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 فقاهت تا وکالت سازمان از

 جباری محمدرضا

 از برخهی  سهو،  ایه   بهه  (ع) صادق امام امامت دوران از که دارند آن از حکایت تاریخی، مستندات و شواهد

 نشی  شیعه مختلف نواحی و مناطق در آنان، وکالی یا نمایندگان عنوان به (ع) شیعه امامان یاران و اصحاب

 کهه  کهرد  قلمهداد  تشهکیالتی  مؤسس را (ع) صادق امام توان می اینرو، از .ددادن می انجام را خاصی وظایف

 غیبهت  عصهر  در کهه  نقشهی  .نمایهد  ایفا (ع) ائمه عصر شیعی جامعه در را مهمی بسیار نقش توانست بعدها

 .رسید گسترش و اهمیت اوج به صغری،

 امهر  چنهد  در تهوان  مهی  را (ع) دیگهر  امامهان  و صهادق  امام توسط وکال یا نمایندگان تعیی  عوامل و اسباب

 :کرد خالصه

o ع) شیعه امامان استقرار مراکز و نشی  شیعه مناطق بی  مسافت بعد( 

o (ع) امامان و شیعیان بی  مستقیم ارتباط دشواری و خفقان جو وجود 

o آنها غیبت یا شهادت حبس، دلیل به (ع) امامان به شیعیان دسترسی عدم 

o غیبت عصر رایطش به نسبت شیعیان سازی آماده. 

 شواهد که چرا ؛نمود تشکیالتی چنی  تاسیس به اقدام که است امامی اولی  (ع) صادق امام شد گفته چنانکه

 و سیاسهی  شهرایط  اینکهه،  بر عالوه ؛کند نمی تایید پیشی  امامان عصر در را تشکیالتی چنی  وجود تاریخی،

 .نداشت انیسازم چنی  تاسیس با تناسبی چندان نیز شیعیان اجتماعی

 (ع) صادق امام برای نماینده و وکیل شمار، انگشت تعدادی وجود ،(1) الغیبة کتاب در طوسی شیخ گزارش

 زمهان،  مهرور  بهه  پهس،  آن از .بهود  وکال فعالیت برای شروعی نقطه حقیقت در ای  که چرا ؛کند می اثبات را

 توانهد  مهی  (ع) امامان از یک هر وکالی ادتعد از آماری مقایسه یک .نهاد گسترش به رو سازمان ای  فعالیت

 :سازد روش  را صغری غیبت عصر تا سازمان ای  فعالیت گسترش چگونگی زیادی، حدود تا



2 
 

 

 وکال تعداد امام نام

 نفر 6 ()ع صادق امام

 نفر11 (ع) کاظم امام

 نفر 11 (ع) رضاامام 

 نفر 11 (ع) جوادامام 

 نفر 11 ()ع هادیامام 

 نفر 11 ()ع عسکریامام 

 نفر 14 (زمان )عجامام 

 

 بهه  شهد،  ریهزی  پایهه  (ع) صادق امام توسط آنچه صغری، غیبت عصر در که کنیم می مشاهده ترتیب، بدی 

 بهی   ارتبهاطی  واسهطه  که بودند نشی  شیعه مختلف نواحی در (ع) عصر امام وکالی ای  و ؛داد نتیجه خوبی

 .وردندآ می فراهم را اربعه نواب و شیعیان

 نهواحی  شهامل  بودنهد،  فعالیهت  مشهغو   آنهها،  در وکالت، سازمان فعالیت مختلف ادوار در وکال که مناطقی

 طبهق  کهه  منهاطقی  و شههرها  اسهامی  .بود ایران و عراق آفریقا، شما  العرب، جزیرة در نشی  شیعه مختلف

 قهرار  بهدی   انهد،  بهوده  وکهاتت  نسازما با مرتبط یا و شده اثبات مناطق آن در وکال فعالیت تاریخی، شواهد

