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ديباچه
باطن و حقیقت والیت از آنجا که آینة تمامنمای ذات حق اسقت حقیققت واحقده

است لذا انسان کامل که صاحب مقام والیت کبری است به حسب باطن واحد است؛

از این منظر است که معصومین صلوات اهلل علیهم اجمعین ذوات قدسیه خود را نقور

واحد معرفی کردهاند« :كلّنا واحد» 0و «نحن شيء واحد» 2وصفت و کمقال خقود را
صفت و کمال همة اهلبیت

خود را همان کالم پیامبر

دانستهاند« :فضلنا واحد» 7و «علمنا واحد» 4و کقالم

خواندهاند« :حديثي حديث أب ي وح ديث أب ي ح ديث

جدّی وحديث جدّی حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحس ن
حديث أميرالمؤمنين وحديث أميرالمؤمنين حديث رسولاهلل وحديث رس ولاهلل ق ول

اهلل عزّوجلّ» 7و «ما سمعت مني فاروه ع ن أب ي»6؛ در نتیجقه وصقه هقر یقک از
معصومین صلوات اهلل علیهم اجمعین وصه همة آن بزرگواران است و شناخت یکی

از ایشان شناخت همة آنها است« :أوّلنا محمّد وأوس ننا محمّ د ورنرن ا محمّ د».7
 .1نعماني ،الغيبه ،ص .68

 .2فيض كاشاني ،الوافي ،ج  ،1ص.222

 .3الغيبه ،ص .68
 .4همان.

 .5شيخ كليني ،كافي ،ج  ،1ص .53

 .8كافي ،ج  ،1ص .51

 .7الغيبه ،ص . 68

مجموعه مقاالت درباره امام هادی

اگرچه اهل بیت صلوات اهلل علیهم اجمعین دارای ذات و صفت واحدند اما به حسب
اختالف شرایط و اقتضاء زمان صفتی خاص از صقفات خقود را «بقروز» دادهانقد
علت اختالف ظاهری سیرة خود با سیرة رسقولاهلل

چنانکه حضرت صادق

را اینگونه بیان میفرمایند« :ليس يتحمَّ ل الزم ا كل

0؛ زمانقه

معصومین

ضرورتی علیحده دارد چنانکه اگر خواسته باشقیم رو

حکومقت

بخواهیم رو

علمی آنان را بدانیم باید بیشتر به سیرة صادقین

و امیرالمومنین

چنان چیزی را برنمیتابد» بنابراین شناخت شقخ
آنان را بدانیم باید به سیرة رسولاهلل

بخواهیم سیرة معصومین

سیرة عسکریین ق امام هادی

و سقیرة خقاص هقر یقک از

و امیرالمؤمنین

مراجعه کنیم و یقا اگقر

نظر کنیم و اگر

را در زمان غربتِ مطل ِ حقیقت بدانیم الزم اسقت بقه
و فرزندشان امام حسن

ق بپردازیم.

انسانهای کامل ق نظر به عظمت قدر و علو شأنشان ق هرگقز بقه کنقه و بقاطن

شناخته نمی شوند و در غربت به سر میبرند اما بعضی از آن ذوات مقدس حتی بقه
لحاظ ظاهر هم غریباند؛ امام دهم حضرت ابوالحسن علیالهادی

مظلومیتی مضاعه دارد.
مؤسسه امام هادی

هادی

در این ساحت

در پی هتک حرمت حرم شریه عسکریین و اهانت بقه امقام

ضرورتی دو چندان در معرفی آن امام همام احساس کرده در گرامقیداشقت

هزار و دویست و بیست و یکمین سقال والدت ایشقان در قالقب فراخقوانی اققدام بقه
برگزاری مسابقهای با موضوع نگار

مقاله پیرامون ابعاد زندگی امام هادی

نمود؛ تقا

بدینوسیله موجبات آشنایی با سیرة آن حضرت را فراهم آورده باشد گروهی با کنکقا

و تحقی جهت نوشتن مقاله و گروه دیگر با خواندن محصول کار گروه اول ق که اینقک

در قالب این کتاب به خواننده گرامی تقدیم میشود.

این مؤسسه امیدوار است هرچند به اندازة ذرهای به هدف خود نایل شده باشد

8

بفضله وکرمه.

 .1طبرسي ،مكارم األخالق ،ص .26

مقدمه ناشر

مقدمه ناشر
ک تابی ک ه در دست دارید مجموعه مقاالت فراخوان مقاله نویسقی پیرامقون

زندگانی امام هادی

است .مقاالت پذیرفته شده در پنج محور ک لی دسته بندی

شده اند .0 :شخصیت امام؛  . 2سیرة امام با عنای ت به دو جنبه برجسته این سیره

 -یعنی سیره تربیتی و سیرة سیاسی؛  .7آموزه ها و تعالیم؛  . 4اصحاب و یاران؛

 . 7جریان شناسی.

ذیل هر یک از این عناوین چند مقاله آمده است که هر کدام از منظری متفاوت

به موضوع نگریسته اند با این وصه میتوان گفت که مجموعه حاضقر از جقامعیتی

نسبی در بررسی ابعاد مختله زندگی امام هادی

برخوردار است.

ویژگی قابل ذکر این مجموعه کاربردی بودن برخی از مقاالت آن است؛ صحبت

از مقام واال و شخصیت ممتاز ائمه اگرچه در جای خود الزم و ارزشمند اسقت امقا

پرداختن به اققدامات راهکارهقا و موضق گیقریهقای ایشقان در برابقر مسقائل و

جریانهای سیاسی و غیرسیاسیق که در این مجموعه حجم قابل توجهی از مققاالت
را به خود اختصاص میدهد ق میتواند در عرصه عمل یک الگقوی روشقن و قابقل

اتکا برای پیروان آن حضرت ارائه کند.
در آخر مؤسسه پیام امام هادی

بر خود الزم میداند از تمامی عزیزانی که در

شکلگیری این کتاب نقشی داشتهاند؛ به ویژه از نویسندگان محترم مقاالت و ارزیابقان

محتوایی و داوران مقاالت حجج اسالم آقایان علیرضا ایمانی حسین جقوان آراسقته

حمیدرضا شریعتمداری و بهخصوص امیر جوانآراسته ق که ویراستاری مقاالت را نیقز

بر عهده داشتهاند ق قدردانی کرده و از حضقرت احقدیت برایشقان توفیق روزافقزون

مسئلت نماید امید که جملگی مشمول عنایات ویژه امام هادی

قرار گیرند.

مؤسسه پيام امام هادی
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گاهشمار سالهای زندگانی حضرت امام هادی
سال

وقايع

(هجری قمری)

212
212 222
212

212

 -والدت حضرت امام هادی

در مدينه

 آغاز فتنه خل قرآن با حمایت مأمون عباسی والدت حکیمه خاتون خواهر بزرگوار امام هادی -جنگ مأمون با روم

 -درگذشت سعید بن مسعده معروف به اخفش عالم نحوی

 -خروج معتصم برای ساختن پادگان نظامی در نزدیک بغداد به نقام

«سُرَّ مَن رأی»

 -مرگ مأمون عباسی

 -جلوس معتصم بر تخت خالفت

212

 -تعیین جنیدی عالم ناصبی و دشمن اهلبیت

هادی

و اعتراف او به علم امام

برای آمقوز

در سن کودکی آن حضرت

امقام

 -درگذشت ابوعبداهلل محمد بن موسی خوارزمی ریاضیدان و پدر

علم جبر

212

 قیام محمد بن قاسم از نوادگان امام سجادشهادت وی به امر معتصم

و دستگیری و

 -دستگیری امام جواد

222

 -شهادت امام جواد

و بردن ایشان به بغداد به دستور معتصم
به دستور معتصم

 -رغاز امامت امام هادی

 -حرکت نژادپرستانه بابک خرمدین بقر ضقد سقلطه سیاسقی اعقراب و

سرکوب وی به امر معتصم

 -انتقال پایتخت حکومت عباسی از بغداد به سر مقن رأی (سقامرا)

221

بهدست معتصم

222

جنگ معتصم با رومیان و فتح شهر اموریه

 -در گذشت ابراهیم بن سیار معروف به نظّام متکلم مشهور

 -حرکت مازیار طبرستان و دستگیری او به دستور معتصم

222

 درگذشت حسن بن محبوب از معتمدترین راویان شیعه -درگذشت ابنفضال از اصحاب خاص امام رضا

 -والدت طبری محدث و مورخ و فقیه اهل سنت و صاحب تفسقیر

«جام البیان»

 -خروج مبرق یمانی در فلسطین بر معتصم

222

 -مرگ معتصم عباسی

 -به خالفت رسیدن واث بن معتصم

 -درگذشت بشر بن حارث معروف به «بشر حافی»

222

حمله اعراب بنیسلیم به مدینه و سرکوب آنان به دستور واث

 -والدت حضرت امام حسن عسکری علیهالسالم در مدینه

 -درگذشت ام ابیها دختر بزرگوار امام موسی بن جعفر

 -تفتیش عقاید درباره خل قرآن به دستور واث (محنة القرآن)

221

 نامه نوشتن امام هادی به یکقی از شقیعیان و بقدعت شقمردنجدال درباره مسئله خل قرآن

 -آزادی هزار و ششصد اسیر مسلمان به جهت اقرار به مخلوق بودن

قرآن

 -قتل احمد بن نصر خزاعی از اهل حدیث بهدلیل عقدم اعتققاد بقه

خل قرآن

222

 -مرگ واث بن معتصم

 -به خالفت رسیدن جعفر بن معتصم (متوکل عباسی)

 -والدت محمد فرزند امام هادی

 برداشته شدن بحث و جدال و تفتیش عقاید درباره خل قرآن (رفمحنة القرآن) به دستور متوکل

 دستگيری امام هادیدستور متوكل

و رورد ايشا از مدينه ب ه س امراب ب ه

 -اسکان یک روزه امقام هقادی

222

گدایان) به قصد توهین به امام

 دستور امقام هقادیخانوادهشان در سامرا

 -زیارت قبر امیرالمؤمنین

هادی

در «خقان الصقعالیک» (سقرای

به دستور متوکل

بقه خریقد منقزل شخصقی بقرای خقود و
و صدور زیارت غدیریه از ناحیه امقام

 -دعوت متوکل از ابنسکیت برای سؤال از امام هادی

علم آن حضرت

و آزمودن

222 222

 فرستادن امام هادی شخصی را برای زیارت حائر حسینی ظهققور زینققب کققذاب (زنققی کققه ادعققا مققیکققرد زینققب دختققرامیرالمققؤمنین
هادی

222

اسققت) و رسققوا شققدن او در نتیجققه امتحققان امققام

 بیعت گرفتن متوکل برای فرزندانش منتصر و مؤید و معتز در یقکمجلس
 -امر متوکل به اهل ذمه برای پوشیدن طیلسان و بستن زنّار

222

 ویران کردن قبر شریه امام حسیندستور متوکل

222

 -آغاز قیام یعقوب لیث صفاری

222

 -مواجهه متوکل با رومیان

222

 نبرد میان مسلمانان اندلس و مسیحیان طُلَیطُلَه -درگذشت احمد بن ابیداوود

221

 درگذشت احمد بن حنبل شیبانی از ائمه اربعه اهل سنت -درگذشت محمد بن عبداهلل اسکافی متکلم پرآوازه معتزلی

222

 -درگذشت یحیی بن اکثم

222

و تحریم زیارت ایشقان بقه

 -شهادت ابنسکیت به دلیل اظهار محبت و ارادت به امیرالمقؤمنین و

فرزندانش

به دستور متوکل

222

 درگذشت ذوالنون مصری از اکابر صوفیه -جنگ میان بربر و ابناغلب در آفریقا

222

درگذشت دعبل بن علی خزاعی شاعر معروف
 -جسارت متوکل به امقام هقادی

222

و پیقاده راه بقردن ایشقان در

گرمای شدید و خبردادن امام از مرگ قریب الوقوع او
 -قتل متوکل به دست پسر منتصر

 -به خالفت رسیدن منتصر

 رف ممنوعیت زیارت سیدالشهداء -رد فدک به اهلبیت

از سوی منتصر

به دستور منتصر

 -درگذشت ابوحاتم سجستانی عالم نحوی و لغوی

222

 حرکت یعقوب لیث صفاری از سیستان به سوی هرات -به خالفت رسیدن مستعین به جای منتصر

222

 حرکت افراد ناراضی از حکومت در بغداد -قیام یحیی بن زید بن محمد بن اسماعیل در طبرستان

222

 -قیام محمد بن جعفر بن حسن در ری

 -قیام حسن بن اسماعیل بن محمد در قزوین

 قیام یحیی بن عمرو از نوادگان امام سجاد221

 -قیام حسین بن محمد بن حمزه در کوفه

 -قیام اسماعیل بن یونس بن ابراهیم در مکه

در کوفه

221

222
222

 -وفات سری سقطی از بزرگان متصوفه

 تولد ابوبکر محمد بن زکریای رازی طبیب دانشمند بزرگ -استعفای مستعین و خالفت معتز

 -درگذشت محمد فرزند امام هادی

 ابتدای دولت یعقوب لیث صفاری -به شهادت رسيد امام هادی

222

به دستور معتز

 -غسل دادن و نمقاز خوانقدن امقام حسقن عسقکری

هادی

و دفن ایشان در منزل شخصیشان

بقر ام ام

 -آغاز امامت امام حسن عسکری

 -خل معتز و مرگ او و جانشینی مهتدی (محمد بن واث )

 ابتدای خروج صاحب الزنج222

 -استیالء یعقوب لیث بر کرمان

 -قیام عیسی بن جعفر علوی و علی بن زید در کوفه

 -قیام احمد بن محمد بن عبداهلل در اسکندریه

 وفات ابوعثمان عمر بن بحر الجاحظ ادیب و متکلم نامی والدت حضرت صاحب الزمان -خل مهتدی و خالفت معتمد

222

 وفات ابوعبداهلل محمد بن اسماعیل بخاری صاحب صحیح بخاری قیام دوباره علی بن زید بن حسین بن عیسی در کوفه -قیام ابراهیم بن محمد بن یحیی در مصر
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 -تولد فارابی فیلسوف بزرگ ملقب به «معلم ثانی»
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 وفات فیلسوف عرب یعقوب بن اسحاق کندی -شهادت امام حسن عسکری
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 آغاز امامت امام مهدی -آغاز غیبت صغری

 -وفات فضل بن شاذان متکلم شیعی از اصحاب امام هادی

مروری کوتاه بر زندگانی امام هادی
فاطمه گودرزی

1

چکيده
این نوشته که برگزیدهای از چند مصاحبة مدیر محتقرم مؤسسقه امقام هقادی

میباشد مروری است کوتاه؛ و البته جام بر زندگانی امام علیالنقی
تا شهادت.

در این مقاله عالوه بر معرفی اجمالی شخ

امام

 -از والدت

سعی شده است بقه نققش

منحصر به فرد آن حضرت در هدایت و رشد شیعه و خقامو

کقردن توطئقههقای

مخالفین ق اعم از خلفا و علمای سوء ق نیز اشارهای هرچند گذرا شود.
ساماندهی و گستر

سازمان وکالت توسط امقام هقادی

آماده ساختن شیعیان برای پذیر

امامتِ «مهدی

؛ نققش ایشقان در

» در دوران کودکی آغاز عصر

غیبت و والیت فقها در دوران غیبت کبری؛ و گذری کوتاه بر زیارت جامعه کبیقره

از دیگر موضوعاتی است که این مقاله بدان پرداخته است.
كليد واژهها :امام هادی

زندگینامه زیارت جامعه کبیره.

 .0کارشناس فلسفه اسالمی و کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی.

مجموعه مقاالت درباره امام هادی

 .١ذکر تاريخ والدت و شهادت حضرت امام هادي
نام مبارک امام هادی

جواد

و القاب و کنيه ايشان

«علی» است؛ ایشان فرزند امام نهم حضرت محمقدِ

و «سمانه مغربیه» هستند؛ بعضی گفتهاند کنیه مادر حضرت« ،ام الفضل»

بوده (و این غیر از ام الفضل دختر مأمون و همسر دیگر جواد االئمقه مقی باشقد)

بعضی هم نام مادر حضرت را ماریه قبطیه غزاله مغربیه و سیده گفته اند .او بانویی
بزرگوار عالمه زاهده و قاری قرآن بوده به طوری که امام هادی

در شأن مادر

گرامیشان میفرمایند « :مادرم به مقام و شأن من آگاه بود وی از زنان اهل بهشت

است هیچ گاه شیطان پلید به وی نزدیک نشد و دست هیچ ستمگر کینه توزی بقه

وی نرسید او محفوظ به دیدگان خداوند ق که هیچ گاه خواب نمقیرونقد ق بقود

مادرم با زنان پاک و راستگو و شایسته کقه لیاققت مقادری شایسقتگان را دارنقد

تفاوتی ندارد».

0

کنیه حضرت :ابوالحسن ابوالحسن ثالث و ابوالحسن ماضی است و القاب مبارک

حضرت :هادی مرتضی عالم عسکری رشید شقهید وفقی نجیقب نققی متققی

متوکل فقیه امین ناصح 2و ...میباشد.
امام جواد

و امام هادی

و امام حسن عسقکری

را «ابقن الرضقا» 7نیقز

میگفتند و این به واسطه شهرت قداست و علم و کمال امام رضا
مأمون بوده است.

در پی والیتعهدی

در تاریخ والدت حضرت مانند سایر ائمه اختالف نظر وجود دارد .شیخ مفید در

المقنعه و شیخ طوسی در التهذیب و عالمه مجلسی در بحاراالنوار و جم دیگری از
علما نیمه ماه ذی الحجة سال  202هجری قمری را ذکر کردهاند و این قول مشقهور

20

 .1مسعودی ،اثبات الوصية ،ص .226

 .2عالمه مجلسي ،بحاراالنوار ،ج  ،55ص114؛ طبری ،دالئل اإلمامه ،ص 411؛ اردكاني ،تحفة االوليا (ترجمه
اصول كافي) ،ج  ،1ص 83؛ مؤسسة االمام الهادی ،موسوعه زيارات المعصومين ،ج  ،4ص .181
 .3علي بن ابراهيم قمي ،تفسير القمي ،ج  ،2ص .226

بخش اول :شخصیت امام هادی

است 0و محدث قمی نیز این قول را اشهر معرفی میکند 2.البتقه بعضقی از بزرگقان
اقوال دیگری چون  27ذی الحجه یا یک شب به آخر ذی الحجه 202هق و بعضی
محل والدت حضرت در اطراف مدینه منوره در محلی به نام «صریا» بوده است.

