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  و سازمان وکالت امامیه سازمان دعوت عباسیانبررسی تطبیقی 
  گیري و عوامل پیدایش) (مراحل شکل

  **/ محمدکاظم ملبوبی *محمدرضا جباري
  چكيده
دو سازمان مخفی بودند که در مناطق مختلف ، هاي دعوت عباسیان و وکالت امامیه سازمان
ـ  هامامان شیع. کردند هاي اسالمی فعالیت می سرزمین راي ارتبـاط بـا   در زمان حضور ب

از  عباسیان نیز براي گسـترش دعـوت خـود   . کردند شیعیان از سازمان وکالت استفاده می
عملکرد درباره  بهتر تاریخیداوري ، با بررسی تطبیقی این دو سازمان. بردند بهره میداعیان 

  .شود پذیر می عباسیان و پیروانشان امکان و، امامان و شیعیان
هـایی در   هـا و شـباهت   آن است که این دو سازمان چه تفاوت پرسش اصلی در این مقاله

اند؟ عباسیان وارث تشکیالت دعـوت ابوهاشـم    گیري و عوامل پیدایش داشته مرحله شکل
تـالش بـراي رسـیدن بـه     نـد.  ولی امامیه سازمان وکالت را خود تأسیس کرده بود ،بودند

لزوم ارتبـاط بـا   ، هاي مساعد زمینهوجود ، هاي رقیب فعالیت جناح، وجود اختناق، اهداف
در   ، عالوه بـر ایـن،  پیدایش هر دو سازمان بود عواملاز  ،آوري منابع مالی پیروان و جمع
و ایجاد آمادگی براي دوران غیبت نیز از  با شیعیان امامارتباط دشواري ، سازمان وکالت
  شود. آن شمرده میعوامل پیدایش 

  .عباسیان، دعوت عباسی، داعی الت،، وکوکیل ،: امامیهها کلید واژه
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  مقدمه
اجتمـاعی   ـسیره سیاسـی    همواره زوایایی از  تاریخی مرتبط با تاریخ امامانهاي  پژوهش

بودنـد و    مطالعه سازمان وکالت امامیه که مؤسس آن ائمه. کنند می آنان را براي ما روشن
بـراي مـا شـیعیان    ، مقایسه آن با سازمان دعوت عباسیان که جریان دیگـري در تـاریخ بـود   

اجتمـاعی آنـان را    ـو الگوهاي زنـدگی سیاسـی      فوایدي چون شناخت بهتر سیره امامان
چـرا   د،بررسی این دو سازمان از جهت دیگري هم براي ما ایرانیان اهمیـت دار . همراه دارد

 ،ایـن  بنابر. سی و وکیالن امامی از عوامل نفوذ و گسترش تشیع در ایران بودندکه داعیان عبا
ورود و تثبیـت آن در  چگونگی نفوذ تشیع و  به شناخت بهتر عوامل شناخت و مقایسه آنان

  .انجامد ایران می
انجـام  تـاریخی بسـیار کـم    موضوعات اي و تطبیقی در  مقایسهاز طرف دیگر، مطالعات 

عدم وجود مطالعات تطبیقـی  . بسیاري براي این نوع تحقیقات وجود داردهاي  و زمینهشده 
یکـی از ایـن    ،نظیر سازمان دعوت و سـازمان وکالـت   ،سیاسی ـ  هاي اجتماعی بین سازمان

در . هـر دو سـازمان وجـود دارد   دربـاره   آثار مسـتقلی ، هاي اخیر در پژوهش. هاست کاستی
نوشته  دوازدهم تاریخ سیاسی غیبت امامب توان به بخشی از کتا مورد سازمان وکالت می
نوشته محمدرضا جباري  ،سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمهجاسم حسین و کتاب 

و  الدعوة العباسیۀ طبیعۀهاي  توان به کتاب در باب سازمان دعوت عباسی نیز می. اشاره کرد
ة الـدعو و  ریخ و تطـور ، تـا ة العباسـیۀ الـدعو و  ؛نوشته فـاروق عمرفـوزي   العباسیون االوائل

 نوشته محمد عباسیان از بعثت تا خالفتنوشته حسین عطوان و  ، مبادئ و أسالیبالعباسیۀ
  .اکبري اشاره کرد اهللا

هـا و   شـباهت ، هاي تـاریخی  شود که با توصیف و تحلیل داده در مقاله حاضر تالش می
گیـري و عوامـل    هاي دو سازمان وکالت امامیه و دعوت عباسـیان در مرحلـه شـکل    تفاوت

گیري و  مرحله شکل ال داده شود که از نظرؤهاي مستندي به این س و پاسخ پیدایش بررسی
  هایی میان این دو سازمان وجود دارد؟ ها و شباهت چه تفاوت، عوامل پیدایش

گیـري و   شکلچگونگی ابتدا باید ، براي مطالعه در مورد یک سازمان و درك صحیح آن
اگر ما بدانیم که یک سازمان به چه علت بـه وجـود آمـده و    . ناختعوامل پیدایش آن را ش

اهداف و وظایف و سایر خصوصیات دیگر آن را نیـز  ، سیس آن چه بوده استأتهاي  زمینه
ر اثـر  بـ هایی  چنین سازمان. به هرحال، نگارنده بر این باور است که ترخواهیم شناخت آسان

  ه است.پدید آمداي از عوامل( نه یک عامل)  مجموعه
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  دعوت و سازمان، شناسي وكالت مفهومالف) 
شود کـه در معنـاي آن    چنین استنباط می 1با دقت در معناي لغوي و اصطالحی واژه وکالت

نماید که  نوعی عجز از انجام مستقیم کار نهفته است و موکل زمانی به تعیین وکیل اقدام می
بـراي  نیـز   امامان شیعه. بر این اساس، را نداشته باشدانجام مستقیم کار توانایی به دالیلی 

 2.که بـه صـورت مسـتقیم قـادر بـه انجـام آن نبودنـد       کردند  وکیل تعیین میانجام کارهایی 
نظیر ارتباط با شیعیان منـاطق دوردسـت و جمـع آوري وجـوه شـرعیه از جملـه        ،اقداماتی

همـین واژه را   امامـان . کردند براي انجام آنها از وکیل استفاده می اموري بود که امامان
امـض  «سعید فرمود:  بن به عثمان چنان که امام حسن عسکريبردند،  به کار میوکال براي 

  3.»المأمون علی مال اهللا الثقۀیا عثمان فانک الوکیل و 
راهنمایی(به حقیقـت دیـن) و صـدا    ، دعا کردن، به معناي فراخواندندر لغت دعوت اما 

هـاي مختلـف بــراي    کــارگیري روش بـه معنـاي بـه   ز نیــدر اصـطالح  دعـوت   4،اسـت  زدن
داعی در لغت بـه معنـاي دعـاگو و     5ت.سازي اذهان براي قبول یک موضوع یا فکر اس آماده

، خوانـد  دیگران را به دینی یا مذهبی فرامیکسی که دعاکننده است و در اصطالح به مبلّغ و 
عباسـی اسـت کـه در قـرن دوم      همان مبلغـان ، منظور از داعی ،در این مقاله 6.شود گفته می

  .اي علیه امویان انجام دادند هجري فعالیت گسترده
اي  پدیـده  ،از نظـر اصـطالح  سـازمان   7.اسـت » تشـکیالت «بـه معنـاي    سازمان در لغت

و  دارد نسـبتاً مشخصـی  مـرز  اجتماعی است که به طور آگاهانه هماهنگ شـده و حـدود و   
بـا دقـت در    8.کند مبانی دائمی فعالیت می بر اساس یک سلسله براي تحقق هدف یا اهدافی

اي  نـد از: پدیـده  ا گانـه سـازمان عبـارت    شود که خصوصـیات پـنج   این تعریف مشخص می
تالش براي تحقق هدف ، داشتن مرز مشخص، هماهنگی آگاهانه (مدیریت)، اجتماعی بودن

 رددر دو سـازمان مـو  یـاد شـده،   پنج خصوصیت . یا اهداف مشترك و داشتن اصول دائمی
انـد   هر دو سازمان متشکل از افراد انسانی در تعامل بـا هـم بـوده   ، زیرا بحث ما وجود دارند

و از اصـول مشخصـی پیـروي     داشـته اهـداف معینـی    همچنـین هـر دو  ، (پدیده اجتماعی)
هاي سـازمان را   س آنها رهبرانی بود که برنامهأبا دیگران مرزبندي داشته و در ر وند کرد می

