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عادله آزرم نژاد

زمینه سهاز

شرایط سیاسی جامعه و پهیآمههاا آن بهرا ائمه اهاها

بارهگیر از نااداایی بود ک ایشان ا د ویا ویی با شرایط موجود ب باتهری
شکل یا

میکردنه .وکالت نااد است ک د دو ه ابناء الرضها

د گسهتره

بیشتر نقش آفری بود .مقال حاضر د پی پاسخ ب ای پرسش اسهت که ناهاد
وکالت چگون د دو ه اب الرضها ووانسهت موجهف حوهگ و گسهترت نا هت
سیاسی – دینی ائم اهاا

و شیعیان شود؟ یافت اا پژواش حاضر با وکیه

بر متغیراا اصلی مهل بسیج سیاسی چا لز ویلی و با وت وصوی ه وحلیلی بر
اساس دادهاا و منابع کتابخان ا نشان میداه ک ائم اهاا

با باینه سهاز

قابلیتاا ای سازمان ووانستنه د شرایط بحرانی ،حافگ جان و امنیت خهود و
شیعیان باشنه .ائم ابناء الرضا

ووانسهتنه بها باهرهمنهه از اهوت سیاسهی و

موقعیت سنجی دقیق خود و مهد جست از سازمان وکالت ،مانع ب نتیج سیهن
 .1استادیار علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران.)R.abbastabar@umz.ac.ir( :
 .2کارشناسی ارشد تاریخ اسالم ،دانشگاه تقریب مذاهب اسالمی.)Adele.azarm@yahoo.com( :
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کوششاا ام جانب حکومت عباسی برا مخهوت ساز چاهره ائمه

و

شیعیان ایشان شونه.

کلیدواژگان :ائمه ابناء الرضا

 ،سازمان وکالت ،خالفتت بااستی ،شتاهه دتت، ،

بسیج سیاسی.
 .1مقدمه

بر اساس دیتگاه بیشتر فقهای شیعه ،امام بر انایا و جانشینان آنان اطالق متیشتدد کته از
جانب ختاونت متعال دا،ای منصب واالی امامت و والیت هستتنت 5.امتام بته ایتف ممهتدم
دا،ای والیت مطلقه د ،امد ،دیتف و دنیتا ،معصتدم از گنتاه ،مصتدن از هرگدنته اشتتااه و
فرامدشی ،حجت بر خلق و خلیمه ختاونت د ،زمیف است 2.احهتام اتاد ،شتته از ائمته
خداه مماد ددل آن ها باشت یا مستماد از فعل یا تقریر ایشان بته ضترو ،مت هب شتیعه و
اتماق همه فقها حجت است.

3

امامان ابناءالرضا به امام جداد
امام حسف بسهری

(591-222ق ،).امتام هتادی

(222-212ق ).و

(232-262/235ق ).گمته میشدد .جایگاه واالی امام ،ضا ساب

شته بدد امامان نهم ،دهم و یازدهم معروف به ابف ،ضا باشنت .ائمه اطهتا،

د ،مقابتل

فشا،های گدناگدن حهدمت بااسی (532-616ق ).بته ادتتاماتی نتدن تشتهیل ستازمان
وکالت پرداختنت که د ،بصر امام اادق

شهل گرفت و دیگر ائمه به تاع شرایط حاکم

بر جامعه از سازمان وکالت به بندان بنصری کا،آمت بهره بردنت .تدستعه و بهترهگیتری از
 .1سبحانی ،االلهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل ،ج  ،4ص .11
 .2علم الهدی ،تنزیه االنبیاء و االئمة ،ص .713
 .7شیخ مفید ،مصنفات الشیخ مفید ،ج ،4ص .56
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شاهه و تشهیال سازمان وکالت ،گام مهمی د، ،استای تقلیل ا،تااطا مستقیم و متقابل
ائمه

با شیعیان و پیروان ایشان بدد.

5

باتدجه به اهمیت ایجاد شاههسازی دت ،سیاسی -دینی د ،بصر ائمه و تتثییر آن د،
حمظ مددعیت شیعیان و پاستا،ی از آییف امامیه و استمرا ،و پدیایی آن ،کتابها و مقاال
جالب تدجهی د ،ایف با،ه ندشته شته است که به برخی از آنهتا اشتا،ه متیشتدد .کتتاب
سازمان وکالت و نقش آن د ،بصر ائمه ندشته محمت،ضا جاا،ی د ،دو جلت به طد ،ممصل

به بحث سازمان وکالت پرداخته است و بخشی از کتاب تا،یخ سیاسی امام دوازدهم (بتج)
ندشته دکتر جاسم حسیف به اد ،اجمالی به مسئله وکالت تدجه کرده است.
پرویف دخت اوحتی حایری د ،مقاله سازمان وکالت د ،سیره امامان شیعه بته بر،ستی
ضرو ،ایجاد سازمان وکالت ،وظایف ،بملهرد و ویژگیهای آند ،بصر ائمته اطهتا،

پرداخته است .محمت،ضا جاا،ی و ملادبی د ،مقاله بر،سی تطایقی سازمان وکالت امامیه و
سازمان وکالت بااسیان ،تماو ها و شااهتهای ایف دو سازمان د ،مرحله شتهلگیتری و

پیتایش ،ا مد،د بر،سی درا ،دادهانت .مقاله مداجهه امام هادی

با تتنشهتای ستازمان

وکالت د ،دو،ه خدد از حسیف داضیخانی به بر،سی تنشهای مدجدد د ،سازمان وکالت و
تهنیکهای امام هادی

برای باد ،از ایف تنشها پرداخته است.

هم ننیف ،سلمانی ،گدا،ی ،ابدالمضل شریمی ،وحیت و ااغر منتظرالقائم د ،مقاله تاییف
نقش سازمان وکالت د ،ایران بصر امام هادی

به بر،سی وکالی ایرانی و نقش آنها

د ،گسترش تشیع د ،ایران و فعالیتهای آنها پرداختتهانتت .بنتابرایف ،بر،ستیهتا نشتان
می دهت تاکندن پژوهشی د، ،ابطه با شاههسازی دت ،سیاسی -دینتی بصتر وکالتت د،

 .1شیخ مفید ،االرشاد ،ص.722

25

دو،ه ائمه ابناءالرضتا

تحلیلی بر شبکه سازی قدرت سیاسی ـ دینی در عصر ابناء الرضا

د ،نتا،ندب نظریته متتل بستیج سیاستی نتا،ل تیلی اتد،

نگرفته است.
مهم تریف مسائلی که بایت د ،ایف پژوهش به آنها تدجه میشدد نخست ایف است که
نه بدامل و زمینه هایی بابث تقابل و ،وی آو،دن ائمه ابناء الرضا

و شتیعیان ایشتان

به ادتام جمعی بلیه حهدمت بااسی شت؟ دوم ایفکه گروههای متتبی کستب دتت ،د،
جهت ،دم زدن ساختا ،سیاسی -اجتمابی جتیت با بهرهگیری از کتام منابع و ،اهها،ها بته
پیروزی دست یافتنت؟
جهت د،ک احیح و تحلیل وادعبینانهتر مدضدع د ،ادامه الزم است نا،ندب نظتری
متل بسیج سیاسی نا،ل تیلی به اختصا ،بر،سی گردد.
 .2چارچوب نظری