تاریخ شهادت آن امام را بعضی سوم رجب 274هق و بعضی سه یا چهار یا پنج

شب به آخر ماه جمادی الثانیه 274هق و بعضی رجب  271هق دانستهاند کقه البتقه

این قول نادرست است .بنابراینکه والدت حضرت در سال  202هق و شهادت ایشقان

درسال  274هق باشد طول عمر مبارک حضرت نزدیک  42سال بوده اسقت و ایقن
قول مشهور است و اگر والدت آن جناب به سال 204هق باشد و شهادت ایشان در

سال  274هق مدت عمر حضرت چهل سال میشود.
 .٢ذکر تاريخ و زمان امامت امام هادي
امام هادی

7

و خلفاي همعصر ايشان

در زمان حیات پدر بزرگوارشان با مأمون و معتصم هشت سال و

اندی همعصر بودند امام جواد

قبل از حرکت به طرف بغداد ایشان را به عنقوان

وصی و امام بعد از خود به خواص اصحاب معرفی فرمودند وقتی در سال 221هق حضرت
جواد

به دست معتصم شهید شدند حضرت عهدهدار مقام امامقت گردیدنقد و در

این مدت با شش خلیفه جائر و سفاک عباسی همعصر بودند:
 .0معتصم برادر مأمون از سال  221تا سال 227هق ؛

 .2واث

پسر معتصم از سال  227تا سال  272هق ؛

 .7متوکل پسر دیگر معتصم از سال  272تا سال 247هق ؛

 .4منتصر پسر متوکل از سال  247تا سال  245هق (به مدت شش ماه)؛
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 . 1بحاراالنوار ،ج  ،5ص 114؛ شيخ مفيد ،المقنعه ،ص 464؛ شيخ طوسي ،تهذيب االحكام ،ج  ،8ص .22

 . 2شيخ عباس قمي ،منتهي اآلمال ،ج  ،2ص .475

 . 3موسوعه زيارات المعصومين ،ج  ،4ص  181ـ .184

مروری کوتاه بر زندگی امام هادی

سیزدهم رجب 204هق را نقل کردهاند.

مجموعه مقاالت درباره امام هادی

 .7مستعین پسر عموی منتصر از سال  245تا سال 272هق (که خود را از خالفقت
خل کرد و با معتز بیعت کرد)؛

 .6معتز پسر دیگر متوکل از سال  272تا سال 274هق (او نیز از خالفت خل
شد).

0

 .٣شرح دوران امامت امام هادي
امام هادی

و ذکر برخی اصحاب ايشان

از زمان تولد تا سال 247هق در مدینه و بعد از آن به مدت یازده

سال (تا پایان عمر مبارکشان) در سامراء زندگی کردند .ایشان در مدینه به گستر

دانش و تربیت مردم میپرداختند و مسجد جد بزرگوارشان ق پیامبر اکرم

صورت مدرسهای برای آموز

ق را به

درآورده و سرچشمه حیات علمی و فکری مدینقه

پناهگاه و پشتوانه اقتصادی اهل علم و خوان کرم و بخشش برای محتاجان و فققرا
بودند .تا اینکه در اثر سعایت عبداهلل محمد امامجماعت مدینه متوکل نامهای به امام

فرستاد و از ایشان خواست که به سامراء آمده و در آنجا مقیم شوند و بقدین گونقه

تحت نظر او باشند .این نامه در جمادیاآلخر سال 247هق نوشته شقد کقه امقام را

مجبور به ترک مدینه و حرکت به سوی سامراء کرد.

متوکل عباسی ایشقان را در شقدیدترین محاصقره اقتصقادی ققرار داده بقود و

مجازاتهای سنگینی برای شیعیانی که به دیدار امام میرفتند یا هدایا و حقوق شرعیه

برای ایشان میآوردند تعیین کرده بود بدین ترتیب امام در دوره حکومت ستمگرانه
متوکل در تنگنا و سختی هولناکی بهسرمیبرد.
در زمان امامت امام هادی

قدرت سیاسی عباسقیان در سراشقیبی سققو و

انحطا بود امنیت و آرامش از جامعه اسالمی رخقت بقر بسقته و هقرج و مقرج
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وحدت جامعه را از هم گسیخته و همه جا آشفتگی و فساد حاکم بود.
 . 1بحاراالنوار ،ج  ،55ص .258

بخش اول :شخصیت امام هادی

حاکمان عباسی به قصد سرکوب علویان آنان را در تنگنای اقتصادی قرار داده

و رسماً هرگونه کمک به آنها را ممنوع اعالم کرده بودند و این سختگیقریهقا در

یا محبت به امام هادی

به زندان انداخته و یا میکشتند .کسی اجازه نداشت حتی

نامی از حضرت ببرد و هرگونه ارتبا با ایشان ممنوع بقود اگقر حکومقت مطلق

میشد کسی به امام

کمک مالی میکند آن شخ

زندانی میشد و حتی برخی را به دار میآویختند.
در چنین شرایطی امام هادی

مورد تعقیب قرار میگرفقت و

نه تنها نمیتوانستند جلسه درس برگزار کرده و

مروری کوتاه بر زندگی امام هادی

زمان حکومت متوکل به اوج خود رسید تا جایی که بعضی را به جرم شیعه بودن و

شیعیان را از علم بیکران خویش بهرهمند سازند بلکه رفت و آمدهای ایشان نیز از

طرف مأموران حکومت کامالً تحت نظر بود و شیعیان بیشتر از طری نامه با امام در
ارتبا بوده و به صورت مکاتبهای از محضرشان بهرهمند میشدند.

همچنین امام بهوسیله شبکه خاصی که آن را «سازمان وکالت و اطالع رسانی»

می نامیم به امور شیعیان میپرداختند .عدهای معتقدند سنگبنای چنین سقازمانی در
زمان امام صادق

علی

گذاشته شده است و حتی برخی آن را بقه زمقان امیرالمقؤمنین

نسبت می دهند؛ به هر حال این سازمان در زمان امام هقادی

مخفی و البته متقن گستر

یافت.

بقه شقکل

حضرت در بالد مختلفی که شیعیان حضور داشتند مانند :مدینه مکقه بحقرین

کوفه بغداد ری ماوراء النهر مصقر مغقرب و ...نماینقدگانی را گماشقته بودنقد و
شیعیان را به آنها ارجاع میدادند و از سامراء ق با وجود شرایط سخت امنیتقی -بقه

آن نمایندگان نامه مینوشتند و بدین ترتیب شیعیان را امامت میکردند .عالوه بر این
نمایندگان اشخاص دیگری هقم ب ودنقد کقه ضقمن نشقر دسقتورات و علقوم امقام

هادی

مبالغی را که مردم تحت عنوان خمس و زکات یا عناوین دیگر پرداخقت

می کردند به نماینده خاص امام می رساندند و آن نماینده نیز میدانست که طب نظر
حضرت این بودجهها را در چه راهی باید صرف کنقد؛ از نماینقدگان خقاص امقام
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هادی

می توان به جناب عبدالعظیم حسنی

اشاره کرد .ایشان از طرف امقام و

به طور مخفیانه منطقه ری را رهبری میکردند .از دیگر نمایندگان امقام کقه شقهرت
بیشتری دارند میتوان به علی بن ابراهیم (صاحب تفسیر معروف قمقی) محمقد بقن

أرومه مکنّی به أباجعفر علی فرزند امام جعفر صادق

معروف به عریضی فضقل

بن شاذان نیشابوری (استاد در فقه و کقالم و منطق و تفسقیر و مؤلقه  051جلقد
کتاب) عثمان بن سعید و محمد بن عثمان العمری (که نائب اول و دوم امام زمان نیز

بودند) و محمد بن مهزیار اشاره کرد.
 .۴زمينهسازيهاي امام هادي
امام هادی

براي امامت مهدي موعود

در شرایطی که شدیداً تحت نظر حکومت بودند و از مالققات بقا

دوستان و شیعیان من می شدند با گستر

سازمان وکالت و اطالعرسانی نقه تنهقا

وظیفه خطیر امامت را به انجام می رساندند بلکه زمینه را برای حکومت عدل الهقی

نیز مهیا میساختند.

سازمان وکالت و اطالع رسقانی در زمقان حضقور امقام معصقوم مقدمقهای بقود بقر

شکلگیری «سازمان فقاهت» در زمان غیبت امقام هقادی
عسکری

باگستر

و فرزندشقان امقام حسقن

چنین شبکهای به طور غیر مستقیم به شقیعیان یقاد مقیدادنقد کقه

چگونه به وسیله ارتبا با نمایندگان و نواب امام یک شبکه ارتباطی وسی داشته باشند.

چنانکه پس از چهار نایب خاصِ حضرت ولی عصر عجل اهلل فرجه و آغاز غیبقت

کبری شیعه با سازمان فقاهت اداره میشود و اگرچقه مسقأله فقاهقت و فتقوا در زمقان
حضور امام معصوم نیز مطرح بوده اما در زمان غیبت دایره فقاهت گسترده شده است.
همچنین امام هادی

24

در زمان حیات خویش به طور صریح یا غیقر مسقتقیم

شیعیان را متوجه میکردند که دومین جانشین ایشان یعنی دوازدهمین و آخرین امام

معصوم همان مهدی موعود خواهد بود که در غیبت بهسربرده و شیعیان بقه ایشقان

دسترسی نخواهند داشت.

بخش اول :شخصیت امام هادی

هنگامی که امام جواد

هادی

به شهادت مقی رسقند جمعقی از شقیعیان بقه امقام

نامه ای نوشتند و از امام بعد از ایشان سؤال کردند امام در جواب نامقه

خواهید دید ولی چگونه بقه جانشقین بعقد از جانشقین مقن دسترسقی خواهیقد
داشت؟! 0امام در جایی به صورت صریح به یکی از یاران خود به نام صقر بن ابی

دله می فرماید :امام بعد از من حسن پسرم است و بعد از حسقن پسقر

ققائم

کسی که زمین را پر از عدل و داد می کند همانگونه که از ظلقم و جقور پقر شقده
باشد 2.و نیز در تفسیر این سخن پیامبر اکرم

که می فرمایند :بقه روزهقا سقتم

مروری کوتاه بر زندگی امام هادی

نوشتند :مادام که من زنده ام امام من هستم و چون من از دنیا بروم جانشقین مقرا

نکنی د تا آنها به شما ستم نکنند؛ فرمودند :منظور از روزها ما هستیم تا آسقمان و

و ...و جمعه به نام پسر پسرم همقو

زمین پایدار است شنبه به نام پیامبر اکرم

که گروه ح جویان گرد او جم می شوند و او زمین را پر از عدل و داد میکند آن
سان که از ظلم و جور پر شده است.

7

از سوی دیگر امامقت امقام جقواد

مقدمهای بود بر پذیرفتن امام قائم
مریم راج به حضرت عیسی

و امقام هقادی

در خردسقالی خقود

در سن کودکی؛ اگر چه از ظاهر آیه  71سوره

نیز استفاده میشود که حضرت در کقودکی پیقامبر

بوده و این مسأله از نظر قرآن روشن است ولی خداوند متعال برای مردم آن زمقان

به طور محسوس هم مسأله را روشن نمود.
حضور امام جواد

در مجلس حاکم زمقان و پاسقخگقویی حضقرت در سقن

کودکی به دانشمندان عصر موجب شگفتی همگان و اتمام حجت و تقویت قلب برای
شیعیان گردید همچنین پاسخگویی امام هادی

به نامهها و جواب مسائل غامض

در سن کودکی همگان را شگفتزده کرده بود و جنیدی ق بزرگترین دانشمند ناصبی
 .1بحاراالنوار ،ج  ،51ص .185

 .2شيخ صدوق ،كمال الدين وتمام النعمه ،ج  ،2ص .364
 .3بحاراالنوار ،ج  ،55ص .128
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در مدینه ق را نیز تحت تأثیر علم ایشان قرار داد و او را به سوی امامت و والیت آن

حضرت رهنمون ساخت.

به این ترتیب جامعه وقتی میبیند کسی در سقن شقش یقا هشقت سقالگی بقه

مشکلترین مسائل دانشمندان پاسخ میدهد میتواند به راحتی قبول کند که امامقت
و والیت با سن و سال ارتبا ندارد و این زمینهساز قبول امامت امام زمقان عجقل

اهلل فرجه در سن کودکی گردید.

 .۵زيارات جامعه کبيره ،غديريه و زيارت اباعبداهلل ،از ناحيه امام هادي
از وجود مبارک امام هادی

زیارتی عالية المضمون به ما رسقیده تحقت عنقوان

«زیارت جامعه کبیره» که در مشاهد مشرّفه و اماکن مقدس مختله خوانده میشود.

محدث و فقیه بزرگوار شیخ صدوق در کتقاب شقریه مقن الیحضقره الفقیقه و

همچنین در کتاب عیون أخبارالرضا نقل میکند که موسی بن عبداهلل نخعی گفت :بقه
امام هادی

عرض کردم :یابن رسول اهلل! کالمی بلیغ و کامل به من بیاموز که با آن

هر یک از شما را زیارت کنم .حضرت زیارتی به او آموختند که به «زیارت جامعقه

کبیره» مشهور شد.

0

این زیارت را «جامعه» گفتهاند؛ زیرا اوصاف و القاب ائمه آنچنان گفتقه شقده

که با هر امامی تطبی میکند و آن را برای زیارت هر یقک مقیتقوان خوانقد قیقد

«کبیره» را بر آن افزودند؛ زیرا زیارت دیگری از امام رضا

نقل شقده اسقت کقه

الفاظ آن جام است و برای هر امام میتوان خواند ولی متن آن کوتاهتر است چون
هر دو زیارت جام بودند به «جامعه» و چون یکی کوتقاهتقر از دیگقری بقود بقه

«صغیره» و «کبیره» مشهور شدند.

عالمه مجلسی زیارت جامعه کبیره را از معتبرترین زیارات به لحقاظ سقند و از

26

قوی ترین روایات به لحاظ متن معرفی کرده و میگوید :این زیارت سقند

أصقح

 .1شيخ صدوق ،من اليحضره الفقيه ،ج  ،2ص 852؛ شيخ صدوق ،عيون أخبار الرضا ،ج  ،2ص .272
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لفظش أفصح معنایش أبلغ و شأنش أعلی از دیگر زیارات است.

0

این زیارت نشان دهنده کوشش آن حضرت برای احیای بحث امامقت اسقت و

اینکه شیعه چگونه شناختی باید از ائمه داشته باشد (امقامشناسقی) و وظیفقه مقردم
نسبت به امام چیست پرداخته شده است.
امام

دستور میدهند که اولِ زیارت زائر شهادتین بگوید و بعد صقد مرتبقه

تکبیر تا مقام شامخ امامت او را از توجه به حضرت ح و توحید غافقل نکنقد و
امامان معصوم را از دریچه توحید ح تعالی بنگرد و هیچ غلوی در کار نیایقد کقه

مروری کوتاه بر زندگی امام هادی

در آن بیش از هر چیز به معرفی صفات عالی ائمه معصقومین و مققام ققرب آنهقا و

ائمه هم به واسطه عبودیت و لطه خداوند به ایشان و شایستگی ذاتی دارای چنقین

مقامات عالی میباشند.

بعد از تکبیر سالم است :السالم عليكم يا أهل بيت النبوة ...امامقان اهقلبیقت

نبوت هستند و شامل تمام فضایل و مناقبی کقه پیقامبر دربقاره اهقلبیقت فرمقوده

میباشند .سپس آنها را به «موضع الرسالة» یاد میکنیم یعنی آنچه که آثار و لقوازم

رسالت رسولاهلل است از معجقزات و غرائقب شقئون و علقوم و والیقت مطلققه و

احترامات ق مانند« :ال تقدموا بين يدی اهلل ورسوله وال ترفعوا اصواتكم فوق صوت

النبي» 2ق وکل مراتب غیر از نبوت درباره ائمه نیز ثابت میباشد.

آنگاه زائر از ایشان با وصه «مختلف المالئكة» یاد میکند یعنی مالئکقه نقزد

ائمه اطهار رفت و آمد دارند و افتخار به خدمتگزاری ایشان میکننقد .و در جملقه

بعد ایشان را «مهبط الوحي» میخواند یعنی محل هبو و نقزول وحقی؛ چقرا کقه

پیامبر

آنچه بر او وحی میشده به اهلبیت

سپرده است و اگر وحقی را بقه

معنای الهام بگیریم ق همانگونه که در بعضی کتب لغقوی آمقده ق دیگقر ایقن تعبیقر
محتاج توجیه نیست.

 .1بحاراالنوار ،ج  ،152ص .144

 .2حجرات آيه .2
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بدین ترتیب یکیک اوصاف ائمه اطهار بیان میشود و مقامات رفی آنها تبیقین

میگردد و در نتیجه زائر بیشتر به مقام امام عارف شده و به این حقیقت پی میبرد
که آنها از اشتباه و خطا و گناه دور هستند« :عَصَمكم اهلل مِن الزلل ورمنكم مِن الفِتَن

وطَهَركم مِن الدَنَس.»...

زیارت دیگری از امام هادی

روایت شده که در روز عید غدیر در سالی که معتصم

امام را به سامراء احضار کرده بود (247هق ) امیرالمؤمنین

را به آن زیارت کردند.

این زیارت که به «زیارت غدیریه» معروف است بسیار مفصل و پرمحتواسقت

جنبه تاریخی و روایی در آن قابل توجه است و هم استدالل و برهان از قرآن مجید
بر والیت و وصایت امیرالمؤمنین و براهین عالی در رف شبهات ارائه کرده اسقت و

بیان می کند که پیامبر اکرم

در غدیر اتمام حجت نمودند و آنچه وظیفه بقود بقه

طور کامل و بلیغ به انجام رساندند.

«زیارت غدیریه» 0از نظر سند صحیح و بسیار معتبقر اسقت و در رده بقاالی اعتبقار

سندی قرار دارد و در کتاب مزار شیخ مفید  2و مزار کبیر ابنمشهدی  7ذکر شده است.