، این به دلیل اینکه خصوصیات یک سازمان بر این دو منطبق است بنابر. کردند هماهنگ می
  .ایم الح امروزي سازمان براي آنها استفاده کردهطما در این مقاله از اص
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  گيري سازمان دعوت عباسيان شكلب) 
  اند: از جمله فاروق عمر فقط دو مرحله براي دعوت عباسی ذکر کرده ،برخی نویسندگان

 ،بـر اخـتالف روایـات    بنا ق100یا  98، 97دعوت سري: این مرحله از سال، مرحله اول
  .ادامه داشتق 128شروع شد و تا سال 

و ق 128دعوت علنی: این مرحله با فرستادن ابومسلم به خراسـان در سـال    ،مرحله دوم
خاتمه ق 132در سال با پیروزي عباسیان بر امویان  و آغاز شد ق129اعالن دعوت در سال 

  9.یافت
  توان مدعی شد که دعوت عباسی پنج مرحله طی کرد: می البته

گیري سازمان دعوت: این مرحله با انتقال دعـوت از ابوهاشـم    آغاز و شکل ،مرحله اول
  شد. علی آغاز بن به محمد

دهی دعوت: این مرحله با اعزام داعیان کوفی به خراسـان و تـدوین    سازمان ،مرحله دوم
  .علی آغاز شد بن سط محمدشعارها و برنامه دعوت تو

علـی فعالیـت    بـن  محمـد  ،گسترش فعالیت سازمانی سري: در ایـن مرحلـه  ، مرحله سوم
  .سازمان را در خراسان گسترش داد و فرزندش ابراهیم امام نیز این امور را پیگیري کرد

ورود به مرحله نظامی و براندازي: با فراهم شدن شرایط الزم بـراي قیـام   ، مرحله چهارم
دعوت سري به علنی تبدیل شد و قیام نظـامی بـا هـدف برانـدازي      ،به فرمان ابراهیم امامو 

  .امویان آغاز شد
سـازمان  ق. 132انحالل سازمان: پس از استقرار خالفت عباسیان در سـال  ، مرحله پنجم

  .دعوت عمالً منحل و نظام خالفت جایگزین آن شد
ایـن سـازمان   گیـري   . شـکل پرداخت در این نوشتار فقط به بررسی مرحله اول خواهیم

عباسـیان در صـدر اسـالم شخصـیت     . در گذشـته داشـت   هایی ها ریشه مانند دیگر سازمان
آنـان بـه علـت    . شـدند  هاشـم محسـوب مـی    بنـی هـاي   مستقلی نداشتند و یکـی از شـاخه  

نویسـندگانی چـون فـاروق عمـر     . مورد احتـرام مسـلمانان بودنـد    خویشاوندي با پیامبر
عباس با جعل روایاتی از سوي عباسیان بـاال   معتقدند شخصیت عباس و ابن وحسین عطوان
مبنی بر پیشگویی خالفت عباسیان را نیـز   آنان روایات منسوب به پیامبر. برده شده است

احتـرام  بـه جهـت   و  11اسـالم  پـذیرش  تـأخیر عبـاس در   10.داننـد  می از این دست روایات
شد عباس خود را براي خالفـت   ود که سبب میاز عللی ب ،و خاندانش به پیامبرگذاشتن 
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 حمایت کرد و در یک نوبت به علـی  ، وي از علیپیامبردرگذشت پس از . مطرح نبیند
  12.توجهی نکرد یاما عل ،»بده تا با تو بیعت کنم دستتت را« گفت:

بـود و   عباس در رکاب علـی  بن عباس نیز طمعی در خالفت نداشتند. عبداهللافرزندان 
نخسـتین شخصـی کـه در عباسـیان     . کـرد  گیري از سیاست کناره پس از صلح امام حسن

عبـاس و   بـن  وي به توصیه پدرش عبداهللا 13.عباس بود بن عبداهللا بن مطامع سیاسی داشت علی
مروان خلیفه وقـت   بن استقبال عبدالملک بازبیر به شام آمد و  بن براي دوري گزیدن از عبداهللا

در  15.مورد خشم وي قرار گرفت 14ولی بعدها در ماجراي ازدواج با لُبابهرو شد،  روبهاموي 
. از شام اخراج شد، ر و پس از تازیانه خوردنتگیري بر وي بیش عبدالملک سخت بن ایام ولید

  16.عبدالملک به شام بازگشت بن وي در زمان سلیمان
ظـر دارنـد.   اخـتالف ن مؤسس دعوت عباسـی  نظران در خصوص  نویسندگان و صاحب

بـر اخـتالف    بنا، دیگر نویسندگان 17.داند عبداهللا را مؤسس دعوت عباسی می بن علی ،عطوان
پس از وصیت ابوهاشم در ، عبداهللا بن علی بن شروع دعوت را از آغاز زعامت محمد، روایات

  18.اند دانستهق 100ان به خراسان توسط وي در سال یا اعزام داعیق 98سال 
است؛ به ایـن بیـان کـه اگـر      تفاوت مبناي آناناین اختالف ناشی از رسد که  به نظر می

مؤسـس ایـن   ، عباس بن عبداهللا بن علی، شروع تفکر سیاسی براي رسیدن به خالفت مبنا باشد
علی به راهنمایی پـدرش   بن برخی معتقدند محمد ،شاید به همین دلیل. شود میشمرده تفکر 
در صورتی که شروع ریاست بر سازمان دعـوت  اما  19.جلب نظر ابوهاشم تحریک شد براي

مؤسـس سـازمان   ، علـی  بن محمد، دهی واعزام داعیان به خراسان مالك عمل باشد یا سازمان
  شود.  میشناخته 

منزلـه تأسـیس یـک      توانـد بـه   از آنجا که شروع یک تفکر سیاسی نمـی رسد  به نظر می
همچنـین نظـر   . اسـت  تـر  صـحیح ، علی بن نظریه تأسیس توسط محمد، سازمان به شمار آید

در 20.نظر مردودي اسـت ، علی بن توسط محمد ق120صفدي مبنی بر شروع دعوت در سال 
  21.علی آغاز جدایی راه عباسیان و علویان بود بن وصیت ابوهاشم به محمد ،هر صورت

ــال  ــد  ق، 98در س ــر محم ــم پس ــن ابوهاش ــط     ب ــدن توس ــموم ش ــس از مس ــه پ حنفی
وي قبل . و در راه بازگشت به مدینه در حمیمه فرود آمد ،امويخلیفه  ،عبدالملک بن سلیمان

و اسرار دعوت و تشکیالت مخفی را  22علی وصیت کرد بن از مرگ خود به جانشینی محمد
عبـداهللا   بـن  عباسیان که از زمان علی 23.بدو سپرد، سیس کرده بودأکه براي مبارزه با امویان ت
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ویزي بـراي مشـروعیت و دسـتیابی بـه     دسـتا ان به فکر خالفت افتاده بودند ولی تـا آن زمـ  
خـود را آغـاز   دهـی و گسـترش دعـوت     سازمان، با تمسک به این وصیت، خالفت نداشتند

امیـه   ابوهاشـم بـراي بازسـتاندن قـدرت از بنـی      آنان وارث تشکیالتی شده بودند که. دندکر
  .گذاري کرده و آن را به خراسان و کوفه گسترش داده بود پایه

انتقـال دعـوت از ابوهاشـم     ،کر این نکته ضروري است که برخی نویسندگاندر اینجا ذ
ن ابا توجه به گزارش برخـی مورخـ   البته 24.دانند علی را ساخته خود عباسیان می بن به محمد

و عـدم انکـار آن توسـط     28طقطقـی  ابـن و  27،خلـدون  ابن 26،اثیر ابن 25،نظیر یعقوبی ،مستقل
همچنـین تحلیـل    29.رسـد  احتمال ضـعیف بـه نظـر مـی    این ، نظیر شیعیان ،هاي رقیب گروه

به صـورت  معتقد به ساختگی بودن انتقال دعوت از ابوهاشم به محمد بن علی، نویسندگان 
  شود: زیر خالصه می

کردند و به دعوت مـبهم   می عباسیان آن را آشکارا تبلیغ، اگر این وصیت صحیح بود. 1
  .نبودنیازي به الرضا من آل محمد 

مد نفس زکیه به منصور دوانیقی بر اجتماع شیعیان بـر امامـت محمـد نفـس     نامه مح. 2
  .داردداللت زکیه و اتحاد علویان 

عدم استدالل عباسیان به این وصـایت بعـد از اسـتقرار خالفـت آنـان و تمسـک بـه        . 3
 30است.این وصایت دهنده صحیح نبودن نشان  ،دالیلی دیگر
ایـن وصـیت و انتقـال امامـت     شود این گونه پاسخ داد کـه   مینیز  را هاي فوق استدالل

