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 چکیده

 

 به شمار میرود. (علیم السّالم)گزارشات تاریخی و روایی از جمله منابع مهم برای فهم و درک سیره ی ائمه ی اطهار 

گزارشات منابع در دو دسته ی شیعه و  برخی از امامان شیعه به دالئلی بیشتر در منابع و برخی کمتر مطرح شده اند.

منابع دیگری در این  عمومی با گرایشات سنّی مشهود می باشد. در این تقسیم بندی تواریخ سنّی قابل بررسی است.

تحقیق حاضر  رجال و فرهنگ نامه ها. اَعالم، مانند نگارش های وََفیات، راستا وجود دارد که به مدد پژوهشگر می آید؛

ایشان تا چه  تحلیلی به بررسی این نکته می پردازد که سیره ی امام نهِم شیعه در دوران امامت-به شیوه ی توصیفی

حقیقت پوشی  در این پژوهش نشان داده می شود که تعدادی از منابع، شده است؟ گزارشاندازه در منابع اهل سنت 

شرح سیره ی امام هادی علیه الّسالم در گزارشات تاریخی در  نکرده اند و برخی دیگر اشاره ی چندانی نداشته اند.

 ت عباسی و حوادث تاریخ اسالم قرارگرفته است.ات زندگانی خلفا و حاکمان وقشسایه ی گزار

 تاریخ اسالم نگارش های تاریخی، منابع اهل سّنت، ،(علیه السّالم ) امام هادیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

مسلمانان اخبار و  در روند تاریخ نگاری اسالمی حدیث و روایت بزرگترین منبع به شمار می رود.

الم)روایات در باب سیییره ی ائمه  با آنکه  را از طریق منابع متفاوت بدسییت آوردند. (علیهم السییّ

بیشییترین حجم نگارش های منابع دسییت اوّل در این باره در حدود قرن های دوم تا پنجم انجام 

ضا ّسالم ) شده ولی منابع اطالعات چندانی در باب زندگانی ائمه از امام ر سو، (علیه ال به  به این 

ست نمی دهند. شه د ضا پس از  ّسالم)ادت امام ر شیعی، در طوس، (علیه ال تا غیبت  دیگر امامان 

کبری در منطقه ی عراق و با گزارشییات تاریخی و روایات مورخان مکتع عراق قابل پی گیری و 

سنّی  مطالعه می باشد. سیار اندک و باقی آنها با گرایشات  تعدادی از منابع با گرایشات شیعی که ب

ختلفی از تاریخ نگاران اهل سنت درباره ی امام هادی)علیه السالم( بحث منابع م نوشته شده است.

کرده اند که از آن جمله می توان به؛ یعقوبی در تاریخ یعقوبی، طبری در تاریخ الرسیییل و الملوک، 

صواعق المحرقه، ابن  ستوفی قزوینی در تاریخ گزیده، ابن حجر در ال سعودی در مروج الذهع، م م

عیان، ابن عماد حنبلی در شیییذرات الذهع، ابن روزبهان خنجی در وسییییله خلکان در وفیات اال

صول المهمه  صباغ در الف صلی در مناقع آل محمد)ص(، ابن  الخادم الی المخدوم، ابن واحد المو

فی معرفه االئمه، خطیع بغدادی در تاریخ بغداد، خواند میر در حبیع السیییر، میرخواند در روضییه 

 الجنان، زرکلی در اعالم و ابن کثیر در البدایه و النهایه اشاره کرد.  الصفا، یافعی در مرآه 

 بحث

 در منابع اهل سنت  (علیه السّالم )تفتیش منزل امام هادی-1

 

می باشد. نویسنده ی  (علیه الّسالم)تفتیش منزل امام  از وقایعی که در تاریخ های عمومی آمده،    

سط متوکل را آورده و  ستادن یحیی بن هرثمه از بغداد به مدینه تو کتاب تذکره الخواص جریان فر

الم) هادی اینکه متوکل به او دسیییتور داده تا منزل امام علیه  )را تفتیش و احوال امام  (علیه السیییّ

ّسالم شته (ال ستند را زیر نظر دا صی که با او در ارتباط ه شخا شد. و ا سبط ابن جوزی به نقل از  با

به متوکل اطالع دادند که در منزل علی » مسعودی در تذکره الخواص در این باره چنین می نویسد:

ستاده اند. ست که اهل قم برای امام فر شیعه ا سالح از  متوکل جماعتی از ترک  بن محمد کتاب و 

لیم پشییمینه که روی ریگها انداخته و ها را شییبانه برای تفتیش منزل امام فرسییتاد و آنها جز ی  گ

 (359بی تا: سبط ابن جوزی،«)چیزی نیافتند. باالی آن نشسته و قرآن می خواند،
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الم)کتاب تذکره الخواص در ذکر مناقع علی بن ابیطالع علیهم )و ائمه اثنی عشیییر  (علیه السیییّ

ّسالم سته اند. (ال شیعه دان شتباه  سبع تألیف همین کتاب مؤلف را به ا ست. گویا به  سخه های  ا ن

 مل  نگهداری می شیییود. خطی این کتاب در کتابخانه مرکزی دانشیییگاه تهران و کتابخانه ی ملی

 ،281صییفحه  جلد سییوم، زیرنظر کاظم موسییوی بجنوردی، )ر.ک دایره المعارف بزرگ اسییالمی،

سبط ا1369 تهران، سیره ی ائمه ی (  صیف  شرح و تو بن جوزی در کتاب تذکره الخواص که به 

 )به سیره ی امام هادی "فصل فی ذکر الهادی"فصلی را با نام  پرداخته، (علیهم السّالم) دوازده گانه

 اختصاص داده است. (علیه السّالم

ست که تاریخ زندگی امام هادی تذکره الخواص     ّسالم ) از این لحاظ دارای اهمیت ا از  (علیه ال

شی از حقیقت و  شم پو ست و هیچ گونه چ شده ا شیعی و حنفی مذهع بیان  صی غیر  شخ زبان 

 پرده پوشی از واقعیت در آن صورت نگرفته است.

ست. او نخست حنبلی بود و بعد  سبط ابن جوزی از تاریخ نگاران نیمه ی اول قرن هفتم هجری ا

مد و ظاهراً در همین و تاب به مذهع حنفی درآ یدا کرد. ک به اعتزال گرایش پ قت از نظر کالمی 

شاید در ابتدا اینگونه تصور شود که نوشتن  در شرح زندگی امامان شیعه است. تذکره الخواص او،

از این رو متعصیبان اهل سینت نیز او را به  چنین کتابی تمایل او را به شییعه بودن نشیان می دهد؛

ا اگر به مطالبی که در این کتاب و چند کتاب مشیییابه آن ام تمایالت شییییعی گری متهم کرده اند؛

شد که  شود معلوم خواهد  صباغ و ینابیع الموده از قندوزی دقت  صول المهمه از ابن  همچون الف

نوعی  بلکه گویا بعد از سقوط خالفت عباسی، صاحبان این کتابها تمایلی به مذهع شیعه نداشتند.