بخش اول زیارت پیرامون نبوت است که با جمله «السالم عل ي محمّ د رس ول اهلل

ناتم النبيين» شروع میشود بخش دوم شش سالم است به امیرالمؤمنین

که در پقی

هر سالم اوصاف و مناقب مخصوص حضرت آورده شده سپس شقهادتهقای دهگانقه

میآید که هر شهادتی چندین کمال از کماالت امیر المؤمنین
به حضرت آغاز میشود و مجموعهای از صفات امام

بیان میکند و باز سقالم

که در قرآن کقریم و در تقاریخ

به آنها اشاره شده مانند جنگ حنین خیبر و همه جنگهایی که حضقرت علقی

خدمت رسول اهلل

بودند بیان میگردد .همچنین به بعضی از آیات قرآن کریم کقه در

شأن علی بن ابیطالب
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 .1مؤسسه امام هادی

در

نازل شده به طور زیبا و دلنشین اشاره میشود.

 ،مهج الزيارات ،ص 82؛ موسوعه زيارات المعصومين ،ج  ،2ص .233

 .2شيخ مفيد ،مزار ،ص .25

 .3ابنمشهدی ،مزار كبير ،ص .283
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از امام هادی

زیارت دیگری مخصوص زیارت اباعبداهلل

به یادگار مانده

است که در واق اهتمام ویژه ایشان را بقه احیقای واقعقه عاشقورا و نهضقت امقام

برای فرامو

نشان میدهد؛ آن هم در شرایطی که خلفای عباسی نهایت تال
شدن واقعه عاشورا و اهداف واالی اباعبداهلل

به کار مقیبسقتند و

کرده و زائران آن حضرت

متوکل عباسی اقدام به تخریب قبر شریه امام حسین

را می کشت و یا دستشان را قط میکرد .متن این زیارت در کتاب کافی 0ذکر شقده
است (که این خود نشان دهنده قوت سند زیارت است).
امام هادی

همواره مردم را به زیارت امام حسین

ایشان روایاتی درباره فضیلت زیقارت سیدالشقهداء

تشوی مقیکردنقد و از

مروری کوتاه بر زندگی امام هادی

حسین

خود را

نققل شقده اسقت .از جملقه

شخصی از اصحاب امام به نام ابوهاشم جعفری نقل میکند :بر امقام هقادی

وارد

شدم در حالی که حضرت مریض بودند به من فرمودند که یکی از دوستان ما را به
کربال بفرست تا در آنجا امام حسین

را زیارت کند و برای شفای من دعقا کنقد.

عرض کردم :شما که خودتان دارای فضیلت و مقام امامت هسقتید .امقام فرمودنقد:

...خداوند در زمین بقعههایی دارد که دوست دارد در آن بقعهها دعقا شقود و حقائر

حسینی از آن بقعههاست و دعا در کنار قبر آن حضرت مستجاب میشود.

2

 .۶توصيهها و رهنمودهايی از امام هادي
پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد

کمال رساندن مکارم اخالق»؛ ائمه اطهار

فرمودند« :من مبعوث شقدهام بقرای بقه
نیقز بقه عنقوان عتقرت رسقول اهلل و

اوصیاء ایشان که میراث نبوت نزد آنان است پنهان و آشکار خل را نصیحت کقرده

و با حکمت و پند و موعظة نیکو به راه ح دعوت کردند و شرای و حدود احکقام

دین را مبیَّن و استوار گردانیدند و نه تنها به ارشاد و هدایت خل میپرداختند کقه
29
 .1شيخ كليني ،كافي ،ج  ،4ص .577

 .2ابنقولويه ،كامل الزيارات ،ص .273
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خود افعالشان نیکو عادتشان احسان و شأنشان صدق و رف بود و هیچ خیری ذکر
نشده مگر آنکه ایشان اول و اصل و انتها و فرع آن بودند و هر جرعهای که از ایقن

معادن خیر به ما رسیده موجب خروج از ذلت رهایی از مهالقک عقالم و برطقرف

شدن همّ و غم خواهد بود.

0

هرچند آنچه که از امام هادی

در کتب روایی و حقدیثی ذکقر شقده اسقت در

مقایسه با احادیث و روایاتی که از امام محمد باقر و امام جعفر صادق

نقل شقده

بسیار مختصر است (که به شرایط متفاوت آن بزرگواران و آزادی بیشتری که نسبت به

امام هادی

داشتهاند برمیگردد) اما به هر حال توصیهها و رهنمودهای ایشان هقر

یک دریایی از معرفت و حکمت است و شامل نکاتی از قبیل :توجه به خداوند توجه

به عقلگرایی توجه به تقوا و طاعت الهی شکر نعمت صقدق نیقت اسقتغفار تزکیقه

نفس آمادگی برای مرگ سحرخیزی دوری از حسد پرهیز از حرام و ...میباشد.

حضرت درباره سحرخیزی مژده میدهند که اگر بنده شقب هنگقام و در زمقان

سحر بر نفس راحت طلب غالب آید و برخیزد و خود را آمقاده نمقاز شقب نمایقد

خداوند به مالئکه میفرماید :ای مالئکه من ابواب رحمت را بر ایقن بنقده مقن بقاز
کنید و ببینید چه میخواهد :بخشش گناهان تجدید توبه و یا وسعت رزق؟ و شاهد
باشید که من هر سه را به او عطا کردم.

2

ایشان نه تنها خود به برآوردن نیازهای مردم همت میگماشتند که دیگران را نیز

ترغیب نموده و آن را رحمتی از سوی پروردگار میدانستند و میفرمودند :برآوردن
حاجت مؤمن برتر از آزاد کردن هزار بنده در راه خداست.

7

نکته دیگری که از فرمایشات حضرت بهخصوص در مسائل اجتمقاعی اسقتفاده

میشود کسب حالل است چرا که مال حرام نه تنها در خود فرد اثر میگذارد که در
30

 .1برگرفته از زيارت جامعه كبيره.

 .2التهذيب ،ج  ،2ص .121

 .3كافي ،ج  ،2ص.123
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نسل او و حتی در جامعه نیز تأثیرات سوء خواهد داشت؛ ایشان به شخصی بقه نقام

داود خطاب میکنند :ای داود! مال حرام رشد نمیکند و اگر هم رشد کند برکتقی در

آتش و عذاب خواهد بود.

0

از دیگر توصیههای ارزشمند امام هادی

نصیحتپذیری و نیقز انتقادپقذیری

است؛ ایشان در روایتی میفرمایند :اگر کسی شما را بقه خیقر نصقیحت کقرد ایقن
خیرخواهی را بپذیرید و لجاجت نورزید .همچنین انتقادپذیری را خیقری از جانقب
خداوند میدانند و میفرمایند :هرگاه خداونقد خیقری را بقرای بنقدها

انتقادپذیری و نرنجیدن را در او به وجود میآورد.
امام هادی

2

اراده کنقد

مروری کوتاه بر زندگی امام هادی

آن نیست هر آنچه از آن انفاق کنی بیاجر و ثواب و هر آنچقه از آن ذخیقره کنقی

توجه به دوست و همنشین را به مقردم گوشقزد کقرده و آنهقا را از

همنشین و مصاحب بد برحذر میداشتند؛ روایت شده که ایشان به یکی از یاران خود
عتاب نموده فرمودند :چرا تو را نزد فالن شخ

میبینم؟! وی جقواب داد :او دایقی

من است .حضرت فرمودند :او درباره خداوند سقخنان بسقیار اشقتباهی مقیگویقد و

خداوندِ منزه از وصه را توصیه میکند ...یا با او همنشین با

و ما را رها کن یا او

را رها کن و با ما همنشین با ! وی جواب داد :او هر چه میخواهد بگویقد سقخنان
او در من هیچ تأثیری ندارد .امام فرمودند :آیا نمیترسی عذابی بر او نازل شود و تقو

را هم دربرگیرد؟! مانند یکی از یاران حضرت موسی
او از حضرت موسی

جدا شد و به سمت پدر

از فرعونیقان بقود؛

که پدر

رفت تقا او را نصقیحت کنقد در

همین زمان عذاب الهی بر فرعونیان نازل شد و دامنگیر او نیز گردید چون خبر

حضرت موسی

بقه

رسید فرمود :او در رحمت الهی است ولی هنگامی که عذاب نازل

میشود برای کسی که همراه گناهکاران است دفاعی وجود ندارد.
 .1كافي ،ج  ،5ص .125

 .2ابنشعبه حراني ،تحف العقول ،ص .461

 .3كافي ،ج  ،2ص .374
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منابع و مآخذ:

 .0قرر كريم.

 .2ابن بابويه ،محمد بـن علـي ،عيوو أببا الرضوا
الجوردی ،نشر جهان ،تهران1376 ،ق.

 ،تصـحي و تحقيـ :مهـدی

 .3ـــــــــــــــــــــ  ،كمال الدين وتمام النعمة ،تصحي و تحقي :علياكبـر
غفاری ،انتشارات اسالميه ،تهران1325 ،ق.

 .4ــــــــــــــــــــ  ،من اليحضره الفقيه ،تصحي و تعلي :علياكبر غفـاری،
دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسين ،قم1413 ،ق.

 .5ابن شعبه حراني ،حسن بن علي ،تحف العقول ،تصحي وتعلي :علياكبر غفـاری،
دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسين ،قم1454 ،ق.

 .8ابن قولويه ،جعفر بن محمد ،كامل الزيا ات ،تصحي و تعلي :عبدالحسين امينـي،
دارالمرتضويه ،نجف اشرف1358 ،ش.

 .7ابن مشهدی ،محمد بن جعفر ،الموزا الكبيور ،تصـحي و تحقيـ :جـواد قيـومي
اصفهاني ،دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسين ،قم1411 ،ق.

 .6اردكاني ،محمدعلي ،تحفة االوليا (ترجمه اصول كافي) ،تصحي و تحقيـ :محمـد
وفادار مرادی و عبدالهادی مسعودی ،دارالحديث ،قم ،بيتا.

 .2طبری ،محمد بن جرير ،دالئل االمامة ،مؤسسة البعثة ،قم1413 ،ق.

 .15طوسي ،محمد بن حسن ،تهذيب األحكام ،تصـحي و تحقيـ :حسـن الموسـوی
خرسان ،دارالكتب االسالمية ،تهران1457 ،ق.

 .11قمي ،شيخ عباس ،منتهی اآلمال فی توا يخ النبی واآلل ،مؤسسة المحبّين للطباعـة
والنشر ،قم1425 ،ق.

 .12قمي ،علي بن ابراهيم ،تفسير القمی ،تصحي
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قم1454 ،ق.

طيّب موسوی جزائـری ،دارالكتـا،،

 .07کلینی محمد بن یعقوب الكافي تحقی و تصقحیح :علقیاکبقر غفقاری و محمقد
آخوندی دارالکتب االسالمیه تهران 0417ق.

بخش اول :شخصیت امام هادی

 .14اللجنــة العلميــة لمؤسســة االمــام الهــادی
مؤسسةاالمام الهادی

 ،قم1428 ،ق.

 ،موسوووعة زيووا ات المعمووومين ،

الهادی

 ،قم1362 ،ش.

 .18مجلسي ،محمدباقر ،بحا االنوا  ،مكتبة االسالميه ،تهران1378 ،ش.

 .17مسعودی ،علي بن حسين ،اثبات الوصية ،نشر انصاريان ،قم1428 ،ق.

 .16مفيد ،محمد بن محمد ،المزا  ،تصحي و تحقي :محمدباقر ابطحي ،كنگرة جهـاني
هزاره شيخ مفيد ،قم1413 ،ق.

 .12ــــــــــــــــــ  ،المقنعة ،کنگرة جهاني هزاره شيخ مفيد ،قم1413 ،ق.

مروری کوتاه بر زندگی امام هادی

 .15ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،مهج الزيا ات ،مؤسسة االمـام
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مطالعه و بررسی سیره عملی امام هادی

در باب تربیت
مرضیه ارمی

چکيده
بدیهی است که «تربیت» یکی از مؤلفههای اصلی تمدن و فرهنگ بشری اسقت و

در طول تاریخِ اندیشة انسانی و از منظر دیدگاههای مختله معانی و تعابیر متفاوتی از

آن ارائه شده است .از سوی دیگر نمیتوان انکار کرد که «انسان» موضوع تربیت است

و هرگونه طرحی در زمینة تربیت مسبوق به نگاه انسان شناختی ویژهای است .مسقئلة

اصلی این پژوهش بررسی سیرة عملی-تربیتی انسقانی در اوج توحیقد همچقون امقام
هادی

است .میتوان گفت اصلیترین علت و هقدفی کقه طقرح و پقیریقزی ایقن

پژوهش با عنوان «سیرة عملی امام هادی

در باب تربیت» را موجب شقده اسقت

وخامت وضعیت تربیت در عصر حاضقر اسقت برخقی از مکاتقب فرصقتطلقب بقا

بهرهگیری از جاذبه «ایسم»های خود انسان حاضر را فریفته و او را وادار بقه گقذر از

ارز های ناب اصیل و ریشهدار تربیتی خویش نموده است .از این رو ضروری است

تا با نگاهی نو و کاربردی به ارزیابی سقیرة عملقی امقام هقادی
پرداخته شود؛ تا قدمی در راه ارائة رو

در بقاب تربیقت

صحیح تربیت دینی و اسالمی برداشته شود.

نتیجة این پژوهش حکایتگر آن است که سیرة عملی امقام هقادی

در بقاب

مجموعه مقاالت درباره امام هادی

تربیت نه تنها در تربیت فردی بلکه در ساحت تعلیم و تربیت جامعة ما نیقز بسقیار

راهگشا میباشد و اگر متولیان بخش تربیت نسبت به مراجعه به آموزههای عملی آن
بزرگوار ق و نیز سایر معصومین

ق در خصوص تربیت اقدام نماینقد تقا حقدود

زیادی میتوانند از این پشتوانههای اصیلِ ارزشیقتربیتی هم در رف آسیبهای خود
و هم در تربیت جامعه بهره جویند.

واژگا كليدی :سیره سیرة عملی تربیت امام هادی
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اسالم.

بخش دوم :سیره امام هادی

مقدمه

مطالعه و بررسی سیره عملی امام هادی
در باب تربیت

واقعیت آن است که امروزه (عصقر ارتباطقات و اطالعقات) در مسقیر تغییقرات
فزایندهای قرار گرفتهایم که گرچه چشمانداز و دامنة آن چنان که باید روشن نیست
ولی تأثیرات همه جانبة آن را در جایجقای زنقدگی فقردی و اجتمقاعی احسقاس
میکنیم .تحوالت و تغییرات ق که در همة زمینههای اجتماعی اقتصقادی فرهنگقی
و ...پدید آمده ق خود زمینة بروز رفتارهای جدیدی در جامعقه شقده اسقت .منطق
حکم میکند که قبل از عمی تر شدن و گسترده شدن این شکافهقا و تبقدیل شقدن
جامعه به یک جامعة پارادوکسیکال تدابیر الزم را بیندیشیم.
انسان با وجود آنکه پیچیده ترین موجود عالم هستی است و با ققدرت تفکقر و
تعقل توانسته است در عالم مادّی به پیشرفتهای عظیمی دسقت یابقد و در جهقت
تأمین رفاه و آسایش خویش تال کند اما از آنجقا کقه بقه تنهقایی از ادراک ذات
وجود خود و هدف آفرینش ناتوان است هر نظریه ای که از طرف خود برای تربیت
و هدایت خویش و تأمین آرامش و سعادتش ارائه کند با نقصان مواجه بوده و او را
از رسیدن به مطلوب نهایی باز میدارد .بدیهی است برای نیل بقه سقعادت واقعقی و
وصول به آرامش حقیقی و زندگانی جاوید بایقد پقا را فراتقر نهقاده و از آفریننقدة
خویش راهنمایی طلبد و با مراجعه به سخنان و سقیرة عملقی افقرادی کقه کقالم و
رفتارشان بازگو کنندة احکام آفرینندة انسان در این باب است رو مطمئنی بقرای
رفتارهای تربیتی استخراج نماید یکی از این رو های مطمئن «سیرة عملقی امقام
هادی در باب تربیت» است که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.

 .١مفهوم سيره ،و منظور از سیرة تربيتی حضرت هادي

واژة «سیره» اسم مصدر از «سیر» و در لغت به معنقای سقنت رو مقذهب
هیئت حالت طریقه و راه و رسم است و در اصطالح اهل فن نیز به معنقای حالقت
انسان یعنی نوع خاص رفتار و عمل اوست 0.بنابراین سیره بیشقتر بقه مقولقههقای

 .0عالمه طباطبایی المیزان ج  04ص.044
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رفتاری مربو است .مانند :سیرة سیاسی سیرة اقتصادی سیرة علمی سیرة تربیتی
سیرة اخالقی و ...همین طور به شخصیتها نیز اضافه می شود ماننقد سقیرة نبقوی
سیرة علوی سیرة حسینی سیرة امام هادی و . ...امقا در رابطقه بقا واژة «تربیقت»
میتوان گفت در زبان فارسی این واژه به معانی :پروردن آداب و اخالق را به کسی
آموختن آمده است 0.از نظر اصطالحی نیز مقیتقوان تربیقت را از جملقه مفقاهیم و
پدیده هایی دانست که در خصوص معنا و مفهوم آن تواف فلسفی و وحدتِ دیقدگاه
کمتر وجود دارد .شاید بتقوان سقادهتقرین تعریقه را بقه افالطقون نسقبت داد؛ وی
2
میگوید« :تربیت زیباترین چیزی است که در بهترین انسانها آشقکار مقیشقود».
اما مقصود از «سیرة تربیتی» که بخشی از سقیرة عملقی امقام هقادی محسقوب
می شود نوع و سبکِ عملکرد رفتارها و برخوردهقایی اسقت کقه ایشقان در طقول
حیات خود جهت فراهم شدن زمینهها و عوامل شکوفایی تربیت ق نقه تنهقا در بُعقد
فردی بلکه در بُعد اجتماعی نیز ق به کار بستهاند.
 .٢وضعيت تربيت در جامعة حاضر
اگرچه تغییرات در جهان امروز بسیار سری است اما کارنامة عملکرد سازمانها

و متولیان در سه دهة گذشتة انقالب اسالمی نشان میدهد که تدبیرها معموالً در پس

تغییرها شکل می گیرند؛ چرا که شواهد حکایت گر از این اسقت کقه خق عقیقدتی
بی اعتنایی به مبانی نظری عدم تولیقد فکقر و اندیشقه و عقدم توفیق در پقرور

انسانهای خودساخته و اندیشهورز (همچون مرحوم استاد مطهقری) و برخوردهقای
قهری و دافعهای با صاحبنظران و متفکران ما را به موضق انفعقالی و واکنشقی در
برابر تغییرات کشانده است .بنابراین نظام تعلیم و تربیت ما عمالً در ایفای وظایه و

مأموریت های اصلی خود که پرور
40

انسان های خالق و تأثیرگقذار اسقت نقاموف

بوده و در چنبرة مشکالت اجرایی محدود شده است.

