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  سازمان وكالت اماميه در گسترش شيعه در ايران سازوكارنقش، تأثير و 

مهدي رفعتي پناه
1

  

مجتبي عزيزي
2

  

  

  

  

اين  زيرا ؛محققان بوده است توجه موردهمواره از مسائل مهم و  ،تغيير دين در ايران  :چكيده

تغييرات عمـده در سـاختارها و نهادهـاي اجتمـاعي، فرهنگـي و حتـي        ساز زمينهخود  ،نوع از تغيير

و  هـا  بحـث سـت كـه همـواره    ا گـرايش بـه شـيعه در ايـران نيـز از موضـوعاتي      . سياسي بوده است

وضوع بيان شـده  اين م دربارةسبب گرديده و نظرات مختلفي نظرهايي را بين پژوهشگران  اختالف

است تا به نقش سازمان وكالت در تغيير دين در ايران بپردازد و ضـمن  صدد اين پژوهش در. است

 وليـة اوكار تغييـر ديـن در قـرون    ه ايرانـي در دوره ساسـاني، بـه سـاز    نشان دادن وضعيت نظمِ جامع

كه دال بر  هايي نشانهبا استفاده از  لذا ؛سازمان وكالت از اين وضعيت بپردازد برداري بهرهاسالمي و 

وكالت در مناطق مختلف ايران است، نشان خواهد داد كه سازمان وكالت از طريق  فعاليت سازمان

 . منجر به گسترش شيعه در ايران گرديد ،اقدامات و مواجهه فرهنگي و با تمركز بر روستاها

  ماعي، سازمان وكالت، شيعه، ايرانتغيير ديني و اجت : ليديك واژگان
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Abstract:  Changing religion in Iran has always been important issues to the attention of 

researchers, Because this type of change itself creates major changes in social, cultural and 

even political structures and institution. Tendency to Shiite  in Iran always causes 

arguments and disagreements between researchers and different views were expressed on 

this issue. This study seeks to address the role of the advocacy Organization(sazman e 

vekalat) in the change of religion in Iran. Also this study tries to show social order in 

Sassanid, besides representing the mechanism of religion change in Iran and utilization of 

advocacy Organization from this situation. Therefore, by the use of signs that indicate the 

activity of advocacy organization in different regions of Iran, will show that the advocacy 

organization by cultural confrontation and with focus on villages leaded to the spread of 

Shiite in Iran. 
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  مقدمه

از جوامع انساني، همراه بشر بوده اسـت و خـود را در    ناپذير جداييهمواره به عنوان جزئي  ،تغيير

صـور ركـود و   ت اصـوالً . دهـد  مـي نشان  ،مختلف حيات بشري، چه فردي و چه جمعي هاي جنبه

خود  ،اما تغييرات اجتماعي ،رسد ميبه نظر  غيرمنطقيو  غيرممكن ،اجتماعي هاي پديدهسكون در 

از مكـانيزم خاصـي پيـروي     ،ه به نوع جامعه و شرايط زماني و مكانيا توجو ب استمعلول عللي 

از اين قاعده مستثني نبوده و همواره  ،ايراني نيز در ادوار مختلف حيات جمعي خود ةجامع. دكن يم

تغييرات خاصـي را بـه خـود ديـده و در درازنـاي       زماني و مقتضيات هر عصري،بسته به شرايط 

تغيير، به سمت خاصي سوق يافته  ساز زمينه حيات اجتماعي خود و در رويارويي با عوامل مختلف

نظـم   اي جامعـه معنـي كـه در هـر     به اين. و تغييرات متناسب با آن شرايط را تجربه كرده است

ـين نظـم در قالـب هنجارهـا و سـاختارهايي كـه         خاصي حكمفرما و غالب است و همـواره هم

منحصر به فردشان را دارا هستند، خود را نشان داده و شرايط دوام و قوامش را مهيـا   كاركردهاي

هميشه عواملي هستند كه در نظم اجتماعي خلل وارد كرده و موجبات تغييـر را   همه بااين. كند مي

  .كنند ميفراهم 

فرهنگـي در   هاي گرايش وسوي سمتتغييرات ديني از جمله تغييرات مهمي است كه همواره 

هاي اجتمـاعي و نهادهـاي فرهنگـي    تغييرات ديني حتي بر ساختار. كند ميهر جامعه را مشخص 

ـته    هايي ويژگيجديد با مشخصات و  اي جامعه سان بدين ارده وتأثير گذ را بـه   متفـاوت بـا گذش

علمـي مختلفـي    هاي بحثدر بحث از تغيير ديني در ايران نيز همواره مناقشات و . آورد ميوجود 

اما اين پژوهش به دنبال نشان دادن نقـش سـازمان    ،انجام گرفته و نظرات متفاوتي ابراز شده است

ـين    ش تشيع در نواحي مختلـف ايـران اسـت؛   تغيير دين در ايران و گستر وكالت اماميه در بـه هم

نظـم اجتمـاعي و عوامـل مخـل نظـم، بـه نظـم         بارةنظري در يك چارچوب ةارائمنظور ابتدا با 

ـتاني   ةجامعـ ايراني پرداخته و سپس با بيان ضعف هنجـاري و سـاختاري در    ةجامعاجتماعي  باس

، فراهم ديني و فرهنگي خصوص به ،مختلف هاي عرصهتغيير در  ةزمينداد كه  يمنشان خواه ،ايران

به تمركز  ،ده است و سازمان وكالت اماميه با عطف توجه به ايران و شرايط مساعد اين جامعهبو

  .خود در ايران به منظور گسترش تشيع پرداخته است هاي فعاليت

تغيير دين در ايران به صورت عام و سازمان وكالت به صورت خاص، كارهاي مختلفي  دربارة

از جملـه   :اند پرداختهبه اين مسئله  صورت گرفته و برخي از نويسندگان در بخشي از كارهايشان
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صـديقي در كتـاب    حسين غالمو  تاريخ ايران در قرون نخستين اسالميبه اشپولر در كتاب  توان مي

گـذرا بـه ايـن     هـايي  اشارهفقط  آثاردر اين . اره كرداش يني ايراني در قرن دوم و سومد هاي جنبش

سـازمان   بـارة در امـا  ،اين تغيير چندان پرداخته نشده است سازوكارموضوع شده و به مكانيزم و 

سازمان باشد كه به جباري محمدرضا  اثر سازمان وكالت اماميه، كتاب اثر ترين مهموكالت شايد 

در  همـه  ايـن اما با  ،ي و مسائلي از اين قبيل پرداخته استيپراكندگي جغرافيا نقش وكالء، وكالت،