 :است

 آوه، قهم،  موصل، نصیبی ، مدائ ، واسط، بصره، سامرا، بغداد، کوفه، مغرب، مصر، بحری ، یم ، مکه، مدینه،

: همچهون  مهاورااالنهر  و خراسهان  مختلهف  نهواحی  اههواز،  آذربایجان، قریسی ، دینور، همدان، قزوی ، ری،

 .(1) ایران نشی  شیعه مناطق دیگر از برخی و بخارا کش، ،سمرقند کابل، مرو، نیشابور، سبزوار،

 .است بیرون مقا  ای  حوصله از لیک  موجود، مناطق ای  از یک هر به مربوط مستندات ذکر
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 آنهها  تهری   مههم  که دادند می انجام را مختلفی وظایف خود، نمایندگی های حوزه در (ع) امامان نمایندگان

 :است قرار بدی 

 بهه  آنهها  تحویل و شیعیان هدایای یا و نذر زکات، خمس، همچون ؛شرعی وجوه دریافت یا ،مالی نقش .1

 نیازههای  رفه   و عباسهی،  حاکمیت ضد بر مصرف: همچون مواردی در آنها مصرف و (ع) شیعه امامان

 ؛نیازمند شیعیان و (ع) امامان اقتصادی

 و پیک حضوری، مالقات نامه، وسیله به ،(ع) ائمه استقرار مراکز و نشی  شیعه مناطق بی  ارتباطی نقش .1

 ؛العاده خارق طرق یا و قاصد

 ؛بعدی امام به امامت انتقا  جریان در ویژه به شیعیان، به نسبت ارشادی و علمی نقش .1

 تقویهت  و انسهجام  بهه  که ای مخفیانه فعالیت طریق از عباسی حاکمیت ضد بر مبارزاتی و سیاسی نقش .1

 ؛انجامید می هاآن امامان و شیعیان

 و نیازهها  رف  و شیعیان میان در حضور طریق از شیعیان، و (ع) ائمه به نسبت خدماتی و اجتماعی نقش .4

 ؛ایشان مشکالت

 آسهتانه  در ویهژه  بهه  که (ع) ائمه برای بابیت و وکالت دروغی  مدعیان و منحرفان ضد بر مبارزاتی نقش .6

 ؛دندنها فزونی به رو عصر، ای  در و غیبت عصر

 ؛شیعیان و امامان به نسبت حفاظتی نقش .7

 .غیبت عصر به شیعه ورود به نسبت تمهیدی نقش .8

 از ههر  بودنهد،  کهرده  پیدا سواظ  تشکیالتی چنی  وجود به زمانی های برهه از برخی در که عباسی خلفای

 ترتیهب  داشتند، ارقر سواظ  ای  معرض در که (ع) امامان اصحاب از برخی ضد بر را هایی هجمه چندگاه،

 (1) .است (ع) ائمه نمایندگان و وکال کار اهمیت از حاکی خود ای  که ؛دادند می

 آن جملهه  از کهه  گزیدند، برمی خود نماینده و وکیل عنوان به را فرد یک خاصی، شرایط با (ع) شیعه امامان

 .کرد یاد احتیاط و کاردانی دقت، نظم، نهانکاری، و رازداری وثاقت، و عدالت از توان می شرایط
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 خهاطر  بهه  (ع) امامهان  وکهالی  از برخهی  کهه  خهورد  مهی  چشهم  بهه  تاریخ در معدودی موارد وجود، ای  با

 خهاطر  بهه  نهایتها  و پوئیهده  انحهراف  راه ...و افراطهی  و باطل افکار و عقاید حسادت، طلبی، جاه دنیادوستی،

 .گشتند شیعه جامعه منفور و مطرود ن،آ تب  به و عز  و طرد (ع) امامان سوی از خود انحرافات شدت