، زیـرا  کـارآیی نداشـت   در صـحنه عمـل  ، به دلیل فـاطمی نبـودن وي  ، ابوهاشم به عباسیان
بسیاري از علویان به امامت کسانی دیگر اعتقاد داشتند که دالیل بهتري نظیر فاطمی بودن و 

بیعت با محمد نفس زکیه نیز به همـین  . آنان وجود داشت براي برتري، بزرگ خاندان بودن
خصوص داعیان آن را ه ب، علنی کردن این وصیت فقط پیروان کیسانیه. دلیل صورت گرفت

از . کرد که ظاهراً طرح این ادعا از سوي عباسیان نیز به همـین دلیـل بـوده اسـت     جذب می
، نتقـال ایـن ا ، دانسـتند کـه بـا وجـود رقبـاي فـاطمی       مـی به روشـنی  عباسیان  ،طرف دیگر

هـایی ماننـد    بنابراین پس از قیـام بـه اسـتدالل    ،آورد پدید نمی مشروعیتی براي خالفت آنها
  .نشان دهند رکه آنها را خویشاوند و وارث پیامب هوراثت اعمام روي آورد

چرا ابوهاشم از خاندان خود چشم پوشید و میراث خود را به عباسیان واگـذار  اما اینکه 
اینکـه عباسـیان و علویـان هـر دو از      ،انـد: اول  پاسـخ داده بـه آن  نه سه گو، نویسندگان کرد
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اینکه وي در خاندان خود کسـی   و دیگر ،و امویان دشمن مشترك آنها بودند بوده هاشم بنی
اما شاید بهترین جواب این باشـد کـه    31.را مناسب با سرپرستی دعوت و قیام سراغ نداشت

؛ بـه بیـان   علـی بسـپارد   بن که دعوت را به محمداو را بر آن داشت ، مکان و زمان مرگ وي
مرگ اتفاقی در حمیمه ، بلکه از پیش طراحی نشده بود، واگذاري امامت به این شکلدیگر، 

 مـرد  شـاید اگـر او در آنجـا نمـی    . علت اصـلی آن بـود  ، و تحویل دعوت به شخص معتمد
  32.کرد علی واگذار نمی بن دعوت را به محمد

ــد نفــر ادعــا شــد:   برخــی م، از ســوي دیگــر ــین چن ــد کــه وصــیت ابوهاشــم ب عتقدن
این امـر نیـز    33.عمرو حرب کندي بن سمعان و عبداهللا بن بیان ،علی بن محمد، معاویه بن عبداهللا

، امـا در مقابـل  . کند احتمال ساختگی بودن ادعاي عباسیان را تقویت می، در صورت صحت
، در هـر حـال   36.کنـد  می ی را تأییدعل بن وصایت محمد 35الحدید ابی ابن و 34روایات اشعري

ق، 100. وي در سـال  علی بـود  بن محمد، بهره برداري مناسبی کردکسی که از این وصایت، 
عطـار   بـن  صادق و حیان ابومحمد، ابوعکرمه سراج، خنیس بن شامل محمد ،گروهی از داعیان
  .و دعوت را گسترش داد 37به خراسان فرستاد یرا با دستورالعمل

برترین ، علی بن گیري دعوت عباسیان و انتقال دعوت از ابوهاشم به محمد شکلدر زمان 
تشکیالت سرّي، داعیان کیسانیه بودند. کـار تشـکیالتی مـنظم در خراسـان مرهـون تـالش       

حنفیـه، بـه امـر فرزنـدش      بـن  داعیانی بود که از زمان شکست مختار و پس از مرگ محمـد 
شـود کـه    ییـد مـی  أایـن نظـر بـا قـول ابـوالفرج ت      .بودند ابوهاشم به این منطقه گسیل شده

حنفیـه فرزنـدش ابوهاشـم را امـام      بـن  شـیعیان خراسـان پـس از مـرگ محمـد     «نویسد:  می
  38.»دانستند می

رو بودند و اختالفات داخلی نیـز در   ههاي مختلفی روب در این زمان حاکمان اموي با قیام
 رو روبـه ن با چند رقیب سیاسـی دیگـر نیـز    عباسیان عالوه بر امویا. میان آنها باال گرفته بود

حسـن، داعیـه خالفـت داشـت و      بـن  بودند. براي نمونه، شعبه حسنیِ شیعیان بـه رهبـري عبـداهللا   
گرفت، اما هنوز نتوانسته بود سـازمان منظمـی بـراي تبلیـغ و جـذب       مخفیانه از شیعیان بیعت می

 ند داعیـانی بـه حجـاز، عـراق و    ق به بعد توانست120پیروان بیشتر تأسیس کند. آنان از سال 
شـماري از  ، زمان بـا وي  پیش از او و هم 39.خراسان بفرستند تا مردم را به خود دعوت کنند

فرزنـدان  همچنـین   40.کردند دعوت می مردم را به امامان شیعه، شیعیان امامی در خراسان
و  امام سجاد با تعلیمات، که پس از حادثه کربال در اقلیت قرار گرفته بودند امام حسین
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هـاي غالـب نیشـابوري از     فعالیـت . نـد کرد تـالش مـی  افزایش پیروان خود  براي امام باقر
  41.اي از فعال بودن این دسته از شیعیان است در خراسان نمونه اصحاب امام باقر

دعوت خود را ، عباسیان با درك مناسب از موقعیت رقیبان و نارضایتی مردمی از امویان
کوفـه   زیرا ،دیدند آنان زمینه دعوت را در خراسان بیشتر از سایر مناطق می. ندریزي کرد پایه

نفر همـراه   سی ر از، کمتفعالیت در کوفه، ها هاي علوي داشت و بنابر برخی گزارش گرایش
شـام  در مدینه و مکه به دلیل گرایش به خلفاي نخسـتین و  در  42.براي آنان پدید آورده بود

 نظیر شمال افریقـا  ،سایر مناطق. ینه مساعدي براي فعالیت نداشتندزم، به دلیل گرایش اموي
ن در حـال جنـگ بـا    انامسـلم ، زیـرا در آن منـاطق   ،نیز زمینه مناسبی براي فعالیت نداشـت 

همچنین دوري خراسان از مرکـز خالفـت امـوي و خصوصـیات      43.دشمنان خارجی بودند
هاشـم قائـل    هـاي مختلـف بنـی    جنـاح تمایزي بین ، که عالوه بر فراوانی جمعیت ،مردم آن

ابوهاشم نیـز بـه دعـوت در    ، عالوه بر این. نمود کار دعوت را براي آنان آسان می 44،نبودند
  45.کید کرده بودأخراسان ت

علـی بـه داعیـان اعزامـی بـه خراسـان نیـز         بن دالیل انتخاب خراسان را از توصیه محمد
  وي به آنان چنین گفت:. توان فهمید می

مـردم جزیـره یـا    . بصـریان پیـروان عثماننـد   . و پیرامونش شیعه علی هسـتند مردم کوفه 
و اهل شام  ،چون عجمان هایی، ند یا مسلمانانی با خلق و خوي مسیحیان و یا عربا خوارج
مـردم مکـه و مدینـه پیـرو ابـوبکر و      . .. شناسند نمی مروان کسی را ابوسفیان و بنی جز آل
  46.را در آنجا جمعیت بسیار و شجاعت آشکار استزی، ولی بر شما باد خراسان ،عمرند

  عوامل پيدايش سازمان دعوت عباسي
  شود: می عوامل پیدایش این سازمان در شش مورد خالصه

  تالش در جهت رسيدن به اهداف .۱
و براي رسیدن به ایـن اهـداف بـه    بوده اهداف سیاسی پی  درعبداهللا  بن عباسیان پس از علی
آنـان دو  . داد تشکیالتی مانند سازمان دعوت این امکانات را به آنها می. امکاناتی نیاز داشتند

ـ  ، ببرانـدازي امویـان  ـ  الـف  کردند: میپیگیري هدف سیاسی را با تأسیس سازمان دعوت 
 .دستیابی به خالفت

هاشـم (از جملـه    کـه از اعتقـاد بنـی    آنان همان دسـتیابی بـه خالفـت بـود     هدف اصلی
دسـتیابی بـه ایـن    و البتـه   ناشی شـده بـود   خالفت پس از پیامبربه اولویت در  عباسیان)
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برانـداختن امویـان نیـز تنهـا بـا تشـکیل       . فقط با براندازي دولت اموي ممکـن بـود  ، هدف
هاي علنی را با شدت  چرا که آنان توانسته بودند قیام ،ي و فعال امکان پذیر بودسازمانی سرّ

