کتابنامه امام هادی

7
سید مجید آب لشکری

چکيده

دهمین اختر تابناک آســمان امامت و والیت ،علیبنمحمد7که لقبش هادی و نقی و
کنیهاش ابوالحسن بود در سال  212هجری در نزدیکی مدینه زاده شد .او در هشتسالگی
به امامت رســید و در ســوم رجب سال  254هجری به دســتور معتز عباسی با زهر به
شهادت رسید .او فرزند امام محمد تقی 7و پدر امام حسن عسکری 7بود .امام هادی
 7به پاکی زندگی و بندگی خدا شــهره بود و بیشــتر ساعتهای شبانهروز را به نماز و
عبادت پروردگار میگذراند.
دوران امامت این امام بزرگوار ،یکی از حساسترین دورههای تاریخ اسالم بود و شش
خلیفه ســتمگر و مســتبد عباســی در این دوران حکومت کردند .آنان امام هادی 7را
بهشدت زیر نظر داشتند و از تماس شیعیان با حضرت جلوگیری میکردند.
این دوران پرفرازونشیب ،از دیرباز توجه بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران مسلمان
را به خود جلب کرده؛ بهطوریکه آثار فراوانی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است.
اما آثاری که تنها به زندگی ،شخصیت ،سیره اخالقی و سخنان امام هادی 7پرداختهاند،
شــمار کمتری را به خود اختصاص دادهاند که در این نوشــتار ،برخــی از آنها در قالب
چهارده کتاب عربی و بیست کتاب فارسی تقدیم پژوهشگران میشود.
واژگان کليدی :امام هادی ،7کتابنامه ،کتاب فارسی ،کتاب عربی.
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الف .کتابهای عربی

 .1االمام الهادی قدوة و أســوه ،سید محمدتقی المدرســی ،مکتب العالمة المدرسی ،تهران،
1420ق 71 ،صفحه.

 .2حيــاة االمام الهادی ،7محمدجواد الطبســی ،انتشــارات فیض کاشــانی ،قــم1426 ،ق،
511صفحه.

 .3موسوعة االمام الهادی 4 ،7جلد ،ابوالفضل طباطبائی اشکذری ،مهدی اسماعیلی ،مؤسسه
ولی عصر ،:قم1424 ،ق 2109 ،صفحه.

 .4فــی رحاب االمامین الجواد والهادی ،8فوزی آلســیف ،دارالمحجة البیضاء ،عربســتان
سعودی2005 ،م.

 .5فی رحاب رسول اهلل 9واهلبيته 13 :ـ  ،16هاشم موسوی ،المشرق للثقافة والنشر ،تهران،
1380ش 66 ،صفحه.

 .6سيرة االمام العاشر علی الهادی ،7عبدالرزاق شاکر البدر،دیوان ،بغداد.

 .7ســيرة االئمة علی الهادی ،7االمام العسکری ،7المهدی المنتظر( 7سلسلة حياة الرسول
واهل بیته ،):محمدرضا عباس و محمد الدباغ ،دارالمحجة البیضاء ،بیروت2004،م.

 .8االمام الهادی ،7لجنة التألیف مؤسس ة البالغ ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،تهران 103 ،صفحه.

 .9مسند االمام أبیالحسن علی بن مح ّمد ،عزیزاهلل عطاردی ،کنگره جهانی حضرت رضا،7
مشهد1414 ،ق 400 ،صفحه.
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 .10منهــاج التحرک عند االمــام الهادی ،7نجف علــی مهاجر ،وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی ،تهران 183 ،صفحه.

 .11لمحــات من حياة االمام الهادی ،7محمدرضا ســیبویه ،آســتان قدس رضوی ،مشــهد،
1413ق 134 ،صفحه.

 .12اعالم الهداية ،ج ،12االمام علی بنمحمد الهادی ،7گروه نویسندگان ،المجمع العالمی
الهل البیت ،7قم1422 ،ق 244 ،صفحه.

 .13موســوعة المصطفی والعترة ،ج ،14علی بنالهادی ،7حسین الشاکری ،نشر الهادی ،قم،
1418ق.