 :است قرار بدی  وکال ای  اسامی

 منصهور  سهراج،  بشر ابی ب  احمد رواسی، عیسی ب  عثمان قندی، مروان ب  زیاد بطائنی، حمزه ابی ب  علی

 به   حهاتم  به   فهار   سههل،  ب  محمد ب  صالح عباسی، راشدی ابراهیم ب  هشام سراج، حیان یونس، ب 

 به   محمهد  بال ، ب  علی ب  محمد عبرتائی، کرخی هال  ب  احمد نخا ، یحیی ب  عروة ی،قزوین ماهویه

 (1) .شلمغانی علی

 و حیهات  بهه  نسهبت  تری دقیق شناخت تواند می وکالت، مخفی تشکیالت تاریخی جایگاه و نقش به توجه

 سهخت  و فشهارها  وجهود  بها  مها  امامهان  کهه  کنهیم  تصور هرگاه .بگذارد ما اختیار در (ع) شیعه امامان سیره

 بهی   مطمهن   و فعا  ارتباطی شبکه یک خود، نمایندگان طریق از عبا ، بنی حکام سوی از فراوان گیریهای

 ایه   بدون توانستند می شیعیان ترتیب، بدی  و بودند آورده فراهم نشی  شیعه نقاط اقصی در شیعیان و خود

 بها  ؛شهوند  آن امثا  و شرعی وجوه تحویل یا تتسؤا پرسیدن برای دراز و دور سفرهای به مجبور خود که

 بها  مسهتقیم  ارتبهاط  و مراجعهه  خطرات واز کنند حل را خود مشکل (ع) امامان نمایندگان و وکال به مراجعه

 واقهف  بهتر وکالت ارتباطی شبکه ساماندهی و تشکیل در (ع) امامان کار اهمیت به ؛بمانند مصون نیز امامان

 شیعیان، و مردم از منعز  و گیر گوشه افرادی عنوان به نه (ع) شیعه امامان که است صورت بدی  .شویم می

 را نقهاط  اقصهی  در شهیعیان  بها  ارتبهاطی  مخفی شبکه یک تمام، زیرکی و دقت با که رهبرانی عنوان به بلکه

 سهازمان  بها  مهرتبط  نهواحی  عنهوان  به که شهرهایی اسامی بر مروری .شد خواهند لحاظ ؛کردند می راهبری

 سهو  یهک  از کهه  ای شبکه .شد خواهد رهنمون ارتباطی شبکه ای  کار گستردگی به را ما شد، معرفی وکالت

 نواحی از برخی حتی و ایران در نشی  شیعه مختلف مناطق سپس و عراق تا دیگر سوی از و آفریقا شما  تا

 .بود یافته گسترش ماورااالنهر و قدیم خراسان

 نقهش  در (ع) شهیعه  امامان سازمان، ای  را  در: کرد تصویر گونه بدی  وانت می را وکالت سازمان ساختار

 نقهش  ارشهد،  وکیهل  و دسهتیار  عنهوان  بهه  ایشهان  وکالی تری  برجسته از برخی سپس ؛داشتند حضور رهبر

 نهواحی  و شههرها  در (ع) ائمهه  وکهالی  بهاتخره  و بودند دار عهده را مختلف نواحی وکالی کار ساماندهی
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 آنهها،  در سهکونت  و نهواحی  ای  در مستقیم حضور با که داشتند قرار هرم ای  قاعده در نشی  شیعه مختلف

 .کردند می ایفا را پیشی  صفحات در شده یاد مختلف نقشهای

 ایجهاد  وظیفهه  کهه  بودنهد  اربعهه  نواب شیعیان، اصلی گاه تکیه و ملجا و مرج  صغری، غیبت شروع از پس

 فعالیتههای  اسهتمرار  حقیقهت  در اربعهه  نواب فعالیت .داشتند عهده به را انشیعی و (ع) عصر امام بی  ارتباط