ـنده  اين چندين مقاله از  همچنين. ناكام مانده است ،تغيير ديني در ايران سازوكارن يتبي چـاپ  نويس

در سازمان وكالت «ديگر با عنوان  اي مقاله. است  شدهبرگرفته  شده كه در مجموع از همين كتاب

خت اوحدي حائري به چاپ رسيده كه هدفش نشـان  د اثر پروين »السالم عليهمن شيعه سيره اماما

شيعي و نقش ايـن سـازمان در برقـراري ارتبـاط ميـان       هاي سرزميندادن نقش سازمان وكالت در 

اما در تمام كارهايي كه صورت گرفته به نقـش   ،شيعه بوده است استقرار رهبري شيعيان و مراكز

 گرديـد، و مكانيزمي كه باعث استقرار شيعه در ايـران   ان وكالت در گسترش شيعه در ايرانسازم

  .پرداخته نشده است

است كه سـازمان وكالـت اماميـه در     آناين پژوهش  هاي سؤال ،الذكر فوقبا توجه به مسائل 

از چه مكـانيزمي   ،و در جريان تغيير اجتماعي و ديني در ايران ؟به چه صورت فعاليت كرده ايران

  است؟ بهره برده گسترش شيعه در ايران به منظور

بـه ايـن    ؛است ها هنشانو تفسير معناي  شناسي نشانه ةپايروش تحقيق در اين پژوهش عمدتاً بر 

در كالت اماميه عه و حضور وكالي سازمان ودال بر وجود شيكه  هايي نشانهمعني كه با توجه به 

خواهد  ها مدلولبه  پي ها دالپرداخته و از  ها نشانهاين به تفسير معناي  ،استمناطق مختلف ايران 

مكانيزم تغيير ديني در ايران بر پايه فعاليت  ،با توجه به چارچوب نظري ارائه شده سان بدينو  برد

  .شود ميارائه  سازمان وكالت

در حـال   تغييراتـي  ،ولـي در دل همـين نظـم    ،د داردنظم اجتماعي وجو ،تمام جوامع انسانيدر 

نظـم   مسئله: اساسي سروكار دارند مسئلهشناسان، اصوالً با دو  جامعه ،سبببه همين  ؛جريان است

.»ماركسي«تغيير  مسئلهو  »هابزي«

1

اساسي اين است كه چگونه نظـم   سؤالدر مورد مسئله نظم،  

ـئله دوم،   مانـد  مي؟ و با همه كمبودها، نفاق و تضادها، پايدار يابد ميدوام  ،اجتماعي ؟ در مـورد مس

________________________________________________________________  
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ند؟ا ها و عوامل تغيير كدام ؟ مكانيزمكند مياساسي اينجاست كه چگونه جامعه تغيير  سؤال
1

 

از  و ،آيـد  ميبه حساب ييرات آن جامعه تغ گيرينظم جامعه گام اول در پي شناخت بنابراين 

؛ لذا شناخت وجـوه  باشد ميحاصل تعامل بين افراد آن جامعه  ،نظم اجتماعي گيري شكلآنجا كه 

اصـوالً تعامـل    .كنـد  ميمختلف تعامل، زمينه را براي شناخت جامعه و چگونگي تغيير آن آماده 

ابزاري تعامل بـراي كنشـگر    هاي جنبه، وجه ابزاريدر . باشد ميداراي دو وجه ابزاري و اظهاري 

 ،فـرد  ، تعامـلِ اظهـاري  بعـد در ُاما ؛ است جهت رسيدن به هدف اي وسيله ،تعامل داشته واهميت 

از  ،تـر  روشـن  بيانبه . به عبارتي تعامل هدف است نه وسيله ؛حاوي ارزش دروني و مصرفي است

.گيرد ميو يا گروه اجتماعي شكل » اجتماع«و » ما«طريق تعامل اظهاري است كه 

2

  

ـناخت ابعـاد       عـالوه بـر  براي شناخت نظم اجتماعي،  درك تعامـل و وجـوه مختلـف آن، ش

گوناگون سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي
3

عـد  چهـار ب طـوركلي   به .باشد ميجامعه ضروري  

 ،اي مبادلـه  روابـط گونـاگون  داراي  خـود، هم در درون خود و هم در بين  ،نظم اجتماعي ضروري

ـناخت   ،نظـم اجتمـاعي   مسئلهبنابراين براي بررسي  بوده وارتباطي و اجتماعي  گفتماني،قدرت،  ش

روابط اين ابعـاد در   همچنينو  عدابط كنشگران در درون هر برو ،فوق ةارگانچه ابعاد عملِ ةنحو

عد يـا  يك از اين ابعاد بر ب هر درك تأثير و تأثر متقابل به عبارتي ؛باشد ميضروري  يكديگر،بين 

  .آيد ميگامي مهم در شناخت نظم اجتماعي به حساب ديگر، ابعاد 

د كه پاسدار وجود دارن يابعاد مختلف نظم اجتماعي، عوامل عالوه بربايد توجه داشت كه  البته

تعهد، انديشـه، پـول و   : از اند عبارتو اين عوامل  آيند ميهر نظم اجتماعي به حساب  كلياصلي و 

متفاوت و متغير است و ميزان تكيه نظـم بـر هـر     ،در هر نظم اجتماعي هركدامو كيف  كم. زور

اگر جامعه در  به اين معني كه؛ داردبستگي شمار از جمله به فاز جامعه  به عوامل بي آنهااز  يك

كه جامعـه در   و درصورتي ؛فاز اقتصادي باشد، نظم اجتماعي آن بيشتر متكي بر پول و ثروت است

نظم اجتماعي آن  ،اگر در فاز فرهنگي باشدو  ؛نظم آن بيشتر بسته به تعهد استفاز اجتماعي باشد، 

.داردتكيه بر انديشه 

4

  

 ؛سعي در حفظ خود دارد ،اش پيچيدهار هاي مختلف و با ابعاد وكبا اينكه نظم اجتماعي با ساز
________________________________________________________________  
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طوركلي عوامل عمده ايجاد  به. رود ميپيش عه بنا به داليلي به سمت تغيير جام ،ولي در همان حال

اين اختالل در  ؛اختالل هنجاري .1 :خالصه كرددر چند مورد  توان مياختالل در نظم اجتماعي را 

ـا دو مجموعـه    : تضاد هنجاري .الف :دهد ميخود را نشان  ،اشكال زير ـار ي  براي برخي از امـور دو هنج

ـام   : ناپايداري هنجاري .ب ؛هنجار متضاد وجود دارد تناقض منطقي بين دو يا چند هنجار در يـك نظ

اري در ميان اكثريت افـراد  نقصان علقه اجتماعي و تعهد نسبت به هنج: ضعف هنجاري .ج ؛هنجاري

ـاعي  اختالل هنجاري يا فقدان قواعد هنجاري براي بعضي از امور  .د ؛جامعه ـاري  بـي (اجتم ؛)هنج
1

 2. 

