ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧﻬﺎﺩ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺧﺘﻔﺎ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺭﻭﺡ ﻧﻮﺑﺨﺘﯽ
ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﺍﺣﻤﺪﯼ ﮐﭽﺎﯾﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ؛ﺻﻤﺼﺎﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﯼ
ﺍﺩﯾﺎﻥ ،ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻭ ﻋﺮﻓﺎﻥ  ::ﻣﺸﺮﻕ ﻣﻮﻋﻮﺩ  ::ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  - 1395ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 40ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ(ISC/
ﺍﺯ  27ﺗﺎ 46
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1169553 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﺭﺳﻮﻝ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎﻥ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 17/02/1397 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ،ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ
ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ

www.noormags.ir

فصا نامه علمی _ پژوهشی مشاارق ماوع ااود
سال دهاام ،ش اماااره  ،40زمستان 1395

تاریخ دریافت1395/01/28 :
تاریخ پذیرش1395/05/30 :

بررسی عملکرد نهاد وکالت در دوران اختفا و زندان
حسین بن روح نوبختی
مجید احمدی کچایی
محمدمهدی صمصامی

1
2

چکیده

با غیبت امام دوازدهام و آغااز پدیاده غیبات صاغرا ،نهااد وکالات _ باهخصاوص

وکالی اربعه _ بیشترین تأثیرگذاری را بر عملکرد امامیه داشتهاند؛ به طوری که

این نهاد ،بسیاری از مشکالت امامیه را در آن دوره رفاع مایکارد .ایان مهام باه
حساین بان روح ناوبختی باه عناوان یکای از ارکاان

دنبال اختفا و سپ

حاب

جریان اختفا و حب

وی میپردازد و بررسی خواهد کرد که او چگونه به زندان

وکااالی اربعااه ،ساابب مشااکالت بساایاری در میااان امامیااه شااد .ایاان جسااتار بااه
رفت .همچناین باا بررسای زنادگی شالمغانی باه عناوان یکای از افاراد اثرگاذار آن

دوره ،اشاره خواهد شد که وی نمیتوانسته جانشین یاا وکیا حساین بان روح

باشد .در عین حاال توانسات برخای از شایعیان را متوجاه اندیشاههاای غالیاناه

خود کند .در این میان بیشاترین نقاش باه اساکافی داده شاده؛ وی کاه یکای از
کاارگزاران دساتگاه وکالات باه شاامار میرفات ،در دوران حاب

حساین باان روح

نوبختی ،در برخورد با شلمغانی نقشی بسزا داشت و این احتمال وجود دارد که
وی جانشین ابنروح در آن سالها بوده است.

واژگان کلیدی

حسین بن روح ،نهاد وکالت ،اسکافی ،شلمغانی.

 .1دکتا ا ا ااری تا ا ا اااریخ و تما ا ا اادن اسا ا ا ااالمی و عض ا ا ا ا و هیئا ا ا اات علما ا ا اای مؤسسااااااااه آینااااااااده روشاااااااان (نویساااااااانده مساااااااائول)
(.)majid.ahmadi.313@jmail.com
 .2دانشپژوه سطح سه مرکز تخصصی مهدویت.
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مقدمه

غیبت امام دوازدهم ،شیعیان امامی با حب

سرپرست نهاد وکالت و انحراو شلمغانی _ یکی از

GS

بررسی نهاد وکالت در دوران اختفا و حب

حسین بن روح ناوبختی (317-306ق) _ ساومین

وکی ا امااام دوازدهاام
NO

OR

MA

_ از اهمیت ای درخااور توجااه برخااوردار اساات .در آن دوره عااالوه باار پدیااده

افراد صاحب نفو و نزدیک به ابنروح _ مواجه شدند .نوشتار حاضار در پای ایان ساؤال اسات کاه

چگونه نهاد وکالت در آن دوره به مسیر خاویش اداماه داده و چاه کسای جانشاین حساین بان روح