 .0محمد معین فرهنگ معین ج  0ص .0167
 .2آویبوری در جستجوی خوشبختی ص.017

بخش دوم :سیره امام هادی

 .٣ارزيابی سیرة عملی امام هادي
در ارزیابی سیرة عملی امام هادی

در باب تربيت

در باب تربیقت بقه دو سقاحت «مختصقات» و

 ٣ـ  .١مختصات

 .0عالمه مجلسی بحار االنوار ج  71ص .06
 .2طبرسی اعالم الوری ص .777
بانو سمانه مغربیه کنیه
 .7ابن شهرآشوب المناقب ج  4ص  .410اگرچه مادر ارجمند امام هادی
امالفضل دارد نباید این مسئله موجب اشتباه گرفتن ایشان با زینب امّ الفضل دختر مأمون ق که او هم همسر
امام جواد
از دختر مأمون فرزندی نداشتند اما از سمانه
و عامل شهادت ایشان بود ق بشود .امام
مغربیه  5فرزند  4پسر و  4دختر داشتند (ضامن بن شدقم حسینی تحقة األزهار ج  7ص .)429

در باب تربیت

 3ـ  1ـ  .1مقوّمات سیرة عملی امام در باب تربیت
بی گمان عوامل متعددی در شقکلگیقری اندیشقه هقا و سقیرة عملقی حضقرت
هادی در باب تربیت و به وجود آمدن شاکلة این نقوع رفتقار در ایشقان نققش
داشته است که از آن میان میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 .1 1 1 2ريشهب محيط و اصالت نانوادگي :اگر محقیط خانقه بقه عنقوان
نخستین جایگاه با فراهم نمودن بستر مناسب امکان پدید آمدن فضایل اخالققیقتربیتقی
را در حدّ باالیی برای فرد فراهم آورد در واق از ایجاد زمینههایی که تأثیری منفقی بقه
دنبال دارد پیشگیری نموده است و در واق سنگ زیربنقای شخصقیت او را در محیطقی
پاک پیریزی نموده است .حضرت در چنین محیط خانوادگی مساعد و مناسبی رشد
و پرور یافت .امام هادی از جانب پدر به امیرالمؤمنین علی و فاطمة زهقرا
و در نهایت رسول اکرم پیوند میخورد و این همان بزرگترین افتخار خانوادة ایشان
است .در حقیقت امام هادی فرزند کسی است که همگان ایشان را با القاب زیبنقدهای
چون تقی (پرهیزگار و متقی) جواد (بخشنده) و ...میشناختند 0.مادر امام هادی نیقز
کنیزی پرهیزکار عفیه پاک و پاکدامن و بافضیلت و باتقوا 2به نام سمانه مغربیه است که
7
به سیّده ام الفضل معروف بود.
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«زیباشناختی» برمیخوریم که ابتدا به طرح مختصات و سپس زیباشناختی میپردازیم:
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امام هادی از همان لحظات نخست در کنار پدر بزرگوار با مفقاهیم عفقو
گذشت مدارا و بخشش خو گرفت و برخوردهای هدایت گرانقه بقا کجقرویهقا و
خرافات فِرَق و مذاهب دیگر را از ایشان به ارث برد.
 .2 1 1 2سلوکب بندگي و هدايتگری :وجقه غالقب سقیرة عملقی امقام
هادی
پیرامون تربیت در برخورد با همگان شأن هدایتگری حضقرت چقه
پیش از رسیدن به مقام امامت و چه پس از آن بقود کقه خقود ریشقه در عشق بقه
مخلوقات به خاطر عش به خال داشت نکتة حائز اهمیت در این سقیره فراگیقری
آن در همة لحظات و نسبت به همة انسانها از فِرَق نِحقل و مکاتقب گونقاگون ق و
حتی منحرفین این گروهها ق بود.
نمونة عملی این مسئله را میتوان در سفر امام هادی از مدینه تقا سقامرا در
برخورد با غالمان و کنیزکان مشاهده کرد چنان که یحیی بن هرثمقه ق از مخالفقان
0
حضرت ق با مشاهده دالیل و معجزات ایشان هدایت یافت.
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 3ـ  1ـ  .2خاستگاه و بنیان سیرة عملی امام هادی در باب تربیت
پس از مطرح نمودن تمهیدات و مقومات سیرة تربیتی امام هادی نوبت طرح
خاستگاه و بنیان برخوردهای تربیتی امام در جامعه است که میتوان آن را چنین
معرفی نمود :فهم درست تربیت دینی درک جام از شریعت تربیت محور و دریافت
و اجرای صحیح هندسة تربیتی اسالم.
 .1 2 1 2فهم درست تربيت ديني :سیرة عملی امام هادی در برخورد با
انسانها در درجة نخست به فهم درست ایشان از دین و تربیت دینی باز میگقردد؛ از
این رو حضرت بر اساس این اصل میدانستند که ذات شریعت اسالم و تربیت اسالمی
ثمرات متعددی را برای این آیین به دنبال میآورد که یکی از مهقمتقرین ایقن ثمقرات
جلب محبّت و مودّت مردم است و این سیرة همة اهلبیت بقوده چنقان کقه امقام
2
رضا فرمودهاند« :جرّوا إلينا كلّ مودّة؛ همة مودّت را به سوی ما جذب نمایید».
 .0بحاراالنوار ج  71ص .044
 .2بحاراالنوار ج  77ص.745

بخش دوم :سیره امام هادی

 .2 2 1 2درک جامع از شريعت تربيت محور :سیرة عملی هدایت افقزای

امام هادی

در رابطه با افراد برخاسته از درک جام ایشقان از شقریعت تربیقت

تربیت می شد به خوبی با مشاهدة سیرة عملی ایشان درک جام و درستی از اسالم

در جهت کسب معرفتهای تربیتی حاصل کردند.

 .2 2 1 2دريافت و اجرای صحيح هندسة تربيتي اسالم :سومین عامل در

بنیان سیرة عملی-تربیتی امام هادی

دریافت و اجرا نمودن هندسة صحیح تربیت

اسالم بود .در هندسة تربیتی جامعی که حضرت هادی

در سقیرة خقویش بقرای

هدایت مردم به جامعه ارائه مینماید محور اصالح و هدایت انسان اسقت؛ چقرا کقه

آنها بهوسیلة خودشان شکل میگیرد و هرگونه تغییقر و دگرگقونی در خوشقبختی و
بدبختی آنها در درجة نخست به خود ایشان باز میگردد.

در باب تربیت

ایشان معتقد بودند همة انسانها تربیتپذیرند و بیش از هر چیز و هر کس مققدّرات

مطالعه و بررسی سیره عملی امام هادی

محور اسالم است .حضرت

در سال های کودکی که در جوار پقدر رشقد کقرده و

 3ـ  1ـ  .3مبانی و پایههای سیرة عملی امام هادی در باب تربیت
در ارزیابی سیرة عملیقتربیتی امام هادی مبانی و پایهها نیز بخش دیگری را
تشکیل می دهند که همچون سایر مباحث پیشین در چقارچوب مبقانی و پایقههقای
تربیت نبوی که برخاسته از تربیت اسالمی است قرار میگیرند:
 .1 2 1 2نداشناسي :با نظر در جمی مراتب زندگی امام هادی میتقوان
دریافت که حرکت کلی تعریه شده برای انسان در منظر ایشان رفتن به سوی خداسقت:

إنّا إليه اجعو  1.چنانکه این امر در مراحل مختله زندگی ایشان و در رویقه و عمقل
حضرت در ساحتهای مختله فرهنگی سیاسی اقتصادی و نظامی تحق یافته اسقت

به گونهای که تنها یک هدف را مدّ نظر داشته و با همسویی با کلیّت نظام حیات انسانی

به سوی اهلل حرکت نمودهاند .و اینگونه معارف توحیدی از متن زیارت جامعقه کبیقره و
سایر روایاتی که از حضرت صادر شده است به خوبی آشکار میشود.
 .0بقره .076
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مجموعه مقاالت درباره امام هادی

 . 2 2 1 2انسا  :ا نسان در سیرة تربیتی حضرت هادی

ارز مند و منحصر ب ه فرد است موجودی که فرشتگان در برابقر

موجودی

سقجده

کرده اند آسمانها و زمین در تسخیر اوست و ...همان موجودی کقه خداونقد
برترین کرامت ها و عزیزتقرین عق ز ّت هقا را بقه وی اختصقاص داده اسقت.
بنابراین با چنین نگاهی است که امام هادی

0

در سیرة تربیتقی خقویش در

برخورد با انسان ها بق ه خلق زیبقاترین لحظقه هقا بقرای هقدایت آفرینقی و

بصیرت زایی می پردازد .همان گونه که در سفر از مدینه بقه سقامرا شقاهد آن
هستیم که بعضی از همراهان امام که از طرفداران خلیفه عباسی بودنقد و بقه

والیت امام

اعتقاد نداشتند از اعتقادات غلقط خقود دسقت برداشقته بقه

واسطه گفتار و رفتار انسان ساز آن حضرت قلبشان به نور والیت روشقن و
به طری ح هدایت شدند.

 . 2 2 1 2ارزش ها :سومین مبنا و پایه سیرة عملی بصیرت افزای امام

هادی

در باب تربیقت در برخقورد بقا هقر یقک از افقراد عصقر خقویش

شناساندن « فضایل و ارز ها» از طری عمل به آنها است .چر ا که بقی شقک
رسالت ایشان تداوم سیرة نبوی است « :إنّما بعثت ال تمّ م مك ارم االن الق».

2

شواهد تاریخی نیز به خوبی گواه است که علی رغم نامیده شدن آن دوران بقه
دورة طالیی علم و فرهنگ (همچون اعصار پدر و جدّ گرامی شان امام جواد و

امام رضا

) حاکمیت قصد داشت از رو های ض د ارزشی نخسقت تربیقت

اصیل اسالمی را به چالش کشیده و سپس به جایگزینی ارز هقای دروغقین

مکتب خویش اقدام نماید تا بدین وسیله تربیت جامعه را بقه سقمت و سقوی

اهداف خویش سوق دهد.
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 .0اسراء .71
 .2بحار االنوار ج  06ص .201
 .7بحار االنوار ج  49ص .291

7

بخش دوم :سیره امام هادی

 ٣ـ  .٢زيبا شناختی
مهمترین شاخصهها در سیرة عملی امام هادی

در باب تربیت عبارتاند از:

بر این اندیشه بودند که انسانها پیوسقته در خیقر و سقعادت خواهنقد بقود مقادامی

که دوستدار یکدیگر باشند و با هم به رف و مدارا رفتار کنند 2.از باب نمونه یحیقی

مطالعه و بررسی سیره عملی امام هادی

 .2 1 2 2رفقب س ازش و م دارا :حضقرت هقادی

در سقیرة خقویش

در باب تربیت

 3ـ  2ـ  .1مراعات اصول در سیرة عملی امام در خصوص تربیت
 .1 1 2 2حف ع زّت و كرام ت :در سقیرة عملقی تربیقت محقور امقام
هادی همان گونه که خداوند عزیز است بندة او نیز عزیز است و باید این عزّت و
کرامت برای همیشه محفوظ بماند و هیچکس ح ندارد بر ایقن عقزّت خدشقه وارد
کند« .ال تحقر أحداً م ن المس لمين ف ا ّ ص ميرهم عن داهلل كبي ر؛ مباادا رایدی ا
مسلمانان را کوچک شمیده و تحقیی نمایید ،چیا که کوچک آنان هم در نزد خادا
0
بزرگ است».

بن هرثمه که فرماندة اعزامی متوکل به همراه امام در سفری بود به خاطر رفتارهای

لبریز از تربیت و مدارای امام

با او و سایر همراهان و همچنین مشاهدة کرامقات

آن حضرت عالوه بر اقرار به وحدانیت خداوند و رسالت نبیّ مکرم اسقالم

امامت امام هادی

نیز شهادت میدهد و والیت اهلبیت

را پذیرا میشود.

7

بقه

 3ـ  2ـ  .2جلوههای شاخص در سیرة عملی امام هادی درباره تربیت
 .1 2 2 2جلوههای نودپرداز :بخشی از زیباشناختی جلوههقای شقاخ
در سیرة عملی امام هادی در خصوص تربیت مربو به خودپردازی در ایشقان
است و این بدان معناست که امام هادی با رعایقت نکقات هماهنقگ و منسقجم
مذکور در ذیل نایل به درجات واالی تربیت عملی گشته است:
 .0محمدی ری شهری ميزان الحكمة ج  7ص .0224
 .2نگاه کن به بحار االنوار ج  72ص .461
 .7بحار االنوار ج  71ص  042ق .044
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مجموعه مقاالت درباره امام هادی

 .1 1 2 2 2حف حدود اهلل :در سیرة امام هادی

حدود اهلل به معنقای

حفظ حقوق و حدود رعایت حرمتها و مرزهقا و پاسقداری از ققوانین و مقوازین
است .بعنوان نمونه هنگامی که متوکل حضرت را دعوت به شرب خمر نمود ایشقان

فرمود :هرگز گوشت و خون من با آن عجین نشده است .پس از آن اشعاری دربقاره

ناپایداری دنیا خواندند که موجب گریه حاضقران و حتقی متوکقل شقد 0 .آنچقه در

زندگی امام هادی

به عنوان اصل مطل تربیتی در سقیرة عملقی حضقرت

در

تمام امور و کلیة مراحل زندگیشان مشاهده میشود مسئلة حفظ حدود و مرزهقای

الهی است.

 .2 1 2 2 2تقيّد به دينب تعهد به اصول :امام هادی

جهقت پیشقبرد

اهداف الهی (ترویج دین و آیین الهی) هرگقز ابقزار غیر الهقی را بقه کقار نگرفقت.
چنانکه پیرامون این مسئله در سیرة عملی حضرت

آمده است :با وجقود آنکقه

امام می توانست از طری موافقت با هر یک از سران حکومتی جهت هدایت جامعه

و نیز ترویج دین و آیین اسالم در آن ش رایط حسقاس ق کقه جریقانهقای فکقری

منحرف نحله ها و فرقه های گوناگون هر یک به دنبال شیوه هایی جهت کنترل فکر
و اعتقادات مردم بودند ق از ابزارهای حکقومتی بهقرة الزم را ببقرد ایقن کقار را

نکردند .چنانکه در ایّامی که متوکّل عهده دار زمامداری حکومت بود همچون سایر

خاندا نش با اِعمال فشار اقتصادی بسیار شدید بقر شقیعیان سقعی مقی کقرد امقام
هادی

و علویان را در تنگنا و مضیقة اقتصادی قرار دهد تا تسلیم سیاستهای

حکومت شوند؛ اما امام هادی

هرگز لحظه ای دستگاه عباسی را تأیید ننموده و

به پیشبرد اهداف آن کمک نکردند و نیز از ابزار حکومتی در جهت نیلِ به مقاصقد

تربیتی خویش بهره نجستند.

 .2 1 2 2 2تعقل و تفكر و ت دبّر :در سیرة عملی امام هادی
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تربیت این امر از ارز

در باب

و اهمیتی بسیار باال برخوردار بود .چنانکه امام هادی

 .0بحار االنوار ج  71ص  200ق .202

در

بخش دوم :سیره امام هادی

پاسخ به سؤال ابنسکیت راج به حجت در این زمان میفرمایند« :عققل اسقت .بقه
وسیله عقل میتوان کسی که نسبت به خدا سخن راست و درست میگوید شناخت و

تکذیب کرد».

0

 .2 1 2 2 2ع دم تص نّع و تكلّ

جلوه های شاخ

 :عقدم تصقن و تکلقه از دیگقر

خودپرداز در سیرة عملی امام هادی

در خصقوص تربیقت

است .تکلّه به معنای « رنج بر خود نهادن و کاری را بقه مشققت انجقام دادن و

خودنمایی» است 2.به واق امام هادی

خود را جز آنچه بود نشان نمقی داد و

در هیچ امری ظاهرسازی نمی کرد و همواره یاران و پیروان خقود را از هرگونقه

« المؤمن ...ال متكلّ
امور دنیا».

7

وال متعمّق؛ مؤمن نه متکلّف است و نه ارایا کنناده در

 .2 1 2 2 2اعتدال :اعتدال در سیرة عملی امام هادی

در باب تربیت

تکلّفی پرهیز می داد و به سیره امیر المؤمنین

رفتار می کرد کقه مقی فرمودنقد:

مطالعه و بررسی سیره عملی امام هادی

او را تصدی کرد و همچنین کسی را که به خدا دروغ مقی بنقدد را شقناخت و او را

به گونه ای

است که بر تمام تعلیمات تربیتی ایشان احا طه دارد :اعتدال در عقیده یعنی نه
غلو و نه شرک نه جبر و نه تفویض نه تشبیه و نه تعطیل لذا هقیچ کقدام در
عقاید تربیتی ایشان راه ندارد .برجستگی این اعتدال در ایشان آنچنان مشقهود

است که نه تنها دوستان و یاران و دانشمندان شیعی حضرت

لب به اعتراف

گشوده اند بلکه علی بن محمد مالکی از بزرگان غیر شیعه پیرامون اعتقدال در
سیرة ایشان اظهار داشت « :هیچ منقبت و مدحی ذکر نمی شود جز آنکه اصل آن

به او منتهی می گردد  ...نفس او پاک اخالق او دلنشقین و سقیره و رفتقار او

معتدل بود».

