکخ      یا نگاشتن نام 

  و یا ینا یر نقیر دیگر1ضمن ییاز استداللر من قر  هرگون  رؤیت الداوند را مردود دانست

ای را تنظیم کرد و امام را از االکتفف   محمد همدانر )م نیم  اوهل ررز سوم( نام  ین ایراهیم

داشتن الداوند یا السر ساالت و امام نیز ی  نهکر   یودز و صورت دوستاز آز حضرت در جسم

                                              

 .۳۳۹، ص  امالی ، . صدوق1
های  حدیث بود و یکی از ویژگی که گذشت، حمایت متوکل از تفکرات اهل . شاهد این امر، چنان2

حدیث  حنبل، از سران اهل بن احادیث و عدم تأویل آن بود و احمد حدیث نیز، پافشاری زیاد بر ظواهر اهل
،  حنبل دانست. )ر.ک: ابن ها و هیئتی جسمانی می با اتکا به برخی ظواهر قرآن و سنّت، خدا را دارای ویژگی

 ( ۳۶، ص السنة
آن چیزی است زدن به  حنبل، اصول سنّت چنگ مالک عطار، از دیدگاه ابن بن بنا بر روایت رسیده از عبدوس

بر آن بودند. از دیدگاه او، حدیث اهمیتی واال دارد و هرچه را در حدیث آمده  که اصحاب رسول خدا
باشد، باید پذیرفت؛ حتی اگر شنونده از آن احساس بیگانگی کند و آن را درنیابد. از همین روی، چون در 

حق است؛ هرچند در تحلیل کیفیت آن  این رؤیتحدیث صحیح از مسئله رؤیت خداوند سخن به میان آمده، 
 (۳۹ل  ۳۳، ص بین محنة الدین ومحنة الدنیاحنبل،  بن توقف گزینیم و به همان ظاهر بسنده کنیم. )ر.ک: احمد

 . 2۵1، ص  2، ج  اإلحتجاج،  . طبرسی۴
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همچنین  اشاره عسدالوظیم حسنر در هنگام ییاز  9این موارد از الداوند سسحاز اشاره نمودا

نشاز  ۲یرای حضرت ی  تنزی  الداوند از تشسی  و جسم و جوهر و عرض داشتن یاورهایش 

از ترویج این یکاور در جاموک  داشکت  اسکت؛ تکا جکایر کک  اصکحاب در هنگکام تصکحیح           

 ۲9کردندا از الود حضکرت نیکز یکیش از     اعتقاداتشاز نزد حضرت  ی  این مسئی  اشاره مر

1ه استاروایت در مورد تنزی   در منایع روایر نق، شد
 

ینر از مسائ، مهم و جنجالر کفمر ک  از دیریاز مورد االتفف و جدل یکین  یکرواز   

فِرق ررار گرفت   مسئی  جسر و تهویض استا موتزل  و ردری   ی  تهویض االتیارات ی  انساز 

  ی  جسر و الَیق افوال انساز توسط الداونکد و عکدم    حدیث و یرالر فِرق موتقد یودند و اه،

ها یودندا یا توجک  یک  روایکات     ر رائ، یودندا شیویاز نیز در مورض این درگیریاالتیار آدم

« أمکر  یَکینَ ارمکرَین   »کردند  ی   مر و یا سؤاالتر ک  در این یاره از ائم  ییت اه،

نیکز مکردم    در زماز امام هادی 5کردندا و یاورهای هر دو گروه را نهر مر ۳موتقد یودند

حضکرت را از االکتفف مکردم در ایکن مکورد م یکع سکاالتند و در         ای  اهواز یا ارسال نامک  

الصوص این مسئی  از حضرت سؤال کردندا حضرت نیز  اسخر نسستا  طوالنر را یرای آنها 

مریکوط یک  جسکر و      ییشترین روایات منقول از حضرت در مقام احتجکاج نیکز   6مرروم نمودا

 روز داردا ک  نشاز از اهمیت این موضوع در جامو  آز 7تهویض است
                                              

 . 1۵۶، ص  1، ج  کافی . ر.ک: کلینی،1
 .2۳۸، ص امالی؛ صدوق، ۸1، ص  التوحید. صدوق، 2
 .۹۳ل  ۸۳، ص  مسند اإلمام الهادی؛ 2۵۴، ص ۴، ج  کشف الغمة،  ی. اربل۴
، اإلحتجاج؛ طبرسی، 11۳، ص 1، ج عیون اخبار الرضا،  ؛ صدوق1۵۹، ص 1، ج کافی . ر.ک: کلینی،۳

 .1۹۸، ص 2ج 
؛ 1۵۹و  1۵۳، ص 1، ج کافی؛ کلینی، ۴۹۶، ص 2؛ همان، ج ۳۹۴، ص 1، ج اإلحتجاج. ر.ک: طبرسی، ۵