بااوده اساات در سااالهااای اخیاار ،درباااره غیباات صااغرا ،نهاااد وکالاات ،خاناادان نااوبختی ،و وکااالی
امامی و مدعیان وکالت آثاری ارزنده نگاشته شاده اسات؛ تاار یخ غببات صایرا (ساید محماد صادر)،

تااااار یخ سباساااای غبب ااات امااااام دوازده ااام( جاسا اام حسا ااین) ،تااااار یخ عماااار غبب ااات (سا ااید مسا ااعود
پورسیدآقایی) ،اوضاع سباسی اجتماعی و فرهنگی شبعه در غببت صیرا (حسن حسینزاده شانهچی)،

سااازمان وکالاات و نق ا

(محمدرضااا جباااری) ،زنااد ی نااواب خااا

آن در عماار ائمااه

امااام زمااان

(حساین غفااارزاده) ،ابوالقاسام حسابن بان روح نااوبختی ،سافبر سااوم (عبادالرحیم ابااا ری) ،پایاانناماۀ
خاناادان نااوبختی (عباااا اقبااال آشااتیانی) ،بررساای زنااد انی سباساای ،فرهنگاای شاالمیانی (محماادتقی
ا کری) ،مقالۀ «عل دستگیری حسین بن روح نوبختی» (طاهره عظیمزاده) از این جملهاند.
در بساایاری از ایاان آثااار ،حااب

اباانروح و علاات آن بررساای شااده و حتاای برخاای از آنااان ماننااد

مقاله «عل دستگیری حسین بن روح نوبختی» به این امر اختصاص یافته است؛ اما خأل موجود

در این آثار ،بررسی نشادن اوضااع نهااد وکالات در ایان ساالهاا و نقاش اساکافی و شالمغانی در آن
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دوره است.

پژوهش پیش رو درصدد است با بررسای دقیاق عملکارد نهااد وکالات ،باه ایان ساؤالهاا پاساخ

دهد که حب

ابنروح چه اثر منفی بر نهاد وکالت داشته است و سرپرستی نهااد وکالات در ایان

دوران بر عهده چه کسی بوده است

ابتدا الزم است به معرفای حساین بان روح بپاردازیم و ساپ

مورد وا کاوی قرار گیرد.

برخای از واژگاان کلیادی پاژوهش

زیستنامه حسین بن روح نوبختی
ابوالقاساام حسااین باان روح باان اباایبحاار نااوبختی ،سااومین وکی ا امااام دوازدهاام

در خااالل

سالهای 305-326ق بوده است (طوسی .)387-386 ،336 :1411 ،تاریخ و محا تولاد وی
همچنین نسب دودمانی او به درستی آشکار نیست .در منابع ،او را نوبختی (همو ،)371 :روحی
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(همو ،)370 :و در برخی موارد ،قمی (کشی )557 :1409 ،دانستهاند.
به نظر میرسد نوبختی به تدریج به وکیا دوم پیوسات و پا

از مادتی منزلتای خااص یافات

(نک :صادوق :1395 ،ج502 -501 ،2؛ طوسای .)370 ،368-367 :1411 ،پا

از وفاات وکیا

GS
MA
OمOقN
اام وکالات تاا
اود بRاه
دوم در سال 304یا  ،305ابنروح جانشین وی شد .وی از سال انتصااش خ

اوان وزارت حامد بن عباا( 1جمادی اآلخر  _ 306ربیع االول  )311در بغداد مایزیسات ( هبای،

 :1409ج .)191 ،24بنابر نق برخی از منابع ،حسین بن روح در دربار عباسی نفو داشات و ماورد

احتاارام مقتاادر _ خلیفااه عباساای _ ( )320-295بااود (طوساای .)384 :1411 ،همچنااین وی مااورد

توجه وزیر مقتدر ( ،)320-295ابنفرات ( 2)311بوده است (همو.)372 :
حب

باا پایااان یااافتن حا کمیاات آل فاارات 3بااه دسات حامااد باان عباااا ( ،)306-311وزیاار جدیااد بااه
و مصادره آل فرات و بساتگان وی اقادام کارد .در ایان میاان وی از حساین بان روح _ کاه از

دوستان خاندان ابنفرات به شمار میرفت _ نگذشت .البته چگونگی برخورد حامد با ابانروح و
اساسا زندگی وکی سوم از این تاریخ (306ق) تا سال  _ 317که از حاب

خاارج شاد _ باه درساتی

 )218-217و تنها از منابع امامیه و اه سنت نکاتی را میتوان استنبا کرد.
وی در سال 326ق از دنیا رفت.