نالرز تیلی (5929-2222م ).به بندان یهی از مهمتریف نظریه پردازهای بسیج سیاستی،
حاال مطالعا خدد ،ا د ،کتابی با بندان از بسیج تا انقالب 5ا،ائه کرده است .تیلی د ،ایف
ایر با ا،ائه متل انت ابی بسیج سیاسی ،2نگدنگی شهلگیری فرآینت کنشهای جمعی یک
جامعه ،ا د ،وضعیت انقالبی ترسیم کرده است.
تیلی الگدی نظری خدد ،ا با بنتدان متتل بستیج و بتا هتتف تایتیف ،فتتا ،سیاستی
گروههای اجتمابی نالشگر و نرایی و نگدنگی د،گیر شتن آنهتا د ،اشتهال مختلتف

فرآینت کنش جمعی ا،ائه نمدده است .بناار االی الگدی نظری تیلی ،ا متغیرهایی نتدن
ستتازمان ،منتتافع ،بستتیج ،کتتنش جمعتتی ،فراتتت-تهتیتتت ،دتتت ،و ستترکدب -تستتهیل
تشهیل میدهنت.

1. Form Mobilization to Revolution.
2. mobilizationPolitical.

سال بیست و یکم ،شماره هشتاد و چهارم زمستان 9911

22

سازمان :به معنای می ان هدیت مشترک و ساختا ،وحت بختش افتراد د ،د،ون یتک
جمعیت است که دت ،آن ،به می ان آگاهی و تعهت و وفادا،ی ابضای آن نستات منتافع
جمعی ،وجتدد کانتال هتای ا،تاتاد دهنتته میتان ابضتا و گستتردگی و کیمیتت ستازمان
وابسته است.

5

منافع :امتیازا یا ه ینه هایی است که د ،نتیجته تعامتل بتا نظتام سیاستی یتا ستایر
گروههای ،دیب ،متدجه ابضای یک گروه میشدد.


2

بسیج :فرآینتی است که به واسطه آن ،یک گروه از حالت مجمدبهای منمعل از افراد
به مشا،کت کننتههای فعال د ،زنتگی بمدمی تاتیل میشدنت .بستیج منتابع بته معنتای
تالش برای دستیابی و بهرهگیری از تمام منابعی است که میتدانت شتامل منتابع اجاتا،،
تهتیت ،امهانا مالی ،شاهههایا،تااطی و اطالع ،سانی و حتی منابع هنجتا،ی و ا،زشتی
ماننت تعهت ،وفادا،ی و احساس تهلیف باشت 3.بخش دیگر متل بسیج تیلی به بناار برون
گروهی مؤیر بر کنش جمعی اشا،ه میکنت که شامل فراتت /تهتیتت ،دتت ، ،سترکدب/
تسهیل است که د ،نهایت منجر به کنش جمعی میشدد.
کنش جمعی :به ادتام مشترک ابضای یک گروه متبی بترای ،ستیتن بته هتتف یتا
اهتافی مشترک گمته میشدد که تابعی است از منافع مشترک ،می ان انستجام و ستازمان
یافتگی گروه ،احساس هدیت مشترک ،تعهت و وفادا،ی ابضای گروه نسات به یهتتیگر و
الاته می ان منابعی که د ،اختیا ،گروه درا ،دا،د.
 .1تیلی ،از بسیج تا انقالب ،ص.89
 .2همان ،ص.85
 .7همان ،ص .116
 .4تیلی ،از بسیج تا انقالب ،ص.129
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فرات /تهتیت :شرایطی است که د ،آن ،امهان کنش جمعی ،ابمال دتت ،و تحقتق
اهتاف یک گروه نالشگر اف ایش مییابت .تهتیت نی شترایطی استت کته د ،آن ،امهتان
کنش جمعی و تحقق اهتاف یک گروه ،کاهش مییابت 5.منظتد ،از دتت ، ،میت ان هلاته
منافع و مطالاا یک گروه بر دت ِ ،دولت یا گروههای ،دیب است .د،اد،تی که دولتت،
داد ،به ابمال دت ،بر گروههای متبی و نالشگر باشت ،تمایل ایف گتروههتا بته ادتتام
جمعی بلیه دولت کاهش مییابت.

2

سرکدب /تسهیل :به هرگدنه ادتام و کنش به وسیله گتروه دیگتر ،کته ه ینته کتنش
جمعی یک گروه ،ا اف ایش میدهت ،سرکدب میگدینت .همننیف به هر ادتامی که ننتیف
ه ینهای ،ا کاهش میدهت ،تسهیل گمته میشدد.

3

بنابرایف د ،ایف الگد ،کنش جمعی یک گروه از یکسد به ظرفیتتهتا و ویژگتیهتای
د،ونی خاص آن ،ماننت می ان منابع د ،اختیا ،،می ان همبستگی ،بالیق و منافع مشتترک
میان ابضا و تدان سازماندهی و بسیج منابع از سدی آن گروه بستگی دا،د .از دیگر ستد،
متثیر از متغیرها و شرایط بیرونی ،همندن دت ،نظام سیاسی بترای مقابلته بتا مخالمتان
(سرکدب) ،می ان آمادگی حهدمت برای واگ ا،ی امتیاز (تسهیل) و وجدد شترایط مناستب
جهت کنش جمعی (فرات) است.
ازایف،و ،پژوهش حاضر د ،نظر دا،د تا شاهه دت ،سیاسی -دینی د ،دو،ه ائمه ابنتاء
الرضا و کنش سیاسی آنها ،ا با بهرهگیری از متغیرهای متل نظری بسیج سیاستی تیلتی
بر،سی و تاییف کنت.

 .1همان ،ص .185
 .2همان ،ص.131
 .7همان ،ص.161-148
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 .3عناصر درون گروهی شبکه ساز قدرت در عصر وکالت ائمه ابناء الرضا

سازمان ،بسیج و منافع سه بنصر مهم بخش نخست متل بسیج تیلی هستنت کته د ،ایتف
دسمت تالش میشدد ،ایف بناار د ،ا،تااد با بصر ائمه ابنتاء الرضتا

متد،د بر،ستی

درا ،گیرنت.
 .3-1سازمان وکالت (شبکه قدرت سیاسی -دینی) ،احساس هویت مشترک

طاق دیتگاه تیلی ،احساس هدیت مشتترک ستاب ایجتاد یتک متای همته شتمدل و
برداشت مثات از خددیها میشدد و با ایجاد شاهههتای ا،تاتاطی هیر،ستمی و تعتامال
د،ونگروهی ،مشهال ناشی از سرکدب شتیت ،ا برطرف میکنت و ابضای گروه ،ا بترای
مداجهه با ه ینهها و تهتیتا احتمالی آماده میسازد.