، آوري وجـوه مـالی   نظیـر جمـع  ، ن دعـوت تمـامی کارکردهـاي سـازما   . تمام سرکوب کنند
  .ریزي دعوت و جذب ناراضیان در جهت این اهداف طراحی شده بود برنامه

 اختناق و فشار سياسي از سوي امويان .۲
امـوي و   سازمان دعوت را براي فعالیت ضد ،کومت ستمگر امویانحعباسیان در واکنش به 

این سخن آنان فقـط در حـد ادعـا     اگرچه. تأسیس کردند تشکیل حکومت خاندان پیامبر
ولی در ابتداي امر به ، امیه فزونی گرفت باقی ماند و بعدها ظلم و ستم آنان بر علویان از بنی

ظلـم و سـتم امویـان بـر     . بنیان دعوت را بر آن بنا نهاده بودند، شدت پیگیر این برنامه بوده
هـاي   مهمـی از سـرزمین  هـاي   اقشار مختلف سبب بروز نارضایتی عمومی از آنان در بخش

بـیش از  ، هاشمیان چون جایگزین مطرح امویان بودنـد . از جمله خراسان شده بود ،اسالمی
گاه مـورد آزار و   عباسیان نیز مانند سایر هاشمیان گاه و بی. ن تحت فشار قرار داشتنددیگرا

از  عباس و فرزنـدانش پـس از صـلح امـام حسـن      بن عبداهللا. گرفتند اذیت امویان قرار می
عبداهللا بنا به وصـیت او   بن عباس، فرزندش علی بن سیاست کناره گرفته بودند. پس از مرگ عبداهللا

عبـداهللا از طـائف بـه     بن حجاز را به منظور مخالفت با زبیریان، ترك کرد و به شام آمد. انتقال علی
 عبدالملک بـا رو شد به حدي که  به مروان، خلیفه وقت اموي رو بن شام، با استقبال عبدالملک

گاه نیز عبدالملک او را طـرف مشـورت قـرار     47.خـورد  عبداهللا بر سر یک سفره غذا می بن علی
در زمـان  . ولی دیـري نپاییـد کـه برخوردهـاي سیاسـی بـا عباسـیان شـروع شـد          48.داد می

عبداهللا تازیانه خورد و از شام به حجر تبعید شد و تا زمـان مـرگ    بن علی، عبدالملک بن ولید
بـه قـدرت رسـیدن    دربـاره   در زمان هشام نیز وي را به جـرم سـخنانی کـه    49.در آنجا بودولید 

علی نیـز   بن محمد 50.گفت، شالق زدند و وارونه بر شتر سوارکرده، در شهر گرداندند عباسیان می
فشـارهاي   ي،بـر شـواهد   در عـین حـال و بنـا    51.در زمان هشام مدتی را در زندان گذرانـد 

  .سیاسی بر عباسیان با نوعی اهمال و گاه ابراز دوستی از سوي امویان همراه بود

  وجود زمينه مساعد براي فعاليت .۳
بند و باري را بـه   اي مانند امویان و خلفایی که بعضاً بی وجود حکومتی بر پایه عصبیت قبیله

. فـراهم کـرده بـود   مسلمانان ام براي قی را فراوانیهاي  زمینه، حد اعالي خود رسانده بودند
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همچـون  ، از عـراق بـه منـاطق دیگـر،     ر اثر فشارهاي وارده یا بیم جـان ب بسیاري از علویان
 ،از طرف دیگـر  52.شیعی را در آنجا تشکیل داده بودندهاي  خراسان مهاجرت کرده و کانون

اعراب بـه  . اما در حال رشد بود حاکمهاي  عمومی اعراب و موالی از سیاست جو نارضایتی
. آمیز امویان دچار اختالف داخلی شده بودند تبعضهاي  دلیل مشکالت اجتماعی و سیاست

این در . بخصوص در مناطقی مانند خراسان باال گرفته بود، اي مضري و یمنی اختالف قبیله
تـالش   ،حالی بود که خلفاي نخستین همواره در ایجـاد تعـادل بـین ایـن دو جنـاح عـرب      

  53کردند. می
ایرانیان ، ها بر برخی گزارش بنا. رو بودند هآمیز روب هاي تبعیض موالی با سیاستنین همچ

بهانه امویان این بود کـه آنهـا بـراي    . پرداختند با اینکه مسلمان شده بودند همچنان جزیه می
، عبدالعزیز بن در زمان خالفت عمر این سیاست تنها 54.کنند فرار از جزیه ادعاي مسلمانی می

مناصب باالي حکومتی نیز تنها  55!ند جزیه ندهندا شد و قرار شد کسانی که مسلمانصالح ا
شد خراسانیان با هـر حرکتـی کـه پـرچم مخالفـت بـا        می این امر سبب. رسید می به اعراب

این وضـعیت زمینـه مسـاعدي بـراي فعالیـت علیـه        56.همراهی کنند، کرد امویان را بلند می
علـی ایـن    بـن  ن موقعیتی ابوهاشم با وصیت به امامت محمـد در چنی. امویان پدید آورده بود

  .فرصت تاریخی را به عباسیان داد تا خودي نشان دهند

 فعاليت تبليغاتي رقباي داخلي .۴
ـ  أعباسیان در زمان ت رو بودنـد کـه در وضـعیت مشـابه      هسیس دعوت با رقباي هاشـمی روب
رفتـه   57،تري از عباسـیان داشـت  جناح حسنی که مقبولیت بیشـ . داشتند سیاسی با آنان قرار

آنـان حتـی   . رفـت  ادعاي خالفت پیش مـی  ،هاشم و در نهایت رفته به سمت ریاست بر بنی
و عباسـیان را غاصـب حـق خـود      هپس از پیروزي عباسیان از ادعاي خود دسـت برنداشـت  

گرچه پس از واقعه کـربال کـامالً خـود را از سیاسـت     نیز  رزندان امام حسینف 58.شمردند 
نگرانه براي جذب پیروان بیشتر و مطـرح   ولی در حال فعالیت آرام آینده ،ر کشیده بودندکنا

هـاي   ماننـد وجـود شخصـیت    ،قوي مشـروعیت هاي  پشتوانه. این جناح، شدن دوباره بودند
  داشت. علمی و معنوي در رأس آن و خویشاوندي نزدیک با پیامبر

دهـی   داران قیام علیه امویان را سازمان حنفیه بودند که طرف بن پیروان محمد ،جناح دیگر
قیام مختار را رقـم زده   59،بیشتر شیعیان را جذب کرده، آنان پس از واقعه کربال. کرده بودند
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او را امـام  ، با پسرش ابوهاشـم بیعـت کـرده   ، حنفیه بن پیروان آنها پس از مرگ محمد. بودند
  .دانستند می

جذب پیروانی براي خـود  در پی   امیه و تبعاً ا بنیا نیز به فکر مقابله بباین رقبه هر حال، 
بایست سازمانی براي جذب و حفظ پیـروان خـود ایجـاد     عباسیان می ،به همین دلیل. بودند

علی و انتقال تشکیالت دعوت او به عباسـیان   بن وصیت ابوهاشم به امامت محمد. کردند می
نیز به یک مدعی در میـان هاشـمیان    عباسیان ،بدین ترتیبو  این کار را براي آنها آسان کرد

  .تبدیل شدند

  با پيروان و انجام امور آنان لزوم ارتباط .۵
عباسیان براي رسیدن به اهداف خود نیازمند سازمانی منسجم بودند تا بتوانند با پیروان خود 

ر احساس شد کـه عباسـیان   تاجتماعی زمانی بیش اي لزوم برقراري شبکه. ارتباط برقرار کنند
دوري . نقـاط دوردسـت خراسـان را در نظـر گرفتنـد     ، ي تبلیغ و گسترش دعـوت خـود  برا

توانسـت ایـن مشـکل را     شد و تنها سازمانی منظم می سبب دشواري ارتباط آنان می ،مناطق
اي موجب پوشـیده مانـدن هویـت امـام      وجود این ارتباطات شبکه ،از سوي دیگر. حل کند

بـراي  آنـان  مچنـین  . هشـد  احتمالی مـی هاي  از آسیبعباسی از امویان و پیروان و حفظ او 
  .نیازمند این سازمان بودند، آوري منابع مالی ارتباط گرفتن با پیروان و جمع

  جمع آوري و توزيع منابع مالي .۶
 ،مین مخـارجی أعباسیان نیز ت. هر حرکت سیاسی براي گسترش خود به منابع مالی نیاز دارد