سنت  ست و سردرگمی و حیرت برای علمای اهل  صر خلیفه ا سی در این ع بوجود آمد که چه ک

در کتابهای صحاح اهل سنت احادیثی  در خطبه ی جمعه نام چه کسی را به عنوان خلیفه یاد کنند؟

برای برخی از اندیشییمندان  ند.ا از پیامبر آمده اسییت که خلفای من دوازده نفرند و همه از قریش

خلفای واقعی بودند نه خلفای عباسی و از  (هم السّالمعلی)ایجاد شد که امامان  اهل سنت این تفکر

جمعی  طرفی با توجه به سفارش قرآن به دوستی نسبت به خاندان رسول اهلل صلّی اهلل علیه و آله،

سول جعفریان  صر ر سنی قرار گرفتند که محقق معا شیعه و  سنت در برزخی میان  از علمای اهل 

 (247:ش  1375)ر.ک جعفریان،  است. این گروه را سنیان دوازده امامی نامیده
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الم ی اطهار ) ائمه عالوه بر این، بسیییاری از طریقت های صییوفیان سیینی،       را به  (علیهم السییّ

عنوان خلفای باطنی قبول دارند که به نظر می رسد این عقیده نیز بعد از سقوط خالفت بنی عباس 

ست. شته ا سبط ابن جوزی کتابش را با همین دیدگاه نو این واقعه را یافعی در مرآه  رواج یافته و 

یافعی الجنان یع السییییر160/2ق: 1390، ) ند میر در حب ند میر ( و خوا ( و 98/2 ش:1353، )خوا

 ( بیان کرده اند. 219/3ش: 1380، )میرخواند همچنین میرخواند در روضه الصفا

 در منابع اهل سنت ءاز مدینه به سامرا (علیه السّالم)انتقال امام هادی -2

 (علیه السّالم) هادی دلیل عمده ی احضار امام ،سبط ابن جوزی بنا به قول مورخان و سیره نویسان

سامرا را کینه ی متوکل از امام علی ّسالم) از مدینه به  ّسالم)و آل علی  (علیه ال  می داند. (علیهم ال

سد: سیر: قال علماء "وی در این باره چنین می نوی سول اهلل  ال شخصه المتوکل من مدینه ر و انما ال

(  یعنی به اتفاق 359تا:بی ، )سیییبط ابن جوزی "الی بغداد الن المتوکل کان یبغض علیا و ذریته...

سان، سیره نوی شاخص آل محمد امام هادی  مورخین و  شخیص داد  ّسالم)متوکل وقتی ت  (علیه ال

صادر کرد ستور انتقال امام را  ست لذا د ضد علی .ا ّسالم )چون متوکل  او بوده  فرزندانو  (علیه ال

ست. سعودی و یع ا سبط ابن جوزی نیز همچون م شود  سعی در بیان همانطور که مالحظه می قوبی 

سامرا توسط  حقایق دارد. ّسالم به  سندگان نیز به جریان انتقال امام هادی علیه ال برخی دیگر از نوی

: 1380، و میرخواند 95/2ش: 1353، )خواند میر دستور متوکل، اشاره کرده اند. یحیی بن هرثمه به

219/3) 

بن محمد بن علی بن موسیییی را از  یعقوبی در ذیل کلمه ی ایام جعفر المتوکل می نویسییید: علی

ضار کردند، سیدند، مدینه اح سحاق بن ابراهیم الطاهری زمانی که به حوالی بغداد ر -والی بغداد-ا

شاهده کرد. سی را م شور از علی بن محمد بن مو ستقبال پر  شوق الناس الیه و اجتماعهم » ا فرای 

الم )نکه سییفر امام هادیمالحظه می شییود با ای (484/2ق:  1379 )یعقوبی،« لرویته... و  (علیه السییّ

شود که امام ست مشخص می  شان بدون اطالع قبلی بوده ا ّسالم هادی ) همچنین ورود ای  (علیه ال

 حتی در میان غیر شیعیان از جایگاه واالیی برخوردار بوده اند.

 به مجلس متوکل در منابع اهل سنت (علیه السّالم )احضار امام هادی-3

مسعودی از تاریخ نویسانی است که از تعصبات مذهبی دوری گزیده و شرح مفصلی از سیره      

الم ) ی امام هادی وقتی درباره ی ابوالحسیین علی بن » وی مینویسیید: کند. را بیان می (علیه السییّ



 شهادت تا امامت از سنّت اهل تاریخی معتبر منابع در( الساّلم علیه) هادی امام

 

85 

 

سالح و نامه ها و چیزهای دیگر از  سعایت کرده و گفته بودند که در منزل  او  محمد پیش متوکل 

متوکل گروهی از ترکان و دیگران را فرسییتاد که شییبانه و ناگهانی بر منزل او  شیییعه ی او هسییت،

اطاق فرشیییی جز ریگ  هجوم بردند و او را در اطاقی دربسیییته یافتند که پیراهنی موئین داشیییت.

 نداشتد و او پوششی پشمین بسر داشت و رو سوی خدا داشت و آیه هایی از قرآن درباره ی وعد

شبانه پیش متوکل بردند. میخواند. وعید و سید، وی را به همان حال گرفتند و   وقتی پیش متوکل ر

شت ست  دا شراب بود و جامی به د شیدن  شغول نو قتی ابوالحسن را بدید احترام کرد و . ووی م

 پهلوی خود بنشییانید که در منزل او از آن جمله که گفته بودند چیزی نبود که دسییتاویز تواند بود.

ای امیر مومنان هرگز شراب بخون و  خواست جامی را که بدست داشت به او بدهد؛ گفت: متوکل

او نیز دسییت بداشییت و گفت شییعری برای من  مرا از آن معاف بدار. گوشییت من نیامیخته اسییت،

 بخوان و او شعری بدین مضمون خواند:

 باتوا علی قلل االجبال تحرسهم           غلع الرجال فما اغنتهم القلل

. 

. 

. 

 قد طال ما اکلوا دهرا و ما لبسوا        فاصبحوا بعد طول االکل قد اکلوا

اما قله ها کاری برای آنها  بر قله ی کوهها بسیییر میبردند و مردان نیرومند حراسیییت آنها می کرد.

 نساخت.

شان دادند و چه فرود آمدن شدند و در حفره ها جای  از پس عزت از پناهگاههای خود برون آورده 

 بدی بود.