 ، التوحید،  ؛ صدوق۴۴۳و  ۴2۳ الطرائف، ص،  طاووس ؛ ابن1۳۹، ص ۳، ج عوالی الآللیجمهور،  ابی ابن
 .2۳، ص 1، ج تفسیر القمی،  ؛ قمی2۶۸، ص 2، ج تنبیه الخواطر،  فراس ابی بن ؛ ورام۴۶1و  ۴۶۳ص 

 .1۹۸، ص الهادی مسند اإلمام؛  ۴۴۸، ص تحف العقول،  شعبه حرانی . ر.ک: ابن۶
 .22۳ل  1۹۸، ص  مسند اإلمام الهادی. ر.ک: ۳
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ترین ال رهایر ک  شیو  را در طول تاریخ تهدیکد ککرده و دسکتاویزی را     ینر از مهم

ها  ی  تشیع ضری  یزننکد  مسکئی     فراهم نموده تا یا ایراد تهمت ییت یرای دشمناز اه،

روی کرده و آناز را تا مقکام الکدایر    زیاده استا غالیاز در مورد جایگاه اماماز« غیو»

دا شیویاز در یرایر این گروه  یا تسویت از اماماز الویش مواضع یسیار سکخت و  یردن یاال مر

یکودز الکود یک      گونک  تهنکرات در  وشکش منسکوب     گرفتند؛ زیرا غالیاز یا ایکن  راطور مر

  عفوه یر گمراهر مردم و تأثیر یر سایر شیویاز  زمین  را یرای تضویف شکیویاز  ائم 

تکرین     فوالیت غُفت گسترش یافت  یکودا مهکم  دیکردندا در دوراز امام ها فراهم مر

 عسکداهلل رمکر    ین حسین هفل عسرطائر یغدادی  ین احمدغالیاز این دوره عسارت یودند از : 

حکاتم   یکن  فکار   محمکد یایکای رمکر     ین حسن فهری  راسم یق ینر  حسن  رمر  ین عیر

کنکدی  ایوالوسکا  طرفکانر    صکدر   ایوعسکداهلل    یکن  نصیر غیری  عسکا   ین   محمد رزوینر

در ایکن زمینک  مواضکع رکاطور گرفتک  و       امام هادی محمد سیاریا ین )طسرانر(  احمد

هایر را یرای شیویاز الود دریاره غُفت صادر نمود و شیویاز نیز  س از کسب  دستورعم،

کردندا در یرالر موارد  حضکرت عکفوه یکر     تنییف از حضرت  فرامین ایشاز را اجرایر مر

کردنکد تکا در لوکن و     شیویاز را منیف مر 9 رداالت  ن  الود ی  لون و نهرین غالیاز مراین

دشمنر یا آناز کوشش کرده و دوستانشکاز را از اطکراف آنهکا  راکنکده نماینکده و جیکوی       

کرد؛  در مواردی نیز حضرت دستور رت، و ترور غالیاز را صادر مر ۲تسییغات آنها را یگیرندا

اگکر توانسکتید او را   »فرمود:  1ق(1۲1یایای رمر )م  ای در مورد این ک  در ضمن نام  چناز

                                              

( یا ۵1۳ص رجال، حسکه و قاسم یقطینی، مورد لعن حضرت قرار گرفتند. )کشی،  بن . به عنوان مثال، علی1
 (۴۵2، ص  الغیبةحاتم ماهویه قزوینی را لعن فرمود. )طوسی،  در مورد دیگر، ابن

حاتم ماهویه قزوینی اتخاذ  عمرو قزوینی و در مورد ابن بن ه نامه علی. این مواضع حضرت، در جواب ب2
 (222و  221، ص  ۵۳، ج بحار األنوار؛ مجلسی، ۴۵2، ص الغیبةشده است. )طوسی، 

فقیه و محدث  پدر شیخ صدوق است و ْ، بابِوَیه ، معروف به ابن بابویه قمی بن موسی بن حسین بن لی. وی ع۴
 .شیعه و مرجع دینی مردم قم و اطراف آن بوده است
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و تکأمین   ۲حکاتم رزوینکر   ین در ییانر دیگر  حضرت  س از فرماز ی  رت، فار  9«ینشیدا

در  1مالر یرای الرید شمشیر  سوادت االروی و یهشت را یکرای راتک، وی تضکمین نمکودا    

اگر کسر از غُفت را در الیوت یکافتر   »جایر دیگر  ال اب ی  ینر از اصحایشاز فرمود: 

در مواردی نیز حضکرت یکا اظهکار یرائکت و ییکزاری از آنهکا         ۳«سرش را یا سنگ یشننا