5

بر اساس ایف نظریه ،اگر نهاد یا سازمان ،ا گروهی مرکب از ،هار ،ابضای مشخص و
برنامه معیف و منظم بتانیم ،بیتردیت می تدان سازمان وکالت ،ا مجمدبهای از فعالیتهای
هماهنگ تحت ،هاری امام

دانست که یک ندع هدیتت مشتترک بتیف ابضتا و زیتر

مجمدبه آن (وکال و شیعیان) شهل میگیرد که برای ،ستیتن بته هتتف مشتترک بتاهم
متعهت هستنت و میتداننت با تعامال د،ون گروهی د ،مقابل تهتیتتا حهدمتت بااستی
مقابله کننت.

2

سازمان وکالت به بندان شاهه دت ،سیاسی – دینی از دو،ه امام اادق

شتروع

به فعالیت کرد .ایف سازمان دا،ای وظایف مشخص و ویژگیهتای ختاص ختدد بتدد کته
متناسب با شرایط و مددعیت جامعه شیعیان حرکت میکرد 3.سازمان وکالتت یتک شتاهه
 .1تیلی ،از بسیج تا انقالب ،ص .119
 .2جاسم ،تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم (عجج) ،ص174؛ طبسجی ،حیجات االمجام عسجکری،
ص .728
 .7ابن شهرآشوب ،مناقب آل ابیطالب ،ج ،4ص .789
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ا،تااطی ،ماننت ،گهای بتن بدد که تمامی دسمتهای آن ،ا دلب سازمان؛ یعنی ،هاتری
به نقاد دیگر ،مرتاط میساخت.

5

اگر ایف سازمان ،ا به شهل هرم د ،نظر بگیریم ،د، ،اًس آن که ،هار سازمان درا،
درا ،داشتنت و به ترتیب دابته هرم ،ابتتا وکالی ا،شت یا سر وکیل

میگیرد ،ائمه

و سپس وکتالی جت ء کته د ،نتداحی مختلتف دو ،و

و بابهای ائمه معصدمیف

ن دیک استقرا ،داشتنت .بالوه بر وکالی مقیم د ،نداحی ،گاهی نماینتتگانی از ستدی
امامان به اد ،سیا ،،بیف محل استقرا، ،هاتری ستازمان و محتل ادامتت وکتالی
نداحی د، ،فت و آمت بددنت که وظیمه ایجاد ا،تااد ائمه با وکتال و شتیعیان نتداحی ،ا
بر بهته داشتنت.

2

وکالی سیا،
ائمه

و

وکالی ا،شت
وکالی نداحی

 .1جباری ،سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه

 ،ج ،1ص.135

 .2جباری ،سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه

 ،ص.136
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 .3-1-1سازمان وکالت بر اساس سلسله مراتب

یهی از ویژگیهای مهم ایف سازمان ،مخمی بددن فعالیتهای آن بدد که بایت ادتاما
خدد ،ا به دو ،از نشم حهدمت و مخمیانه انجام میدادنت .ایف مستئله بته دتت،ی اهمیتت
داشت که تمامی فعالیتهای سازمان ،تحت تثییر آن درا ،متیگرفتت .بثمتان بتف ستعیت
بمری (د262 .ق 5).برای ایفکه شناسایی نشدد و فعالیتهایش مخمی بمانتت د ،پدشتش
ظاهری یک شخص ،وهف فروش ،وظایف وکالت ،ا انجام میداد.
همننیف ،ب ،گان شیعه پس از شهاد امام جتداد

2

د ،منت ل محمتت بتف فتر (د.

222ق 3).گرد آمتنت تا د ،مد،د امام بعتی ،وظایف خدد ،ا بتاننت .وکیل امام تالش میکرد
که ایف خار ،جایی منتشر نشدد تا حساسیت حهدمت برانگیخته نگردد.

2

وکالی سازمان ،نقشی ا،تااطی بیف مناطق شیعه نشیف و مراک استقرا ،ائمته
داشتنت .ایف ا،تااد ،ا با ،وش هایی ندن نامه دادن ،ترتیب دادن مالدا حضد،ی یتا
فرستادن پیک فراهم میکردنت .با ایف خط ا،تااطی ،امام متیتدانستت بتتون حضتد،
مستقیم ،پاسخگدی مسائل شیعیان د ،نقاد مختلف باشنت .همننیف با استماده از ننیف
سیستمی افها ،و دیتگاههای امام با ستهدلت و ددتت نظتر بهتتری د ،بتیف شتیعیان
انتشا ،مییافت.

1

از جمله وظایف دیگری که بر بهته وکال بدد ،د،یافت وجده مالی یتا وجتده شتربی،
هم ندن خمس ،زکا  ،ن  ،و یا هتایای شیعیان و تحدیل آنها به امامان شیعه و مصترف
 .1وی سر وکیل ،امام حسن عسکری

و امام زمان

بود.

 .2طوسی ،الغیبة ،ص.764
 .7وی مقام وکیل ،در دوره امام جواد

را برعهده داشت.

 .4کلینی ،الکافی ،ص.724
 .6شیخ صدوق ،کمال الدین و تمام النعمة ،ص.82
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آنها بر ضت حهدمت بااسی 5و ،فع نیازهای ادتصادی امامان
د ،دو،ه امامت امام جداد

و شیعیان نیازمنت بدد.

2

 ،ایشان لااس و مالغی پدل به محمتت بتف ستهل ،یهتی از

پیروان تنگ دست خدد بخشیت.

3

الزم به تدضیح است د ،دو،ههایی کته امامتان زنتتان متیشتتنت ،یتا د ،حصتر دترا،
میگرفتنت ،نقش شاهه وکالت سازمان اف ایش مییافت .به طتد،ی کته کتا،گ ا،ان امتام
مسئدلیت بیشتری د ،گردش و پی گیری امد ،مرتاط با امام و شیعیان مییافتنت .به تت،یج،
وکالت تنها مرجعی شت که میتدانست حقانیت امام جتیت ،ا ایاا کنت.

2

وکال به بندان مهره االی ایف شاهه ،نقش اجتمابی ،ختماتی ،بلمی و ا،شادی نسات
به شیعیان ،ا بربهته داشتنت .حضد ،شخصیتهای بلمی ،ماننت ممضل بف بمتر (526ق).
د ،سازمان ساب میشت به مسائل دینی و بقیتتی شیعیان ،پاسخ داده شدد .همننیف ،یهی
از بمتهتریفهای فعالیت وکال ،ماا،زه با هالیان 1بدد .6وجدد شاههای از وکیالن امام ساب
 .1برای نمونه بهرهگیری سیاسی ائمه

از اموال میتوانیم حمایت مالی ایشجان را از بازمانجدگان

قیام های علوی نام برد .به عنوان نمونه ،امام صادق

هزار دینار اختصاص داد بجه بازمانجدگان

کسانی که در قیام زید بن علی بن حسین (122ق ).به شهادت رسیده بودند و فردی را مأمور کرد،
این اموال را بین آنها توزیع کند (شیخ مفید ،االرشاد ،ص .)259
 .2شیخ مفید ،االرشاد ،ص.282
 .7قطب الدین راوندی ،الخرائج و الجرائح ،ج ،2ص .559
 .4جاسم ،تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم ،ص.173
Ghalilan .6؛ غالیان به کسانی گفته میشود که امیرمؤمنان ،امامان و فرزندان او را به الوهیجت و

نبوت توصیف کردند و در حق آنان از حجق اعتجدال تججاوز کردنجد (ر.ی :شجیخ مفیجد ،تصجحیح
اعتقادات االمامیه ،ص .)171
 .5طوسی ،الغیبة ،ص247؛ شریف القرشی ،االمام الهادی ،ص.776
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میشت که شیعیان همدا،ه از دیتگاههای امام د،با،ه هال با خار شدنت و کمتر ج ب ایتف
گروهها گردنت.