ـترك   ضعف در احساسات، پنداشتكه به صورت  اختالل نمادي خـود را   ،ها و رموز و اصـول مش

؛دهد مينشان 
2

ـاي  .الـف : كند ميخود را نمايان  ،زير هاي صورتكه به  اي رابطهاختالل  .3  ين بـودن  پ

ـا   نسبت موجود ميان جمعيت كنشگران به روابط ممكـن يعني  ؛روابط اجتماعي ميزان ـين آنه  .ب .ب

ـين   جانبـه  يكنسبت روابط دوجانبه موجود ميان كنشگران در جامعه به روابط  ،روابطقرينگي  ب

شرايط عيني براي رعايـت و   ،باالتر باشد ميزان قرينگي روابط در جامعه چهو هر شود ميگفته  آنها

ـتر      به كارگيري هنجارهاي بده بستان در ابعاد اقتصادي، سياسي، اخالقـي و فرهنگـي در جامعـه بيش

تعدد  .ج؛ است اجتماعي در جامعه هاي نابرابري رويه بيو اين خود مانعي براي افزايش  ؛شود ميفراهم 

ـان فراوانـي روابـط اسـت     .روابط اجتماعي، د ـاال بـودن    )ه و شدت روابط اجتماعي كه هم تنـوع  ب

.در روابط اجتماعي ها گروهو  ها موجوديت

3

ايـن   لذا با توجه به چارچوب نظري ارائه شده، سعي بر 

ـتالالت و         ـان وجـود اخ ـا بي ـپس ب ـان گرديـده و س است كه اوضاع جامعه ايران در دوره ساساني بي

ـاي  زمينهآن و ايجاد  هاي مشخصه ،، به قرون اوايل اسالمياي رابطههاي هنجاري و  ضعف ـاعد   ه مس

  .براي فعاليت سازمان وكالت اماميه پرداخته شود

  بحث اصلي

از سياسي قـرار  بيشتر در ف كه آمد ميطبقاتي به حساب  اي جامعه ،در دوره ساسانيان يايرانجامعه 

 ؛در زمان ساسانيان نـام بـرد   جامعهبايد از سياست به عنوان عامل مسلط و به همين جهت داشت 

.زد ميحول محور سياست دور  ،و دينيمناسبات اجتماعي، اقتصادي  زيرا

4

ـين    بـا توجـه بـه    همچن
________________________________________________________________  
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←  
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در . در اين جامعه پي بـرد  اي رابطهشايد بتوان به نوعي از ضعف  ،وجود طبقات در جامعه ساساني

اجتمـاعي   روابط درصد، طبقاتي آن و جدايي بين طبقاتبه خاطر خصلت خاص  اي جامعهچنين 

 .يابـد  مـي كـاهش   توجهي قابلبه ميزان  آنهاو جمعيت  مردمو نسبت روابط ممكن بين  ين بودهيپا

افـراد طبقـات بـاالتر     زيرا ؛ميزان قرينگي روابط نيز رو به نزول دارد ،در اين نوع جامعه همچنين

باعث ضعف قرينگي روابط و در نتيجـه   ،دارند و اين عامل روابط يكطرفه تر ينطبقه پاي باعمدتاً 

شـدت و فراوانـي    ،تعدد روابط اجتماعيهمچنين  در اين جوامع .شود ميكاهش وحدت اجتماعي 

امـا   ،نيسـت  اي سـاده كـار   ،در جامعه ساساني ابطورضعف ميزان دقيق ين يتع .نيز پايين است آنها

ل شديد طبقات بـاالتر بـر طبقـات    كه يكسويه بودن روابط و كنتر كنند ميبه ما كمك  ها نشانه

پس از من هر كسـي از  «: نويسد مياردشير بابكان  موردابوعلي مسكويه در . درك كنيم را تر ينپاي

ـتي   . اران، مردم را بر همان چهار گروه خويش ببينديشما شهر بايد بيش از كوششي كـه در تندرس

مايه بر افتـادن   مردم هاي پايگاهدر  جايي جابهكه  ...بكوشد ها ردهخويش كند، در نگاهداشت اين 

ـيد   چيز  هيچچه با بركناري و چه با كشتن، هرگز نبايد كه از . تند شهرياري شود بيش از اين ترس

.»دسري دم يا دمي سر گردكه 
1

در  ضمن دريافت اين مطلـب كـه جامعـه    ،با دقت در اين عبارت 

وابط اجتماعي و كنترل سخت حكومت به ميزان ر توان ميدوره ساساني در فاز سياسي قرار داشته، 

  .ر روابط پي بردب

ـاد   ،فقر اقتصادي در بيشتر بدنه جامعه به همراه فقر اجتماعي و فرهنگي در اين جامعه، باعث ايج

ـتالل . كه از لحاظ روابط اجتماعي دچار رنج بود شد مي اي جامعهاختالل در  ـا  اين اخ بـه صـورت    ه

ـاعي و بـه    زيـرا  ؛داد ميو هنجاري خود را نشان  اي رابطهاختالل  ـنج اجتم خصـوص شـرايط بـد     تش

ـاب  با . باعث نوعي ضعف هنجاري در جامعه ساساني شده بود ،اقتصادي بـه   ارداويرافنامـه نگاه به كت

هنجاري هاي ضعفانواع 
2

ـاب در   . بـريم  پـي مـي  هنجاري در جامعه  هاي اختاللدر كنار   در ايـن كت

___________________________________________________________________________________________________________________________  

→  

  .239كتاب، صبنگاه نشر و ترجمه : ، تهران1ابوالقاسم پاينده، ج ة، ترجممروج الذهب و معادن الجوهر

 . 120سرو، ص :، تهران1ابوالقاسم امامي، ج ة، ترجمتجارب االمم و تعاقب الهمم، )1369(ابوعلي مسكويه رازي   1

در آنجا كه از عقوبت كردن افراد به خاطر عـدم خوانـدن   . توان مشاهده كرد در اين كتاب ضعف هنجاري را در برخي از عبارات مي   2

.( تـوان ديـد   ين را مـي به آي اعتقادي سخن به ميان آمده ضعف هنجاري و به نوعي كم »خويدوده« و دوري از انجام و يسن يشت

). 67: 23؛ فصـل  54: 8و  7فصـل   ،انجمن ايرانشناسي فرانسـه  - معين: ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار، تهران ،)1382(ارداويرافنامه