4

 .0اصول کافی ج  0ص 24؛ موسوعه امام هادی
 .2فرهنگ معین ج  0ص .0027
 .7اصول کافی ج  2ص .225
 .4ابنصباغ الفصول المهمه ص .477

ج  7ص .9
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مجموعه مقاالت درباره امام هادی

 .2 2 2 2جلوههای دگرساز :به جرئت میتوان گفت با بررسی سیرة عملی

امام هادی

در خصوص تربیت که نخست به جلوه های خودپرداز آن اشاره شقد

به جلوههای دیگری با عنوان جلوههقای دگرسقاز کقه ماحصقل و نتیجقة دققت در

جلوههای پیشین در شخصیت امام هادی

است برمیخوریم جلوههقای عملقی-

تربیتی که منجر به ساختن شخصیت دیگران نیز میشقود کقه در ذیقل بقدان اشقاره

خواهد شد:

 .1 2 2 2 2رزادگيب دادگری و ظل مس تيزی :اولقین جلقوة شقاخ

دگرساز تربیتی در سیرة عملی امام هادی

آزادگی دادگری و ظلقم سقتیزی

است .در این خصوص آمده اسقت کقه روزی متوکقل در مجلقس خقود بقرای

اعتراف گرفتن از امام هادی

در راستای مقاصد سیاسی و آرمان شخصی و

انتفاع خود این سئوال را مطرح کرد که فرزندان پدرت دربارة عبقاس فرزنقد

عبدالمطلب چگونه می اندیشند و چه می گویند امام هادی

در پاسخ فرمود:

شما بگویید که فرزندان پدرم (عموزاده های امام از خاندان بنی عباس) در مورد

کسی که خداوند اطاعت فرزندان او را بر مردم واجب نموده است و اطاعت پدر

را بر خود فرزندان هم فرض کرده است چه رأی و نظری دارند؟ متوکل از این

پاسخ خوشحال شد و گمان کرد امام

تعریفی از خاندان بنی عباس کقرده و

دستور صله داد در صورتی که هدف امام از این جمله آن بود کقه بقا نهایقت
آزادگی و دادگری خلیفه را متوجه کند که خالفت و والیت خاندان رسالت از

جانب پروردگار عقالم تعیقین گردیقده اسقت و خالفقت آنقان هماننقد دیگقر

حکومت ها و فرمانروایی ها نیست که از جانب مردم بوده باشد ولی دو پهلو و
با کنایه پاسخ فرمود.

0

 .2 2 2 2 2زهدورزی و اعراض از زنارف دني وی :در سقیرة عملقی
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امام هادی موضوعی که در تمام زندگی آن حضرت شقاهد رعایقت آن هسقتیم و
 .0مسعودی مروج الذهب ج  4ص .00

بخش دوم :سیره امام هادی

ایشان توصیه های تربیتی فراوانی پیرامقون آن نمقوده اسقت زهقد و پارسقایی و

بی اعتنایی به ظواهر جهان فانی است چرا که باور دارند که« :زيون للوذين كفوروا
متاع الغرو 2؛ و ندگی دنیا جز کاالی رییب نیست» .به واق نیقز چنقین اسقت:

« انّكم ا زهدتم نلصتم من شقاء الدنيا وفزتم بدار البقاء؛ بای گماان اگای ا دنیاا
کناره گییید و هد پیشه کنید ا بدبختی د نیاا آساوده شاده و باه سایای باا ی
خواهید رسید» 7.ابوالفداء ابنکثیر صاحب البداية و النهاية که از عالمان اهل سنت
است اذعان می کند« :فرزند امام جواد
زاهد و عابد بود.»...

4

و پدر امام حسقن عسقکری

فقردی

که جام ترین مکتب های تربیتی است به زندگی اجتماعی انسان و نیز به سعی و
کوشش در راه خدمت به خل و تحکیم پیوندهای اجتماعی تقوجهی تقام شقده

در باب تربیت

 .2 2 2 2 2كوشش در راه ندمت به نلق ندا :در سیرة امام هادی

مطالعه و بررسی سیره عملی امام هادی

الحياة الدنيا0؛ ندگی دنیا بیای کاریان جلوه کیده است» « و ما الحياة الودنيا إال

است .و نیز برای ایجاد جامعه ای پویا دستوراتی سازنده ارائه گردیده است و این
مسئله تنها معطوف به گفتار و کالم تربیتی حضرت

نمی شود بلکقه در سقیرة

عملی نیز حضرت با مراعات آن خال زیبقاترین صقحنه هقای کوشقش در راه
خدمت به خل خدا شدند .از باب نمونه محمد بن طلحه ماجرایی را نقل می کند

که خالصه آن چنین است« :امام هادی

روزی برای کار مهمقی سقامرا را بقه

قصد روستایی در اطراف ترک کرد .د ر این فاصله عربقی سقراغ آن حضقرت را

گرفت .به او گفته شد :امام

محضر امام

به فالن روستا رفته است .وقتقی مقرد عقرب بقه

رسید حضرت به او فرمودند :حاجتت چیست؟ گفقت :مقن اهقل

کوفه و از متمسّکان به والیت جدّت امیرمؤمنان هسقتم و بقدهی سقنگینی مقرا

 .0بقره .202
 .2آل عمران .057
 .7اآلمدی غرر الحکم ج  0ص .264
 .4ابن کثیر ،البداية و النهاية ج  00ص .07
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مجموعه مقاالت درباره امام هادی

احاطه کرده است؛ چندان که ققدرت تحمقل آن را نقدارم و کسقی را جقز شقما

نمی شناسم که حاجتم را بقرآورد .امقام هقادی
ناراحت نبا

او را دلقداری داد و فرمقود:

و چشمت روشن باشد .سپس به او جایی دادند .فردا صبح بقه او

فرمودند :خواسته ای از تو دارم تو را به خدا که از اجرای آن سقرمتاب .عقرب

گفت :مخالفت نمی کنم .امام
این شخ

نامه ای به خط خود نوشت و در آن بیان کرد که

مالی از آن حضرت طلب دارد و آن مقدار بیش از مقدار بقدهی آن

مرد بود .امام

فرمود :این دستخط را بگیر .هنگامی که به سامرا آمدی مبلقغ

نوشته شده در این ورقه را از من مطالبه کن .مبادا در این باره کوتاهی کنی .پس

از بازگشت امام

به سامرا مرد عرب در حالی که عده ای از اطرافیان خلیفه و

مردم در محضر آن حضرت نشسته بودند وارد شد و ضمن ارائة نوشتة امام به آن

حضرت با اصرار دین خود را مطالبه کرد .امام هادی

با نرمقی و مالیمقت و

عذرخواهی وعده داد تا در وقت مناسب آن را پرداخت کنقد .متوکقل از مقاجرا

مطل شد .دستور داد سی هزار درهم به امام

بدهند .امام هقادی

همقة آن

پولها را به اعرابی داد ...اعرابی گفت :خدا بهتر می داند کقه رسقالتش را در چقه

خاندانی قرار دهد».

0

همچنین از کمک های بدون منّت امام هادی

به دوستان و یارانشان همچون:

احمد بن اسحاق اشعری قمی و علی بن جعفر همدانی نیز گزار

شده است.

2

 .2 2 2 2 2حسن معاشرت و انسا دوستي :از دیگر جلوه های تربیتی

در سیرة عملی امام هادی

حُسن معاشقرت و انسقان دوسقتی یقا بقه تعبیقری

مهرورزی نسبت به مردم است .این طرز بینش و منش نقش سازند ه و مؤثری در

گرایش انسان ها نسبت به یکدیگر ایفا می کند و در بسیاری از موارد ارتباطات را

صمیمی تر کرده و آتش کینه ها و اختالفات را خامو

می سازد .پیرامون مراعات
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این سیرة عملی در شخصیت امام هادی

در نزدیکی محل سکونت امام

از کافور خادم روایت شده است کقه

روستا مانندی بود که صاحبان صنای در آنجا

علت حسن معاشرت و خو رفتاری های حضرت

با امام انقس گرفتقه و بقا

ایشان ارتبا داشت .روزی در حالی که از وحشت بر خود مقی لرزیقد خقدمت

امام هادی

خانواده ا

رسید و سفار

[از این شهر] کوچ کنم .امام هادی

را به امام

کرد و گفت :می خقواهم

از علت آن پرسید گفت :موسقی بقن بغقا

نگین گرانبهایی برای من فرستاد تا بر روی آن نقش برآورم ولقی آن نگقین در

شکسته ام] یا مر ا هزار تازیانه می زند و یا می کشد .امام هادی

رو بقه یقونس

آمد .روز بعد در حالی که از ترس می لرزید خدمت امام هادی

رسید و گفت:

کرد و با خونسردی فرمود :به منزل برو تا فردا چیزی جز خیقر پقیش نخواهقد

هم اکنون فرستادة بغا آمده و درخواست نگین می کند .امام

در باب تربیت

دست من شکست و فردا هم موعد تحویقل آن اسقت؛ [وقتقی بفهمقد مقن آن را

مطالعه و بررسی سیره عملی امام هادی

مشغول کار بودند .از جملة آنان فرد صنعتگری به نام یونس نقا

بقود کقه بقه

فرمود :به سوی او

باز گرد .جز خیر چیزی نخواهی دید .یونس از نزد امام رفت ولی پقس از چنقد
لحظه خندان بازگشت و گفت :پیک نزد من آمد و گفت :کنیقزان [بقه خقاطر آن

نگین] با یکدیگر به نزاع پرداخته اند .اگر ممکن است آن را نصقه کقن .اجقرت

اضافی آن را به تو خواهم داد .امام

دست به دع ا برداشت و گفت« :خداوندا!

حمد و سپاس تنها تو را سزاست .به خاطر آنکه ما را از کسانی قرار دادی که به

ح تو را سپاس می گویند».

0

 .۴نتيجهگيري
دریافتیم که تربیت در سیرة عملی امام هادی

به عنوان مهمترین مقولة انسانی

ق که مرتبط با تمدن و فرهنگ بشری نیز میباشد ق قلمداد میشود؛ و همة سامانها
 .0بحار االنوار ج  71ص  027ق .026
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و نابسامانیها صالحها و فسادها سعادتها و شقاوتها به آن باز میگردد .بنقابراین

ما نیازمند جدّیترین توجه و اهتمام به این عرصه هستیم (خاصه در وضعیت بغقرنج

و حساس جامعه امروز).

در سیرة تربیتی حضرت پرداختن به آنچه زمینههقای تربیقت نیقک را دشقوار

می سازد و نیز زمینه های تربیت را در جهت مطلوب فراهم میآورد جایگاه ویقژهای

دارد؛ اساساً زمینة تربیت با رف موان و ایجاد شرایط مطلوب فراهم میشقود .اگقر

آنچه تربیت را دشوار می سازد شناخته نشود و رف نگردد و نیقز آنچقه زمینقههقای

تربیت را هموار می نماید دریافته و فراهم نشود تال ها و زحمات تربیتقی فقرد و

جامعه بیثمر یا کم ثمر خواهد بود.

بنابراین در این سیره (سیرة عملی امقام هقادی

) در بقاب تربیقت هقر

حرکت طرح و برنامه و عمل تربیتی با توجه به کشتگاه و مزرع مناسب معنقا

می یابد و حقیقت نیز این است که آنگاه که به نتیجه ارزیابی سیرة عملی امقام
هادی

در تربیت نظر کنیم درک می نماییم که تمامی امور فوق در مختصات

سیرة ایشان با لحاظ نمودن سه مؤلفة تمهیقدات و مقومقات (ریشقه محقیط و

اصالت خانوادگی سلوک و بندگی و هدایت گقری) خاسقتگاه و بنیقان (فهقم

درست تربیت دینی درک جام از شریعت تربیت محور و دریافقت و اجقرای
هندسة صحیح تربیت اسالمی) و مبانی و پایه ها (خداشناسی انسان و ارز ها)

تحق یافته است.

در ادامة ارزیابی زیباشناختی سیرة عملی حضرت

در باب تربیت از خالل

رفتارهای تربیت محور و ارزشی -عملی ایشان متوجه می شویم که امام هادی

در تال ها اهداف و برنامه های عملی -تربیتی خویش نخست به جنبة خودپرداز
52

با شاخصه هایی همچون حفظ حدود اهلل تقید به دین تعهد بقه اصقول تفکقر و
تدبر عدم تصن و تکله و اعتدال اهتمام نموده است یعنی حضرت

ابتدا از

بخش دوم :سیره امام هادی

نظر درونی و شخصی رسالت تربیت عملی خو یش را آغقاز کقرده و سقپس بقه

تأثیرگذاری و به نوعی دگرسازی با شاخصه ها و جلوه هقایی همچقون آزادگقی

خدمت به خل خدا حُسن معاشرت و انسان دوستی پرداخته است و به تعبیری

آنگاه که خود را ساخته است به دگرسازی از جنبه هقای بیرونقی اققدام نمقوده
است؛ چنانکه در سیرة عملی خویش نیز چه بقا مقردم اجتمقاع و چقه در درون

خانواده دوستان و یارانشان اثبات نمودند که مایه های تربیت صقحیح در درون
ذات انسان وجود دارد و فرد باید از طری خودیابی خقودفهمی و خقودرهبری
بنابراین در سیرة عملی امام هادی

طرح تربیت انسان نخست از درون است

و طرح های بیرونی فقط فراهم کننده شرایط بروز و ظهور است .به عبقارت دیگقر
قوانین تربیت در طبیعت آدمی منقو

آشکار ساخت.

در باب تربیت

آنها را کشه کرده و تقویت نماید.

مطالعه و بررسی سیره عملی امام هادی

دادگری و ظلم ستیزی زهدورزی اعراض از زخقارف دنیقوی کوشقش در راه

است و فققط بایقد آنهقا را کشقه کقرده و

نکتة قابل توجه آنکه اساساً تربیت در این سیره (سیره عملی) جز با میقل و

انگیزه و خواست فرد تحق پیدا نخواهد کرد و هنر تربیت هنر همراه و همسقو

کردن میل و انگیزه و خواست فرد با ارز ها است؛ و به تعبیری نمقی تقوان بقا
فشار آدمیان را در مسیر تربیت صحیح کشاند و با اجبار نمی توان تربیت را درون
آنها نهادینه نمود .پس باید خود فرد بخواهد و میل همراهی در او ایجاد شود تا

موان میان فرد و پذیر

تربیت برداشته شده و مقتضی تحق تربیت فطری فراهم

گردد؛ لذا در منط عملی تربیت محور امام هادی

جایی بقرای قیمومیقت در

تربیت و هدایت و راه بردن مردمان وجود ندارد چ نانکه این امر را می تقوان در
زیباشناختی مراعات اصول (حفظ عزّت و کرامقت و رفق و سقاز

مشاهده نمود.

و خالصه آنکه سیرة عملی امام هادی

و مقدارا)

در باب تربیت به لحاظ انطباق

53

مجموعه مقاالت درباره امام هادی

ک امل بر آموزه های وحیانی و توحید محور و نیز نوآمد بودن و پاسخ گو بودن
به مشکالت ع صر حاضر قاب لیت کاربرد و بهره بقرداری را داراسقت؛ چقرا کقه

همة بخش هقای ایقن سقیرة عملقی از نقوعی همقاهنگی تعقادل و انسقجام
برخوردار است.
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سیره تربیتی ـ اخالقی امام هادی
حبیبه منصوری رضی

0

چکيده
از ابتدای تقاریخ امامقت تقاکنون بارهقا سقاحت نقورانی اهقلبیقت

مقورد

بی احترامی و انکار معاندان قرار گرفته و امروز بار دیگر این هتک حرمتها متوجقه

امام مظلوممان امام هادی

و تربیتیقاخالقی امام هادی

شده است .گزار

زیر گوشهای از فضائل سیرة عملی

از نگاه اهل سنت است (نه شقیعه) تقا ثابقت شقود

هیچگونه تعصبی در کار محق نیست و هر کسی که فطرت سلیمی برای خقود بقاقی
گذاشته باشد به حقانیت آن پی برده و سر تسلیم بر درگاه والیت این بزرگان فقرود

میآورد.

واژگا كليدی :امام هادی سیرة تربیتیقاخالقی اهل سنت.
 .0کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیثHh-peikerastan@yahoo.com .
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مقدمه

اهل بیت یعنی :کسانی که تجلیگاه اسما و صفات الهیانقد؛ کقه شقامل حضقرت

علی

حسین

حضرت زهرا

امام حسن

از جمله امام هادی

امام حسین

میشود .اهلبیت

و نه تن از فرزنقدان امقام

بقه رسقولاهلل

منتسقب

می شوند و همین انتساب خود وثاقت و پاکی و طهارت ایشان را میرساند و به گفتة
برخی از اهل معرفت اهلبیت عنوانی است جام ِ تمام فضائل و مناقب و در واق ام

الفضائل است 0.خداوند در آیه  77سوره احزاب میفرمایند« :إنَّما يُري دُ اهلل لِيُ ههََِ

عَنكمُ الرِّجسَ أهلَ البيت وَيُنَهِّركم تَنهِيراً» .2این چیزی است که نه تنها شیعه بلکقه

اهل سنت هم به آن اعتراف می کنند و برآن صحّه میگذارند .ابوعثمان عمرو بن بحر

بن جاحظ (م 271.ق) در رسائل بعد از ستایش از  01نفر از امامان از جملقه امقام

هادی

می گوید :هر یک از آنان عالم زاهقد ناسقک شقجاع جقواد طقاهر و

تزکیهکنندهاند .این سلسلة جلیل القدر برای هیج خانهای از خانوادههای عرب و عجم

اتفاق نیفتاده است 7.با توجه به این مطالب میتوان به علم و تقوا و جایگاه معنوی و
سخاوت و شجاعت و طهارت اهلبیت پی برد.

 .١علم امام هادي
در نگاه شیعه ائمه اطهار از جانب خداوند منصوب میشوند و الزمة این انتصقاب

علم و عصمت اهلبیت

است .علم ائمه همچون علم بشر نیست که بقا خوانقدن و

نوشتن و گذراندن دروس مختله به دست بیاید؛ علم واقعی نور است .خداوند متعقال

این علم را تنها به انبیا و ائمة اطهار عطا فرموده است؛ چنانکه در سقورة مبارکقه جقن

میفرماید« :علم غیب همه از آن خداست و احدی را از آن آگاه نمیکند مگر رسقولی
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 .0شرح زیارت جامعه کبیرة ضیاءآبادی.
 .2احزاب .77
 .7جاحظ رسائل ص .016
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که مورد رضایت اوست»؛ 0یعنی خداوند علم را به بندگان مورد پسند خود مقیدهقد.