مفهومشناسی
در ادامه الزم است برخی از واژگان مرتب با پژوهه مورد وا کاوی قرار گیرد:
وکیل

از جملااه واژگااان مااورد بح ا در دوره غیباات ص اغرا ،مفهااوم وکی ا بااود کااه بااه نمایناادگان امااام

دوازدهم اطالق میشد .لغتشناسان معماوال در معناای ایان واژه اخاتالو زیاادی نداشاتهاند .باه

همین دلی در آن ،تفاوتی چشمگیر دیده نمیشود؛ برای نمونه در مفردات الفاظ القرآن باه معناای

در کاااری بااه دیگااری اعتماااد کااردن (راغااب اصاافهانی )882 :1412 ،و در لسااان العاارب بااه معنااای
کفی ا آمااده اساات .ایاان اصااطالح بااه طااور عمااده بااه برخاای از یاااران حضاارت اطااالق ماایشااده کااه

 .1حامد بن عباا در سالهای  311- 306بین دو نوبات ،وزیاری ابوالحسان علای بان فارات وزارت مقتادر را بار عهاده داشات
(ابناثیر.)139 ،112 - 110 ،8 :1385 ،
 .2ابنفرات از جمله خاندانهای قدرتمندی بودند که ابنروح با ایشان ارتبا داشته است ،بهطوری که نق شاده اماوالی از
این خاندان در اختیار حسین بن روح قرار داشت (نک :طوسی.)372 :1411 ،
 . 3برای مطالعه بیشتر ،نک :صادق سجادی ،دائری المعارف بزرگ اسالمی ،ج.1
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روشن نیست (نک :هبی :1409 ،ج191 ،24؛ همو :1419 ،ج223 ،15؛ اقباال آشاتیانی:1345 ،
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وظ ااایفی خ اااص داش ااتند .ای اان گ ااروه از ی اااران امام ااان در قال ااب نه ااادی ب ااه ن ااام نه اااد وکال اات

تعریف میشوند.

امااا آنچااه بااه عنااوان مصااداق وکالاات مطاارح می گااردد ایاان اساات کااه آن نهاااد تحاات شاارای

و ضا اارورت اجتما اااعی و سیاسا اای آن روز در ابتا اادای خالفا اات عباسا اایان توس ا ا اماما ااان میا ااانی

شیعه شک گرفت که به طور عماده تفاویض اماور در عرصاههایی همچاون جماعآوری وجوهاات،
سامان دادن توده امامیه و ...از جمله کارکرد آنان بوده اسات .البتاه عماده کاار ایان نهااد در دوره

غیبت صغرا و در غالب پنهانکاری نسبت به خاود اماام _ یعنای ناام و مکاان اماام و ساامان دادن

شیعیان امامی _ بود.
امامیه

برای شناخت صحیح یک واژه ،عالوه بر رجوع به منابع دست اول ،باید دانست به کار رفاتن

اصطالحی خاص ،حا کی از رواج آن مفهوم در آن دوره زماانی باوده اسات .گویاا ایان مفهاوم بارای

نخستینبار در نیمه سده دوم هجری به کار رفته که البته به معنای خاص آن _ گروهی خاص یا

دستهای از شایعیان _ توجاه شاده اسات .چناانکاه نقا شاده اسات ،زیاد (121ق) در جریاان قیاام

اینOباNاه
همچنا
خااویش ،از برخاای افااراد امااامی کمااک خواسااته بااود (راغااب اصاافهانی.)141 :1412 ،
GS
ORMA
اطرافیان امام هفتم