5

یهی از مهمتریف اهتاف سازمان وکالت ،نقش حماظتی نستات بته امامتان و شتیعیان
بدد که ایف سازمان با فعالیتهای خدد تدانستت مراجعته مستتقیم شتیعیان ،ا بته حتتادل
برسانت و امنیت بیشتری برای هر دو طرف فتراهم کنتت؛ نترا کته امامتان شتیعه د ،ایتف
دو،ان د ،کنترل شتیت بااستیان دترا ،داشتتنت و ایتف ا،تاتاد متیتدانستت بترای آنهتا
خطر آفریف باشت.

2

د ،زمان امام کاظم

و حتی امام بسگری

مراجعه مستقیم شیعیان ،بسیا،

خطرناک بدد .د ،ننیف شرایطی ،ایف وکال بددنت که به بنتدان ،ابتط بتیف شتیعیان و
امام

فعالیت می کردنت تا بقیه از محتوده نظر جاسدسان حهدمتی دو ،بماننت 3.بته

بندان نمدنه میتدان به تاکیت امام کاظم

به وکالیش کته نامته هتا و وجدهتا

شیعیان ،ا به وکیل ا،شت د ،متینه تحدیل دهنت و از مراجعته مستتقیم اجتنتاب کننتت
اشا،ه کرد 2.بالوه بر ایف وکال از نقش تمهیتی نسات به و،ود شیعه به بصتر هیاتت
نی برخد،دا ،بددنت.

1

ننانچه امام حسف بسگری

بثمان بف سعیت بمری (262ق، ).ا د ،بیف شیعیانش

به بندان وکیل خدد و فرزنتش محمت (321ق، ).ا وکیل حضر مهتی
مردم د ،ا،تااد با ایف وکال بخاطر د ،دست،س ناتددن ائمته

کته د ،کنتترل شتتیت

 .1کشی ،اختیار المعرفة الرجال ،ص.621
 .2در متن مقاله به برخی از این موارد اشاره شده است.
 .7شیخ طوسی ،الغیبة.719 ،
 .4شیخ طوسی ،الغیبة ،ص .211

.6جباری ،سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه

معرفی کرد و

 ،ج ،1ص.776-774
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دستتتگاه خالفتتت بددنتتت ،تدانستتتنت هیاتتت امتتام زمتتان
آمادگی برسنت.

،ا د،ک کننتتت و بتته نتتدبی

5

 .3-2بسیج منابع (فایدهمندانه و هنجاری)

بر اساس نظریه نا،ل تیلی ،بسیج منابع ممهتف استت بته اتد ،هتای اجاتا ،آمیت ،
سددمنت و هنجا،ی انجام گیرد .مطالعا منابع مختلف حتاکی از آن استت کته ائمته
د ،پی بسیج یا گردآو،ی وسایل اجاا ،آمی ناددنت .د ،هیچ یک از منتابع مدجتدد ،مطلاتی
که حهایت از مدا،دی هم ندن خریتتا،ی ،تهیته و یتا وا،د کتردن ستالل ،مستلح ستازی
ماا،زان و حتی طراحی ،اههای مقابله خشتدنت آمیت د ،مقابتل سترکدبگتری حهدمتت
دیته نمیشدد.
گداه ایف ادبا ،سخنی از ابدالمر اامهانی (316ق 2).است .او د ،کتاب مقاتل الطالایف
د ،ایف با،ه میندیست:
ستم بیش از حد و نسلکشی شعیان توسط حکومت عباسی باعث شد تا افراد
برجسته علوی برای احقاق حق امام خود و پایان بخشیدن به ستم عباسی دست به
قیام بزنند .آنها از نوادگان ائمه بودندد و بدا شدعاا اضر دا مد آ م مدد قیدام
میکردند وضی ائمه آنها اا تأیید نمیکردند و با توجه بده جدو خاقدان آن دوا ،
تقیه اا دا پیش گرفتند.

3

 .1کشی ،اختیار المعرفة الرجال ،ص .213-215
 .2علی بن حسین بن محد اموی قرشی ،معروف به ابوالفرج اصجفهانی در اصجفهان متولجد شجد .او
محدث ،مورخ ،ادیب ،شاعر و موسیقی شناس بود و از نزدیکان مروان حمار آخرین خلیفه امجوی
به حساب میآمد.
 .7ابوالفرج اصفهانی ،مقاتل الطالبین ،ص.744
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د ،زمان امام حسف بسگری

 ،ایشان با وجدد محتودیتهای حهدمت و فشا،هایی

که به وی و پیروانش تحمیل میشت به اتد ،ستری بته فعالیتت سیاستی  -ادتصتادی
میپرداخت 5.به بندان نمدنه میتدان به حمایتهایی مالی اشا،ه کرد که از طترف ایشتان
نسات به شیعیان تنگدست اد ،میگرفت .یهی از شیعیان د ،ایف با،ه میگدیت:
از نظر ماضی بسیاا تنگ دست بودم اما خجاضت کشدیدم کده از و دعیتم بده
امام بگویم .وقتی به خانه برگشتم ،امام صد دیناا برای م فرستاد.

2

یهی دیگر از فعالیت های ایف امام ب ،گدا ،،تدجیه سیاسی ب ،گتان شتیعه بتدد کته بتا
شرایط زمانه سازگا ،شدنت و از تنگدستی و فشا ،حهدمت ننالنت و ناامیت نشتدنت 3.یهتی از
ب ،گان شیعه که از تنگ دستی به ستده آمته بدد ،میخداست نامهای به امام بندیست و گله

کنت ،اما یاد سخنی از امام افتاد که فرمتدده بددنتت« :فقتر بتا متا بهتتر از تنتگدستتی بتا
دیگران است و کشته شتن با ما ،بهتر از زنته مانتن با دشمنان است» و از نامته ندشتتف،
ارف نظر کرد.

2

بسیج منابع د ،شاهه سازمانی ائمه معصدمیف
یهی از منابعی که ائمه

 ،بسیج منابع سددمنت بدد .بنتابرایف،

د ،دست داشتنت ،وکال بددنت که د ،جریتانستازی سیاستی و

اجتمابی بلیه حهدمت بااسی دا،ای نقش پر،نگی بددنت؛ نرا که خلمای بااسی با حتاس
و کنترل ائمته
شیعیان شدنت.