 یکی بر آنها بانگ زد که تختها و تاجها و زیورها کجا رفت از پس آنکه در گور شدند،

 چه شد چهره هایی که به نعمت خود کرده بود و پرده ها جلوی آن آویخته می شد،

 و قبر به سخن آمد و گفت کرمها بر این چهره ها کشاکش می کنند

 پس خوردگی طوالنی خورده شدندروزگاری دراز بخوردند و بپوشیدند و از 
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شدند و برفتند، سان خویش دور  ساختند تا در آنجا محفوظ مانند و از خانه ها و ک  مدتها خانه ها 

شان خالی ماند و  شتند و برفتند منزل های شمنان گذا مدتها مال اندوختند و ذخیره کردند و برای د

 .ساکنانش بگور سفر کردند

او بیمناک شیدند و پنداشیتند متوکل درباره ی او دسیتور بدی گوید همه ی حاضیران از وضیع    

همه ی حاضران  اما متوکل چندان بگریست که ریشش از اش  دیدگانش خیس شد، خواهد داد،

بله  گفت: ای ابوالحسن قرض داری؟ آنگاه بگفت تا شراب را برداشتند و بدو گفت: نیز بگریستند.

 «به او دادند و هماندم او را با احترام به منزلش باز گردانیدند.بگفت تا این مبلغ را  چهار هزار دینار.

 (502/2ق :1403، )مسعودی

یان نموده اند.    و  272/3بی تا: )ابن خلکان، برخی دیگر از منابع اهل سییینت نیز این واقعه را ب

سبط ابن جوزی، 160/2ق: 1390، یافعی کثیر  ابن (128/1بی تا:  و ابن عماد حنبلی، 362بی تا:  و 

یه در ذکر حوادث سیییال  ها یه و الن بدا تاب ال یل عنوان  254نیز در ک ما  "هجری قمری در ذ و ا

آنچه که در این کتاب آمده و در دیگر منابع به  این جریان را بیان میکند. "ابوالحسییین علی الهادی

، )ابن کثیر .در پایان جلسه است)علیه السالم( حاللیت طلبیدن متوکل از امام  آن اشاره نشده است،

 (15/11م :1966

 در شهر سامرّا در منابع اهل سنت (علیه السالم )شهادت امام هادی-4

و تاریخ وفات  )علیه السیییالم( ر امامیعقوبی در ذیل وقایع دوران معتز بعد از ذکر نسیییع مطهّ    

شان، سم  بعد از خواندن نماز شدت ناراحتی مردم از فقدان امام را چنین گزارش می کند: ای بر ج

سالم(مطهر امام شده بودند و آن قدر  جمعیت، ،)علیه ال شییع آمده و دور جنازه جمع  آنقدر برای ت

و در  ندبرگرداند )علیه السیییالم(ضیییجه و ناله و گریه و زاری می کردند که جنازه را به منزل امام

فدفن  ش الی داره،فرد النع هم و ضییجتهم،ؤفلما کثر الناس و اجتمعوا کثر بکا» همانجا دفن کردند.

 (539/2: 1379، )یعقوبی «فیها

اعتقادی ندارد و این مطلع را می توان از  (علیه السّالم)به نظر می رسد یعقوبی به شهادت امام     

یافت که وی بر خالف مسییعودی نویسیینده ی «توفی علی بن محمد بن علی بن موسییی»جمله ی

 .نمی کنده السالم( )علیمروج الذهع حتی اشاره ای به مسمویت امام 
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سمویت امام    ست که احتمال م سندگانی ا سعودی از نوی ّسالم) م را بیان نموده و چنین  (علیه ال

 (172/4ق: 1403، )ر.ک مسعودی «علیه السّالم و قیل انه مات مسموما، » مینویسد:

و سمع  » می نویسد: (علیه الّسالم) نویسنده ی مروج الذهع درباره ی هنگام درگذشت امام هادی

 (170/4ق:1403، )ر.ک مسعودی «ماذا لقینا فی یوم االثنین قدیما و حدیثا؟ فی جنازته جاریه تقول:

 همانجا( )همان، در خانه اش اشاره می کند. )علیه السالم(وی همچنین به دفن کردن امام

و  »ی  نیست و با جمله)علیه السالم(  سبط ابن جوزی همچون مسعودی قائل به مرگ طبیعی امام

بی ، )سییبط ابن جوزی را مطرح می نماید. (علیه السییالم) مسییمومیت امام«یقال انه مات مسییموما 

 (362تا:

هجری قمری در شهر غزه  784نورالدین علی بن محمد بن احمد عبداهلل بن صباغ مالکی در سال 

مذهع  او از شییاگردان سییخاوی بود و از بزرگ ترین علمای متولد شیید و در مکه دانش آموخت.

ست. صول المهمه فی معرفه االئمه از مهمترین کتاب های او شد. الف صول المهم مالکی  ه کتاب الف

فی معرفه االئمه که به زبان عربی است همان طور که از عنوان آن پیداست با موضوع شناخت ائمه 

ختصاص دارد ا (علیه السالم)فصل دهم این کتاب به امام هادی  می باشد. (علیهم الّسالم)ی اطهار 

آغاز می شود. نویسنده علی رغم اینکه  "فی ذکر ابی الحسن علی المعروف بالعسکری"و با عنوان 

شاد، شیّع همچون االر ست ولی از منابع ت  المناقع، بحاراالنوار، الکافی، اعالم الوری، سنی مالکی ا

استفاده از منابع تشیّع  لذا با رجال شیخ طوسی و...استفاده نموده است. منتهی اآلمال، کشف الغمه،

نمی توان دیدگاه اهل سنت را درباره ی امام دانست زیرا بسیاری از مطالع را از منابع شیعه آورده 

ست کتاب ا ست. گفتنی ا شم هجری به بعد لا ش صول المهمه مانند دیگر کتاب هایی که از قرن  ف

ستناد ندارد؛ از روایت فرد قابل اطمینانی روایت زیرا نه منبع مکتوبی دارد و نه  نوشته شده ارزش ا

 زیرا در این قرن، این کتاب در قرن نهم هجری تالیف شده و از این نظر نیز مهم است؛ شده است.

بسیار اندک بوده و از طرفی این کتاب توسط  (علیهم السّالم)نگارش کتاب درباره ی ائمه ی اطهار 

 ی  نویسنده ی اهل سنت در مکه نوشته شده است.

شهادت امامابن  سالم(صباغ در باب  سد: )علیه ال شهد فی آخر ملکه ابو الحسن النه »  می نوی ست ا

آنچنانکه مالحظه می شود ابن صباغ  (283ق:  1422 )ابن صباغ، « واهلل اعلم یقال انه مات مسموما،

وری را بیان می کند ولی این مطلع را به کتاب اعالم ال )علیه السالم( شهادت و مسموم شدن امام
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را به ابن صییباغ  )علیه السییالم( لذا نمی توان اعتقاد به شییهادت امام شیییخ طوسییی ارجاع می دهد.

 نسبت داد.