امامی گفته میشد (راوندی :1409 ،ج.)309 ،1

عااالوه باار نشااانههایی کااه در مااتن برخاای از گزارشهااا کاار شااد ،دیگاار نق هااای وارد شااده در

اینباره ،گواه آن اسات کاه مفهاوم امامیاه پایش از آغااز غیبات صاغرا ،باه بخشای مهام از شایعیان
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اطالق شده اسات .در دوره غیبات صاغرا ایان مفهاوم ،اصاطالحی بارای گروهای از شایعیان باه کاار

میرفت که در ادبیات علمی شیعه و سنی آن دوره مرساوم باوده اسات .در میاان شایعیان اماامی،

کتاشهایی با عنوان امامیه تدوین شد که میتوان به الرد علی فرق الشبع ما خال االمامب (نجاشی،

 )63 :1365و مقاالت االمامب (صدوق :1395 ،ج )122 ،1اشااره کارد (ناک :اشاعری.)17 :1969 ،

همچنین در این دوره ،مفهوم امامیه در میان فرقهشناسان نیاز مرساوم باوده اسات؛ بارای نموناه

ناوبختی از امامیااه بااا همااان ویژگای کاار کاارده اساات (ناوبختی .)112 :1969 ،اشااعری نیااز در چنااد

بخش از کتاش خویش ،از امامیه ناام مایبارد (ناک :اشاعری .)106 -103 :1969 ،وی در مقااالت

االسالمبین ،در دو جا از اصاطالح امامیاه اساتفاده کارده اسات (هماو .)31 - 17 :کمای پا

از پایاان

غیبت صغرا ،ابینصر بخااری در سار السلسال العلویا (بخااری )40 :1389 ،و مساعودی در التنبباه و

االشراف (مسعودی )258 :1374 ،و مروج الذهب (هماو :1374 ،ج ،108 ،2ج )209 - 208 ،3نیاز
این لفظ را به کار بردند.
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جایگاه وکالت در میان امامیه در دوره غیبت صغرا
اولااین گزارهه ااای خب ااری درباااره ورود ش اایعه ب ااه دوران غیباات ص ااغرا توسا ا وکااال ط اارح ش ااد

(کلینی :1407 ،ج )330 ،1و بار دیگر ،این گروه از اصحاش حضرت بودناد کاه مادعی ورود امامیاه

باه دوران غیباات کباارا شادند (طوسای )394 :1411 ،و خااود باه دسااتور امااام ،نهااد وکالاات را پایااان
یافتااه دانسااتند .بنااابراین نهاااد وکالاات و بااهخصااوص وکااالی اربعااه در نگاااه شاایعیان ،جایگاااهی

ب

رفیع داشتهاند.

منابع متقدم ،با پیدایش غیبت صغرا ،چهار نفر را به عنوان وکیالن اصلی معرفی کردند .تنهاا

منبعی که امروزه از میان رفته و گویا از چهار وکی اصلی سخن به میان آورده اسات ،اخباار الاوکال

االربعه اثر احمد بن نوح بصاری اسات کاه عماده خبریهاای آن نیاز توسا شایخ طوسای در کتااش

غببت بازتاش یافتاه اسات .شایخ طوسای ناهتنهاا باه اخباار الاوکال االربعاه پرداختاه ،بلکاه باه وکاالی
ممدوح و مذموم دیگری نیز اشاره داشته است (همو.)345 :

صدوق به عنوان یک منبع باالدستی و دارای تقدم زمانی بر شیخ طوسی ،گازینش وکاالی اصالی

را توس خود امام میداند و بر وکالت ایشاان تأ کیاد دارد (صادوق :1395 ،ج )432 ،2و کشای باا
انتسااش ایان دساته از وکاایالن باه اماام ،از آنااان باه کساانی تعبیاار می کناد کاه اماار وکالات دایار ماادار