ـاري و     ها خود نيز نشانه اخالقي وجود بي ـاري بـه شـمار مـي     اي از نـوعي ضـعف هنج ـارات متعـددي از   . رود حتـي نابهنج در عب

اي از عبارات سخن از عقوبت افرادي كـه   ، سخن از خيانت مردان به زنانشان و خيانت زنان به مردانشان و حتي در پارهارداويرافنامه

  ).81: 62؛ فصل 80: 60و فصل  67: 24فصل ( كنند به ميان آمده است گرايي مي همجنس
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اين امر انعكاسي البته اخروي براي گناهكار آمده است كه  هاي مجازاتموارد مختلفي سخن از انواع 

فقر و شـدت آن را در   توان مي ،اين كتابدر برخي از عبارات . از وضعيت موجود جامعه بوده است

كه به خاطر فقر، فرزندان  گفته استنمونه از مادراني سخن  عنوان به. جامعه به وضوح مشاهده كرد

تا در  دادند ميبه نوزادان ديگران شير  ،آن جاي  بهو يا نوزادان خود را شير نداده و  كردهخود را رها 

.مزدي گرفته و توان اداره زندگي خود را داشته باشند ،عوض آن

1

  

ارتباطي يكجانبه از حيـث منفعـت و    ،ارتباط بدنه جامعه با طبقه حاكمه ،ساساني ةجامعدر 

حكايت از ضعف ) واستريوشان( انور سودرساني بود و وجود فشارهاي زياد بر كشاورزان و پيشه

ـنگين، بيگـاري    هـاي  ماليـات تحميـل   به اين معني كه طبقه حاكمه جز ؛داشتقرينگي روابط  س

 نظـام  پيـاده جنگ بـه عنـوان    هاي ميدانيان در مزارع كشاورزي و بردن آنها به كشيدن از روستاي

د كه دنبو »واستريوشان« ةاين طبق ،ولي در مقابل. رساند نميهيچ سود خاصي به آنان  ،اسوارانخادمِ 

ـت  ءكه جـز  هايي زميند، به جنگ بروند، مانند برده روي نماليات بپرداز بايست مي  هـاي  رتكدس

يا ملك شخصي وزير و فرماندهان نظامي و يا متعلق به اربابان آتشكده  آمد ميشاهنشاه به حساب 

 ،طبيعتاً در چنين شرايطي به مـرور . اجازه ترك زمين را نداشتند ،و در عمل كردند ميكار  ،بودند

رمـوز و  هـا،   قالب ضعف در احساسات، پنداشـت  به صورت ضعف اجتماعي در اي رابطهضعف 

و زماني كه چنين ضعف اجتماعي بر جامعه حاكم شود،  ؛اصول مشترك خود را نشان خواهد داد

به هنجارها و در نتيجه اختالل هنجاري پيش خواهد رفت و اين  اعتقادي بيجامعه به سمت نوعي 

  .ن ساساني به وقوع پيوستامري بود كه در دورا

حكومت، زمينه بـراي   سقوطبا حمله اعراب و  برد ميبه سر در فاز سياسي  كه اي جامعهدر 

ن جهـت در  ايجاد نظمي پويا و در هم فرو ريختن نظم دوران ساساني فراهم شـده بـود و بـه همـي    

در اوايل دوران اسالمي، جامعه ايرانـي   رسد ميبه نظر . گونه حاكم شددوران اسالمي نظمي ديگر

هرگز  در فاز فرهنگي البته قرار داشتن. از فاز سياسي خارج شده و به فاز فرهنگي وارد شده است

ن وبلكه در اين قر ؛به معناي نفي تأثير عوامل ديگر چون عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماعي نيست

به ايـن معنـي    ؛عه ايراني عامل فرهنگي بوده استعمود خيمه جام سوم،قرن تا نيمه  اولاز قرن  - 

كه در اين دوران شاهد تقابل اديان باستاني ايراني با ايدئولوژي فعال و نوپاي اسالمي از يك سـو و  

________________________________________________________________  

: 94؛ فصل91، ص88فصل انجمن ايرانشناسي فرانسه، - ، ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار، تهران، معين)1382(ارداويرافنامه   1

  .94ص
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چون خوارج  هايي گروهظهور و گسترش فرق و مذاهب اسالمي اعم از فرق اهل سنت و شيعي و 

اين دوران به شدت زياد و تالطم فرهنگي بسيار باال تنوع مذهبي و ديني در . از سوي ديگر هستيم

. است گسترش نفوذ خود داشته رشيعه به عنوان يكي از فرق اسالمي سعي ب ،در اين ميان. بوده است

باقراز عصر امام 
)ع(

از فتوحات سريع اسالمي خارج شده و  ناشيت بهجامعه ايراني از  ،كه به مرور 

اسالم و فـرق اسـالمي    همچنينوارد مناظره و محاجه با ساير اديان و  ،بود خود در صدد بازسازي

سازمان وكالت از دوران امام صادق رسد ميبه نظر . شد
)ع(

ايـن  . كار خود را شـروع كـرده اسـت    

هماهنگ تحت رهبري واحد بود كه از عصـر امـام    هاي فعاليتاز  اي مجموعهسازمان به معناي 

.بود منحصر هاي ويژگيصادق به بعد مطرح شد و داراي وظايف مشخص و 

1

اين سـازمان توسـط    

 هـاي  شخصيتمعرفي  ،و در اموري چون تعيين و عزل وكال شد ميامامان شيعه نظارت و هدايت 

تـأمين   و دروغين وكالـت  هاي ريانجمثبت يا منفي به جامعه شيعه، نظارت بر كار وكال، معرفي 

.مالي وكال فعال بود

2

اموري چون تبليغ و گسترش شيعه،  ةزمينسازمان وكالت در  رسد ميبه نظر  

  .ديني و مذهبي، امور سياسي و فرهنگي فعاليت داشته است سؤاالتامور فقهي و پاسخ به 

زمينـه   بـود،  فعال كرده) سوم ةسداول تا نيمه دوم (وكالت را در اين دو قرن  اما آنچه سازمان

تقابـل فرهنگـي    .بود اسالمي به وجود آمده هاي حكومت بوده كه در جامعه تحت اداره مناسبي

. زمينه را براي فعاليت اين سازمان فراهم كرده بـود  ،رانو مذاهب مختلف به خصوص در اي اديان

مسلحانه كه عمدتاً در نيمه  هاي قيامديني و مذهبي در اشكال مختلف چون  هاي جريانالبته تقابل 