رسـیدگی بـه امـور پیـروان و سـایر      ، هـاي مـورد نیـاز    مکـان  ،ها ها و پیک مانند ارسال نامه
خمـس و زکـات و   ، تـرین منبـع مـالی آنـان     عمده. خود نیازمند منابع مالی بودند هاي هزینه
آوري این منابع و اسـتفاده از آنهـا در    براي جمع 60.دارانشان بود هاي دریافتی از طرف کمک

شـد تـا ایـن     د وفادار به آنان تشکیل مـی اي منسجم از افرا باید شبکه، جهت اهداف سازمان
نیز طبق دسـتور او  داده و پس از آن آوري و به رهبر دعوت تحویل  وجوه را از پیروان جمع

 آنان با تأسـیس سـازمانی مـنظم   . به توزیع و مصرف آن در جهت اهداف سازمان اقدام کند
مـوارد متعـددي    در متـون تـاریخی  . آوري کننـد  توانستند وجوه مالی قابل توجهی را جمـع 

یـا امـوال جمـع آوري شــده از     وجـود دارد کـه دعـوتگران عباسـی وجـوه فــراوان نقـدي      
  61.اند دارانشان را تحویل امام عباسی داده طرف
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  سازمان وكالت اماميهگيري  ج) شكل
در عصـر حضـور بـراي رسـیدن بـه       نام تشکیالتی است که امامان شیعهسازمان وکالت 

د؛ هر چند متناسب شگاه متوقف ن فعالیت این سازمان هیچ. اهداف خود تأسیس کرده بودند
  .هایی همراه بود فعالیت آن با فراز و نشیب، با مقتضیات زمان

  پنج مرحله را طی کرد: ،سازمان وکالت به لحاظ تاریخی
از زمـان امـام   نگارنـده  لـه بـه عقیـده    سازمان: ایـن مرح گیري  شکلآغاز و  ،مرحله اول

  .دالیل این نظر در ادامه خواهد آمد. شروع شد ق137ـ125هاي  و در خالل سال صادق
آغاز  از زمان امام کاظم انسجام سازمان و گسترش فعالیت آن: این مرحله ،مرحله دوم

وره و ایـن رونـد تـا پایـان د     62دفرمـو به بسط و گسترش سازمان اقـدام  آن حضرت شد و 
  .ادامه یافت امامت امام جواد
و تحـت   تکامل سازمان: با وجود جو خفقان در زمان امامین عسـکریین  ،مرحله سوم

آنها توانستند روند تکاملی سازمان را ادامه دهند و آن را بـراي  ، نظر قرار داشتن این دو امام
  63.شیعیان به عصر غیبت امام دوازدهم آماده کنند ورود

-255اوج فعالیت سازمان وکالت در عصـر غیبـت صـغرا (    اوج فعالیت: ،مرحله چهارم
نـواب چهارگانـه در   ، به علت عدم حضور امـام دوازدهـم  ، در این مرحله. ) استق329

  64.و سایر وکال بودند رأس سازمان قرار گرفته و واسطه بین امام
بـا شـروع غیبـت کبـرا و صـدور توقیـع آخـر امـام          65:مرحله پنجم، پایان کار سـازمان 

فعالیت سازمان وکالت نیـز بـه    محمد سمري) بن امام (علی و مرگ نایب چهارمِ دوازدهم
از دریافـت وجـوه مـالی مربـوط بـه امـام و       ، و وکالي امام در شهرهاي مختلفسیدپایان ر

  66.خودداري کردند همچنین ادعاي ارتباط با امام زمان
. پـردازیم  مـی سازمان وکالت، مرحله اول به بررسی همانند سازمان دعوت ه در این مقال

بـین نویسـندگان معاصـر    ، مؤسس ایـن سـازمان بـوده    در اینکه کدام یک از امامان شیعه
را مؤسـس ایـن    68و برخی دیگـر نیـز امـام کـاظم      67برخی امام صادق؛ اختالف است

کـه وي   69دانسـته اعین را یکی از وکـالي محمـود    بن حمران، شیخ طوسی. دانند سازمان می
بـه نـام    همچنین یکی از یاران امـام بـاقر  . بوده است و صادق شاگرد هر دو امام باقر

بـه   ،کـرد  داري و با داعیـان عباسـی منـاظره مـی     طرفایشان از غالب نیشابوري در خراسان 
بـا توجـه   البتـه   70.داشـت  داعیان را از نزدیک شدن به او برحذر مـی ، طوري که امام عباسی
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، براي تشـکیل سـازمان   71الزمهاي  و عدم وجود زمینه تعداد کم شیعیان در زمان امام باقر
رسد  به نظر می، در این مقوله. را مؤسس سازمان وکالت دانست توان امام باقر طبیعتاً نمی

  آید. به دست می تري نتیجه دقیقشود، که اگر شواهد تاریخی با تحلیل مناسب همراه 
حجـاج در   بن نه و عبدالرحمانخُنَیس در مدی بن نظیر معلّی ،از نظر تاریخی برخی وکیالن

اگرچه تعداد این وکیالن کم است و ضـعفی بـر    72.اند ذکر شده وکالي امام صادقعراق، 
تحلیل تـاریخی عصـر    اما ،رود به شمار می احتمال تأسیس این سازمان توسط امام صادق

شرایط الزم براي تأسیس ایشان چرا که در زمان ، کند می احتمال را تقویتاین آن حضرت، 
اسـت.   وجود نداشـته  و امام باقر سازمان وجود داشته و این دالیل در زمان امام سجاد

  شوند: دالیل این نظر به دو دسته تقسیم می
ل، از جملـه  چنان که پیش از این گفته شد، شواهد تاریخی وجود چنـد وکیـ  : شواهد تاریخی. 1

همچنـین بـه    73.کننـد  تأیید مـی  صادق حجاج را براي امام بن خنیس و عبدالرحمان بن معلی
 ،ایـن امـر   74.بـود  قابوس بیست سال وکیـل امـام صـادق    بن نصر، نقل از شیخ طوسی

  .است سازمان وکالت در زمان امام صادق هبیست سال کم دستدهنده قدمت  نشان
کنـد کـه امـام     تحلیل شرایط تاریخی نیز این نظـر را تقویـت مـی   : تحلیل شرایط تاریخی. 2

هـاي   سـیس ایـن سـازمان بـه واکـنش     أدالیل ت. مؤسس این سازمان بوده است صادق
  گردد: به شرایط حاکم بر آن زمان بازمی امام

فرزنـدان امـام   . بودرو  روبههاي شیعه  بندي امامیه در آن زمان با رقباي داخلی در جناح ـ الف
ادعاي ریاست بر شیعه و مهدویت محمد نفس زکیـه را  ، حسن بن به رهبري عبداهللا حسن
اهـداف سیاسـی خـود بودنـد و سـعی در      ، درپی عباسیان با تأسیس سازمان دعوت. داشتند

نیـز بـا    م صـادق کـرد کـه امـا    این وضعیت اقتضا مـی . جذب هرچه بیشتر پیروان داشتند
تبلیغات مستمر عباسیان و حسنیان از . ه دست گیردابتکار عمل را بی، تأسیس سازمان منظم

به خصوص شد گروهی از شیعیان،  سبب می، و ظهور جریان زیدیه از سوي دیگر ،یک سو
. فاصله گیرند بیت از معارف اهل 75،جذب آنها شده ،هاي حاکم اقشار ناراضی از سیاست

و بـیم آن  کردنـد   تر در شیعیان و گسترش مسلک خود، تالش می شنفوذ بیبراي نیز یان لاغ
پدید آیند و عده دیگري را جذب خـود   هاي دیگر التقاطی نیز به تدریج رفت که جریان می

اقدام بـه  ، براي صیانت از شیعیان امامی و گسترش عقاید امامیه م صادقاما ،بنابراین. کنند
  .تأسیس سازمان وکالت کرد
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بـا آنـان اقتضـا     صـادق  مان و پراکندگی آنان و لزوم ارتباط موثر اماـ گسترش شیعی ب
وسـیله   ایجاد کنـد تـا بـه    را اي از نمایندگان مورد اطمینان خود شبکهآن حضرت کرد که  می

پراکنـدگی شـیعیان در   . آنها بتوانـد بـا شـیعیان در منـاطق دوردسـت ارتبـاط داشـته باشـد        
، را غیرممکن ساخته بـود  شخصی آنان به امام امکان مراجعه، دور و نزدیکهاي  سرزمین