 اولهی   .بهود  شده آغاز (ع) صادق امام عصر از و پیش اندی و قرن یک حدود از که بود وکالت مخفی شبکه

 صهغری،  غیبهت  از پهیش  مهدتها  از عمری، سعید ب  عثمان یعنی ؛صغری غیبت عصر در مقدسه ناحیه سفیر

 را مخصوص دستیار و ارشد وکیل نقش (ع) عسکری امام محضر در سپس و (ع) هادی امام حضرم در ابتدا

 .بودند او از تکلیف کسب و وی نزد مراجعه به مکلف مختلف نواحی وکالی و داشت عهده به

 شهد  انتخاب حضرت آن نایب عنوان به (ع) عصر امام سوی از .ق 161 سا  در صغری، غیبت شروع با وی

 عمهر  پایهان  تها  (ع) عسهکری  و ههادی  امهام  دو اسهتقرار  مرکز که است ذکر شایان .گزید سکنی دبغدا در و

 نواب فعالیت مرکز امنیتی، جهات خاطر به بیشتر شاید صغری، غیبت شروع با اما ؛بود سامرا شهر شریفشان،

 حضرت شخص سکونت معنی به ای ، گرچه (4) ؛یافت انتقا  بغداد به سامرا از (ع) حجت حضرت خاص

 .نیست بغداد در (ع) حجت

 کهه  زد حهد   تهوان  می قرائنی، طبق البته ؛نیست روش  درستی به مقدسه، ناحیه سفیر اولی  رحلت تاریخ

 (6) .است نکرده درک را صغری غیبت عصر از سا  دو یکی از بیش وی

 .شهد  خاصهه  نیابهت  مقام دار عهده عمری، سعید عثمان ب  محمد ابوجعفر یعنی ؛او ارشد فرزند وی، از پس

 تا. (ق161 حدود) صغری غیبت اوایل از که است نیابت دوران تری  طوتنی دارای اربعه، نواب میان در وی

 روح به   حسی  ابوالقاسم» نام به اش، برجسته دستیاران از یکی وی، از پس و انجامید طو  به .ق114 سا 

 سهفیر،  سهومی   رحلهت  بها  .بهود  بهاقی  مت ای  در .ق116 سا  تا و گردید دار عهده را نیابت مقام «نوبختی

 نیابهت  مسهند  بهر  (ع) حجت حضرت نایب آخری  و چهارمی  عنوان به «سمری محمد ب  علی ابوالحس »

 از او وی، بهه  خطهاب  مقدسهه  ناحیهه  معروف توقی  صدور و .ق 113 سا  به او رحلت با و زد تکیه خاصه

 )7) .شد اعالم (تامه غیبت) کبری بتغی آغاز و شده من  خود برای جانشی  تعیی 
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 بهه  آن وظایف و داد پایان خود کار به فعالیت، قرن دو حدود از پس «وکالت سازمان» کبری، غیبت شروع با

 «فقاهت سازمان» توان می رو، ای  از ؛یافت ادامه کبری غیبت دوران در شیعه فقهای توسط دیگری، صورت

 .نمود قلمداد «وکالت سازمان» جانشی  را

 دوران در (ع) شیعه امامان برجسته نمایندگان و وکال از تعدادی نامهای به است مناسب مبحث، ای  پایان در