ایشان بوده است (کشی.)813 :1409 ،

همچنااین ابوسااه نااوبختی کااه گویااا وی از جملااه دسااتیاران وکیا دوم بااوده (طوساای:1411 ،

 )353و گفته شده به اندازهای در دستگاه وکالت رفعت مقام داشته کاه دیگاران او را ناامزد مقاام

نیاباات میدانسااتند (هم او ،)391 :بااهرغاام ایاان توصاایفات وی ،بااه مقااام وکااالی خاااص اشاااره
غیرمستقیم دارد .بهطوری که از نق او تماایز وکیا خااص از دیگاران فهمیاده میشاود 1،در ایان

نقا وی بااهطور ضاامنی چنااین تأ کیااد دارد کااه آن وکیا ساابب اتصااال دیگااران بااا امااام عصاار
است .در نتیجه میتوان تمایز وکالی اصلی با غیر ایشان را در سه امر دانست:

 .1انتخاش و تعیین این دسته از وکالء به دستور امام صورت میپذیرفته است؛

2

 . 1و قد کر بعض الشیعة ممن کان في خدمة الحسن بن علي و أحد ثقاته أن السبب بینه و بین ابن الحسن بن علي
متص و کان یخرج من کتبه و أمره و نهیه علی یاده إلای شایعته إلای أن تاوفي و أوصای إلای رجا مان الشایعة مساتور فقاام
مقامه في هذا األمر (صدوق.)90 :1395 ،
گواهی دادهاناد (ناک :طوسای،
 .2درباره وکی اول و دوم ،منابع بسیاری بر تعیین ایشان توس امام یازدهم و دوازدهم
393 ،356 :1411؛ کشی :1409 ،ج813 ،2؛ حلی .)273 :1411 ،همچنین درباره حسین بن روح نیز نق شده که انتخاش
وی توس وکی دوم ،اما به دستور امام عصر صورت پذیرفته بود (طوسی368 :1411 ،؛ درباره انتخاش وکی چهارم،
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بررسی عملکرد نهاد وکالت در دوران اختفا و زندان حسین بن روح نوبختی

برخاای از منااابع مقاادم باار شاایخ طوساای ،بااه وکااالی اربعااه اشاااره داشااتهانااد؛ باارای نمونااه شاایخ
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 .2توقیعات به دست ایشان صادر میشده است (همو)356 :؛

 .3وکی بعدی به دستور امام توس ایشان معرفی میشده ،و همچنین اتمام غیبات صاغرا و

ورود شیعه به دوران غیبت کبرا توس وکی چهارم صورت پذیرفت (نک :همو.)393 :

بناابراین وکاال ،بااهخصاوص وکاایالن اربعاه در میاان امامیااه جایگااهی ویااژه داشاتهاند و بزرگااان

امامیه ایشان را به عنوان حلقه وص شیعیان و امامشان میدانساتند .در ایان میاان حساین بان

روح نااوبختی از جملااه وکااالی ط ااراز اول غیباات صااغرا بااوده اس اات کااه دوران وکااالتش بااا ف ااراز و
فرودهایی مواجهه بوده است ،به طوری که با دو دوره اختفا و حب
این دوران نیز مشخص نیست.

مواجه بوده که زمان دقیق

1

اختفا و حبس حسین بن روح نوبختی
حسین بن روح چندی پ

از انتصاش به وکالات اماام

 ،مخفای شاد (طوسای-302 :1411 ،

304؛ راوناادی :1409 ،ج .)479 ،1زمااان آن بااه درسااتی آشااکار نیساات ،امااا احتماااال در سااالهای
 306تا  311قمری و در دوران وزارت حامد بن عباا بوده است .به نوشتۀ شیخ طوسی ،در ایان

دوران شلمغانی راب او با مردم بود.