طبعاً اخـتالف  . کردند شده رجوع می در مسائل عقیدتی و فقهی به شیعیان شناختهاز این رو 
  76.شد نظر میان آنها سبب اختالف شیعیان می

فـراهم   به دلیل کم بـودن تعـداد شـیعیان    و امام باقر این دالیل در زمان امام سجاد 
امامیـه  ولی  ،کمر همت به تربیت شاگردان و گسترش تشیع بسته بود باقر اماگرچه ام. نبود

شیعیان  هاي دیگر علویان را نداشت و ارتباط با هنوز توانایی رقابت با جناحایشان در زمان 
لزومـی  ، و عـدم پراکنـدگی جغرافیـایی آنـان    تعداد کم آنها در مناطق دوردست نیز به دلیل 

  .نداشت
لزوم یک سازمان مخفی براي تبلیـغ و ارتبـاط بـا شـیعیان را اقتضـا      ، ج ـ استبداد حاکم 

، براي حفظ شیعیان و انجام امور مختلف عقیـدتی و سیاسـی شـیعیان    امام صادق. کرد می
وظـایف  ، نیاز به سازمانی داشت تا دور از چشم حکام مستبد و بدون حسـاس کـردن آنـان   

  .الزم را انجام دهد
و گالیـه او از برخـی یـاران بـه دلیـل افشـاي        77بـر تقیـه   تاکید مکرر امام صادق -د 
  است.ي دهنده فعال بودن تشکیالتی سرّ نشان 78،رازش

و فرزنـدش  بـود   مؤسس سازمان که امام صادق مجموع دالیل فوق و شواهد تاریخی
  .توانست آن را انسجام بخشد و وارد مرحله دوم کند امام کاظم

زمـان   ،اگر مبنـا ن به تفاوت مبناي آنان بازگردد همچنین ممکن است اختالف نویسندگا
سازمان در زمـان  ، باشد به صورت یک سازمان ابتدایی) اگرچهگیري و تأسیس اولیه ( شکل

مؤسـس  ، انسجام و ظهور مؤثر سازمان باشـد ، اگر مبنا، اما تأسیس شده است امام صادق
  .خواهد بود آن امام هفتم

تعیـین دقیـق زمـان شـروع     ، هاي اجتماعی گونه سازمان اینبه دلیل مخفی بودن فعالیت 
رسد در فاصـله زوال دولـت امـوي و     به نظر می ، با این حالمقدور نیست، فعالیت سازمان

بـود تـا از آن بـراي     فرصت مناسبی در اختیار امام صـادق ، روي کار آمدن دولت عباسی
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کـه   ق125هـاي   بـین سـال   ،ترتیـب بـدین  . برداري کند انسجام و گسترش تشیع امامی بهره
ـ    دولت اموي با بحران جانشینی و سپس قیام کـه   ق137رو شـد تـا سـال     ههـاي متعـدد روب

  .بهترین فرصت براي انجام این عمل بود، با خالفت منصور تثبیت شدندعباسیان 
حسـنی و زیـدي در   ، سه جنـاح عباسـی  ، گیري سازمان شد در زمان شکلگفته که  چنان

حاکمیت اموي به عللی چون اختالفـات  ، از طرف دیگر. کردند یت سیاسی میهاشم فعال بنی
هـاي هاشـمی    وجود جایگزین، هاي فراوان در عراق و خراسان علیه آنان قیام، خاندان اموي

در حـال فروپاشـی و   ، آمیـز آنـان   ظلم و ستم خلفاي امـوي و سیاسـت تبعـیض   ، براي آنان
جریان خـوارج  . ر پی قبضه نمودن قدرت بودندد ،اضمحالل بود و عباسیان با درك شرایط

شبهات اعتقادي نیز ، در چنین فضایی. زدند در گوشه و کنار دست به قیام می، نیز هر از گاه
صورت تفسیرهاي متعددي  ،له امامت تا مسائلی چون مهدویتئشد و از مس فراوان دیده می

بـه نفـع    يتفسـیر ن مفـاهیم،  در تالش بود تا از ای هاي شیعیهر یک از جریانگرفت و  می
نام مهدي که نخسـتین بـار توسـط مختـار و پیـروانش بـراي        ،براي نمونهه باشد. خود داشت

دارانـی   هاشم هـم طـرف   دار بنی هاي طرف در سایر شعبه 79،حنفیه استفاده شده بود بن محمد
قلمـداد  حسن سعی داشت فرزند خود را همـان مهـدي موعـود     بن عبداهللاکه  ، چنانیافته بود

امامی را قبول داشتند که ، داران زیدیه طرفهمچنین  80.از شیعیان براي او بیعت بگیرد، کرده
  81.که با شمشیر قیام کند

براي دفع این اوضاع ابتدا با استفاده از فضاي باز به وجـود آمـده در اثـر     امام صادق 
ایی مجـالس  اقدام به حرکت علمـی و برپـ  ، ضعف اموي و عدم استقرار کامل خلفاي بعدي

درصـدد  ، ي از وکالا سپس با تشکیل شبکهکند، درسی در مدینه کرد تا از عقاید امامیه دفاع 
  .ارتباط خود را با آنان برقرار سازد، جذب و حفظ شیعیان برآمده

به نقـاطی توجـه داشـتند کـه تعـداد شـیعیان در آنهـا         امامان، هنگام تأسیس سازمان
، شـمال افریقـا  ، العرب ةاستقرار وکال در چهار ناحیه جزیرهاي  بررسی مکان. توجه بود قابل

؛ تابع پراکندگی شیعیان بوده اسـت ، استقرار وکال چگونگیدهد که  نشان می 82عراق و ایران
  .شد وکیلی براي آن منطقه تعیین می، بدین معنا که هر جا جمعیتی از شیعیان وجود داشت

  عوامل پيدايش سازمان وكالت اماميه
  شود: می پیدایش این سازمان در موارد ذیل خالصهعوامل 
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  تالش در جهت رسيدن به اهداف. ۱
آنـان  . گرفتنـد  براي رسیدن به اهداف خـود از امکانـات مختلفـی بهـره مـی      امامان شیعه

تـالش در جهـت احقـاق حـق از     . اهداف دینی و تربیتی بودنددرپی همواره در سیره خود 
بـه  . یگري از اهداف آنان بود که ماهیت سیاسی داشـت جنبه د، دست رفته آنان در خالفت

  :، موارد زیر دانستاز تأسیس سازمان وکالترا توان اهداف امامیه  طور کلی می
  ؛هدایت سیاسی شیعیان و در صورت امکان احقاق حق خالفت اهل بیتـ  الف
  ؛اعتقادي شیعیانهاي  ترویج معارف شیعی و تحکیم پایهـ  ب
  .آوري منابع مالی اط با شیعیان و جمعبرقرار ي ارتبـ  ج
بلکـه بـا تـرویج    ، چنـد روزه نبـود  هـاي   جذب شیعیان سیاسی و جریـان صرفاً درپی امامیه 

 –اعتقادات امامی و تأسیس سازمان وکالت سعی در رسیدن بـه اهـداف چندگانـه سیاسـی     
مسـیر ایـن   راه را بـراي فعالیـت در    ،سیس سازمانی مانند سازمان وکالتأت. اعتقادي داشت
هدف امامیه صرفاً رسیدن به خالفت نبود تا سایر اعمـال خـود را بـا    . کرد می اهداف هموار

. بـود  بیـت  امامیه در صدد ترویج اعتقادات شیعی و تحکیم مذهب اهل. آن هماهنگ کند
شیعیان اعتقادي بودند که دچار تضـاد عقیـدتی بـا    ، آمدند می پیروانی که از این راه به دست

تربیت نیروهاي زبده و معتقد به باورهـاي شـیعی    امام صادقرو  ، از اینشدند نمیرهبران 
مبنی بر عدم قیام بـه   امام صادق همچنین روایت سدیر از. را در دستور کار قرار داده بود

در پی فرصتی بـراي بازیـابی حـق    آن حضرت   دهد که نشان می 83علت کمبود یاران واقعی
  .دانسته است هاي آن می موکول به فراهم شدن زمینه اما آن رابوده،  بیت اهل

  ختناق و فشار سياسي از سوي عباسيانا .۲
گرچه ایـن  . زمان خود بودندهاي  تحکومو شیعیانشان همواره تحت فشار  امامان شیعه

سیاسی آنـان در  هاي  ولی به علت ظرفیت ،سان نبود هاي مختلف یک فشار سیاسی در زمان
به دلیـل  ، پس از روي کار آمدن خلفاي عباسی. تی تحت نظر بودندکومحهر زمان و در هر 