در تاریخ گزیده فصیییلی را می گشیییاید تحت  در قرن هشیییتم هجری حمداهلل مسیییتوفی قزوینی،

الخلق  در ذکر تمامی ائمّه ی معصومین رضوان اهلل تعالی علیهم اجمعین که حجه الحق علی"عنوان

به طور  (علیه السییالم)در بیان احوال امام هادی وی  (206: 1362)ر.ک مسییتوفی قزوینی، "بودند.

بفرمان معتز  " نویسنده ی کتاب تاریخ گزیده از قول شیعیان چنین مینویسد: خالصه نگاشته است.

: 1362قزوینی،)مستوفی  " او را مشهد در سامره است. ]امام هادی علیه السالم[ مسموم شد.، خلیفه

206) 

در این سال علی بن محمد بن » طبری در ذیل حوادث سال دویست و پنجاه و چهار مینویسد:     

همان طور که  (6272/14: ش 1375، )طبری« ]علیه السییالم[ درگذشییت، علی بن موسییی الرضییا

بی از را نقل میکند و هیچگونه مطل )علیه السییالم( مالحظه شیید طبری فقط تاریخ درگذشییت امام

مطالبی را که موافق  به نظر می رسد طبری در مواردی، را بیان نمی کند. )علیه السالم( سیره ی امام

ست. عقیده ی کالمی او نبوده ست و  ،اغلع حذف کرده ا شعری ا چرا که طبری از نظر کالمی نه ا

سیار هوادار خلفای اربعه و  نه معتزلی، ست.بلکه متمایل به جریان اهل حدیث و ب وی در  معاویه ا

صومین  شم و اهل بیت و ائمه ی مع ّسالم)تاریخ خود کمتر به حوادث مربوط به بنی ها  (علیهم ال

ست. ابن حجر، یافعی و ابن عبدالواحد نیز شاره کرده ا ستند که ا سندگانی ه فقط وفات امام  از نوی

الم)هادی  و ابن  160/2ق: 1390فعی، و یا 207 ق،1385 ، )ابن حجر را بیان نموده اند. (علیه السییّ

 (149ق: 1424، عبدالواحد الموصلی

زرکلی که کتاب االعالم را به روش فرهنگنامه ای نگاشته است در جلد پنجم آن ذیل کلمه ی علی 

سی به نقل از کتابهای وفیات االعیان، شرح  بن محمد بن مو سنه و کتاب نزهه الجلیس به  منهاج ال

المع)مختصییری درباره ی امام هادی  پرداخته اسییت. زرکلی از نویسییندگانی اسییت که  (لیه السییّ

سمومیت امام همچون ابن خلکان، شاره ای به م سالم(یعقوبی و خطیع بغدادی هیچ ا نمی  )علیه ال

 (140/5ق:1389، )زرکلی «و توفی بسامراء و دفن فی بیته. » کند و می نویسد:

شهادت      ست که  سنی مذهبی ا ّسالم)امام هادی  ابن روزبهان از مورخان  گزارش کرده  (علیه ال

ست.  سد:ا سرّ من رأی؛ » وی مینوی شهید بکید االعداء المقبور ب ست به کید  ال شهید ا آن حضرت 
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ش 1372)ابن روزبهان خنجی اصفهانی، «دشمنان و این اشارتست بدانکه آن حضرت را زهر دادند.

شده در کتاب ابن روزبهان، عالوه248: سی انجام  صوم  ( طبق برر شتمال آن بر اخبار امامان مع بر ا

مرحله ای از تفکر مذهبی در ایران را می توان یافت که نشییان میدهد در بخش  ،(علیهم السییالم)

سیعی از عالمان و به تبع آنها، صومین  و ّسالم)توده های مردم به ائمه مع عالقمند بوده و  (علیهم ال

روزبهان نیز که خود متاثر از آن است نتوانسته عشق ابن  زمینه را برای رشد تشیع فراهم کرده اند.

سراغ داریم اینچنین ادیبانه به مدح ائمه  و ارادت خود را پنهان نماید که در کمتر سنتی  مورخ اهل 

صومین  سالم)ی مع شهادت امام هادی و بپردازد. (علیهم ال سالم)ی درباره ی روز  چنین  (علیه ال

سد: صباح آن روز که آن حضرت وفات فرمود» می نوی سرّ من رأی افتاد که گویا  و  ضطرابی در  ،ا

 همانجا( )همان، «صبح قیامت است.

شهادت امام هادی      ّسالم)خواند میر نیز درباره ی  سد: (علیه ال شیعه معتقدند که  » مینوی علمای 

سنت گوین معتز خلیفه، ضای اجل طبیعی اتفاق افتاد.آنجناب را زهر داد و اهل    «د که فوتش به مقت

 (95/2ق: 1353، )خواند میر

یاقوت حموی در کتاب معجم البلدان در ذیل کلمه ی سامراء زمانی که مدفونین در سامراء را       

سکری  نام می برد، سن ع سالم)به نام مبارک امام هادی و امام ح سد، (علیهماال از آنها با  که می ر

و ابنه الحسن  و بسامراء قبر االمام علی بن محمد بن علی بن موسی ابن جعفر»  د می کند.احترام یا

مالحظه می شییود نویسیینده ی کتاب  (178/3ق: 1399، )یاقوت حموی ...«بن علی العسییکریین 

علیه )معجم البلدان از کلمه ی امام اسییتفاده می کند که نشییان از احترام واالی وی برای امام هادی 

ّسال عسکر » ذیل کلمه ی دارد. نویسنده ی کتاب معجم البلدان در جای دیگری از کتاب خود، (مال

علی بن محمد بن علی بن موسی بن  منهم: و قد نسع الیه قوم من االجالء، "،می نویسد: «سامراء

رضیییی اهلل عنه یکنی ابا الحسییین  جعفر بن محمد بن علی بن الحسیییین بن علی بن ابی طالع،

 (123/4همان:)"الهادی...

 در منابع اهل سنت (علیه السالم)تاریخ شهادت امام هادی -5

ا در جمادی اآلخر )علیه السالم( رتاریخ شهادت امام  همه ی مورخان و نویسندگان اهل سنت،    

، و مسیییعودی 6272/14: 1375) طبری، سیییال دویسیییت و پنجاه و چهار هجری قمری میدانند.