يـا بـه صـورت     ...ين، مازيار ود، سنباد، بابك خرمعقيام مقن مانند آمدند ميوجود ه شمالي ايران ب

ـيعه بـا     رسد ميدر چنين شرايطي به نظر  .يافتند ميمناظرات كالمي ظهور  از  الگـوبرداري ائمـه ش

خود را نه در شـهرها كـه    هاي هدف رده وك ريزي پايهسازمان وكالت را  سازمان دعوت عباسي،

ـبت بـه آن    نيز احتماالً در روستاها كه جمعيت بيشتري داشته و حكومت  حساسيت كمتـري نس

اماميـه   كه در مورد شباهت سازمان وكالت اي تطبيقيدر بررسي . بودندداشته است متمركز كرده 

وكالت اماميه بـا سـازمان    به خوبي شباهت سازمانو سازمان دعوت عباسي صورت گرفته است 

.دعوت عباسي مشخص است

3

دعوت عباسي و سـازمان وكالـت    براساس دو هرمي كه از سازمان 
________________________________________________________________  

زمان وكالت در سيره امامان معصومسا«، )1384(دخت اوحدي حائري پروين   1
)ع(

  .169ص :همان، 9، ششناسي شيعه، »

  .169همان،    2

،  »بررسي تطبيقي سازمان وكالت اماميه و سـازمان دعـوت عباسـيان   «، )1391(محمدرضا جباري و محمدكاظم ملبويي   3

  .156- 123، ص37، ششناسي مجله شيعه
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  .هر دو سازمان پي برد هاي شباهتبه  توان مياماميه داده شده است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سازماني دعوت عباسي مراتب سلسله
1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سازماني وكالت اماميه مراتب سلسله
2

  

________________________________________________________________  

  .131همان، ص ،محمدرضا جباري و محمدكاظم ملبويي   1

  .142همان،ص   2

امام 

عباسي

داعي بزرگ  

كوفه

نقباي دوازده گانه 

خراسان

نظيران

نفره 70مجلس 

مبلغين مبلغان

دعوتگران سطحي

امام

وكالي ارشد بالد 

كبيره

وكالي نواحي

وكالي محلي
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وكالت اماميه با سازمان دعوت عباسي كـامالً مشـخص    سازمان هاي شباهت ،اين دو شكلدر 

كوچك بوده و حتي روستاها  نواحي بيشتر توجه به ،كه در هر دو سازمان رسد مينظر  به .است

از  چنانكه. بوده است ها سازمانهدف نخست اين  )تاريخي بسيار كم است هاي دادهاينكه  رغم به(

در  بـه عنـوان نمونـه،   . برد پي دعوت عباسي در روستاها سازمانبه فعاليت  توان مي ها نشانهبرخي 

از روستاهاي  طبري ةگفتچ شروع كرد و بنا به سلم مبارزه خود را از دهكده سپيدنابوم ق129سال 

.وي پيوستنده ب فراد زياديا ،اطراف

1

توجـه خـاص سـازمان دعـوت      دليـل  تواند نمياين نشانه آيا  

سازمان ديديم سازمان وكالـت   دو اي مقايسه هاي هرمكه در  طور همان؟ و باشدبه روستاها  عباسي

به عبارتي . و به احتمال زياد در روستاها فعال بوده است هنواحي داشتخود را در اماميه نيز وكالي 

 شـدند  مـي تـر   و هرچه نواحي كوچـك  كرد ميعمل  اي شاخهسازمان وكالت اماميه به صورت 

اموي و عباسي چرا كه شهرها عمدتاً در دست حاكمان  ؛يافت ميافزايش  اين سازمانيزان فعاليت م

ولي روستاها از چنين وضعيتي  ؛آمدند ميبسياري براي اينان به حساب ائز اهميت حو قرار داشتند 

 العـاده  فـوق از گستردگي  ، نشاننگاهي به پراكندگي حيطه اين سازمان همچنين. نبودند برخوردار

ـتان و   شـاهد   ...آن در ايران دارد و شهرهاي مختلف در نواحي گوناگون از جبال، خراسـان، طبرس

  .اند بودهحضور وكال 

از ايران پـي   هايي بخشبه فعاليت سازمان وكالت در  توان ميي در متون تاريخي و جوامع رواي

در اين باره عدم اشاره منابع به فعاليت ايـن سـازمان در ايالـت فـارس      انگيز شگفتالبته نكته  ،برد

 آنبه رغم عدم اشاره منابع به ايـن ايالـت، فعاليـت سـازمان وكالـت در       رسد مياست كه به نظر 

  ).پردازيم مي وضوعدر ادامه به اين م(گسترده بوده است 

دوره رشـد   ،فعاليت سازمان وكالت و به اعتقاد برخي ديگر شروع ،به اعتقاد برخي از محققان

كاظمفعاليت اين سازمان در زمان امام  گيري اوجو 
)ع(

.باشد مي 

2

وره امام از داين سازمان  احتماالً اما 

صادق
)ع(

ـ   هـاي  بخـش و در  طـي كـرد   روند رو بـه رشـدي را   و شد گذاري پايه  ران مختلفـي از اي

وكالي امام رضا .خود را گسترش داد هاي فعاليت
)ع(

. انـد  داشتهدر مناطق مختلف ايران فعاليت نيز  

________________________________________________________________  

، تهـران، اسـاطير،   10ترجمه ابوالقاسـم پاينـده، ج  ، )تاريخ الرسل والملوك(تاريخ طبري، )1375(محمد بن جرير طبري   1

  .4518- 4514ص

اميركبيـر،  : اللهـي، تهـران   ، ترجمـه سـيدمحمدتقي آيـت   تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهـم ، )ش1367(حسين جاسم   2

 .134ص
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،شهرهاي اهواز
1

،همدان 
2

،سيستان و بست 
3

ري 
4

قم و 
5

كه از وكـال در   اند بودهجمله شهرهايي  از 

اين سازمان همواره در تالش بوده تا بـه دور از چشـم نـاظران     حال درعين. نام برده شده است هاآن

.سياسي به فعاليت خود ادامه دهد

6

  

ـيعه وكيـل    شيعه وقف امامان هاي بسياري مكاندر قم  و شده بود و وكاليي از جانب ائمه ش

،اسحاق قمـي اشـاره كـرد    نببه راشد توان مي آنها ترين معروفكه از  اند بودهبر اوقاف قم ناظر 
7

از  

است كه وي وكالت امـام جـواد  جمله وكالي امام رضا در اين شهر عبدالعزيزبن مهتدي قمي 
)ع(