بنا بر نق منابع شیعه ،حسین بان روح از یحجاه ساال  312در زنادان مقتادر باه سار مایبارد

(طوسی410 :1411 ،؛ هبای :1409 ،ج .)191 ،24هبای _ ماور مشاهور قارن هشاتم _ نیاز مادت

زناادانی بااودن حسااین باان روح را پاانج سااال کاار کاارده و سااال آزادی او را  317ماایدانااد ( هباای،

سال دهم ،شمههاره  ،40زمستان 1395

 :1409ج .)191 ،24علت دستگیری او در منابع شیعه نیامده و در منابع تاریخی ،دو گمانه طارح

احتمال در مورد دستگیری وی برشمرد:
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آشتیانی99 :1345 ،؛ ا کری.)188 :1393 ،

شده است؛ عریب بن سعد (370ق) علت دستگیری حسین بن روح را نپرداختن اموالی مایداناد
کااه دیااوان از وی خواسااته بااود (قرطباای .)6926 :1387 ،سااخن دیگاار از هباای اساات کااه علاات

دستگیری حسین بن روح را ارتبا با قرامطاه _ کاه در آن زماان بار بحارین و خلایج فاارا مسال

بودنااد _ معرفاای ماایکنااد ( هباای :1409 ،ج .)191 ،24بااا همااه ایاان گمانااهزنیها ماایتااوان سااه
 .1ابانروح در اوخار وزارت حاماد بان عباااا ( )306-311در ساال  311باه زنادان افتااد (اقبااال

نک :همو.)393 :
 .1این نظر کاه اندیشامندان امامیاه دوره غیبات صاغرا چنادان باه وکاال ،باهویژه وکاالی اربعاه توجاه نداشاتهاناد ماورد پاذیرش
نگارنده نیست و در پژوهشی دیگر بدان توجه شده است (نک :صفری فروشانی و احمدی کچایی.)1391 ،
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 .2وکی سوم در دوران وزارت سوم آل فرات ،توس محسن فرزناد ابوالحسان علای بان فارات

در سال  312دستگیر شد (نک :عظیمزاده تهرانی.)78-74 :1382 ،
 .3ابا اانروح سا اارانجام پ ا ا

از چنا ااد سا ااال زنا اادگی مخفیانا ااه در دوران وزارت عبا ااداهلل با اان

محما ااد خاقا ااان در فاصا االه با ااین سا ااالهای  312تا ااا  317با ااه بهانا ااه مسا ااائ ما ااالی و با ااه نقلا اای

بااه اتهااام همکاااری بااا قرمطیااان زناادانی شااد (جمعاای از پژوهشااگران :1386 ،ج206 ،2؛ نااک:

نیومن.)137 :1386 ،

بای ااد توج ااه داش اات ک ااه حام ااد ب اان عب اااا در ربی ااع الث ااانی س ااال 311ق از وزارت برکن ااار ش ااد

(قرطباای :1387 ،ج .)97 ،11بنااابراین ا گاار حسااین باان روح پاایش از ایاان تاااریخ توسا حامااد باان

عباااا بااه زناادان افتاااده باشااد ،ماادت زناادانی او باایش از پاانج سااال بااوده اساات کااه منااابع بااه آن

اشارهای نداشتهاند.

همچنین ا گرچه دستگیری ابانروح توسا ابانفارات باا تااریخ ساازگاری بیشاتری دارد و آن را

بن روح بوده را نمیتوان به راحتی پذیرفت.

در نتیجه ،موقعیت مالی حسین بن روح _ که در ارتبا باا امامیاه حاصا شاده باود _ و امتنااع

وی از پرداختن این اموال به دیوان دولتی (همو )122 :و همچنین اوج گیری شورش قرامطه در

همان سالها و ارتبا وی با وزرای برکنار شده _ کاه زماانی خاناه خاویش را محا آماد و شاد ایان

دسااته از افااراد قاارار داده بااود _ احتمااال سااوم را قااوت ماایبخشااد .وی پ ا

از یااک دوره زناادگی

مخفیانه به دالی ناآشاکاری دساتگیر و باه زنادان رفات و در دوران اختفاا و حاب

نهاد وکالت به عملکرد خویش ادامه داد.