زیـرا عباسـیان بـه     84،بیشـتر شـد   فشار سیاسی بر امامان شـیعه ، شناخت عباسیان از آنان
تـري از آنـان مراقبـت     انستند و به همین دلیل با دقت بیشد ی مبانی فکري آنان را میروشن

و شـناخت   85مبنی بر روي کار آمدن آل عباس دقبینی امام صا با توجه به پیش. کردند می
هـاي آنـان اندیشـده     رو شدن با سیاست هتدابیري براي روبایشان رسد  به نظر می وي از آنها

  .تشکیل سازمان وکالت بود ،که یکی از این تدابیر
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اي نبود  تقریباً دوره، به جز اوایل دوره خالفت ابوالعباس و زمان والیتعهدي امام رضا
یک فرد شـیعی کـه قصـد     در زمان امام صادق. تحت فشار حاکمیت نباشند امامانکه 

ایشـان  مجبور شد در هیئت خیارفروشان نـزد  ، طالق بپرسددرباره  له اي شرعیئداشت مس
همواره از منصـور در رنـج و زحمـت    آن حضرت همچنین  86.سؤال خود را بپرسد برسد و

ایشـان مجبـور    88.به قیام فخ تحریک کرده اسـت  متهم بود که حسنیان را امام کاظم 87.بود
  89.شد نزد مهدي عباسی سوگند بخورد که دست به فعالیت مسلحانه علیه عباسیان نخواهد زد

و  هـا در زمـان امـام دهـم     این روش خلفاي عباسی بعدها نیز ادامه یافـت و مراقبـت  
و  ه امام هاديگزارش جاسوسان خلیفه مبنی بر وجود سالح در خان. بیشتر شد یازدهم
بر اثـر   امام عسکري 90.یکی از این موارد استآن حضرت موران خلیفه به خانه مأیورش 

هنگـام رفـت و آمـد هفتگـی نـزد       امکان ارتباط با شیعیان را نداشـت و ، فشارهاي عباسیان
  91.گفت خلیفه با زبان اشاره با شیعیان سخن می

، نیـز در مضـیقه بودنـد   ایشـان   پیروان بلکه، شد محدود نمی فشار خلفا به امامانالبته 
هر از چند گاه تعدادي از شیعیان توسط حکام عباسـی دسـتگیر و زنـدانی    اي که  گونه به

ظلم و جور عباسیان به آنجـا رسـیده بـود کـه منصـور       92.رسیدند شدند یا به قتل می می
ش مهـدي  اجساد قربانیان علوي خود را در اتاقی دربسته به عنـوان میـراث بـراي پسـر    

، ها مصداق شعري بود که بـه نقـل از ابـوالفرج اصـفهانی     این ظلم و ستم 93.گذاشته بود
  در هجو منصور سرود: شاعري به نام ابوعطاء سندي آن را

ــا  94فلیـــت ــروان عادلنـ ــی مـ ــور بنـ   جـ
  

  96عــدل بنــی عبــاس فــی النــار 95و لیــت  
  

  ».سوخت عباس در آتش می بنی یافت و اي کاش عدل مروان بر ما همچنان ادامه می اي کاش ظلم بنی«

  زمينه مساعد براي فعاليت وجود .۳
کـه امویـان در    چـرا  ،بودرو  روبهبا فضاي مساعدي وکالت،  امامیه در زمان تأسیس سازمان

چنان تثبیت نشده بودند که بتوانند مزاحمت جـدي   هنوز آننیز و عباسیان ه حال سقوط بود
هـاي   آمیز امویان و فعالیت هاي تبعیض به دلیل سیاست ،از طرف دیگر. براي آنان ایجاد کنند

هاي شیعی بیشـتر شـده و جمعیـت شـیعیان      گرایش، و شیعیان پس از کربال امامان شیعه
جمعیت شیعیان در حدي نبـود کـه نیـاز بـه اعـزام       از امام صادق . پیشافزایش یافته بود

ارتد الناس «که فرمود:  صادق نصیر از امام بن روایت محمد. نماینده یا وکیل احساس شود
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ثـم النـاس   ، مطعـم  بن ام الطویل و جبیر بن یحیی، ا ثالثه: ابوخالد الکابلیالّ بعد قتل الحسین
همچنین شرایط حـاد سیاسـی و فقـر    . دهد ی این امر را نشان میروشنبه  97،»لحقوا و کثروا

کـه در عصـر امـام    اسـت  ی در حال. این داد مالی شیعیان اجازه چنین کاري را به امامان نمی
زمینـه الزم بـراي تأسـیس    ، به دلیل درگیري امویان و عباسـیان و گسـترش تشـیع    صادق

برداري از شـرایط موجـود اقـدام بـه تأسـیس       با بهره، ایشان این بنابر. سازمان وجود داشت
  .سازمان کرد

 فعاليت تبليغاتي رقباي داخلي .۴
وکالت کرد که امویان سقوط کرده یـا در حـال   امامیه در زمانی اقدام به تأسیس سازمان 

گیرانه عباسـیان   خالفت سخت، بودندرو  به روبا آن  امامان شیعه خطري که. سقوط بودند
داد و  شعارهاي عباسیان وجود چنین خطري را براي شیعیان نشـان نمـی  ، در ابتداي امر. بود

اما . ه باشد به خالفت بنشانندشخصی را که مورد قبول عام، آنان پس از قیامسیدر به نظر می
نشـان   98خالفـت رسـیدن عباسـیان    در مورد به بینی امام صادق پیش. در عمل چنین نشد

با اینکـه شـیعه از سـتم امویـان     . بنابراین، از اغراض سیاسی آنان آگاه بود ایشاندهد که  می
اي حفـظ شـیعه   شد و امام باید بر رو می هزودي با حاکمان عباسی روب به، خالصی یافته بود

  .اندیشید اي می از این آسیب چاره
حسنی و زیدي در حال تـرویج مفـاهیمی بودنـد کـه بـا      ، رقباي عباسی ،از سوي دیگر

اي قـوي بـراي    سـیس شـبکه  أرا بـه ت  صادق ماین امر نیز اما. امامیه متفاوت بودهاي  آموزه
ثیرات أقیام زیـد و پسـرش سـبب تـ     ،در آن دوره. داد هاي شیعی سوق می حمایت از آموزه

بیشـترین بهـره را   ، عباسیان با فرصت طلبی. ن شده بودانااموي در میان مسلم عاطفی و ضد
شـیعیان خراسـان بـه جنـبش     «بعـد از شـهادت زیـد     ،به تعبیر یعقوبی .بردند از این قیام می

هـا دیـده شـد و     خـواب ، داعیان ظاهر شدند. .. درآمدند و پیروان و هواخواهانشان زیاد شد
  99».ها افتاد هاي پیشگویی بر زبان کتاب

پس از پیروزي عباسیان در حال تبـدیل شـدن بـه    ، حسنیان نیز که در پی خالفت بودند
اقدام دشمن شماره یک آنان بودند و در این مسیر اقدام به جذب شیعیان سیاسی و ناراضی 

نظـر صـریح خـود ماننـد     ، از نمایندگاناي  سعی داشت با استفاده از شبکه امام. کردند می
هـاي   هنگام قیـام عباسـیان و ظهـور پـرچم    . ها را به گوش شیعیان برساند گیري از قیام کناره
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بینیـد؟   پرسیدند: اوضاع را چگونه مـی  تغلب از امام صادق بن رمی و ابانابوبکر حض، سیاه
ایـم بـا    مـردي جمـع شـده    هاي خود بنشینید و هر گاه دیدید ما گرد در خانه« فرمود: امام

  100».سالح به سوي ما بشتابید

 با پيروان و انجام امور آنان لزوم ارتباط .۵
و  افزایش جمعیت شیعیان و پراکندگی آنان در مناطق مختلف که حاصل تالش امام بـاقر 

امیه و مهاجرت علویان  نارضایتی از بنی و همچنین جو گرایش به شیعه در اثر امام صادق
 ،از سـوي دیگـر  . سـاخت  با پیروانشان دشوار مـی را  ارتباط امامان، مختلف بود به مناطق

در حـال  ، شد نشین که در قرن نخست فقط به عراق و حجاز و یمن محدود می مناطق شیعه
 امـام صـادق  حمـل امـوال بـراي تحویـل      101.گسترش به ایران و مصر و دیگر مناطق بود

در  و ذکر نام اهالی شهرهاي مختلف به عنوان اصحاب امامان 102توسط دو مرد خراسانی
  .دارد ، حکایتاز گسترش تشیع در نقاط مختلف 103،منابع رجالی