را  

.نيز بر عهده داشته است

8

زكريـابن آدم قمـي بـود كـه پـس از       ،در اين شهر ديگر وكيل امام رضا 

رضاشهادت امام 
)ع(

جواد، وكالت امام 
)ع(

.را نيز برعهده داشت 

9

ـام بـرده      از شخصي به نام مسافر نيـز ن

جواداست كه از سوي امام شده 
)ع(

.وب شده بودصكالت در اوقاف قم منبه و 

10

امـام هـادي   
)ع(

 نيـز  

.در قم داشتيسع  بن�وكيلي به نام احمدبن حمز

11

در عصر امام حسن عسكري 
)ع(

يكي از وكـالي   

مـور  بود كه مسئوليت وكالت در ابن اسحاق اشعري قمي احمد ،مبرز و سرشناس آن حضرت در قم

.اوقاف را بر عهده داشت

12

  

 همچنين ،شيعي در اين شهر هاي گرايش داز ديگر مناطقي است كه در منابع به وجو) آبه(آوه 

.با وكالي ائمه اشاره شده است آنجاارتباط اهالي 

13

از  آثار البالد و اخبار العبـاد قزويني در كتاب  
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ـتند     ك آورد ميتشيع مردم اين شهر به صراحت نام برده و  ـيعه هس .ه مـردم شـهر آوه همگـي ش

1

 

ـيعه     نشين ينكه شهري س  مستوفي نيز اشاره دارد كه اهالي اطراف شهر ساوهحمداهللا بـود، همـه ش

.عشري هستند اثني

2

.اند بودهته قزويني شيعه اماميه شهر كاشان نيز طبق گف 

3

يز به و ياقوت حموي ن 

.اين امر تصريح كرده استبه 

4

مستوفي از قريه ماهاباد در اطراف كاشان نام برده است كه  حمداله 

.اند بودهكه شيعه مذهب 

5

  

از نقاطي از جبال، مناطقي بين قم و همدان همچون شهرهاي فراهان و تفرش نيز نام برده شده كه 

.اند بودهذهب م شيعه

6

ـا    كنان مستوفي درباره اهالي تفرش سابقه تشيع آنها را با قدمت زياد و عمـده س

.سادات حسيني دانسته است را آن

7

ـال بـوده     رسـد  مـي بـه نظـر    .اسـت  در ري نيز سازمان وكالت فع

صادقاشاره به سازمان وكالت در ري به دوران امام  ترين قديم
)ع(

وجوه شـرعي را  كه افرادي  رسد مي 

.دادند مي امام صادق تحويلاصحاب به 

8

بن جعفر بن موسي�وجود مقبره حمز همچنين 
)ع(

و حضـرت   

سابقه تشيع اين شهر را در قرون دوم و سـوم   ،عبدالعظيم حسني و برخي ديگر از فرزندان ائمه در ري

حضرت عبدالعظيم به دستور امام هادي رسد ميبه نظر . رساند ميبه اثبات 
)ع(

ـيع    به منظور  توسـعه تش

هاديو به نوعي نقش وكالت از جانب امام  بود آمدهاز طبرستان به ري 
)ع(

.داشـت را برعهـده   

9

ورود  

تعدادي از شيعيان ري به محضر امام جواد
)ع(

.اسـت  سوم نيز از قراين وجود شيعه در ري اوايل قرن 

10

 

.شيعي رواج داشته است هاي گرايش قصراننظير  ،در مناطق اطراف

11

ـان    حضور وكال در ري در زم

ري، مربوط  مشخص است ولي ارتباط اصلي سازمان وكالت با - عليهماالسالم- جواد رضا و امام  امام

در ايـن دوره يكـي از وكـالي     .به اواسط نيمه دوم قرن سوم هجري يعني دوره غيبت صغري اسـت 
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از نامه امام حسـن عسـكري    .در اين منطقه فعال بوده است ،برجسته امام حسن عسكري به نام رازي

ي، رازي به عنوان وكيل ارشد ناحيه ري وكه در عصر  آيد ميبن اسماعيل نيشابوري چنين بر به اسحاق

در اين نامه به وجود شيعيان در ناحيه . بن سعيد عمري بوده است و رابط بين وكالي خراسان و عثمان

ن عبده، ب شرعي را به ابراهيموجوه  كه اينان آنجا اشاره شده و پيداستنيشابور، بيهق و مناطق اطراف 

.اسـت  داده مـي ا بـه رازي  و او نيـز وجـوه ر   ،اند پرداخته مي وكيل بيهق و نواحي اطراف

1

ابوالحسـن   

وكيل ايـران در دوره سـفير دوم و سـوم در     ترين سرشناسترين و  محمدبن جعفر اسدي به عنوان مهم

.منطقه ري بوده است

2

از افراد ديگري چون حاجزبن يزيد 
3

مـروزي  بوعلي محمدبن احمدبن حماد، ا
4

و  

مروزي
4

اسديو  
5

از  ؛در قزوين نيز سازمان وكالت فعال بوده است. است برده شدهنام  در اين منطقه نيز 

ـال و   برده شدهاتم قزويني نام حبن  امام هادي از فارساز وكالي  است كه واسط بين شيعيان مناطق جب

.بوده است سامراحضرت در آن 

6

   

خصوص در عصر امام جواد همدان به در
)ع(

يكـي از وكـالي    .فعال بوده اسـت  سازمان وكالت 

طوسي از اصحاب امـام رضـا   كه بنا به گفته شيخ بن محمد همداني است ناحيه همدان ابراهيم
)ع(

و  

.ائمه بعد از وي بوده است

7

ابراهيم يكي پـس از ديگـري    هاي نوادهفرزندان و  ،به گفته نجاشي بنا 

.اند بوده دار عهدهوكالت ناحيه قم را 

8

بـن ابـراهيم همـداني،     بن محمدبن علـي  از افرادي چون قاسم 

است كه هر سه نفر تحت نظارت يك وكيـل   برده شدهبن علي و عزيزبن زهير نام  ابوعلي بسطام

.كردنـد  مـي بن عمران همـداني فعاليـت    بن هارون ارشد به نام ابومحمد حسن

9

ـين   دينـور   و قرميس

به وجود شيعيان و ارتباط سازمان وكالت با اين نواحي  توان مياز شهرهايي هستند كه ) كرمانشاه(

خيـد و  بن هارون، احمـدبن اُ  حسن هاي به نامور سه نفر از اهالي ديناز صدوق  شيخ چنانكه ،پي برد

________________________________________________________________  
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كه موفق به ديدار حضرت مهدي برد ميابوالحسن نام 
)عـج (