د ،تتالش بددنتت ،آن هتا ،ا محتتود کننتت و متانع ا،تاتاد ایشتان بتا

1

 .1طبسی ،حیاة امام العسگری ،ص .225
 .2شیخ مفید ،االرشاد .ص .747
 .7ابن شهر آشوب ،مناقب آل ابی طالب ،ج ،4ص .476
 .4همان ،ج ،4ص.475
 .6ابن اثیر ،الکامل ،ج ،3ص.66
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برداشت حهدمت بااسی از ادتام ائمه

د ،به کا،گیری وکال ،برداشتی سیاسی بدد.

با ایف تصد ،که آن ها با تشهیل حهدمت ،مشتغدل جمتع خترا هستتنت ،آنهتا ،ا متتهم
میساختنت .به بندان نمدنه ،اتهامی که منصد ،،خلیمه بااسی بر همیف بندان بلیته امتام
اادق
گرفتنت.

طرل کرد و ایشان ایف اتهام ،ا ،د کردنت و ،اه تقیه و نهان کا،ی ،ا د ،پتیش
5

د ،دو،ه امام هادی

فعالیت سازمان وکالت به ،شت و ساماندهی خاای می،ستت.

ایف دو،ه با خالفت متدکل ،یهی از سختگیر تتریف خلمتای بااستی هتمزمتان استت 2و
ادتاما ستختی بلیته ایتف ستازمان و شتیعیان اتد ،متیگیترد 3کته حتتی برختی از
برجستهتریف وکالی آن حضر دستگیر شتنت و یا به شهاد ،سیتنت.
د ،بصر خالفت متدکل بااسی ،وکالیی ماننت ابدبلی بف ،اشت به شهاد ،سیتنت 2.او
بهته دا ،وکالت حضر هادی

د ،منطقه بغتاد ،متائف و کدفه بدد و از ب ،گان شتیعه

محسدب میشت 1.یهی از مدا،د نقش مهم او ،ا میتدان د ،نامهای دیت که امام هادی
به شیعیان بغتاد ،متائف و بتراق ندشتت و بتر اطابتت از او تثکیتت کترد .ایشتان د ،ایتف
نامه ندشتنت:
از ابوعلی ،مانند م پیروی کنید و اگر کسی بدا دسدتوا وی مخاضادت کندد
انگاا که با م مخاضات کرد است و بر همی اوا پایداا بمانید.
 .1شیخ طوسی ،رجال ،ص .419
 .2شیخ مفید ،االرشاد ،ص .774
 .7ابوالفرج اصفهانی ،مقاتل الطالبین ،ص .419-783
 .4شیخ طوسی ،رجال کشی ،ص.718
 .6شیخ طوسی ،الغیبة ،ص .761
 .5شیخ طوسی ،اختیار المعرفة الرجال ،ص .617

6

سال بیست و یکم ،شماره هشتاد و چهارم زمستان 9911

52

هم ننیف د ،ادامه ،شیخ طدسی آو،ده است کته ابتدبلی ،اشتت بته همتراه تعتتادی از
شیعیان امام هادی

به وسیله متدکل بااسی بته دلیتل همتیف فعالیتتهتا دستتگیر،

شهنجه و د ،نهایت ابتام شت.

5

مسئدلیت دیگر وکال ،اطالع،سانی سخنان ائمه

و پاسخگدیی به سؤاال فقهی و

شربی شیعیان بدد 2.به بندان نمدنه میتدان به نامهای اشا،ه کرد که به وسیله محمت بتف
بثمان ،یهی از وکالی امام حسف بسگری

برای پاسخ به ستؤاال شتربی و فقهتی

گدناگدن نماینته مردم دم ندشته شته بدد 3.ادتام دیگر آنها ،د،یافت وجدها شربی بدد.
وکال وجده و امدال متعلق به ائمه

،ا جمع آو،ی میکردنت و به ن د امام میبردنت یا د،

مدا،دی که امام دستد ،متیدادنتت ،ختر متیکردنتت 2.ایتف متدا،د ،برختی از مهتم تتریف
فعالیتهای وکال به بندان منابعی سددمنت د ،بصر ائمه بددنت.
منابع سددمنت دیگری کته د ،پتیشبترد اهتتاف د ،هتر ستازمانی نقتش دا،د ،جناته
ادتصادی و مالی آن است .منابع مالی د ،دو،ه ائمه

به وسیله وکال جمعآو،ی میشت و

د، ،اه زنته نگه داشتف احهام الهی و گسترش آمدزههای شیعی و هیره ارف میگردیتت.
د ،نتیجه یهی از مهمتریف وظایف وکال ،جمع آو،ی وجده شربی از پیتروان ائمته
،سانتن آن به دست امام

1

و

بدد .به همیف دلیل ،ایف وظیمه برای وکیلی که درا ،بدد بته

محل فرستاده شدد از اهمیت باالیی برخد،دا ،بدد.

6

 .1همان ،ص .715
 .2طوسی ،الغیبة ،ص .133-135
 .7طبرسی ،اعالم الوری باعالم الهدی ،ص .464
 .4طوسی ،همان ،ص .225
 .6طوسی ،الغیبة ،ص .212

 .5جباری ،سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه

 ،ج ،1ص .217
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برای ا،سال ایف وجده مالی بایت از ،وشی استماده متیشتت کته حهدمتت متدجته ایتف
جریان نشدد .بنابرایف ،گاهی وکال از افراد بادی یا باز،گانان برای ،سانتن امدال یا نامهها
به مرک ،هاری سازمان استماده میکردنت 5.گاهی نی  ،خدد با سمر به ن د ،هاری سازمان،
ضمف زیا ،امام

یا باب او ،وجده شربی یا نامهها ،ا تحدیل متیدادنتت و ،اه و ،وش

حل مشهال ،ا میپرسیتنت 2.ننانچه د ،زمان معتضت بااسی (229-229ق ،).وکالی دم
وجده شربی و امدال ،ا به وسیله تاجرانی که بازم بغتاد بددنت ،تحت بندان کاالی تجا،ی
به طرف معامله که د ،حقیقت سمیر امام بدد ،تحدیل میدادنت.

3

منابع مالی شامل خمس ،زکا  ،ن  ،و هتایا بدد .گاهی هتایایی از طرف حهدمتت بته
ائمه

داده میشت .به بندان نمدنه ،پس از باز،سی من ل امتام هتادی

بته دستتد،

متدکل خلیمه بااسی (232-222ق ،).نی ی مانی بتر ادتتام مستلحانه امتام پیتتا نشتت و
متدکل برای دلجدیی از امام ،کیسهای دینا ،به ایشان اهتا کرد 2.همننیف گمته شته است
که متدکل بااسی که امام

،ا به خد،دن شراب دبد کرده بدد ،پتس از پشتیمانی از

ایف کا ،،دستد ،داد نها ،ه ا ،د،هم به بندان هتیه به امام بتهنت.