امام سجاد

میفرمایند :حمد و سپاس خدایی را که ابواب علم ربوبیت خویش را به
2

روی ما بگشود .علم ائمه به صورت استنطاقی است یعنی میتوانند بالفاصله بقه هقر
بودند که برای تشخی

میکشیدند؛ که ائمه

امامت ایشان مسائلی را مطرح میکردند و آنها را بقه چقالش

هم به خوبی و با مهارت کامل از پس این مسائل برمیآمدند و

طرف مقابل را مغلوب میکردند و امام بودنشان بر همگان آشکار میشد .همچنقین در

تاریخ میبینیم که عمر میگوید :اگر علی نبود من هقالک مقیشقدم 7.در زمقان امقام

هادی

هم متوکل در بسیاری از موارد هنگامی که از تشخی

امام هادی

کمک میگرفت .اهل سنت هم امام هادی

مسائل درمیماند از

سیره تربیتی – اخالقی امام هادی

سؤالی با درنظرگرفتن تمام جوانب مورد نظر پاسخ بدهند .حتی در زمان ائمه افرادی

رابقه عنقوان یقک عقالم

می شناختند و در روایاتشان به این مسقئله اعتقراف کقردهانقد .ابقنحجقر هیتمقی در
الصواع :المحرقة میگوید :امام هادی در علم وارث پدر

بود( 4کقه در مقدمقه بقه

وثاقت پدرانش از زبان خود اهل سنت اشاره شد) .و ابقنصقباغ مقالکی در الفصـول
7
المهمه امام هادی را فقیه میخواند و دیگر علمای اهل سنت نیز از جمله یقافعی
و ذهبی 6به علم امام هادی

اعتراف کرده و ایشان را عالم میدانستند.

یحیی بن اکثم از علمای مشهوری بود که با امام جواد

در عصر امام هادی

مناظرههایی داشقت و

با ایشان نیز به منقاظره پرداخقت .او انقواع مسقائل قرآنقی

کالمی فقهی تاریخی علمی و ...را از امام پرسید اما در نهایت مغلوب شد .یحیقی

بن اکثم میخواست با امام هادی

مثل خبرنگاران خبره و مسلط امروزی کقه بقا

 .0جن  26و .27
 .2صحیفه سجادیه نیایش یکم.
 .7شیخ کلینی اصول کافی ج  7ص .424
 .4ابنحجر هیتمی الصواع المحرقه ص.702
 .7يافعي ،مرآة الجنان ،ص .112
 .6شمس الدین ذهبی العبر فی خبر من غبر ج  2ص.02
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چهره های سرشناس دنیا مصاحبه می کنند و به اصطالح مسیر گفقت وگقو را تعیقین

می کنند مواجه شود؛ اما امام چنان او را مغلوب کردند که ابنشهرآشوب در المناقب

می گوید که او اظهار پشیمانی کرد که با امام دهم مناظره کرده و در نامهای به متوکل
نوشت که من بعد از این دوست ندارم با این مرد (امام هادی

) روبهرو شوم .چون

هر سؤالی که از او میپرسم با پاسخهایی که میدهد در اصل موقعیت خود را تثبیت

می کند و افکار خود را بیشتر مطرح می کند و ظهور علم وی موجب تقویت شقیعیان
می شود .این است اظهار عجز عالمانی که ادعای علم داشتند .این مطالب بقه خقوبی

گویای این است که علم نوری است که با بندگی و تعبّد به دست میآید نه فققط بقا

درس خواندن و تعلّم.

 .٢تقواي امام هادي
تقوا یعنی پرهیزکاری و پرهیزکاری یعنی دوری از حرام و راههایی که انسقان را

به حرام میاندازد .اهل بیت نمونة کامل و مصداق بارز تقوا بودند .در زیارت جامعقة
کبیره امام هادی

اهل بیت را «صفوةالمرسلين» معرفی مقی کننقد .در شقرح ایقن

عبارت گفته شده :شاید در «صفوه» معنای تصفیه و برطرف کردن زوائد و عقوارض

هم لحاظ شده باشد 0.حضرت علی

در نهجالبالغه میفرمایند« :ایمقان سقه بُعقد

دارد :معرفت به قلب اقرار به زبان و عمل به ارکان»؛ 2ایمان شناخت است و گفتار و

رفتار .به جرأت میتوان گفت اهلبیت مصداق کامل هر سه بُعد ایمان بودند .به همین

علت هم اهلبیت مأمور به هدایت انسانها شدند تا راه را به آنها نشان دهند .همة ما

از مبدئی حرکت کردهایم و به سوی مقصدی بینهایتعظیم که لقای خداونقد متعقال
است رهسپاریم .در این مسیر پرخوف و خطر شیطان آمادة فقریفتن ماسقت و ایقن

اهل بیت هستند که ما را از مسیر و خطرات آن آگاه میکنند چون خودشان ایقن راه
60
 .0شرح زیارت جامعه کبیرة ضیاءآبادی.
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را طی کردهاند 0.شیعه و اهل سنت هر دو به پرهیزگاری اهلبیت

هادی

و از جمله امام

اعتراف دارند.

خیرالدین زرکلی می گوید :علی ملقب به هادی بن محمدالجواد بن علیالرضا بن

صالحان است.

2

جاحظ هقر یقک از ائمقه از جملقه امقام هقادی

کنندهخوانده است.

7

را زاهقد طقاهر و تزکیقه

ابنکثیر دمشقی میگوید« :و امّا ابوالحسن عليالهادی ...وقد كا عاب داً زاه داً؛

ابوالحسن علیالهادی ...میدی عابد و اهد بود».

4

ابنعبدالواحد شافعی بعد از نقل نسب شریه امقام هقادی

سیره تربیتی – اخالقی امام هادی

موسی بن جعفر الحسینی دهمین امام از دوازده امام شیعه و یکقی از پرهیزکقارترین

مقیگویقد« :هوو

االمام العاشر ...كثير العبادة والزّهد له كرامات ظاهرة و سيرٌ فابرة».

7

نکتة جالبى در لقب «نقى» وجود دارد که خنجى اصقفهانى شقافعى دربقاره آن

مىگوید :نقى به معنای پاکیزه از جمی عیوب است و این اشارت است به عصقمت و
طهارت آن حضرت و پاکیزگى از عیوب حسبى و نَسبى آن حضرت نقاوه و برگزیده

ائمه عظام و اجداد کرام خود است.

6

 .٣جايگاه معنوي امام هادي

ائمة اطهار به خاطر ایمان اخالص و تقوا و دیگر فضائلشان در میان مردم زمان

خود و همچنین در دیگر زمان هقا از جایگقاه معنقوی خاصقی برخقوردار بودنقد و
 .0شرح زيارت جامعه کبیرة ضياءآبادی.
 .2خير الدين زركلي ،االعالم ،ج  ،4ص .323
 .3رسائل جاحظ ،ص .158
 .4ابنكثير دمشقي ،البداية والنهاية ،ج  ،11ص .12
 .5ابنعبدالواحد شافعي ،النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم ،ص  425و  ،428به نقل از مقالة «امام هادی به
رواي اهل سن » از محمد محسن طبسي.
 .8خنجي اصفهاني شافعي ،وسيلة ال،ادم إلي الم،دوم ،ص  257ـ .282
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سایرین همواره به این موضوع در درون خودشان معترف بودهاند قاگرچقه گقاهی از

روی کینه و بغض حاضر به بیان آشکار حقیقت نیستند ق و چه بسقا کقه بقه همقین
خاطر پادشاهان ائمه را از چشم مردم پنهان کرده و حتی صحبت و درس و بحث با

امام را ممنوع می کردند .متأسفانه بحقث جایگقاه معنقوی امقام هقادی

در کتقب

تاریخیق حدیثی اهل سنت به صورت مستقل مطرح نشده اما مطالقب در ایقن بقاب

اندک نیستند .از جمله ابناثیر در الکامل میگوید :متوکل عباسی نسقبت بقه علقی و
خاندانش کینه و عداوت عجیبی داشت و اگر به او خبر میرسید که فالن کس به آن

حضرت عالقه مند است اموالش را مصادره می کرد و او را از بین میبرد 0.ابنصقباغ
مالکی در کتاب خود آورده است :یکی از اهل دانش میگویقد :فضقیلت علقی بقن

محمد هادی بر کرة زمین چترهایش را گسترده و رشتههایش را به ستارههای آسمان
پیوسته و هیچ فضیلتی نیست مگر آنکه به او منتهی مقیشقود و هقیچ بزرگقواریای
نیست جز آنکه تمام و کمال آن متعل به اوست و هیچ خصلت واالیی بزرگ شمرده

نمیشود مگر آنکه نشانههقای آن در وی آشقکار اسقت ...و در امقور سقخت امقا
پسندیده کسی به پای او نرسیده و امید رسیدن ندارد.

2

ابنعنبه میگوید :امام هادی در نهایت فضل و ارج بود.

7

ابنطلحه شافعی میگوید :اما مناقب علی هادی :جاللت قدر

گو هقا را پُقر

کرده و محبتش در ژرفای دلها همچون مرواریدهای گرانبها در داخل صدفها جا

گرفته است و این همه خود گواه اند که وجقود مققدس ابوالحسقن علقی هقادی بقه
باالترین اوصاف آراسته است و پس از درجقة نبقوت اوج عظمقت هقا وواالتقرین

شخصیتها را داراست.
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بخش دوم :سیره امام هادی

ذهبی از حضرت به شخ

«شریه و جلیل» تعبیر کرده است.

ابن صباغ مالکی میگوید :امامِ بعد از ابیجعفر فرزند

0

ابوالحسن علی بن محمد

است زیرا خصال امامت در او جم و فضل و علم در او به کمال رسیده است.

) نفیس و اوصاف

او شریه است 7.ابن صباغ مالکی در کتاب الفصول المهمة نقل میکند :متوکل عباسی
به بیماری سختی مبلتا شد و در بستر مرگ افتاد .مادر

نذر کرد کقه اگقر او از آن

بیماری نجات یابد مال زیادی از ثروت شخصی خود برای امام هادی

بفرسقتد.

با نسخه ای که امام هادی برای بیماری او داد متوکل بهبود یافت .وقتی خبر سالمتی

متوکل به ما در

هادی

رسید او ده هزار دینقار مُهقر زده از ثقروت خقود را بقرای امقام

سیره تربیتی – اخالقی امام هادی

احمد بن یوسه قرمانی میگوید :و اما مناقبش (امام هادی

2

فرستاد .مدتی از این ماجرا گذشت تا اینکه شخصی نزد متوکل رفقت و از

امام هادی

سعایت و بدگویی کرد و گفت :نزد امام اموال و اسلحه زیادی وجقود

دارد .متوکل به سعید حاجب فرمان داد که شبانه به خانة امام هادی بریزنقد و آنچقه

در خانة او از اموال و اسلحه هست نزد او ببرند 4.ابراهیم بن محمد میگوید :سقعید

حاجب به من گفت :شبانه به خانة امام هادی

رفتم نردبانی به همراه داشقتم بقه

وسیلة آن به پشت بام رفته و به داخل خانة امام وارد شدم و در تاریکی نمیدانستم

از کج ا و چگونه وارد خانة امام شوم؛ حضرت در درون خانقه صقدا زد :ای سقعید!
همان جا با

تا چراغ و روشنایی برایت بیاورم؛ طولی نکشقید شقمعی آورد و مقن

پایین رفتم و دیدم آن حضرت روپو

پشمینی در بر و کالهی پشمین بر سر دارد و

جانماز حصیری در پیش روی اوست .آنگاه به من فرمود :این اطقاقهقا در اختیقار

توست .من به همة آن اطاق ها رفتم و بازرسی کردم و چیزی نیافتم جز آن کیسهای
که مادر متوکل با مُهر خود

برای آن حضرت فرستاده بود و کیسة دیگری که مهقر

 .0شمس الدین ذهبی سیر اعالم النبالء ج  07ص .020
 .2الفصول المهمة ،ص .279
 .7احمد بن یوسه قرمانی اخبار الدول واآلثاراالول ج  0ص .749
 .4الفصول المهمة ،ص  ،283مرآة الجنان ،ص 112؛ اخبار الدول و االٓثار االول ،ج  ،1ص.342
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کرده بود .آن حضرت به من فرمود :جانماز را بازرسی کن .مقن آن را هقم بازرسقی

کردم و آن را هم بلند کرده دیدم شمشقیری در زیقر آن اسقت .آن را بقا کیسقههقا
برداشته به نزد متوکل بردم .چون نگاهش به مُهر مادر

که بر کیسه بود افتاد او را

احضار کرد .از او پرسید :این کیسه که مُهر تو روی آن است چیست؟ مادر

پاسخ

داد :من در آن هنگام که بیمار بودی نذر کردم که اگر بهبود یافتی ده هزار دینقار از

مال خودم برای او بفرستم .وقتی که سقالم شقدی ایقن کیسقة پقول را بقرای او

فرستادم و این هم مُهر من است که روی کیسه نقش بسته است .سعید می گویقد:
کیسة دیگر را متوکل گشود در میان آن چهارصد درهم بود .آنگقاه دسقتور داد

کیسه پول دیگری به آن بیفزایند و به من دستور داد تا آنها را نزد امام هادی

ببرم و شمشیر و آن کیسة ده هزار دیناری را هم به او باز گردانم .من آنها را بقه
حضور امام بردم ولی شرمگین بودم .به آن حضرت عرض کردم :ای آقای مقن!

بر من دشوار و ناگوار است که بدون اجازه شما به خانه ات وارد شدم ولی چقه
کنم که مأمور بودم .آن حضرت در پاسخ من این آیه را تالوت کردنقد« :سَ يَعلَم

الهين ظَلَمُوا أی مُنقَلٍَ يَنقَلِبُو 0؛ به ودی ستمگیان خواهند دانسات کاه چاه

سیانجامی خواهند داشت».

2

خنجی اصفهانی شافعی میگوید :خدایا درود و صلوات و سالم فرست بقر امقام

دهم .آن حضرت مقتدای شهرنشین و بادیه نشین سیّد قبیله و بزرگِ مجلس مردمان
بود .او جم کننده و فراگیرنقده نتیجقه وصقایت و امامقت از مبقادی آن اسقت .آن

حضرت شمشیر برنده است بر گردن هر مخاله که دشمنی کند و همچون غار پنقاه

ضعیفان و عاجزان در حوادث و نوائب روزگار است .آن حضرت بازنشانندة تشنگی
از قبرهای تشنه است و دوستان و دشمنان او بر کمال فضل و بزرگیا

64

گواهاند .آن

حضرت پناه و محل التجای دوستان خود است به دوستی و محبتقی کقه بقا ایشقان

 .0شعرا .227
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دارد .و در پایان میگوید« :اللّهمّ احشرنا في زمرتهم».

0

در قضیه درندگان (ماجرای زینقب کذابقه) درسقت آن اسقت کقه متوکقل امقام

بر زمینِ خشوع افتادند.

2

زمانی که متوکل امام هادی

را از مدینه به عراق طلبید و لشکری که ایشان را

همراهی می کرد به «سُرّ من رأی» رسید حضرت را در منزلی فرود آوردند که آن را

«خان الصعالیک» میگفتند و جایی نامناسب بود .یکی از محبّقان امقام صقالح بقن
سعید به ایشان گفت :فدایت شوم! این جماعت به دنبال پنهان کردن نور تو هسقتند

که تو را در این منزل پروحشت فرود آوردهاند .امام به دسقت مبقارک خقود اشقاره

سیره تربیتی – اخالقی امام هادی

هادی

را بدان بیازمود و درندگان در مقابل آن حضرت خضوع کردند و بر گِرد

کردند و او از بین انگشتان امام به اطراف نگریست؛ صالح میگوید که دیدم باغهایی

خرم و جویهای روان و قصرهایی که در آن «نيرات حسا و ولدا كأنّهم اللؤل ؤ

المكنو » 7ظاهر شد .حیرت بر من غالب شد .امام فرمودند :ای ابن سقعید! مقا هقر
کجا که باشیم اینها با ماست؛ ما در خان الصعالیک نیستیم.

4

با وجود این همه دالیل و قرائن میبینیم که برخی راه تعصّب را در پیش گرفتقه

و از نقل حتی یک روایت از ائمه از جمله امام هادی

دریغ کردند.

عالمه شرف الدین مینویسد :بخاری در صقحیح خقود بقه ائمقه اهقلبیقت

استناد نکرده زیرا هیچ روایتی را از امام صادق کاظم رضقا جقواد هقادی زکقیِ

عسکری

نقل نکرد در حالی که معاصر آنان بود چنان که از حسن بقن حسقن

زید بن علی بن حسین یحیی بن زید نفس زکیقه و ...و نقه دیگقر بزرگقان عتقرت

طاهره و گلهای بوستان زهرای مرضیه همچون عبداهلل بن حسن و علی بقن جعفقر
 .1وسيلة ال،ادم إلي الم،دوم ،ص  257و  ،282به نقل از ساي عتبات.
 .2الفصول المهمة ،ص .281
 .3مأخوذ از آيه  75سوره مباركه الرحمن و آيه  24سوره مباركه طور.
 .4عبدالرحمن جامي ،شواهد النبوّة ،ص .124

65

مجموعه مقاالت درباره امام هادی

عریضی و دیگران هیچ حدیثی نقل نکرده و حتی یک حدیث از سبط و ریحانة پیامبر

و سرور جوانان بهشت امام حسن مجتبی

خوارج که بیشترین دشمنی را با اهلبیت

نیاورده در حقالی کقه گفتقار پرچمقدار

داشت یعنی :عمران بن حطان را آورده

است .همو که در تمجید ابن ملجم و ضربت زدن او به علی

ضربة من تقیٍ ما أ اد بها اال ليبلغ من ذی العور

چنین سروده است« :يا

ضووانا؛ چاه رایبتی باود ا آن

پیهیزکار! که ا آن جز رسیدن به ررایت خداوند هدری نداشت».