.اند شده 

1

منطقـه دينـور بـا     مردم ارتباط 

ـ از روايت توان ميسازمان وكالت را  ـتنباط   ،وري آورده اسـت ي كه ابوالحسن احمدبن محمد دين اس

مام حسنوي يك سال پس از رحلت ا .كرد
)ع(

هزار درهم وجوه  ور شد و شانزدهاز اردبيل وارد دين 

شرعي را كه مردم جمع كرده بودند تحويل گرفته و سپس به قرميسين رفته و ضـمن مالقـات بـا    

و بـه  تحويل گرفته  هشيعيان آن شهر بود اهدائيدينار كه وي نيز هزار از » احمدبن حسن مادراني«

.بن سعيد عمري باب امام زمان تحويل داد عثمان

2

  

بـن عـالء از    سازمان وكالت فعاليت داشته و از فردي به نام قاسم ،در آذربايجان و منطقه اران

.استشده وكالي معروف منطقه اران نام برده 

3

  

امام  يبن جندب، صحاب از عبداهللا. فعاليت سازمان وكالت را مشاهده كرد توان ميدر اهواز نيز 

صادق
)ع(

كاظمو امام  
)ع(

رضاامام و  
)ع(

.استشده ه بردنام  

4

جنـدب،   بـن  پس از درگذشـت عبـداهللا   

ـيخ   .بن مهزيار در منطقه اهواز و بصره به وكالت ائمه رسيد علي بـن   عبـداهللا  ،طوسـي  به تصـريح ش

هفتم و هشتم بوده است انوكيل امامجندب 
5

- هـادي  بن مهزيار وكالت امام رضـا و امـام    و علي 

.را برعهده داشته است - عليهما السالم

6

  

ـتند  آمناطق ديگري در ايران بودند كه شيعيان در  ،در اين حال ـبت بـه    نجا حضـور داش ؛ ولـي نس

ـارس  ،مناطقي چون طبرستان - صريح نداريم اي نمونهدر اين مناطق شاهد و حضور وكال   .كرمان و ف

ـا ايـن     توانـد  نمـي خود دليل بر فعاليت اين سازمان  ،در اين مناطق هايي زاده اماماما آيا وجود  باشـد؟ آي

ـاي  فقر گـزارش هرچند به دليل  ؟اند شده نميزادگان خود وكالي ائمه شيعه محسوب  ماما ـاريخي   ه ت

اكثر « :گويد مي شوشتري درباره طبرستان نوراهللا قاضي. قطع تعيين كردبه طور اين مطلب را  توان نمي

.»مانند آمل هرگز سني نبوده اسـت  اهالي بالد طبرستان شيعه بودند و در بعضي بالد آنها

7

ـابراين    و بن

ـايي  نشانهيكي از  .است بسيار بعيدسازمان وكالت در طبرستان  عدم فعاليت ـا را بـه وجـود      ه كـه م

ـاب   ازگزارشـي اسـت    كنـد  مـي سازمان وكالت در طبرستان راهنمايي  كـه   الخـرائج و الجـرائح  كت
________________________________________________________________  
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در سامرا به حضـور   ،جعفربن شريف جرجاني به قصد حج از طبرستان حركت كرده بود :نويسد مي

ـام  ) جرجان(مردم اين ناحيه اموالي را كه  ،امام حسن عسكري وارد شده به وي داده بودند، تحويل ام

.داد

1

،)خليج فارس(ان فارس، كرانه دريا در ساير نقاط ايران مانند ارج 
2

ـاين اصـفهان     ،شـهر زور و ق
3

 

،»بلوچ«و منطقه  غانمابي  ، كوهستانرودبار
4

شهر ايران 
5

و با توجـه بـه حضـور     اند داشتهشيعياني وجود  

  .حضور سازمان وكالت را در اين مناطق محتمل دانست توان ميشيعيان 

ـيعه را  تغيير دين از اديان باستاني چون زردشتي  سازوكارمكانيزم و چنانچه اشاره شد اما  به ش

بـا وارد شـدن جامعـه بـه فـاز       تـوان  مـي  ،كرمان و طبرستان و ساير نقاط در اياالتي چون فارس،

 رو روبـه جديـد   ايـدئولوژي  در اين جامعه با دو نوع عمده از تقابل بـا ديـن و  . فرهنگي تبيين كرد

و شـاهد تحركـات    تـر  فعـال عمدتاً نيمه شمالي ايران از نظر نظامي و برخوردهاي سياسي  .هستيم

مانند سنباد، مقنع، بابك  هايي شورشو  ها قيام. مختلف در طول سه قرن اول است هاي قيامنظامي و 

و ائمه شيعه با رصد كردن اين تحـوالت بـه جـاي وارد     ،بودند ها العمل عكس نوعو مازيار از اين 

كه در فاز فرهنگي قرار گرفته بود، سعي كردنـد بـا    اي جامعهشدن در عرصه منازعات نظامي در 

منابع كه  آنجااز  .ترش شيعه بپردازندبه گس ،روستايي ر فرهنگي و نفوذ در مناطق كوچك وتدابي

گـر   حكومـت  هـاي  خاندانوقايع سياسي و نظامي، عمل حاكمان و تاريخي عمدتاً گرايش به ثبت 

روايـاتي   شاهد عدم وجـود  ،و به همين جهت اند نداشتهبه چنين تحول فرهنگي ، توجهي اند داشته

ـتيم   مربوط به سازمان وكالت شيعه در منابع تاريخي به خصـوص منـابع اهـل    ـنت هس و اگـر   ؛س

ر جوامـع روايـي و كتـب    وكال و نمايندگان ائمه شيعه شده است اين روايـات د  اشاراتي به وجود

 هـاي  درگيـري در مناطقي كه عمدتاً با تحـوالت سياسـي و    هم آنو  ،ده استشثبت رجالي شيعه 

ولوژي ئايـد  بـا  اما نوع دوم تقابل .چون سيستان، خراسان و جبال هايي تايال ؛اند داشتهپيوند  نظامي

اين ايالت كـه مركـز    ،شد گرفته پيشدر چون فارس  هايي ايالتروندي است كه در  ،)اسالم(نوين 

زردشتيان بود به جاي حضور فعال نظامي و سياسـي در عرصـه رويـارويي بـا اسـالم و حاكمـان       

________________________________________________________________  
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را به روي جهان خارج  خود درهاي رسد ميمسلمان از رويارويي متقابل خودداري كرد و به نظر 

ـتي در   اصطخري از وجود تعـدا باعث شد كه در قرن چهارم  ،و همين عامل بست، د زيـادي زردش