1

نامه یا ،ساله از منابع سددمنت دیگری است که به خاطر شرایط خمقان آن دو،ه بترای
ا،تااد با شتیعیان د ،منتاطق دو ،و ن دیتک استتماده شتته استت .ننانچته ،امتام حستف
بسگری

نامههایی به شیعیان دم میفرستاد و مسائل مشهال فقهتی آنتان ،ا حتل

 .1طوسی ،الغیبة ،ص .419
 .2همان.
 .7همان ،ص 138
 .4کلینی ،الکافی ،ج ،1ص .756
 .6مسعودی ،مروج الذهب ،ج ،7ص.261
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میکرد .ایف پیکها بیشتر از میان کسانی انتخاب میشتنت که با سازمان ا،تااطی نتاشتنت.
آنان به طد ،معمدل از ماهیت سمرشان با خار ناددنت.

5

از دیگر منابع سددمنت میتدان به حضد ،و فعالیت نیروهای نمدذی د ،داخل حهدمتت
بااسی اشا،ه کرد که ائمته
امام هادی

از وجتدد ایشتان بته ختدبی بهتره متیبردنتت .د ،زمتان

آنچه از فشا ،حهدمت بر شیعیان کتم متیکترد ،حضتد ،و نمتدذ برختی از

شیعیان د ،دستگاه حهدمت بدد؛ زیرا برخی از آنان بته دستتد ،امامتان بهتتهدا ،منااتب
سیاسی ،دضایی و مالی میشتنت و د ،مدا،د ل وم به شیعیان کمک میکردنت .برای نمدنته
می تدان به ندل بف د،ا اشا،ه کرد که منصب دضتاو د ،دستتگاه بااستی ،ا بتر بهتته
داشت .او شیعه بددن خدد ،ا از بیم ستم دولت بااسی پنهان میکرد.

2

 .3-3منابع هنجاری

آنچه که ائمه معصدمیف

د ،فرآینت شاهه سازی دتت ،بته بنتدان بستیج منتابع

استماده میکردنت ،منابع هنجا،ی د ،دالب وفادا،یها و تهالیف بتدد .بهترهگیتری از ،وش
ممیت شاگردپرو،ی به وسیله ائمه
تشیع بدد .بنابرایف ،ائمه ابناء الرضا

از منابع هنجا،ی د ،دسترس آنها بترای گستترش
ماننت سایر امامان ب ،گتدا ،بته تربیتت و پترو،ش

شاگردان و افراد شایسته برای حمظ و گسترش آییف امامیه پرداختنت؛ نرا که آنها ،اویانی
بددنت که سخنان و ،وایا ائمه معصدمیف ،ا د ،بیف شیعیان نقل میکردنت .برختی از ایتف
افراد همان کسانی بددنت که وکالت امامان ،ا بربهته داشتنت .افرادی ماننت فضل بف شاذان
(262ق) ،حسیف بف سعیت اهدازی (212ق) و ایدب بف ندل (522ق) بالوه بر ایتف کته از
شاگردان و ااحاب امام هادی

بددنت 3مسئدلیت وکالتت ایتف امتام ،ا هتم بتر بهتته

 .1کلینی ،الکافی ،ج ،1ص 712؛ شیخ صدوق ،کمال الدین و تمام النعمة ،ص .446
 .2خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد ،ج ،17ص715؛ صفدی ،نکت الهمیان فی نکت العمیان ،ص.252
 .7طوسی ،اختیارالمعرفة الرجال (رجال کشی) ،ص.423-412
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داشتنت .شیخ طدسی اسامی  521تف از یا،ان و شتاگردان امتام هتادی
ااحاب ابی الحسف الثالث بلی بف محمت آو،ده است.
از دیگر منابع ا،زشی و هنجا،ی که ائمه

،ا بته بنتدان

5

از آن استماده میکردنت زبان دبا بدد .به

بندان نمدنه میتدان به زیا ،جامعه کایره اشا،ه کرد که د ،آن به گدنهای بسیا ،شتیدا و
بالی به بحث ائمه اطها،

می پردازد و جایگاه وادعی اهل بیت

بیان میکنت و ،اههای ماا،زه با ستمها،ان ،ا ،وشف میکنت.

،ا بترای شتیعیان

2

 .3-4بسیج منافع

ائمه

با ایجاد سازمان وکالت فقط بته دناتال جت ب و بستیج شتیعیان سیاستی و

جریانهای ننت ،وزه ناددنت بلهه با ترویج ابتقادا امامت و تثسیس ایف ستازمان ،ستعی
داشتنت به اهتاف ننتگانهای دست یابنت .آن ها تنها ،سیتن به خالفت ،ا د ،نظر نتاشتتنت،
بلهه د ،اتد ترویج ابتقادا شیعی خدد و تحهیم م هب اهل بیت

نی بددنت .د ،ایف

مهتب ،دستیابی به حهدمت فرع و ترویج مماهیم شیعه ،اال اساسی بدد .پیروانی کته از
ایف ،اه به دست میآمتنت شیعیان ابتقادی بددنت.

3

د ،وادع یهی از اهتاف االی ،آمادهسازی شیعیان د ،شرایط بصر هیاتت بتدد کته د،
اد ،نادد آمادگی و زمینههای الزم ،هیات ناگهانی امام معصدم بترای شتیعیان کته دو
درن و نیم از حضد ،امامان معصدم بهرهمنتت بددنتت ،متیتدانستت وادعتهای هیرمنتظتره و
مشهلآفریف باشت .ازایف،و ،امامان با فراهمسازی زمینههای مشابه ،شیعیان ،ا بته تتت،یج
 .1همان ،ص.423
 .2طوسی ،مصباح المتهجد ،ص.278
 .7جباری و ملبوبی« ،سازمان وکالت امامیه و سازمان دعوت عباسجیان» ،شجیعه شناسجی،1781 ،
سال  ،11ش.7

51

سال بیست و یکم ،شماره هشتاد و چهارم زمستان 9911

برای د،ک د،ست شرایط بصر هیات ،آشنا و آماده میکردنت 5.مسعددی د ،کتاب خدد د،
و امام حسف بسگری

،ابطه با دو،ه امام هادی

امام ابواض س عسگری و امام هادی

میندیست:
 ،از بسیاای از شیعیان ،به اسدتننای

معدودی از خواص دا احتجاب و استتاا بود .هنگامی که امر امامت به ابا م مدد
امام عسگری

اسید با خواص از شیعیانش و غیدر آنهدا از پدپ پدرد سدخ

می گات و مگر دا اوقاتی که به خانه سلطان میافت؛ و ای احتجداب از جاند
وی و پداش برای آن بود که شیعیان با شرایط عصر غیبت صاح اضزمان (عد)
آشنا و مأنوس شد و غیبت امام نزدشان امری غرید و نامدأنوس نباشدد ،و بده
احتجاب و استتاا عادت کنند.