 :کنیم اشاره صغری، غیبت عصر در و صغری، غیبت از پیش

 ؛((ع) صادق امام وکیل) خنیس ب  معلی .1

 ؛((ع) صادق امام وکیل) لخمی قابو  ب  نصر .1

 ؛((ع) کاظم و صادق امام وکیل) یجعف عمر ب  مفضل .1

 ؛((ع) کاظم امام وکیل) بجلی جندب ب  عبداهلل .1

 ؛((ع) جواد امام و رضا امام و کاظم امام و صادق امام وکیل) حجاج ب  عبدالرحم  .4

 ؛((ع) رضا امام وکیل) بجلی یعقوب ب  یونس .6

 ؛((ع) رضا امام وکیل) مهتدی ب  عبدالعزیز .7

 ؛((ع) رضا امام وکیل) بجلی یحیی  ب صفوان .8

 ؛((ع) جواد و رضا امام وکیل) اهوازی مهزیار ب  علی .3

 ؛((ع) عسکری امام و هادی امام و جواد امام وکیل) اهوازی مهزیار ب  ابراهیم .11

 ؛((ع) جواد امام و رضا امام وکیل) قمی آدم ب  زکریا .11

 ؛((ع) عسکری امام و هادی امام کیلو) همدانی یحیی ب  محمد ب  ابراهیم .11

 ؛(مقدسه ناحیه وکیل) همدانی عمران ب  هارون .11

 ؛((ع) عسکری و هادی امام وکیل) جعفری قاسم ب  داود .11

 ؛((ع) هادی امام وکیل) همائی جعفر ب  علی .14
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 ؛((ع) هادی امام وکیل) نخعی دراج ب  نوح ب  ایوب .16

 ؛((ع) مقدسه ناحیه و عسکری و هادی امام وکیل) قمی اشعری اسحاق ب  احمد .17

 ؛((ع) مقدسه ناحیه وکیل) وشاا یزید ب  حاجز .18

 ؛((ع) مقدسه ناحیه وکیل) محمودی مروزی حماد ب  احمد ب  محمد .13

 ؛(مقدسه ناحیه وکیل) نیشابوری شاذان ب  محمد .11

 ؛((ع) سهمقد ناحیه وکیل) قطان قمی جعفر ب  احمد ب  محمد .11

 .((ع) مقدسه ناحیه وکیل) قمی متیل ب  احمد .11

:نوشتهاپی

 .113 ص ق،1111 اتسالمی، دارالکتاب بیروت، الغیبة، کتاب طوسی، حس  ب  محمد جعفر ابو (1

 :شود مراجعه زیر مناب  به نمونه، عنوان به فوق موارد درباره (1

 ش، 1118 مشههد،  دانشهگاه  مصطفوی، حس  تصحیح الرجا ، معرفة اختیار همو، ؛...و 116 ص همان،

 تمهام  و الدی  کما  ،(صدوق شیخ) قمی بابویه ب  علی ب  محمد ابوجعفر ؛...و 411 و 414 و 411 ص

 به   حسه   ؛...و 187 ص ق،1116 مدرسهی ،  جامعهه  انتشهارات  قهم،  غفاری، اکبر علی تصحیح النعمة،

 .111 ص ش،1111 مجلس، نشر تهران، قمی، علی ب  حس  ترجمه قم، تاریخ قمی، حس  ب  محمد

 اکبهر  علهی  تصهحیح  الکهافی،  کلینهی،  یعقهوب  به   محمد ؛611 و 617 ص الرجا ، معرفة اختیار .ک .ر (1

 و تصهحیح  والجهرائح،  الخهرائج  راوندی، قطب ؛414 و 411 ص ،1 ج اتسالمیة، دارالکتب قم، غفاری،

 .681 ص ،1 ج قم، مهدی، امام مؤسسه تحقیق

 کهارگزاران  از برخی انحرافات به نگاهی» مقاله ،41 ش ،11   ،«معرفت» تخصصی علمی، مجله .ک .ر (1

 .جباری رضا محمد ،«(ع) اطهار ائمه

 .178 ص النعمة، تمام و الدی  کما  صدوق، شیخ: ک .ر (4
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 .111 ص ،41 ج بعد، به 1176 تهران، بحاراتنوار، مجلسی، باقر محمد مولی: ک .ر (6

 .111 تا 114 ص ق،1111 اتسالمی، الکتاب دار نشر بیروت، الغیبة کتاب طوسی، شیخ: ک .ر
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