.فارس خبر دهد

1

سعي در حفـظ   كاري محافظهو  گرايي درونبه عبارتي زردشتيان ايالت فارس با  

بـا  اينان  چراكه ،اما چنين تاكتيكي منجر به استحاله جامعه زردشتيان گرديد ؛هويت خود كردند

بسياري  هاي محدوديت ،برون گروهي روابطو پايين آوردن  گروهي درونروابط  درصدباال بردن 

روز از فرهنگـي و فشـارهاي سياسـي روز بـه      هاي فعاليت ةرا بر خود تحميل كردند كه در نتيج

كه بهترين بستر را براي فعاليـت سـازمان    هايي ايالتيكي از  رسد ميبه نظر . كاسته شد آنهاتعداد 

در شـرايطي كـه    .همين ايالـت فـارس بـوده اسـت     - عدم ذكر منابع رغم به - وكالت داشته است 

ـته بودنـد و از تقابـل سياسـي و نظـامي خـودداري       از روابط خود زردشتيان  با محيط خارج كاس

خود در اين ايالت به اقدامات فرهنگي  هاي فعاليت، سازمان وكالت با افزايش و گسترش كردند مي

ـتان فـارس و      اينكه. براي گسترش شيعه دست زد امروزه بيشترين آمار مقابر امـام زادگـان در اس

ام ؟ آيا وجود امـ باشد نميآيا دليل بر فعاليت گسترده سازمان وكالت  وجود داردآن ي اطراف احنو

دور افتاده و محاط در كوه ها و مناطق  هاي قسمتدر اين استان و به خصوص در  پرتعدادزادگان 

ـتاها كـه      اكثريـت   ،ن دورانآروستايي، خود دليلي بر فعاليت و تمركز سـازمان وكالـت در روس

ذكـري از   ،در منابع تاريخي و حتي روايـي  اينكهنيست؟ و  دادند ميجمعيت را به خود اختصاص 

كه گفته شد  طور همان ؟چراشده است جاي تعجب ندارد نوكالي ائمه در ايالت فارس و كرمان 

 همچنينو  اند داشتهحاكمان عالقه  عملسياسي و نظامي و دادهاي از آنجا كه منابع تاريخي به روي

گي و تبليغي فرهن هاي فعاليتتمركزشان بر اتفاقات موجود در شهرها بوده است طبيعتاً توجهي به 

تي چون فارس كه زردشتيان خود را محاط و در اياال اند نداشتهو روستاها  دورافتادهدر نقاط  هم آن

ـين . اين توجه به ميزان زيـادتري كـاهش يافتـه اسـت     ،بسته كرده بودند هاي درهدر  مـا در   همچن

هستيم كه عمدتاً به قدمگاه امـام   ها قدمگاهتحت عنوان  هايي يادمانشهرهاي مختلف ايران شاهد 

 علـوي و  هـاي  دال بر وجـود گـرايش   هايي نشانهخود  ها قدمگاهآيا وجود اين  .رضا موسوم هستند

  شيعي در نقاط مختلف ايران است؟ شايد

مختلـف   هـاي  بخـش خـود در   هاي فعاليتسازمان وكالت با گسترش  رسد ميبنابراين به نظر 

و  بويـه  آلشيعه چـون   هاي حكومت را براي شيعه گرديد و زمينه سابقه بيه ايران منجر به توسع

________________________________________________________________  
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شـاه اسـماعيل   مهيا كرد و اين امر خط بطالني است بر ادعـاي آنـان كـه معتقدنـد      هبعدها صفوي

  .دكررا به زور شمشير در ايران مستقر  ، شيعهصفوي

  گيري نتيجه

فـرو  قـرار داشـت   با سقوط دولت ساساني، نظم مستقر در جامعه ايراني كه عمدتاً در فاز سياسـي  

فرهنگي در و نهادهاي مختلف سياسي، اجتماعي، ريخت و اين فروپاشي باعث دگرگوني ساختارها 

ايراني در سه قرن اول از فاز سياسي به فاز فرهنگي منتقل شد و  رسد جامعه ميبه نظر . جامعه شد

 ،در اين ميـان  .گرديدنو پاي اسالمي شروع  ايدئولوژيتقابل فرهنگي بين اديان و مذاهب باستاني با 

صادقسازمان وكالت اماميه كه در زمان امام 
)ع(

ـترش و    كار خود را شروع كرده بود سعي به گس

ـترش        ـتقرار در شـهرهاي مختلـف و بسـط و گس تبليغ شيعه در مناطق مختلف ايران كرد و بـا اس

تقابل فرهنگي با جامعه ايراني و گسترش  رخود به مناطق كوچك و روستايي سعي ب هاي فعاليت

حضور وكالي امامان شيعه در شـهرهاي مختلـف    مؤيدتاريخي  هاي گزارش. نمودشيعه در ايران 

حاكي از تقابل نظامي سـازمان  اما كمتر گزارشي  است؛ايالت جبال، طبرستان، خراسان، خوزستان 

كـه   و اينتقابل فرهنگي  تأثير بيشترائمه شيعه با درك  چراكه ؛زمان است هاي قدرتوكالت با 

سجادتشكيل حكومت از زمان امام 
)ع(

ـ         ربراي امامان شـيعه ديگـر موضـوعيت نداشـت، سـعي ب

و  ها حكومت حساسيتو اين امر باعث عدم  ندگسترش شيعه در مناطق كوچك و روستايي داشت

در . و لذا ذكري از فعاليت سـازمان وكالـت در منـابع تـاريخي نـداريم      ؛گرديد نگاران تاريخحتي 

كرده بودند فعاليت سازمان وكالت  محدودخود را  ،كه زردشتيانچون فارس و كرمان  هايي ايالت

خود گواهي  ها ايالتن عدم ذكر منابع، شديدتر بوده است و وجود امام زادگان متعدد در اي رغم به

بـه فـاز    فـاز سياسـي  ايرانـي از  به عبارتي با منتقل شدن جامعـه   .بر فعاليت سازمان وكالت است

ـيعه را در    مـي از طريق سـازمان وكالـت اعمـال    كه در تقابل فرهنگي  فرهنگي، ائمه شيعه شـد ش

نيشابور، بيهـق، طـوس، كاشـان،    شهرهايي چون ري، قم، آوه، همدان، و مختلف ايران  هاي قسمت

فـارس و   هاي ايالت نيزاهواز، فراهان، تفرش، قزوين، دينور، قرميسين، آمل و شهرهاي طبرستان و 

 هاي حكومت برداري بهره و زمينه را براي دادندكرمان و سيستان گسترش دهند و باعث گسترش 

  .نددكرو صفويان  قويونلوهاقرا، سربداران، ايلخانيان، بويه آلچون علويان طبرستان،  بعدي
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