0

در مقام حفظ انسجام و عبوردادن شیعه از آخرین امتحانهای الهقی بایقد بقرای

امام هادی

نقش ویژهای قائل شد .شاید دشمنان ما هم به دلیل همین نققشهقای

کلیدی است که به ایشان هجمة خاصی داشتند .لذا نهایت تال

خود را میکردند تا

از آشکار شدن عم شخصیت و اشاعة افکار این بزرگواران در حدّ توان جلوگیری

کنند اما نور بندگی این بزرگان و پاکان با این پنهانکاریها خامو

نمیماند.

 .۴سخاوت امام هادي
سخاوت حدّ وسط اسراف و بخل و یکی از شریهترین اخقالق حمیقده اسقت

آنگونه که نبود

(بخل) یکى از بزرگتقرین اخقالق ذمیمقه بقه حسقاب مقیآیقد.

باالترین مرتبة سخاوت ایثار است که از صفات بارز مقرّبان درگاه احدیت به شقمار

میآید .چنان که قرآن کریم دربارة اهلبیت رسالت میفرمایقد« :وَ يُنْعِمُ و َ النَّع امَ

عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً» 2و نیز میفرماید« :وَ يُؤْثِرُو َ عَلى أَنْفُسِوهمم وَ لَوو

كا َ بمهمم بَماصَوة» .7اهلبیت داراى مقام عصمت بوده و کوچکترین عملى کقه بقر
خالف موازین شرع و عقل باشد از آنها صادر نمیشده و در شقئون زنقدگى بقه دو

جنبة روح و جسم توجه داشته و از رهبانیت و دسقتکشقیدن از مظقاهر زنقدگى و
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 .0الفصول المهمة ،ص  161ـ 162؛ محمود ابوريه ،اضواء علي السنة المحمّدية ،ص.312
 .2انسان .5
 .7حشر .9
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همچنین از فرورفتن در مادیات اجتناب کرده و نیز من نمودهاند و بالجمله در جمی

شئون حیاتى داراى مرتبه عدل بقوده و ققدمى بقر غیقر مقوازین شقرع و عققل بقر

موهبتى است که خداوند به خاندان عصمت و طهارت عطا کرده کقه آنقان را امّقت
وسط و برگزیدة خود قرار داده و علم به آنها عنایت فرموده براى اینکه گواه اعمال

امت در روز قیامت باشند؛ چنانچه مضمون بسیارى از اخبقار و زیقارات مخصوصقاً

مواضعى از زیارت جامعه بر این معنى گواه است 2.ابن حجر مقیگویقد :امقام علقی
هادی وارث سخاوت پدر

بود .او در این باب داستانی به این مضمون نقل میکند:

عربی از عربهای کوفه پیش امام هادی

آمد و گفت :من از تمسکجستگان

سیره تربیتی – اخالقی امام هادی

نداشتهاند «لِتَكونوا شهَداءَ عَلَي النَّاسِ0؛ تا اینکه گواه بی اعمال ماید باشاید» ایقن

به والیت جدّ تو هستم و دین گرانی بر عهدهام است که حمقل آن بقر مقن سقنگینی

میکند و برای ادای آن تنها به تو امید بستهام .حضرت فرمودند :قرضت چقدر است؟
گفت ده هزار درهم .حضرت هادی ادای دین او را به عهده گرفت و سپس به همقین

مبلغ ورقه ای نوشت و خود را بقدهکار آن اعرابقی سقاخت و بقه او اجقازه داد در
مجلس عمومی از او مطالبه نماید و در استیفای آن سختگیری از خود نشان دهقد.
اعرابی این کار را کرد و حضرت در حضور جم از او سه روز مهلت خواست و این
خبر به اطالع متوکل رسید و دستور داد سی هزار درهم به آن حضقرت بپردازنقد و

همین که آن وجه به دست آن حضرت رسید همة آن را به اعرابی داد .اعرابی گفقت
یابن رسول اهلل! من ده هزار درهم بیشتر بدهکار نیستم همین مبلغ برایم کافی اسقت

و بقیه مال شماست .حضرت نپذیرفت و اجازه نداد که از آن سی هزار درهم چیقزی
به ایشان برگرداند .اعرابی به سوی موطن خود برگشت در حالی کقه مقیگفقت :اهلل

أعلم حَيث يَجعل رسالته.

7

 .0بقره .047
 .2سید عبدالحسین طیب اطیب البیان فی تفسیر القرآن ج 0ص 007و  207و ج 2ص.229
 .7الصواع المحرقه ص .217
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 .۵نتيجهگيري
همة این مطالب گویای این است که امام هادی

همچون امامان دیگر از علم

و عصمت برخوردار و به معنای واقعی دارای شخصقیتی کامقل بودنقد .اهقل سقنت

شخصیت امام را عالم زاهد فقیه طاهر تزکیه کننده و متعبد خواندهاند ایشقان نقه

تنها برای شیعیان بلکه برای اهل سنت هم ق به اعتراف خودشقان ق همقواره الگقو و

مورد احترام بودهاند .از متوکل ها گرفته تا دیگران نه تنهقا نتوانسقتهانقد پرتقو نقور

اهل بیت را خامو

کنند بلکه فقط خود را رسوا کردهاند .خداوند فطرت و سرشقت

انسانها را پاک آفریده به طوری که خوبی و بدی را از هم تشخی

میدهند کسی

که بر خالف فطرت خود عمل کند و عناد بورزد عاقبت به خیر نمیشود .پس انسان

فطرتی پاک و عقلی سالم دارد و یک فطرت پاک و عقل سالم حقانیت اهقلبیقت از

جمله امام هادی

را که مصداق کامل خوبیاند تشخی

میدهد و کسی که از این

بزرگان روی بگرداند فطرت خود را زیر سؤال برده و آخرتش را به تباهی میکشاند

و خوشبختانه میبینیم که عده ای از اهل سنّت هم به فطرت پاک خود پاسخ گفتقه و

به عظمت اهلبیت اعتراف کردهاند خدا کند که در عملکرد هم چنین باشند!
مدح تعریه است و تخری حجاب

فارغ است از مدح و تعریه آفتاب

ذمّ خقورشید جقهان ذمّ خود است

که دو چشمم کور و تاریک و بد است

مقادح خورشید مقدّاح خقود است
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که دو چشمم روشن و نامرمد است

بخش دوم :سیره امام هادی
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سیره سیاسی امام هادی
عبّاس یوسفی تازهکندی

0

چکيده
دوران امام هادی

یکی از دورانهای سختی بود که پیروان ح تحت نظقر و

زیرفشار بودند .امام هادی

در این اوضاع فعالیتهای سیاسی خقود را بیشقتر از

طری تقیّه و به وسیلة وکالی خود انجام میدادند.
اقدامات سیاسی امام هادی

را با توجه به شرایط میتوان در دو مقط مکانی

و زمانی بررسی کرد؛ در تاریخ اقدامات امام هادی

به دلیل تقیّه و عقدم اطقالع

تاریخنگاران و یا کتمان آنها در مدینه و قبل از تبعید به سامرا به صورت صقریح و
روشن ثبت نشده است؛ امّا اقدامات سیاسی امقام

در سقامرا و بعقد از تبعیقد در

پوشش تقیّه در راستای حفظ اسالم صحیح در محورهای ذیل انجام میگرفت:

تبیین و تثبیت امامت؛ نامشروع دانستن حکومت عباسیان؛ رهبری پایگقاههقای

مردمی و زمینهسازی برای غیبت امام مهدی
واژگا كليدی :امام هادی

.

سیره سیاسی تقیّه.

 .0کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث؛ . auosefi6@gmail.com
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مقدمه
با رحلت پیامبر عظیمالشأن و پیدایش اختالف بقین مسقلمانان بقر سقر مسقئلة

جانشینیآن حضرت وشکلگیری جریان شوم «سقیفه» جبهة «ققدرتخقواهی» در
برابر «جبهة ح » پدیدار گشت و قدرت ظاهری را در دست گرفت.

پنهان کردن بسیاری از حقای تاریخی مربو بقه رهبقری آینقدة اسقالم از

نخستین اقدام های این جبهه بود .سر دمداران این جبهه تقال

گسقترده ای را در

جهت منزوی ساختن دستگاه امامت و بدبین کردن مردم نسبت به این نهاد آغاز

نمود ند و افکار را متوجه دستگاه خالفت کردند .این سیاست باعث شقد کقه تقا

وقای نگاران همّت خود را صرف تدوین وقایعی کنند که به گونه ای بقه دسقتگاه
خالفت مرتبط می شد و نیز امور را بر وف نظر و خواست دولتمردان ثبت نمایند.

فشار بیش از حدّ سردمداران اُموی و عبّاسی بر جبهة ح و در رأس آنها امامان

معصوم

موجب شد که ائمه

بسیاری از کارهای اساسقی و فعالیقت هقای

سیاسی خود را به صورت پنهانی انجام دهند .همین امر باعث شد کقه تقیّقه بقه
عنوان یک اصل اساسی مبارزاتی در زندگی سیاسی ائمه

مطرح گردد؛ و این

خود عاملی بود که فعالیت های آنها از دسترس مورّخان دور نگاه داشته شود .با

آنکه مدت امامت امام هادی

سی و سه سال به طول انجامید امّا وضعیت بقه

گونه ای بود که بسیاری از فعالیت های آن حضرت از دید مورّخان پنهان مانقد و

در بسیاری از موارد نیز وقای نگاران به خاطر وابسقتگی یقا تقرس از دسقتگاه

خالفت از ب ازگو کردن و ثبت حقای تاریخی سرباززدند؛ نتیجه اینکه در بررسی
سیرة سیاسی آن حضرت با محدودیت مناب تاریخی و کمبود مواد مواجه هستیم؛

البته این بدان معنا نیست که از زنقدگی آن حضقرت هقیچ گونقه اطقالع و خبقر
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صحیحی که حاوی مطالب مفیق د و سازنده باشد در دست نداشته باشیم بلکه ما

در این نوشقته برآنیم که با مطالعه و بررسی وقای ثبت شده و شقواهد و ققرائن

تاریخی به نتای ج کلّی در این زمینه دست یابیم .مسئلة مهمی که در این نوشتار به

بخش دوم :سیره امام هادی

آن پرداخته خواهد شد این است که امام هادی

در شقرایط خفققان سیاسقی

برای مقابله با ظلم و ستم دستگاه حاکم چه راهقی را در پقیش گرفتنقد و چقه

 .١اوضاع سياسی دوران امام هادي
طب یافتههای نوین روانشناسی «تعامل» یکی از اصول حاکم بر رفتار آدمقی

است .انسان از جامعه و زمان خود تأثیراتی میپذیرد و متقابالً بقر جامعقة پیرامقون

سیره سیاسی امام هادی

اقداماتی را انجام دادند.

خوداثر می گذارد .برای پی بردن به موض گیری و سلوک شخصی هر فرد باید عصر

و دوران او را شناخت و از حوادث آن باخبر شد .لذا نقاگزیریم بقه عصقر و دوران

امام هادی

هرچند به طور اجمال بپردازیم و مختصات آن را بیان کنیم تا بقدین

ترتیب ابعاد و جوانب فکری و علمی امام بهتر روشن شود.

در جامعة اسالمی صدر اسالم ایمان و اعتقاد به خدا و پاسداری و نشقر تعقالیم

اسالم در پرتو نظام حکومتی عدالتگستر از ارز هایی بقود کقه مسقلمانان را بقر

محور خود گرد میآورد و آنان را وادار به آن همه ایثار و فداکاری مینمود ولی به

تدریج با روی کارآمدن عناصر خودخقواه و ققدرتطلقب اعتمقاد مقردم از چنقین

حکومتهایی سلب و رابطة فکری و اعتقادی آنان با حکمرانان قط شد؛ از این رو

سعی میکردند از آن کناره بگیرند و این عامل موجبات ضعه دسقتگاه خالفقت را
فراهم کرد.

دستگاه خالفت وقتی مردم را پشت سر خود ندید برای حفظ قدرت و موقعیت

خود ناچار به نیروی نظامی وابسته روی آورد .در دوران بنی اُمیّه عناصر اصلی این

نیروی نظامی را اَعراب تشکیل میدادند؛ با روی کار آمدن عباسیان پارسقینقژادان
نیز در این سپاه نفوذ یافتند و چون مُعتَصم به خالفت رسید ترکان را جایگزین عرب

و فارس کرد .ترکان که هنوز مبانی و اعتقادات اسالمی در اعمقاق وجودشقان نفقوذ
نکرده بود در ابتدای حکومت معتصم گروه کوچکی بودند کقه تعدادشقان از چهقار
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هزار نفر تجاوز نمیکرد ولی اندک اندک به ارتش بزرگ و قدرتمندی تبدیل شدند و

زمانی که دریافتند خلیفه بدون حمایت آنها قادر به انجام هیچ کاری نیسقت اراده و

خواست خود را بر حکومت عبّاسی تحمیل کردند و سرنوشت کشور اسقالمی را بقه

دست گرفتند و بر اساس میل و ارادة خود فردی را از حکومت برکنار و دیگری را

جایگزین او میکردند .حاکمان عباسی در ایقن دوره دچقار نقاتوانی شقده اسقیر و

بازیچة دست ترکان گشته بودند؛ به طوری که در دوران سی و سه سالة امامت امقام

هادی

شش نفر را بر مَسند خالفت نشانده و پس از چند صباحی عزل کردند.

0

خو گذرانی هوسرانی و شبنشینیهای توأم با بادهگساری و آوازهخوانی از

ویژگیهای زمامداران عباسی در این دوره بود .بیتوجهی خلفا نسقبت بقه کارهقای
اداری و سیاسی کشور دستگاه خالفت را غرق در فساد و عیاشی کرده بود .مُعتصم

برای رون بیشتر مجالس بزم و جذب آوازهخوانان و رقّاصقان بیشقتر بیقت المقال

مسلمانان را سخاوتمندانه به جیب اراذل و اوبا

سرازیر مقیکقرد بقه طقوری کقه

سیوطی دربارة یکی از خلفای عبّاسی چنین مینویسد« :متوکل غرق در شقهوات و
باده گساری بود؛ وی در حرمسرای خود چهارهزار کنیز داشت».
در دوران امامت امام هادی

2

قلمرو خالفت اسالمی صحنة درگیریها آشوبهقا و

جنبشهای مسلّحانة گروههای مختله با انگیزههای گوناگون بود و برخوردهای اعتققادی
و مناقشات علمی دوران اُموی جای خود را به تحریکهای سیاسی و برخوردهای نظقامی

داده بود؛ تاریخنگاران آشوبهای اَنقدلس در سقال  241هجقری و بغقداد در سقال 249

هجری و دیگر آشوبها را در سرزمینهای دمش فارس طبرستان و شقهرهای مقاوراء

النّهر ثبت کردهاند که طی این آشوبها عدة زیادی کشته شدند.
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بخش دوم :سیره امام هادی

از جمله مهمترین رویدادهای سیاسی دیگر عصر امقام هقادی

جنقبشهقا و

نهضتهای متعددی بود که از سوی علویان در مناط مختله کشور پهناور اسقالمی

صورت میگرفت .علویان با توجه به رابطة فکری و پیوند اعتقادی که بقا پیشقوایان
هرگاه فرصت یافته و شرایط را آماده میدیدند پرچم مخالفت علیه نظقام حقاکم را

برافراشته و با آن به ستیزه برمیخاستند .شعاری که در بیشتر این نهضتها افقراد را

گرد خود جم میکرد شعار «الرضا من آل محمّد» بقود .از جملقة مهقمتقرین ایقن

سیره سیاسی امام هادی

معصوم

و بینش درست و کاملی که از اوضاع و احوال جامعة اسقالمی داشقتند

نهضتها میتوان به نهضت «محمد بن قاسقم» و «یحیقی بقن عمقر بقن حسقن» از
نوادگان امام سجاد

و نهضت «حسن بن زید بن محمد» و «اسماعیل بقن یوسقه

بن ابراهیم» از نوادگان امام حسن

اشاره کرد.

 .٢شيوههاي فعاليت و مبارزة امام هادي
برجستهترین موض گیری سیاسی امامان

0

مخالفت با حاکمان جور و ضدّیت

بققا حکومققت آنققان اسققت .شققیوههققای مقابلقة امامققان

بققا دشققمنان و زنققدگی

سیاسیقاجتماعی ایشان جلوهای تأمّل برانگیز از احسقاس مسقئولیت ائمقه

جهت حفظ دین و توسعة آگاهی و شعور عمومی را به نمایش میگذارد.

در

در این خط مشی رعایت مصالح کلی و دراز مدّت اسقالم و جامعقة اسقالمی و

شکل دادن مبارزه بر اساس شرایط سیاسیقاجتماعی حاکم بر جامعه پیوسته مقورد

توجه آن بزرگواران بود.