، قزوینی و مسییتوفی 360بی تا:  و سییبط ابن جوزی، 273/3بی تا:  و ابن خلکان، 170/4ق: 1403
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، و ابن عبدالواحد الموصلی 219/3ش: 1380، و میرخواند 95/2ش:1353، و خواند میر 206: 1362

 ( 149ق: 1424

 در منابع اهل سنت (علیه السالم)جایگاه علمی و فقهی امام هادی -6

رگان اهل سیینت به آن اعتراف کنند، تسییلط علمی یکی از مسییائلی که باعث شیید مورخان و بز    

صحاح و محدثین بنام اهل  صاحبان  ست. با وجود اینکه بعضی از  سالم ا وفقهی امام هادی علیه ال

صر و هم دوره ی امام بودند، سنت، سفانه حدیثی از آن بزرگوار نقل نکرده اند. معا با این  ولی متا

وکل پدید آمد که منجر به ناکامی آنان شیید و همین وقایعی در جمع فقهای حاضییر در نزد مت حال،

را اثبات کرد و به نمایش  )علیه السیییالم(امر عظمت و مرجعیت تمام و کمال علمی وفقهی امام

فقهی امام هادی  به گونه ای که بزرگان اهل سنت را به اعتراف درباره ی عظمت علمی و گذاشت،

 وادار کرد.  (علیه السالم)

سحاق بن ابراهیم الطاهری  سالم(به یحیی بن هرثمه که مامور احضار امام-والی بغداد–ا از  )علیه ال

سامرا بود گفت: ضته علیه » مدینه به  سول اهلل و المتوکل من تعلم فان حر ان هذا الرجل قد ولده ر

صم  یوم القیامه... سول اهلل خ سبط ابن جوزی،«)قتله و کان ر ستی  ( یعنی:360بی تا:  ر.ک  به را

که این مرد فرزند پیغمبر خدا می باشییید و متوکل توجهی به احترام به او ندارد اگر او را کشیییت 

متوکل از یحیی پرسییید  وی در ادامه مینویسیید: پیغمبر در روز قیامت از تو بازخواسییت می کند.

ست؟ صراف از دنیا  چگونه در مدینه می زی سالمت نفس و تقوا و ان سیرت و  سن  و گفت جز ح

مراقبت بر مسییجد و نماز و روزه چیزی از او ندیدم و چون خانه را تفتیش و بازرسییی کردم جز 

 همانجا( )همان، متوکل مسرور شد و او را جایزه داد. قرآن مجید و کتع علم و دانش چیزی نیافتم.

 از امام گاهی مجبور به اسییتفتای بود، (علیه السییالم)با همه ی اجتنابی که در متوکل از امام هادی 

 اگر چه بسیییاری از مراجعات جنبه ی مبارزه طلبی، و کسییع فیض از او می شیید. )علیه السییالم(

ولی در نهایت او  ،داشت )علیه السالم( محکوم نمودن و ارائه ی تفوق خود بر امام سرکوب کردن،

 بود. )علیه السالم( تسلیم رای امام

)علیه  شیییان از جایگاه واالی علمی و فقهی امامسیییبط ابن جوزی واقعه ای را بیان میکند که ن    

یحیی بن هرثمه می گوید در این مدت متوکل سخت مریض شد و » نویسد: وی می دارد. السالم(

نذر کرد اگر بهبودی یافت صدقه ی بسیار دهد و چون سالم گردید فقهای سامرا را خواست و از 
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علمای سامرا نتوانستند مشکل او را حل  اشد.آنها پرسید چه مبلغ صدقه بدهم که نذر من ادا شده ب

علی بن محمد نیز  ناگزیر فرسیییتاد نزذ علی بن محمد و نذر خود را به علی بن محمد گفت. کنند.

سخ فرمود سه  پا شتاد و  صدقه بدهد.ه ستاد تا علت این  دینار  سوی امام فر شخصی را به  متوکل 

لقد نصرکم اهلل فی مواطن کثیره و یوم  » بنابر آیه ی قرآن :فرمود )علیه السالم(امام حکم را بپرسد،

یعنی خداوند شما مومنان را در جنگ های بسیاری یاری  (همان، همانجا ) استدالل کردم. «حنین...

ست که سه  کرد و منظور از مواطن کثیره این ا  )صلی اهلل علیه و آله(جنگ در زمان پیامبرهشتاد و 

اما خلیفه در انجام کار خیر هرچه بیشییتر بپردازد به نفع  حنین اسییت.بوده اسییت که آخرین آنها 

خطیع بغدادی نیز در  عالوه بر سییبط ابن جوزی، اوسییت و در دنیا و آخرت ماجور خواهد بود.

 (57/12بی تا:  )خطیع بغدادی، به نقل این موضوع پرداخته است. تاریخ بغداد

از آنها پرسییید سییر آدم را چگونه حلق  ع کرد.روزی متوکل فقها را جم نویسیید: مسییعودی می    

وارد مجلس شیید و ، آنگاه فرسییتاد خدمت علی بن محمد ،همه متحیر ماندند ]تراشیییدند[ کردند؟

حدثنی ابی عن جدی عن ابیه عن جده عن ابیه قال  " علی بن محمد گفت: متوکل سوال را پرسید.

شت آورد  "هان اهلل امر جبرئیل ان ینزل بیاقوته من یواقیت الجن یعنی جبرئیل یاقوتی از یاقوتهای به

این مطلع در تذکره  ( 170/4ق: 1403)مسعودی،  و بر سر آدم می کشید و موهای سرش ریخت.

سبط ابن جوزی، بی تا  : الخواص صول المهم ( 360) صباغ،ه )و در کتاب الف (  263ق: 1422 ابن 

او وارث پدر در عرصییه ی  می گوید: (السییالمامام علیه )ابن حجر درباره ی علم  آمده اسییت. نیز

را عالم و فقیه و ) علیه السالم( خواند میر نیز امام  (206ق:  1385، )ابن حجر علم و سخاوت بود.

 (95/2ق: 1،1353)خواند میر امین و طیع می داند.

 در منابع اهل سنت (علیه السالم)معنویت و زهد و تقوای امام هادی -7

در  (علیه السییالم)هرچند که جایگاه معنوی امام هادی  ی برداشییت می شییود،از گزارشییات یعقوب 

حدیثی اهل سنت به صورت مستقل مطرح نشده و متاسفانه گروهی با بی اعتنایی به -کتع تاریخی

.با  زندگانی فرزند رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله سعی در کمرنگ جلوه دادن آن حضرت داشته اند

                                                           
هم آغاز می شود که ابتدای جلد دوم کتاب حبیع السیر با عنوان مناقع و مفاخر ائمه ی اثنی عشر سالم اهلل علی -1

(95/2ش: 1353امام هادی علیه السالم یکی از ایشان می باشد.)ر.ک خواند میر،  
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شواهد،با توجه ب این وصف، )  میتوان دریافت که میزان نفوذ و جایگاه امام هادی ه برخی قرائن و 

گسترده و غیرقابل وصف بوده است که جلوه ی آن  در میان مردم تا چه اندازه عمیق، علیه السالم(

البته یعقوبی از نویسندگان با انصاف اهل سنت است  بغداد و سامرا است. در سه منطقه ی مدینه،

 سیاسی و نفوذ معنوی فوق العاده ی امام-گزارشات وی می توان به جایگاه ویژه ی اجتماعیکه از 

سالم( سالی والی مدینه به متوکل به جایگاه  در میان مردم پی برد. )علیه ال وی با بیان متن نامه ی ار

سالم)واالی امام هادی  شاره میکند. (علیه ال شمی» ا  قد کتع، و کان عبداهلل بن محمد بن داود الها

لذا میتوان یکی  (484/2ق:  1379)یعقوبی، «یذکر ان قوما یقولون انه االمام فشییخص عن المدینه...