تـر   بـا پیـروانش سـخت   را  له ارتبـاط امـام  ئفشار سیاسی خلفاي عباسی مسهمچنین 
 ارترارتبـاط را دشـو  ، آنان گاه با زندانی کردن یا تحـت نظـر گـرفتن امـام شـیعیان     . کرد می
منویـات  ، وجود سازمانی که بتواند ارتباط شیعیان را آسان کرده ،به همین دالیل. ساختند می
  .نمود ضروري می، امور آنان را انجام دهد و از آنها حمایت کند، را به شیعیان برساند امام

  جمع آوري منابع مالي .۶
بـراي  . یافـت  مـی  افـزایش  زمـان  منابع مالی و نیازهاي مالی به طـور هـم  ، با افزایش شیعیان

شد تـا ایـن وجـوه را از پیـروان      اي از نمایندگان تشکیل می آوري این منابع باید شبکه جمع
دسـتورات  بایسـت طبـق    میپس از آن نیز ، ضمن آنکه تحویل دهند آوري و به امام جمع

بـود کـه    اي اهمیت این کار به انـدازه . در جهت اهداف سازمان اقدام کنند هاامام به توزیع آن
آوري وجـوه شـرعی و هـدایا و     سیس سازمان وکالت را جمعأبرخی نویسندگان هدف از ت

نقـاط مختلـف    خمس و زکـات و هـدایا را، از   وکیالن امام 104.اند نذورات شیعیان دانسته
شـمرده  ترین منبـع مـالی سـازمان     عمده ،این وجوه. فرستاند و نزد امام می کرده آوري جمع

خمس و زکات به صورت ، به دلیل حساسیت خلفاي عباسی مام جواداز اپیش تا . شد می
نیز صـادر شـده بـود کـه طبـق آنهـا        در این باب روایاتی از ائمه. شد علنی دریافت نمی

شیعیان نیز ایـن مـوارد را تحـت عنـوان هـدایا نـزد        105.خمس بر شیعیان بخشیده شده بود
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آنها را هدایاي شیعیان ، شد جوه علنی مینیز در مواردي که این و امام. فرستادند می امام
دریافت زکات  سببدر زمان منصور دوانیقی به  امام صادق ،براي مثال. خواند به خود می
 ،در هـر حـال   106.این وجوه را هدایاي شیعیان به خود قلمداد کـرد  ولی امام ،احضار شد

براي انجام امـور شـیعیان   را هاي الزم  هزینه ،با استفاده از این سازمان توانستند می ماناما
  .ندنمین کأت

 دشواري ارتباط شيعيان با امامان شيعه .۷
هاشـم و   بـه دلیـل آشـنایی بـا بنـی     شـان،  پس از روي کار آمـدن و تثبیـت حکومت  عباسیان 

 . امـام کـاظم  دندکر ه و گاه احضار یا زندانی میداشتتحت نظر را  امامان، هاي آن جناح
منصور و مهدي عرصه را بر آن حضرت تنگ کرده بودند . ذراندمدت زیادي را در زندان گ

دو امـام هـادي و    107.را بازداشت و از دیدار او با شیعیان جلوگیري کرد و هارون نیز امام
در سامرا و در محل لشکرگاه عباسی تحت مراقبت بودنـد و رفـت و آمـدهاي     عسکري

 براي انجام امور شیعیان در غیاب اماملزوم وجود سازمانی را ، این مهم. شد آنها کنترل می
سیس و گسـترش  أاقدام به ت دهد چنان که امامان همچنین این امر نشان می. کرد اقتضا می

ممکن بود تشیع امـامی بـا    کرد و چه خطراتی شیعه را تهدید می، کردند سازمان وکالت نمی
  .شودرو  به روخطر نابودي 

  سازي براي عصر غيبت زمينه. ۸
تمهیـدات   شد کـه امامـان   سبب می، امامیه به مهدویت و نزدیک شدن زمان غیبت اعتقاد
سـازمانی  ، تـا زمـان غیبـت   بایـد  زیـرا  ، فراهم آورند ،براي ورود شیعیان به آن عصررا الزم 

براي اداره امور شیعیان در غیاب امام به دسـت  را شد و آن سازمان توانایی الزم  تأسیس می
عـادت   مان به مسائلی چـون عـدم حضـور امـام    تعامل با این سازشیعیان نیز در  آورد می

 و امـام کـاظم   براي امام صادق. آموختند می در غیاب امامرا روش اداره امور ، نموده
تنها مرجع رسیدگی به امور شیعیان مطـرح خواهـد    ،روشن بود که چنین سازمانی در آینده

از وکیالن را براي استفاده در عصر غیبت اي  شبکه، از این رو با ایجاد و گسترش آن 108،شد
سازي و عادت دادن شیعیان به شرایط  نیز براي آماده امامین عسکریین. صغرا بنیان نهادند

حضوري و مستقیم خودداري و بر ارتباط کتبی شـیعیان بـا وکـال    هاي  از پاسخ، عصر غیبت
  109.کردند کید میتأ
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م واگرچه آنـان نیـز از مفهـ   ، ان معنا نداشتزمینه سازي براي غیبت در مورد عباسیالبته 
 سیاه از خراسـان بهـره بـرداري   هاي  و از مواردي مانند ظهور پرچم همهدویت استفاده نمود

  110.گزیدند میالقاب مهدي را براي خود براز آنها کردند و حتی برخی  می

  نتيجه
هـایی   و شـباهت هـا   تفاوتین دو سازمان، دهد که ا می بررسی تطبیقی این دو سازمان نشان

  داشتند. گیري و عوامل پیدایش  در مرحله شکل
تـوان در   گیري و عوامل پیـدایش را مـی   هاي این دو سازمان در مرحله شکل شباهتاما 

  موارد زیر خالصه کرد:
  .هر دو سازمان، یک مؤسس داشتند که در بستر تاریخی مناسبی، سازمان را تأسیس کرده بود .1
دیگـر و لـزوم حفـظ    هاي  رقابت سیاسی با جناح، پیدایش هر دو سازمانیکی از عوامل . 2

  .پیروان خود در رقابت با آنان بود
دو  وجود اختناق و فشار سیاسی از سوي حاکمیت و لزوم دستیابی به اهداف نیز در هـر  .3

  .از عوامل پیدایش آنها بود، سازمان
  از عوامل پیدایش هر دو سازمان بود.وجود زمینه مساعد براي فعالیت و تشکیل سازمان،  .4
آوري و توزیع منابع مالی به یکدیگر شباهت  دو سازمان در لزوم ارتباط با پیروان و جمع .5

  .کرده بودندرا ایجاد سازمانی منظم  ،و براي این کار شتهدا
گیري و عوامل پیدایش به صـورت زیـر    هاي دو سازمان را در مرحله شکل تفاوتهمچنین 

  خالصه کرد: توان می
امامیه ، اما محمد حنفیه به عباسیان رسیده بود بن سازمان دعوت از پیروان ابوهاشم عبداهللا .1

، سـازمان دعـوت   ،بـه عبـارت دیگـر   ؛ سیس سازمان وکالـت کـرده بـود   أخود اقدام به ت
  .تأسیسی بود یسازمان ،انتقالی و سازمان وکالت یسازمان

مام عباسی از اتصال به ابوهاشم بـه دسـت آمـده بـود، در     با توجه به تفاوت فوق، مشروعیت ا. 2
  .ندداشت براي رهبري سازمان وکالت را مشروعیت الزم  ،خود حالی که امامان شیعه

داعیانی براي دعـوت بـه   ، سیس به مناطق عراق و خراسان توجه نمودهأعباسیان هنگام ت. 3
تابع پراکندگی و تعدد شیعیان  تعیین وکیالن، در سازمان وکالت. این مناطق اعزام کردند

  .بود نشین در مناطق شیعه
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از دیگر عوامل تأسیس سازمان وکالت بود؛ به این معنـا کـه عباسـیان     دشواري ارتباط با امام .4
نظـر   را با شیعیان به دقت تحـت  امامان هاشم و شیعیان داشتند، ارتباط با شناختی که از بنی

  کردند. عباسیان عمل میدرباره  انگاري و اهمال لداشتند، در حالی که امویان با سه
، سیس سازمان وکالت بـود أسازي براي ورود شیعیان به عصر غیبت نیز از عوامل ت زمینهـ  5

اگرچه آنان نیز با هـدف جـذب   . در حالی که عصر غیبت براي عباسیان معنایی نداشت
  .کردند برداري می پیروان از برخی مفاهیم مهدویت بهره
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