2

 .4عناصر برون گروهی شبکهسازی قدرت در عصر وکالت ائمه ابناء الرضا

بر اساس تئد،ی و نظریه نا،ل تیلی ،اف ون بر بدامل د،ونی برای فعالیت سازمانی ،برخی
بناار برونگروهی نی د ،شاههسازی دت ،دا،ای اهمیت هستنت .د ،ادامه بته برختی از
آنهتتا د ،فرآینتتت شتتاههستتازی دتتت ،کتته د ،بصتتر ائمتته ابناءالرضتتا

متتؤیر بددنتتت،

اشا،ه میشدد.
 .4-1فرصت /تهدید

کددکی امام جداد

میتدانت هم فرات و هم تهتیت باشت .تهتیت از ایف جهتت کته

برخی از ب ،گان دینی و حتی وکال با ادبای کمی سف امام جداد به دناتال اتتمه زدن و
زیر سؤال بردن جایگاه امامت ،بصمت و بلم امام بددنت؛ نرا که بتهای پتس از شتهاد
 .1جباری ،سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه
 .2مسعودی ،اثبات الوصیة ،ص .254

 ،ج ،1ص .288
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امام ،ضا

به دلیل کددکی ایشان ،دنا ،شک شتتنت و

د ،امامت فرزنتش امام جداد

ایف زمان مناسای برای سدء استماده از ایف جریان بدد .بنابرایف ،برپتایی جلستا منتاظره
بلمی میان امام جداد
برطرف کرد.

و برخی از بلما و ااحبنظران بصر ،بسیا،ی از آن شتاها ،ا

5

فرات بددن ایف دو،ه به ایف دلیل است که امام جداد

با همان سف کتددکی ،بتا

ب ،گتریف بالمان و فقها به مناظره مینشست و آنان د ،مقابل بلتم الهتی امتام تستلیم
میشتنت و امام به تمامی سؤاال فقهی و کالمی آنها و پیروان خدد جداب میداد که د،
بحث دال تدضیح داده شت و ایف بهتریف دلیل برای ایاتا امامتت امتام جتداد

بتدد.

بنابرایف ،آن حضر با همه شاها و ایراداتی که متثسمانه برخی از ب ،گان شیعه به دلیل
کددکی د،با،ه امامت ایشان مطرل میکردنت با بلم ختادادی د ،دو،ان دو حاکم بااستی،
مثمدن (522-252ق ).و معتصم (529-222ق ).تدانست بر آنان پیتروز شتدد و شتیعیان و
پیروانش ،ا به خدبی ،هاری و هتایت کنت.

2

همننیف می تدان به مسئله ازدوا ایشان با ام فضل ،دختر مثمدن بااسی اشا،ه کترد.
فرات بددن ایف امر به ایف دلیل است کته امتام

تهتیتت شتته بتدد کته د ،اتد،

استنهاف از ازدوا  ،خلیمه شیعیان ،ا از بیف میبرد و جان ایشان ،ا میگیرد .د ،نتیجه ،امام
جداد

از ایف اجاا ،به بندان فراتی برای حمظ جان شیعیان استماده متیکنتت کته د،

وادع مهمتریف هتف د ،آن وضعیت بدده است.

3

د، ،وایتی آمته است که ودتی امام بسگری

ن د بلی بف اوتامش زنتانی شت ،بتا

ایفکه ایف مرد ،مثمد ،بسیا ،سختگیری نستات بته امتام بتدد ،امتا بتا دیتتن فضتایل و
 .1همان؛ جعفریان ،گزیده حیات سیاسی فکری امامان شیعه ،ص.286-282
 .2شیخ مفید ،االرشاد ،ص 714؛ فتال نیشابوری ،روضة الواعظین ،ص .251
 .7پیشوایی ،سیره پیشوایان ،ص .668
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برخد،دهای مناسب امام

59

به ستایش او پرداخت .به باا،تی ،امام حستف بستهری

ایتف تهتیتتت (زنتتتانی شتتن) ،ا بتته فراتتتی بترای نشتتان دادن جایگتتاه و اختتالق واالی
اهل بیت

تاتیلکرد.

5

 .4-2سرکوب/تسهیل

سرکدب ،ا د ،دو،ه خلیمه متدکل (226-222ق ).میتدان ایفگدنه تاییف کترد کته بتا
،ویکا ،آمتن ایف خلیمه ،دیتگاه ها،ون الرشیت (521-593ق ).از خلمای نخست و مقتتت،
بااسی (293-932ق ).د ،حمایت از اهل حتیث و برانگیختف آنان بر ضت معت له و شیعه و
سرکدبی ایف جریانها به شت ادامه پیتا کرد 2.فضای ضت شیعی جتیتر دناتال شتت تتا
،ا د ،متینه بازداشت کننت و به سامرا بیاو،نت.

جایی که متدکل دستد ،داد امام هادی

از دیتگاه دستگاه خالفت اتخاذ ننیف ،وشی ،گام مهم و مؤیری د ،جهت کنترل و نظا،
ددیق بر ،فت و آمتهای میان امام

و پیروان ایشان بدد.

3

متدکل به دناال آن بدد تا با نظا ،های کلی ،ایشان ،ا به اد ،یهی از د،با،یان د،
بیاو،د تا به ایف ترتیب از وجاهت آن ب ،گدا ،د ،جامعه اسالمی بهاهت 2.متدکل به ظاهر با
دادن امتیازاتی به امام ولی د ،وادع با اجاا ،،امام ،ا واداشت ماننت ،جال د،بتا،ش ،وزیتران،
امیران ،نیروهای نظامی و دیگر اطرافیان ،لااسهای فاخر بپدشت و خدد ،ا د ،بهتریف شهل
و ظاهر آ،استه کنت و هم ندن دیگران د، ،کاب متدکل پیاده ،اه برود 1.ادتتام بته کنتترل
 .1ابن صباغ مالکی ،الفصول المهمة ،ص 714؛ شبلنجی ،نور االبصار فی مناقجب آل البیجت النبجی
المختار ،ص 155؛ اربلی ،کشف الغمة ،ج ،7ص .227
 .2جالل الدین السیوطی ،تاریخ الخلفا ،ص.411-713
 .7ابوالفرج اصفهانی ،مقاتل الطالبین ،ص .789
 .4کلینی ،اصول کافی ،ج ،1ص .611
 .6مسعودی ،مروج الذهب ،ج ،4ص.17
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از سدی خالفت به همیف مدا،د محتود نشت .بلهه تا آنجا پیش ،فت که متدکل
د ،مجالس ب م او شرکت کنت 5تا از ایف ،اه ،آن حضر ،ا تحقیر و

اارا ،داشت امام

پیروان او ،ا از اطرافش پراکنته کنت.
دو،ه امام حسف بسگری

2

نی  ،برخد،د و مداضع دستتگاه خالفتت بته همتیف

اد ، ،ادامه پیتا کرد .ایشان به همراه پت ،ب ،گدا،شان به اجاا ،به سامرا آمتنت؛ نترا
که خلمای بااسی می خداستنت ،فت و آمت شیعیان با امام ،ا تحتت کنتترل د،آو،نتت و
شیعیان ،ا شناسایی کننت .بااسیان میپنتاشتنت که ممهف است ،امامتان ماننتت ستایر
بلدیان با جمع آو،ی هتدادا،انی دستت بته دیتام ب ننتت 3.بنتابرایف حضتد ،آنهتا د،
مرک خالفت مانع ننیف ادتامی میشت .همننیف امتام بایتت پیدستته حضتد ،ختدد ،ا
د ،سامرا به آگاهی حهدمت متی،ستانت .2ننتیف حضتد،ی د ،ظتاهر ،نتدبی احتترام
برای آن حضر تلقی میشت اما د ،وادع ،مهتمتتریف و تنهتا وستیله کنتترل ایشتان
به شما ،می،فت.