ضار امام سالم( از دالئل اح شان در میان  )علیه ال سامرا را جلوگیری از نفوذ معنوی روزافزون ای به 

 مردم دانست.

 اما چون مسییتحق، فت نکردند،ائمه ی معصییوم اگر چه خال »نویسیید: مسییتوفی قزوینی می       

شان بودند، شان، ای سبیل ایجاز ایراد می رود. تبرّک را از احوال ای ستوفی قزوینی «شمه ای بر  ، )م

 (201: ش1362

ست.     شوران قرن نهم و دهم هجری ا ضل اهلل بن روزبهان خنجی از عالمان و دان وی  خواجه ف

ساتیدی همچ شیراز تولد یافته و از محضر ا سنده ی کتابدر خنج  سخاوی نوی ضوء « ون محمد  ال

ابن روزبهان را  وی کتابی با نام عالم آرای امینی در زمینه ی تاریخ دارد. بهره برده اسییت.» الالمع 

سیده اند. شیع ر شیعی تا مرز ت شات قوی  سنیانی قرار داد که با گرای اما حوادث  میتوان در ردیف 

سم صفویان او را به  ضعی که در این کتاب مربوط به روی کارآمدن  سوق داده و از مو صع  ت تع

 (29 :ش،1372 )ر.ک ابن روزبهان خنجی اصفهانی، اتخاذ کرده او را دور ساخت.

شف الغم » در آثار ابن روزبهان از کتابی با عنوان      « هاالئم هفی معرف هتلخیص و تحقیق کتاب ک

ست. شده ا سی اربلی ) یاد  شف الغمه تالیف علی بن عی شرح حال  ق(692مکتاب ک شد که  می با

صوم بر ست. چهارده مع ست و ماخذ مهمی برای ابن روزبهان بوده ا شیعی ا سنی و   پایه ی منابع 

عالقه ی وی به کتاب کشف الغمه اینگونه بدست می آید که در موارد متعددی بدان ارجاع داده و 

سالم(وی دوازده امام ازآن یاد می کند. سنیان صوفی دیگر به عنوان  )علیهم ال سیاری از  را همانند ب

از نظر او که گرایشیییات  اما خالفت را نمی پذیرد. عالم و وارث علم و مکمل نبوت می پذیرد،

 ( 31: همان]علیهم السّالم[ نیست. ) اساسا طلع ریاست وحکومت در شأن ائمه صوفیانه داشته،
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 (علیه السیییالم)در فصیییلی که به امام هادی  نویسییینده ی کتاب وسییییله الخادم الی المخدوم    

ست. ست با بیانی زیبا و ادبی به توصیف آن حضرت پرداخته ا صاص داده ا سد: اخت  » وی می نوی

آن حضییرت گواه اسییت بر کمال فضییل و بزرگی او و  الشییاهد بکمال فضییله االحباب و االعادی،

ه دوست و دشمن بر آن گواهی چنان ممتاز بوده ک یعنی آن حضرت در کمال، دوستان و دشمنان؛

و اما دشییمنان، خود بواسییطه ی آنکه کمال فضییل آن  اما دوسییتان خود ظاهر اسییت؛ می داده اند.

شهادت بوده اند و هیچ کس را از آن به  شمنان هم در مقام اقرار و  ضرت چنان ظاهر بوده که د ح

شمن بدان ست که د ضل آن ا ستنکافی و امتناعی نبوده و کمال ف بلکه بر  معترف گردد، هیچ وجه ا

همانگونه که مالحظه شیید بیان ابن روزبهان به گونه ای اسییت که   (246: همان) «آن گواهی دهد.

شف الغمه ی اربلی و  سا عالقه ی وی به کتاب ک سنی می توان یافت چه ب کمتر در بین مورخان 

قائل  (علیهم الّسالم) ارادت او به خاندان اهل بیت باعث شده است که او چنین احترامی برای ائمه

 شود.

سنی،     صوفیان  شیعی در عقاید  ضور عقاید  ست. اوج ح شبهه او  در محی الدین بن عربی ا بی 

اندیشییه ی والیت در میان  متاثر از جریانات دیگری بوده اما مهم ترین امری که او را جذب کرده،

ست. شیرین  شیعه بوده ا صفی  ست،وی در مناقع خود که برای هر امامی و منقبت امام  آورده ا

باب  و علی الداعی الی الحق امین اهلل علی الخلق لسییان الصییدق،» هادی را چنین نگاشییته اسییت:

السلم اصل المعارف و عین منبت العلم منجی ارباب المعادات منقذ اصحاب الضالالت و البدعات 

ح خزائن الوجوب حافظ الثقلین مفتا هالکونین و محج هعین االبداع انموذج اصیییول االختراع مهج

 «مکامن الغیوب طیار جو االزل و االبد علی بن محمد علیه صلوات اهلل المل  االحد.

تحیات عالیه و تسییلیمات زاکیه بر امام ثابت مطلق وامین الهی بر تمامی خلق دعوت کننده  ترجمه:

عارف و اصل م لسان صدق و وسیله ی استخالص و باب سلم و اخالص، ی مردم بر اطاعت حق،

نفس ابداع و نمونه ی  نجات دهنده ی ارباب معادات و رهاننده ی اصییحاب ضییاللت، منبت علم،

مفتاح خزائن وجوب و حافظ  قیقت و روح کونین محجه و طریق واضییح ثقلین،ح اصییل اختراع،

صلوات اهلل علیه. مکنونات عیوب، ضای ازل و طیار جو ابد علی بن محمد  سوی )ر.ک  سیاح ف مو

 (154ش: 1383خلخالی، 
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هجری  652محمد بن طلحه بن محمد بن الحسن القرشی العدوی النعیبی الشافعی متوفای          

شده  شته  سول بوده که به زبان عربی نو سئول فی مناقع آل الر سنده ی کتاب مطالع ال قمری، نوی

ست شر پرداخته ا ست. وی در این کتاب به بیان منقبت ائمه ی اثنی ع . در باب دهم به امام هادی ا

به گفته ی  آغاز می شود.« فی ابی الحسن، علی بن محمد»)علیه السالم( پرداخته است که با عنوان 

سنده ی  سول» نوی سئول فی مناقع آل الر شق بوده  -«مطالع ال شافعی و مفتی دم  -پیرو مذهع 

در خود گرد آورده و همه ی بی نظیر ترین خصیییال و افعال جمیله را  (علیه السیییالم)امام هادی »

  (308ق:  1419، شافعی نعیمی)ر.ک  «فضایل و کماالت را در خود جمع کرده است.