 .14النور الهادی إلی االصحاب االمام الهادی ،7عبدالحســین الشبســتری ،المکتبة التاریخیه
المختصه ،قم1421 ،ق 360 ،صفحه.

ب .کتابهای فارسی

 .1امام هادی 7قهرمان شکســتناپذیر عصر متوکل ،محمدرسول دریایی ،انتشارات وهاج،
1336ق 294 ،صفحه.

 .2امام هادی 7و نهضت علویان ،محمدرسول دریایی ،رسالت قلم 361 ،صفحه.

 .3ســیره امام هادی 7با حاکمان قصر و قاضیان عصر ،کامل ســلیمان ،ترجمه ســید محمد
صالحی ،چاپ ا ّول ،انتشارات یاس بهشت ،تهران  352 ،1394صفحه.

 .4ســتارگان درخشــان ،ج ،12سرگذشــت حضرت امام علی النقی ،7محمدجواد نجفی،
کتابفروشی اسالمیه 176 ،صفحه.

 .5مشــکات هدایت ،پژوهشــی در زندگی امام هادی ،7ابوالفضــل هادیمنش ،قم ،مرکز
پژوهشهای اسالمی صدا و سیما 136 ،صفحه.

 .6زندگی امام هادی ،7باقر شــریف القرشــی ،ترجمه سید حسین اسالمی ،چاپ دوم ،دفتر
انتشارات اسالمی ،قم1375 ،ش 400 ،صفحه.

 .7زندگانی دهمین پیشــوای شــیعه حضرت هادی ،7مرتضی مدرسی چهاردهی ،انتشارات
غدیر ،تهران1352،ش 256 ،صفحه.
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 .8امام هادی ،7دهمین پیشوای معصوم ،عقیقی بخشایشی ،انتشارات نسل جوان1357 ،ش،
 112صفحه.

 .9تحلیلی از دوران دهمین خورشــید امامت ،امام هادی ،7سید محمد حسینی ،علی رفیعی،
دفتر تبلیغات اسالمی ،قم1370 ،ش 630 ،صفحه.

 .10صحیفه امام هادی ،7جواد قیومی اصفهانی ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم1381 ،ش431 ،
صفحه.

 .11خورشــید هدایت ،پیشوای دهم امام علی بنمحمد الهادی ،7هیئت تحریریه مؤسسه در
راه حق ،انتشارات مؤسسه در راه حق 69 ،صفحه.

 .12فرهنگ جامع سخنان امام هادی ،7گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم ،7ترجمه علی
مؤیدی ،نشر معروف1380 ،ش 590 ،صفحه.

 .13ســیره عملی اهلبیت ،:حضرت امام علی النقی الهادی ،7سید کاظم ارفع ،انتشارات
فیض کاشانی 63 ،صفحه.

 .14چشمههای نور ،امام هادی ،7سازمان تبلیغات اسالمی1368 ،ش 138 ،صفحه.

 .15زندگینامه امام هادی( 7به همراه چهل حدیث و چهل داستان) ،چاپ اول ،سید محمد
اخالص حسینی ،اوج علم1390 ،ش 72 ،صفحه.

 .16شمیم هدایت ،زندگی امام هادی ،7چاپ ا ّول ،شیرین پاکنیا ،مؤسسه انتشارات مشهور
1385ش 133 ،صفحه.

 .17ســیره امام هادی ،7چاپ ا ّول ،سید غالمحسین صادقی ،انتشارات زائر1393 ،ش188 ،
صفحه.

 .18برگزیدگان حضرت امام هادی،7چاپ س ّوم ،مهدی رحیمی ،انتشارات بنیاد بعثت ،قم،
 108 ،1375صفحه.

 .19امام هادی النقی ،7داستانهایی از زندگی امام هادی النقی ،7فرزانه حیدری ،انتشارات
بهار دلها ،چاپ ا ّول1392 ،ش 78 ،صفحه.

 .20ناســخ التواریخ ،زندگی حضرت امام علی النقی ،7عباســقلی خان بن میرزا محمدتقی
خان سپهر ،کتابفروشی اسالمیه ،تهران 1358ش.
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