1

 .5قــدرت امتمــاعی و کــن

گــری مم،ــی ،نتیجــه شــبکهســازی وکالــت ائمــه

ابناء الرضا

حهدمت بنیبااس ،دو،های سراسر تهتیت و تضییق برای ائمه

و شیعیان بدد .د ،ایتف

دو،ه ،دیامها و جناشهای مختلف د ،دلمرو اسالمی با انگی هها و ماانی مختلف ابتقادی،
 .1همان؛ قلقشندی ،مآثر االتافة فی معالم الخالفة ،ج ،4ص .272
 .2جعفریان ،گزیده حیات سیاسی فکری امامان شیعه ،ص .719-178
 .7کلینی ،اصول کافی ،ج  ،1ص .611
 .4شیخ مفید ،االرشاد ،ص.777
 .6همان ،ص.776-729
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ددمی ،نژادی و دایلهای ،وی داد که برخی از آن ها به ندبی مشروبیت و ادتتتا ،سیاستی
بااسیان ،ا مختوش و دنا ،نالش و بحران کرد.

5

حاکمان بااسی د، ،ویتا،ویی بتا ایتف آشتدبهتای اجتمتابی و سیاستی فراگیتر ،بته
سرکدب و خشدنت نظامی ،وی آو،دنت و به ایف ترتیب مشروبیت بااستی تنهتا بتا تهیته
بر نظامیگری تثمیف میشت 2.د ،ایف بحترانهتا ،بلدیتان کته دشتمف ااتلی خالفتت و
،دیای برای دستت یتافتف بته دتت ،از ستدی هیئتت حاکمته بته شتما ،متیآمتنتت ،د،
زنتانهای ترسناک بااسی تحت نظر نظامیان درا ،گرفتنت 3.با وجتدد فضتای خمقتان آن
دو،ه و سختگیتریهتای شتتیت ،شتاهت گستترش تشتیع و گستترش آمتدزههتای نتاب
اسالمی هستیم.

2

با نگاهی به ندع دیامها د ،ایف دو،ه میتدان گمت که کنش جمعی شیعیان ایف دو،ه از
ندع واکنشی بدد؛ زیرا شیعیان و بلدیان د ،دو،ان حهدمت بااسی، ،وزگا ،بسیا ،سختی ،ا
گ ،انتنت و به اشهال مختلف مد،د آزا ،درا ،گرفتنت یا بته زنتتان افتادنتت 1.افت ون بتر آن،
شیعیان بااسیان ،ا هااب خالفت میدانستنت و ازایف،و از هر فراتی برای دیام استتماده
میکردنت تا نهره وادعی آنها ،ا به همگان نشان دهنت.

6

 .1طبری ،تاریخ طبری ،ترجمه ابوالقاسم پاینجده ،ص59؛ آقجانوری ،خاسجتگاه تشجیع و پیجدایش
فرقههای شیعه در عصر امامان ،ص.138
 .2ابن طقطقی ،الفخری فی آداب السلطانیة و الدول االسالمیة ،ص.241
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د ،زمان امامت امام جداد

فعالیتهای مخمی بیشتر به منظد ،هتایت امد ،متالی و

م های امامیه اد ،میگرفت 5.به بندان نمدنه د ،منطقه دم که بیشتر امامیته بددنتت از
خلیمه خداستنت تا خرا زمیف ،ا برایشان کاهش دهت ،اما خلیمه دادل نهرد .د ،نتیجه آنها
خرا ،ا نپرداختنت و کنترل دم ،ا به دست گرفتنت .مثمدن نی  ،سه هنگ از ا،تش خدد ،ا به
سدی آنها فرستاد تا دیام ،ا سرکدب کنت .د ،ایف ماا،زه ،تعتاد زیادی از مردم کشته شتنت
یحیی بف بمران ،وکیل امام جداد د ،بیف کشته شتگان حضد ،داشت .بالوه بر آن ،مثمدن
به جای دو میلیدن د،هم خرا  ،همت میلیدن از آنها اخاذی کرد و ایف امتر ستاب ایجتاد
واکنش و خشم مردم دم بلیه حهدمت بااسی شت.

2

 .6نتیجه

د ،پژوهش حاضر ،فرآینت شاههستازی دتت ،سیاستی -دینتی د ،بصتر ائمته ابنتاء
الرضا

با استماده از متل نظری بسیج نا،ل تیلی بر،سی شتت .دادههتای تتا،یخی

نشان میدهت که وجدد شرایط سخت و اختناق و زیر ذ،بیف بددن شیعیان و تعقیتب و
شهنجه آن ها د ،حهدمت بااسی ساب شت ائمه

برای حمظ و تقدیتت اجتمابتا

ادتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتمابی ،ا،تااد با شیعیان ،حمظ جان آنها و زنته نگه
داشتف تشیع و گسترش آن ،شاهه دت ،سیاسی -دینی مخمی به نام سازمان وکالت
ایجاد کننت.
فعالیت های ایف سازمان د ،پرتد اال مهمی ،ماننت تقیه به آ،امی و د ،پدشش ظاهری
کا،های دیگری ،ندن باز،گانی انجام میگرفت .د ،برابر کنشهای متماو و گاه متنادض
حهدمت بااسی که از ابطای ظاهری جانشینی خالفت تا زنتانی کتردن ائمته
 .1همان.
 .2شیخ مفید ،االرشاد ،ص782؛ جاسم ،تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم ،ص.91

،ا د،
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و پیروان حقیقی ایشان ،هیچگاه واکنشی جمعی ،ا به اد،

ماا،زا مستقیم و نظامی با خلمای بااسی د ،پی نگرفتنت.
دیام های مختلمی که از سدی شیعیان بر ضت بااسیان بروز مییافت د ،هیچ مد،دی از
سدی ائمه

تثییت و یا،ی نشتنت .اتخاذ ایتف ترفنتت د ،آن شترایط خمقتان و سترکدب،

بهتریف گ ینه برای مانتگا،ی و گسترش شیعه د ،احنه بمل بدد .ائمته ابتف الرضتا
که د ،سختتریف ،دو،ان ماا،زه درا ،گرفته بددنت به طتد ،مستتقیم ،ختدد ،ا بتا حهدمتت
د،گیر نهردنت.
آنان د ،نتیجه هتدش بتاالی سیاستی تدانستتنت ،فعالیتتهتای ستازمان وکالتت ،ا د،
زمینههای مختلف سیاسی ،فرهنگی -اجتمابی ،ادتصادی و حتی امتد ،مت های گستترش
دهنت و به نمع حیا خدیش و شیعیان بمل کننت .د ،کنا ،بدامل یاد شتته، ،هآو،د ااتلی
سازمان وکالت د ،زمان ائمه ابف الرضا

،ا بایت د ،آمادهسازی اذهان و پ یرش بمدمی

برای بصر هیات دانست که جامعه شیعه ،ا با شرایط مسابتتری ،پ یرای بصتر هیاتت و
مسائل ماتال به آن کردنت.
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