سد:ابن طلحه      سکری از دودمان خاندانی  "شافعی مینوی ابوالحسن علی بن محمد معروف به ع

شد. ست که احکام حالل و حرام در خانه ی آنها نازل  جز به آنچه باید گواهی داد که معرفی او  ا

خودشان گفته اند میسر نیست و ذات مقدس او به اوصافی موصوف است که جز در این خاندان 

شود. شرافت و دانش و  یافت نمی  شجره ی طیبه ی علم و  شاخه ی  او میوه ی درخت نبوت و 

سد: )همان،"معرفت بود. صم گفته بود اگر  همانجا(  وی همچنین می نوی ش  خاص معت یزداد پز

شد،بنا با چنین فردی علی بن محمد بن  شد آفریده ای را نام ببرم که او را از جهان غیع آگاهی با

 (88: )همان علی بن موسی الرضا است.

از نواحی شام متولد شد و با برادرش در  در قریه بصری، ابن کثیر تاریخ نگار و فقیه شامی،        

نمود. البدایه و النهایه که در چهارده هجری قمری به دمشییق رفت و در همانجا وفات  706سییال 

سال  شد به حوادث تاریخی تا  ست. 767جلد میبا وی از  هجری قمری به روش ابن اثیر پرداخته ا

 (320/1: ق1389 )زرکلی، یاران نزدی  ابن تیمیه بوده است.

سال          به « و اما ابوالحسن علی الهادی» هجری قمری با عنوان  254ابن کثیر در ذکر حوادث 

ابن محمد الجواد  "نویسد: وی می می پردازد. (علیه السالم)شرح مختصری از سیره ی امام هادی 

بن علی الرضیییا بن موسیییی الکاظم بن جعفر الصیییادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن 

و هو والد الحسن بن علی العسکری  االثنی عشریه، هالشهید بن علی بن ابیطالع احد االئم الحسین

م:  1966، )ابن کثیر "المنتظر عند الفرقه الضیییاله الجاهله الکاذبه الخاطئه و قد کان عابداً زاهداً

ست لذا به نظر م15/11 سد افکار (  با عنایت به اینکه ابن کثیر از یاران نزدی  ابن تیمیه بوده ا ی ر

شته و به راحتی شیعیان را متهم به گمراهی و نادانی و جهل و دروغگویی  ابن تیمیه در وی اثر گذا
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ست. سیار تند و نکوهش گرانه ا شیعیان ب سبت به  سخنان وی ن لذا حتی می توان ابن  می کند و 

نیز از یزید بن معاویه  دانست چرا که در بیان وقایع عاشورا (علیهم الّسالم)کثیر را از مخالفین ائمه 

 دفاع می کند.

سنت امام هادی        سندگان اهل  سالم)نوی سالم (علیه ال )ر.ک  را امامی فقیه و متعبد به احکام ا

تا :  یافعی ، 128/2ابن عماد حنبلی، بی  هل ذکر معرفی می 160ق: 1390و  بد و ا ( و همچنین عا

 (15/11م :1966، )ابن کثیر کنند.

سیر حمیده و  " چنین می نویسد: )علیه السالم( کتاب حبیع السیر در منقبت امامنویسنده ی      

شیم پسندیده و اطوار و مکارم آثار آن  امام عالیمقدار بسیار است و شرف ذات و محامد صفات و 

سته میمانش منور محراب  صار انوار خج صغار و کبار زیاده از حد انح سمو مناقع  علو مراتع و 

ثار محاسیین فضییایلش مرتع اسییباب سییعادت اختصییاص وجود فایض الوجودش عبادت بود و آ

ضیلت مبین نظم امام علی نام  ستکمال فنون ف ضمیر فیض پذیرش با شتغال  سریر امامت معین و ا ب

ضل و ادب، شت ف صطفی زنده  هادی لقع که ظاهر ازو گ سنت م ازو نور ایمان فروزنده بود باو 

بجز مکرمت کام او سییپهر شییرف را رخش آفتاب دلش واقف  فرو مرده بدعت بایام او نبودی بود.

 (95/2: ش1353،)خواند میر "سرّ ام الکتاب بتاج امامت سرش سرفراز فتاده بپایش مل  از نیاز

ستایش امام هادی الصاحع       شأن و  صول المهمه در  ّسالم)ف سد: (علیه ال هیچ مدح و » می نوی

نفس او پاک و اخالق و رفتار او معتدل  و منتهی می شود.جز آنکه اصل آن به ا منقبتی ذکر نمشود،

را از پرهیزگاران  )علیه السییالم( زرکلی در کتاب اعالم خود امام (264ق: 1422، )ابن صییباغ «بود.

شمارد. سته ی روزگار می  شای سیر عدم  (140/5ق: 1389)زرکلی، صالح و  سنده ی حبیع ال نوی

او در عبادت با کمال » می داند. )علیه السالم( از زهد امامنگهداری و دلبستگی به مال را جلوه ای 

شوع بود. ضع و در عین خ ست، توا ش صیری می ن شمینه بر تن می کرد. بر روی ح کاله  لباس پ

 (95/2ش: 1353، )ر.ک خواند میر پشمینه ای بر سرش بود.

اوصاف و مناقع علی هادی بر گوشهای  » :نویسدمحمد بن طلحه در کتاب مطالع السئول می     

 شنوندگان چون آویزه ه آنها را از درجه ی نبوت و رسالت و بطون اصیل عرب به میراث برده 

  (309ق: 1419شافعی،النعیمی «)بود...
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 در منابع اهل سنت (علیه السّالم)سخنان و احادیث امام هادی -8

سییخن و  ،اسییفانه در کمتر منابعی از اهل سیینتبا عنایت به تحقیقاتی که انجام گرفته اسییت مت    

نقل شییده اسییت و شییاید بتوان گفت تنها در کتاب مناقع آل  (علیه السییالم)حدیثی از امام هادی 

ست میتوان احادیث امام شهور ا سالم( محمد که به النعیم المقیم م را هر چند اندک یافت  )علیه ال

 که در ذیل آورده شده است:

ه، و من الحلم أن تمس  نفس  و تکظم غیظ  مع القدر سأل فوق حقه حرم،من  » و من کالمه:"

 (149ق:1424)ابن عبدالواحد الموصلی،« هو تخالف هواک مع اإلراد

 همانجا( )همان، «و فی األخره باألعمال والناس فی الدنیا باألموال، »

 )همان، « خیر فیهو یخش اهلل بظهر الغیع فال و یرعو عند الشییییع، و من لم یسیییتح من العیع، »