ک  در نام  الود  س  فرمود؛ چناز انحراف آناز را از مسیر درست یرای شیویانشاز تسیین مر

ام و او  یاب  یرانگیخت  کند من او را ی  نسوت او گماز مر»یایای رمر فرمود:  از یرائت از این

شد ک  ایشکاز در   حاتم سؤاالت یسیاری از حضرت  رسیده مر یا در مورد این 5«من است؟

 6جستا تمامر موارد  از وی ییزاری مر

نشین همچوز رم  جوه ضده غیو حاکم یود و ی  غالیاز اجکازه فوالیکت و    در مناطق شیو 

  از جمیک  کسکانر یکود کک  یک  همکراه       عسداهلل محرر ین شدا حسین حتر سنونت داده نمر

شدت این مواضع  ی  حکدی یکود    7شدندا افرادی ک  متهم ی  غیو یودند  از شهر رم االراج

تواز ی  نام  حضرت یک    شدندا در این یاره مر ناحق متهم ی  غیو مر ک  گاه یرالر افراد ی 

رئ  کردا این در حالر اروم  را از این اتهام تس ین اه، رم اشاره کرد ک  در ضمن آز  محمد

 ۸یود ک  اهالر رم  کسر را یرای ترور وی گمارده یودندا

                                              

 .۵2۳، ص  رجال. کشی، 1
حضرت و شیعیان در سامرّا و واسطه بین آن  شده امام هادی وی از جمله وکالی مبرّز و شناخته. 2

 او در زمره غاُلتی در آمد که حضرت دستور قتل او را صادر نمود. 
 .۵1۹، ص ۴، ج طالب مناقب آل ابیشهرآشوب،  ؛ ابن ۵22، ص  . همان۴
 .۵۵۳، ص  1۸، ج  وسائل الشیعة؛ حرّ عاملی، ۸۳۳، ص 2، ج اختیار معرفة الرجال. طوسی، ۳
 .۵2۳، ص  رجال. کشی، ۵
 .۵22، ص  . همان۶
 .2۳۳، ص رجال،  داود . ابن۳
 .۵2۳و  ۴۹۳، ص  2، ج  رجال. نجاشی، ۸
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تأثیر نسوده است و ینا یر نقیکر    رسد ک  تهنرات غالیاز  در میاز شیویاز یر ی  نظر مر

کند ک  یاور داشت  ک  امام نیازی ی  الکوردز و   یزید جرجانر نزد حضرت اعتراف مر ین فتح

ا مقام امامت سازگاری نداردا حضرت نیز در  اسخ یک  ایکن سکخناز     آشامیدز ندارد؛ زیرا ی

گون  مواضع راطع امام  موجب شد تا فوالیت غالیاز محدود شده  این 9م السر را ایراد نمودا

و تأثیر تهنرات آنها یر شیویاز کاهش یاید و زمین  دشمنر موانکداز یکا شکیویاز یرطکرف     

 گرددا

 نتیجه

های سخت و شنننده الففت عساسر یرای شیویاز  اینن  از دورهیا   عصر امام هادی

اتهکاق نظکر       یک  امامکت امکام هکادی     یود  هم  شیویاز یود از شهادت امام جواد

هکای منسکجم تکاریخ و     یتواند ینیکاز   داشتندا اتهاق شیویاز سسب شد ک  امام هادی

هکای منتسکر    اگرداز   ایک  یاورهای شیو  را تسیین و تثسیت کند و یا ترییت و هدایت شک 

تشیع را استحنام یخشد و یرای یهسود اوضاع شیویاز یا  یگیری و ادام  سازماز وکالکت   

های سیاسر الود یپکردازد و یک  مکوازات گسکترش سکازماز وکالکت         ی  گسترش فوالیت

های مردمر تشیع را نیز گسترانده و الطّ انقفیکر منتکب تشکیع را حهکظ و آز را       ایگاه

 کندا   ایدار 

عفوه یر انسجام ییشتر  توسو  یافت و ییشتر  تشنیفت وکالت در عصر امام هادی

نشین را تحت  وشش الود گرفتا وکف عفوه یر مسئولیت مالر ک  در جمکع   مناطق شیو 

وجوهات مالر داشتند  موظف شدند نیازهای عیمر و شرعر شیویاز را نیز یرطرف کننکدا  

  موجکب توسکو  دامنک     فوال و  ُررنگ شکاگرداز امکام   توسو  سازماز وکالت و حضور

وجودآمدز آثار فراوانر توسط شاگرداز آز حضرت  های شیور و گسترش تشیع و ی  فوالیت

                                              

 .۴۴۸، ص  2، ج شف الغمةک. اربلی، 1
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