شیوة مبارزة هر یک از امامان

آن دوره داشت؛ در زمان امام هادی

بستگی کامل به اوضاع سیاسقی و اجتمقاعی
خفقان سیاسی حاکم بقر جامعقه بقه ویقژه

نسبت به امام و یارانش شرایط مبارزة علنی را سخت میکقرد .در چنقین شقرایطی

امام هادی

برای مبارزه از شیوههایی که در ذیل عنوان میکنیم استفاده میکردند:

 .0تحلیلی از تاریخ دوران دهمین خورشید امامت ص  77ق  47با تلخی .
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 ٢ـ  .١بهره گيري از تقيّه

1

مواجهة فکری و عملی امام چهارم تا امام یازدهم با حکومت جور بر اسقاس

«تقیّه» بوده است؛ هر چه فشار خلفای ستمگر بر علویان و شیعیان بیشتر میشقد

«تقیّه» نیز ضرورت بیشتری پیدا می کرد .یکی از دوران های سخت شیعیان دوران
امام هادی

بود .خلفای این دوره غالباً فرماندار شهرها را از دشمنان علویان بر

میگزیدند؛ از جمله این افراد «عمر بن فَرج رخجی» بود که به فرمانداری مکه و

مدینه برگزیده شد .در چنین شرایطی امام شیعیان را به تقیّه دعوت می کرد .از امام

حسن عسکری

نقل شده که میفرمایند « :شخصی نقزد امقام هقادی

آمقد و

گفت :ای فرزند رسول خدا ! امروز به عده ای از عوام این شهر گرفتار شدم آنقان
مرا گرفتند و گفتند :آیا به امامت ابوبکر بن ابی قحافه اعتقاد نداری؟ من ترسیدم و

خواستم بگویم که نه از باب تقیّه گفتم :آری .یکی از آنان دست خود را بر دهانم
گذاشت و گفت :تو دروغ می گویی به آنچه من می گویم پاسخ بقده .گفقتم :بگقو.
گفت :آیا باور داری که پس از رسول خقدا امقام بقه حق و عقادل ابقوبکر بقن

ابی قحافه است و علی در امامت حقی نداشته است؟ من گفتم :بلقه ولقی یکقی از

چهارپایان خود را در نظر گرفتم .گفت :من قان نمقی شقوم مگقر آنکقه بگقویی:

سوگند به خدایی که هیچ معبود به حقّی جز او نیست ابوبکر بن ابقیقحافقه امقام
است .گفتم :سوگند به خدایی که هیچ معبود به حقّی جز او نیست که چنین و چنان

صفات دارد ابوبکر بن ابی قحافه امام است و از آن سخن امامت او بر پیروانش را
که امامت او را باور دارند در نظر گرفتم .آنان پذیرفتند و پادا
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نیک به من دادند

 .1تقيّه به معنای خودداری از اظهار عقيده و مذهب اس  ،در جايي كه ضرر مالي يا جاني يا عِرضي (آبرويي)
متوجه ش،ص باشد (محمد معين ،فرهنگ معين ،ج  ،1ص  .)1123دربارة تقيّه آيات و روايات بسياری
داريم؛ از جمله آيه  26سوره آل عمران ،آيه  158سوره نحل و آيه  26سورة غافر .در روايات نيز نكات
بسياری دربارة تقيه و لزوم به كارگيری آن بيان شده اس  ،تا آنجا كه از امام باقر رواي شده كه «كسي
كه تقيه ندارد ،ايمان ندارد» (شيخ كليني ،كافي ،ج ،2ص .)212در كتب فقهي ،روايي و ...مباحث گستردهای
دربارة تقيه و نتايج و محدودة آن بيان شده كه در اينجا امكان بيان آن نيس ( .مؤسسه امام هادی )

بخش دوم :سیره امام هادی

و رها شدم .اینک حال من نزد خدا چگونه است؟ امام هادی

فرمونقد :بهتقرین

حال است .خدا به خاطر رفتار نیک تقیّه همراهی با ما در اعلی علیین را برای تو
اگر چه امام هادی

در حال تقیّه بود ولی مانند سایر امامان با حاکمان جور

زمان خود به طور غیر مستقیم مبارزه میکرد بیآنکه حساسیّت دستگاه عباسقی را

برانگیزاند.

 ٢ـ  .٢نهی از ياري کردن حکومت عباسی

امام هادی

سیره سیاسی امام هادی

واجب کرد.

0

در فرصتهای مناسقب بقا نامشقروع معرفقی کقردن حکومقت

عبّاسیان مسلمانان را از هرگونه همکاری با دولت عبّاسی ق مگر در موارد ضرورت

ق برحذر میداشت و با این کار چهرة این حاکمان ظالم و فاسد را برای مردم بیشقتر
آشکار میکرد .گاهی ائمه

خصوصاً از زمان امام هفقتم بقه بعقد بقه برخقی از

شیعیان اجازه میدادند که وارد مناصب حکومتی شوند و این زمانی بود کقه آنهقا از
کفایت الزم برخوردار بودند و میتوانستند در شرایط خاص به شیعیان کمک کننقد.

در این زمینه نقل شده است« :محمد بن علی بن عیسی از کارکنقان دولقت عبّاسقی

نامهای به امام هادی

نوشت و پرسید :نظر شما دربارة کار کردن برای بنی عبّاس

و پول گرفتن از آنان چیست؟ امام در پاسخ فرمود :آن مقدار از همکاری که به جبر
و زور صورت گرفته اشکال ندارد و خداوند عذرپذیر است ولی در غیر این موارد

ناروا و ناپسند است و در شرایط ناگزیری اندکش بهتر از افزونش است .او دوبقاره

برای روشنتر شدن مطلب به امام مینویسد که انگیزها

از همکاری با آنقان فققط

یافتن راهی برای ضربه زدن به آنها و تشفی خاطر است .امام

چنین صورتی همکاری با آنها نه تنها حرام نیست بلکه پادا

پاسخ میدهند :در

نیز دارد».

2
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 ٢ـ  .٣هدايت شبکة وکالت

در دوران خفقان ائمه

از طری وکالی خقود بقا یارانشقان ارتبقا برققرار

میکردند .در دورة عبّاسیان ارتبا مستقیم امام هادی

با شیعیان به دلیل شقرایط

سخت ممکن نبود؛ لذا «شبکه وکالت» میتوانست بهترین راه ارتبقاطی حضقرت بقا

پیروانشان باشد .یکی از اهداف این شبکه آگاه سازی سیاسی مردم از سوی وکالی

امام هادی

بود .وکالی حضرت به تدریج تجربیات ارزنقدهای را در سقازماندهی

شیعیان در واحدهای جداگانه به دست میآوردند.

0

گزار های تاریخی متعدد نشان میدهد که امام

مناط شیعهنشین را به چهقار

ناحیه تقسیم کرده و برای هر کدام به طور جداگانه وکالیی نصب کرده بودند :نخستین

ناحیه مدائن و عراق (کوفه) را شامل میشد؛ ناحیه دوم شامل بصره و اهواز بود؛ ناحیه

سوم قم و همدان بود و ناحیه چهارم حجاز یمن و مصر را دربرمیگرفت.

2

 .٣فعاليتها و مبارزات سياسی امام هادي
مبارزات سیاسی امام هادی

را میتوان در دو مقط مکانی و زمانی بررسی کرد:

 ٣ـ  .١فعاليتها و مبارزات سياسی امام هادي
در متون تاریخی به تفصیل و به صورت مشخ

سیاسی و اجتماعی امام هادی

در مدينه
خدمات و فعالیتهای فرهنگقی

مطرح نشده است ولی از شواهد و ققرائن تقاریخی و

گفتوگوهای آن حضرت با افراد میتوان به جلوهها و نمودهایی از تال های امقام

پی برد؛ در اینجا به پارهای از این قرائن و شواهد روشنگر اشاره میکنیم:

 .1ارتبا مداوم دانش دوستان و عالقهمندان به خانقدان پیقامبر

هادی

بقا امقام

و رفتوآمد چهرههقای سرشقناس و نماینقدگان مقردم از راههقای دور و

78
 .0پیشوائی سیره پیشوایان ص.777
 .2جاسم حسین تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم مترجم :آية اللهي ص.077

بخش دوم :سیره امام هادی

نزدیک به خانة امام هادی

.

در کتاب ائمتنا آمده است که« :گروه زیادی از شهرهای شیعهنشینِ عراق ایقران

 .2گزار

و سعایت مسئول امور نظامی و نماز از امام هادی

نزد متوکقل و

اینکه وجود آن حضرت در مدینه موجب بیرون رفتن دو پایگاه مهم از تحت سیطره

و حاکمیت عباسی خواهد گشت.

«بُرَیحه عباسی» (یا بنا بر نقل شیخ مفیقد «عبقداهلل بقن محمّقد») کقه از سقوی

سیره سیاسی امام هادی

و مصر برای استفاده از محضر او (امام هادی) به سوی مدینه شتافتند».

0

دستگاه خالفت به سمت پیش نمقازی مکقه و مدینقه منصقوب شقده بقود از امقام

هادی

نزد متوکل سعایت کرد که« :اگر نیازی به مدینقه و مکقه داری علقی بقن

محمّد (امام هادی

) را از این دو شهر بیرون کن زیرا او مردم را بقه سقوی خقود

خوانده و گروه زیادی از او پیروی کردهاند».

2

 .3ترتیب اثر دادن متوکل به گزار های رسیده و اقدام سری وی جهقت تبعیقد

امام به سامرا و تحت نظر گرفتن آن حضرت.

 .4کیفیت مکاتبة متوکل با امام و نحوة برخورد او با آن حضرت در نامه و نیز انتخقاب

یکی از فرماندهان نظامی همراه سیصد سرباز برای انتقال امام هادی
 .5آگاه ساختن افراد از بعضی جریانهای سیاسی.

 ٣ـ  .٢فعاليتها و مبارزات امام هادي

4

به سامرا.

7

در سامرا

پیشوای دهم شیعیان پس از انتقال به سامرا تحت مراقبقت شقدید جاسوسقان
 .0علی محمد علی دخیل اَئِمتنا ج  2ص.272
 .2تحلیلی از تاریخ دوران دهمین خورشید امامت ص  20و 64؛ باقر شریه قرشی زندگانی امام علی
الهادی ص 279؛ شیخ عباس قمی منتهی اآلمال ص .999
 .7برای آگاهی بیشتر از محتوای نامة متوکل :زندگانی امام علی الهادی ص260؛ تحلیلی از تاریخ دوران
دهمین خورشید امامت ص 66؛ منتهی اآلمال ص .999
 .4رک :طبرسی اعالم الوری ص 740؛ شیخ مفید االرشاد ص .729
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متوکل قرار گرفت و با شرایط دشوارتری مواجه گشت .موقعیّقت جدیقد هقر چنقد

محدودیّت و مشکالتی در برنامههای امام هادی
تعطیل شدن آنها نگشت .امام هادی

بقه وجقود آورد ولقی موجقب

پس از ارزیابی شرایط جدید فعالیقتهقا و

مبارزات خود را در محورهای زیر شکل داد:

 3ـ  2ـ  .1تبیین و تثبیت موضع امامت
در این موض سعی امام هادی بر این بود که از راههای مختلقه و در برابقر
افراد و قشرهای گوناگون موض بر ح ّ خود را تبیقین و تثبیقت نمایقد و بقه آنهقا
بفهماند که شرایط جانشینی پیامبر و رهبری و پیشوایی امّقت اسقالمی تنهقا در
وجود او جم است و دیگران فاقد آن شرایط و نیازمند آن حضقرت هسقتند .بقرای
نمونه در مجلسی متوکل عباسی از امام هادی ق که به اصرار او شعری خواند و

مجلس را به گریه انداخت ق پرسید :ای ابوالحسن! «ندای صقوام » چیسقت؟ امقام

فرمود« :اَشهَدُ اَ ال اِلهَ اِال اهلل وَ اَشهَدُ اَ َّ مُحَمَّداً رَسُول اهلل» .سپس امام افزود :ایقن

محمّد

جدّ من است یا جدّ تو؟! متوکل با لحنی کقه حقاکی از شکسقت او بقود

گفت« :آری او جدّ توست و ما منکر این انتساب نیستیم» 0.به طقوری کقه در ایقن
سئوال و جواب میبینم امام هادی

حضرت محمد

و با این عنوان میخواهد بفهماند که او از اهلبیت پیامبر

شایستة اوست .امام هادی

را جدّ خود معرفی میکند

است و امامت و رهبری

عالوه بر اینکه در مقابل خواصّ به ایقن مهقم اشقاره

میکردند علیرغم محدودیتهای ایجاد شقده از سقوی حکومقت عباسقی در هقر

فرصت و موقعیتی حتی در هنگام عبور از معابر با افراد و گروههای مختلقه مقردم

دیدار میکرد و موضوع مهم امامت را هم با نشان دادن کرامتهقا و هقم بقا طقرح

مسئلة امامت و بحث دربارة آن عنوان میکردند.
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محور مهم دیگری که در راستای تبیین و تثبیت موض امامقت مقورد توجقه و

اهتمام پیشوای دهم قرار داشت زیارت نیاکان خود بقه ویقژه امقام علقی

بقود؛

همچنین حضرت برای «حائر مقدس حسینی» به عنوان یکقی از پایگقاههقای مهقم

جور و ستم پیشوایان کفر بهپاخاسته و در این راه به شهادت رسیده است.0

 3ـ  2ـ  .2غیر مشروع دانستن حکومت عباسیان
امام هادی تنها به تبیین امامت خود بسنده نکرد؛ بلکه به موازات آن خالفت
حکمرانان عبّاسی را که مصداق پیشوایان جور بودند نفی کرد و مسلمانان را از هقر
نوع کمک و همکاری با آنان در غیر موارد ضروری برحذر میداشت.
محمد بن عیسی در نامهای به امام هادی از کار کردن برای بنقی عبّقاس و پقول
گرفتن از آنان پرسید که آیا از نظر شرعی رواست؟ امام در پاسخ فرمودند :آن مققدار از
همکاری که به جبر و زور صورت گرفته خداوند عذرپذیر است؛ ولی به جز آن ناروا و
ناپسند است؛ ناگزیر اندکش بهتقر اسقت .او در پاسقخ امقام نوشقت :انگیقزه مقن از
همکاری با آنها یافتن راهی برای ضربه زدن به ایشقان و تشقفّی خقاطر اسقت .امقام در
2
پاسخ گفت :در چنین صورت همکاری با آنان نه تنها حرام نیست بلکه ثواب نیز دارد.

سیره سیاسی امام هادی

امامت اهمیت ویژه ای قائل بودند چرا که حضرت سیّد الشقهداء

در ضقدّیت بقا

 3ـ  2ـ  .3رهبری و پشتیبانی پایگاههای مردمی
یکی از ویژگیهای امامان معصوم برخورداری آنقان از پایگقاههقای مردمقی
است و چون دشمنان آنان به اهمیت این پایگاه و نقش آن در تداوم خط امامت واققه
بودند همواره سعی میکردند تودههای مردم را از امامانشان دور نگه دارند و میان امت
و امام جدایی بیندازند .این سیاست در هر زمان به گونهای اجرا میشقد و هقر چقه از
مدت امامت میگذشت و ابعاد فرهنگی سیاسی و اجتماعی زندگی پیشوایان معصوم و
نقش محوری آنان در حفظ و تداوم اسالم اصیل و ستیز با ققدرتهقای اهریمنقی در
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سطح جامعه بیشتر روشن میشد إعمال سیاست محدودیت توسقط دسقتگاه خالفقت
نسبت به آنان فزونی یافت .ابوالقاسم بن ابوالقاسم به نقل از خدمتکار امقام هقادی

میگوید :متوکل از رفتوآمد مردم به خانة امقام هقادی
جلوگیری میکرد .روزی که امام

و دیقدار بقا آن حضقرت

در خانة متوکل بود من از خانه بیرون آمدم دیدم

گروهی از شیعیان بیرون خانه نشستهاند وقتی از علت توقه آنقان پرسقیدم گفتنقد:
منتظر بازگشت سرورمان هستیم تا او را ببینیم و به محضر

گردیم 0.سیاست یادشده ارتبا امام هادی

سالم عرض کنیم و بقاز

با مردم را محدود کقرد ولقی از همقین

ارتبا محدود و رهنمودهایی که از امام نسبت به دوستان و شیعیانشان به یادگار مانده
است به نقش امام هادی

در تعامل با پایگاههای مردمی و اهتمام آن حضقرت بقه

این امر ق که در راستای گستر

بینش و جنبش مکتبی امّت مسلمان و کوتقاه کقردن

دستهای ظلم و ستم صورت میگرفت ق پی خواهیم برد.

2

 3ـ  2ـ  .4فراهم کردن زمینة غیبت حضرت مهدی
با توجه به آگاهی و شناختی که پیشوای دهم از اوضاع و احوال دوران خود
و همچنین دوران فرزند امام حسن عسکری داشت و میدید کقه روز بقه روز
فشار و اختناق شدیدتر و حساسیت دستگاه خالفت نسبت به امامان شقیعه بیشقتر
میگردد و همین امر در آیندة نزدیک تاریخ امامت را در آسقتانة تحقوّلی جدیقد و
بیسابقه ق یعنی غیبت امام مهدی ق قرار میدهد یکی از محورهای کاری خقود
را آماده سازی اذهان شیعیان نسبت به غیبت نوة بزرگوار قرار داد .فعالیقتهقای
امام هادی در این زمینه در شعاعی محدود و با نهایت دقت و احتیقا صقورت
میگرفت و سعی حضرت بر این بود که هیچ مشخصهای از آن حضرت حتی نقام او
7
برای مردم بازگو نشود تا مبادا به گو حکمرانان عباسی برسد.
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بخش دوم :سیره امام هادی

نتيجهگيري
دوران امام هادی

یکی از سختترین دورانها برای شقیعیان بقود؛ چقرا کقه

حساس بود .امام هادی

برای حفظ کیان اسالم و نیرومند کردن جبهة ح شقیوة

تقیه را در پیش گرفتند و فعالیتهای خود را در قالب تقیه پیش بردند.
اقدامات سیاسی امام هادی

ذیل انجام میگرفت:

با توجه به اوضاع سیاسی کشقور در محورهقای

 .1تبيين و تثبيت موضع امام ت :امام هادی

سیره سیاسی امام هادی

شرایط و شیوههای فعالیت و مبارزه با حاکمان جقور در آن دوران بسقیار دشقوار و

موض امامت را در قالقبهقای

مختله هم در برابر خاصّه (حاکمان و دولتمردان) و هم در برابر عامة مردم مطقرح

میکردند.

 .2غير مشروع دانستن حكوت عباسي :امام هادی

مقردم را از همکقاری بقا

دولت عباسیان مگر به اندازه ضرورت پرهیز میدادند و با این کار نامشقروع بقودن

حکومت را اعالم میکردند.

 .2رهبری و پشتيباني پايگاههای مردم ي :امقام هقادی

در اوضقاع خفققان

عباسیان عالوه بر اینکه به صورت فردی از یاران خود دستگیری میکرد به صورت

گروهی نیز سعی در حفظ جان آنها داشت.

 .2فراهمكرد زمينة غيبت حضرت مه دی

آگاهیهایی که از تحوالت دوران خود و فرزند
میدانست که به همین زودی نوة عزیز

 :امقام هقادی

بقا توجقه بقه

امام حسن عسکری

داشقت و

در پس پرده غیبت قرار خواهد گرفت؛ بقا

نهایت دقت و احتیا اذهان شیعیان را برای پذیر

این مسئله آماده میکرد.
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