 همانجا(

 همانجا( )همان، «و من مدح  بما لیس فی  فقد ذم  »

ضعه اهلل  و ال دین لمن الیعتع، و ال أجر لمن لم یرغع، وال تفکر فیما ذهع، » و من ترفع بعلمه و

صدیقه، بعلمه، صدقه قلّ  صائع و من قلّ  سه علی الم  )همان، «و من تمنّی طول العمر فلیوطّن نف

 (همانجا

 نتیجه گیری

شهادت امام هادی -1 سال  ّسالم)در میان کتاب های تاریخ عمومی، فقط طبری به  شاره  (علیه ال ا

ست. سیره ی امام هادی  کرده ا سعودی تقریبا بی طرفانه به حوادث و رخدادها و  ولی یعقوبی و م

علیه )این دو مورخ به تفصیل به ذکر بیان حوادث و سیره ی امام هادی  نگریسته اند. (علیه السّالم)

الم ند. (السیییّ با ادا کرده ا ند و در حد توان خود حق مطلع را تقری نابع نیز  پرداخته ا ما برخی م ا

 نداشته اند. (علیه السّالم)همچون تجارب االمم هیچ اشاره ای به سیره ی امام هادی 
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شده اند،برخی دیگر از منابع که د-2 شته  سیان نو صر عبا صفا  ر ع ضه ال سیر و رو مانند حبیع ال

سیره ی امام هادی  ست مطالع اندکی از  شته ا سی و خفقانی که وجود دا سیا سائل  علیه )بدلیل م

 را بیان کرده اند. (السّالم

ابن صباغ و قندوزی از آزادی بیانی که در اوخر خالفت  نویسندگانی همچون سبط ابن جوزی،-3

س صی عبا صا شتن کتابهای اخت شد ه بود، بهره بردند و حتی به نو سقوط آن ایجاد  ی و یا پس از 

 پرداختند. (علیهم السّالم)ویژه ی ائمه ی اطهار 

سیره ی امام هادی -3 صاص چندان زیادی به  ّسالم)منابع دست اول تاریخی اخت ندادند و  (علیه ال

 ه شده است.بیشتر به ایشان در سایه ی حاکمان و خلفا پرداخت

  منابع

 شرکه الطباعه ،قاهره ق، الصواعق المحرقه، 1385م/1965 احمد، ابن حجر الهیتمی المکی، -1

 المتحده

وفیات االعیان و انباء  البی العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر، بی تا، ابن خلکان، -2

 المجلد الثالثدارصادر،  حققه الدکتور احسان عباس، بیروت، ابناء الزمان،

الخادم الی المخدوم در شرح صلوات  هوسیل ش، 1372،، فضل اهللابن روزبهان خنجی اصفهانی -3

 کتابخانه ی عمومی آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی بکوشش رسول جعفریان، قم، چهارده معصوم،

السید ق، مناقع آل محمد)ص(، تحقیق 1424ابن عبدالواحد الموصلی، شرف الدین محمد عمر، -4

 علی عاشور، بیروت، مؤسسه االعلمی، الطبعه االولی

دارالکتع العلمیه، الجزء  شذرات الذهع، بیروت، ابن عماد الحنبلی، ابی الفالح عبدالحی، بی تا،-5

 االول

التحقیق  الفصول المهمه فی معرفه االئمه،، ق 1422إبن صباغ، علی بن محمد بن المالکی المکی، -6

 دارالحدیث للطباعه و النشر، الطبعه االولی، المجلدالثانی سامی الغریری، قم،
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البدایه و النهایه، بیروت، مکتبه  م،1966عماد الدین اسماعیل بن عمر، حافظ ابوالفداء ابن کثیر، -7

 المعارف، الجزء الحادی عشر، الطبعه االولی

دار  یعقوبی، بیروت،تاریخ  م،1960ق/ 1379ابن واضح یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب بن جعفر ،-8

 للطباعه و النشر، المجلد الثانی صادر

ش، تاریخ تشیع در ایران از آغار تا قرن دهم هجری، قم، انتشارات  1375جعفریان، رسول، -9

 انصاریان

دارالکتع العلمیه، ، بیروت تاریخ بغداد، تا،، بی یلخطیع البغدادی، ابی بکر احمد بن ع -10

 الجزءالثانی عشر

انتشارات ، تهران حبیع السیر، ش،1353غیاث الدین بن همام الدین الحسینی، میر، خواند-11

 مجلد دو کتابفروشی خیام،

 جلد سوم تهران، زیرنظر کاظم موسوی بجنوردی، ش، 1369، دایره المعارف بزرگ اسالمی-12

 الطبعه الثالثه الجزءالخامس، بیروت، االعالم، م،1969ق/1389، خیرالدین ،زرکلی-13

مکتبه  ،تذکره الخواص، طهران بی تا، یوسف بن فرغلی بن عبداهلل البغدادی،، سبط ابن جوزی-14

 نینوی الحدیثه

ش، تاریخ الرسل والملوک، ترجمه ابوالقاسم پاینده، انتشارات 1375طبری، محمد بن جریر، -15

 اساطیر، تهران

باهتمام  تاریخ گزیده، ش،1362، حمداهلل بن ابی بکر بن احمد بن نصر مستوفی قزوینی،-16

 انتشارات امیر کبیر ،تهران، عبدالحسن نوائی

بتحقیق محمد ، مروج الذهع م،1984ق/1403ابی الحسن علی بن الحسین بن علی ، مسعودی،-17

 الجزءالرابع دارالمعرفه، بیروت، ،محیی الدین عبدالحمید

 جلد سوم انتشارات اساطیر،تهران،  تصحیح جمشید کیان فر، الصفا، هروض ش،1380میرخواند،-18
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مطالع السئول فی مناقع آل ، ق1419بن محمد بن الحسن، همحمد بن طلح ی الشافعی،منعی-19

 االولی هالطبع البالغ،ه موسس ،بیروت، الرسول

تصحیح مهدی  ،یکتاب شرح مناقع محی الدین عرب ش، 1383موسوی خلخالی، سید صالح،-20

 مطبوعات دینی قم، افتخار،

بیروت، داراحیاءالتراث ، معجم البلدان م،1979ق/1399، شهاب الدین ابی عبداهلل حموی، یاقوت-21

 العربی، الجزءالثالث

 بیروت، ،مرآه الجنان ق،1390م/1970بن علی، ابو محمد عبداهلل بن اسعد یافعی الیمنی المکی،-22

 یالجزءالثان االعلمی للمطبوعات،ه موسس

ش، تاریخ یعقوبی، ترجمه: محمد ابراهیم آیتی، انتشارات 1379قوب، یعقوبی، احمد بن ابی یع-23

 علمی و فرهنگی، تهران

 

 

 