وی همچناان

زمان و علت دستگیری حسین بن روح نوبختی
همااانطور کااه گفتااه ش ااد منااابع امامیااه و اه ساانت از دس ااتگیری حسااین باان روح حکای اات

مایکنااد ،امااا تاااریخ دقیااق زناادانی شاادن او در ایاان منااابع مشااخص نشااده ،و تنهااا شاایخ طوساای از

حب

وی در ی الحجه سال  312خبر داده (طوسی)410 :1411 ،و هبی تاریخ آزادی او را بعد

از پنج سال در محرم سال 317ق کر میکند ( هبی :1409 ،ج.)191 ،24

نکت ااه اینجاس اات ک ااه چ ااه کس ااانی عه اادهدار نه اااد وکال اات در آن دوره بودهان ااد ،و چ ااه کس اای

سرپرستی ایشان را در دوران حب

دوره و سپ

ابانروح باه عهاده داشات ،در اداماه نهااد وکالات و وکاالی آن

گمانههای ریاست آن نهاد مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.
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بررسی عملکرد نهاد وکالت در دوران اختفا و زندان حسین بن روح نوبختی

میتوان بسامد قدرت یافتن شلمغانی دانست ،اماچرخش یکباره ابنفرات که از حامیاان حساین
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نقش شلمغانی در دوره حبس و اختفا (317-306ق)
بااهرغاام اشاااره منااابع امااامی بااه زناادگی مخفیانااه وی ،در عااین حااال بااه درسااتی آشااکار نیساات

چ ااه کس اای در ای اان دوران جانش ااین وی ب ااوده اس اات ،گرچ ااه ش اایخ طوس اای ب ااه نقا ا از ابوغال ااب
زراری مااینویسااد« :در ای اان دوران شاالمغانی وکیاا اب اانروح و راباا او بااا م ااردم بااود» (طوس اای،
.)304-302 :1411

گفتنی است قطب راوندی هماین خبار را نقا مایکناد ،باا ایان تفااوت کاه در نقا او ساخنی از

واسطه بودن شملغانی نیست .ابوغالب زراری میگوید« :به دیدار حسین بن روح در مخفیگااه او

رفتم» (راوندی.)1409 ،

ایاان خباار جایگاااه شاالمغانی را در میااان امامیااه و بهخصااوص در میااان تیااره بناایبسااطام _ کااه

گارایش شاایعی آشاکاری داشااتهاند _ بیاان ماایکنااد .وی از جملاه افاارادی اسات کااه در دوره غیباات

صااغرا ساار و صاادای زیااادی در میااان شاایعیان امااامی بااه وجااود آورد و حتاای تااا اناادازهای توانساات

خالفات عباساای را تحات تااأثیر باورهاای خااویش قارار دهااد 1.باه تصااریح بسایاری از منااابع امااامی،
شلمغانی از عالمان امامیه و مورد احترام امامی مذهبان بوده ،وی پ

از مدتی منحرو گشت و

ادعاهااای ناااهمگونی طاارح کاارد (ن اک :نجاشاای378 :1365 ،؛ طوساای448 :1427 ،؛ اباانداود،

508 :1383؛ حلاای .)254 :1411 ،در هاار صااورت نقا مااذکور ،مربااو بااه دوران اختفااای اباانروح

بااوده؛ چرا کااه ام کلثااوم بعااد از آ گاااهی از انحااراو شاالمغانی ،جریااان را بااا حسااین باان روح در میااان
ماایگااذارد .اباانروح باارای بناایبسااطام نامااه مااینویسااد و بااه دیاادار تااک تااک نوبختیااان ماایرود

GS

بنیبسطام میرفت و دیگر شلغمانی نمایتوانسات نفارین حساین بان روح را باه ساود خاود تفسایر
MA

کند ( ا کری.)196 :1393 ،

نقا دیگاری نیاز از شایخ طوسای وارد شاده کااه بار جایگااه علمای شالمغانی تأ کیاد دارد ،در ایاان
OR

سال دهم ،شمههاره  ،40زمستان 1395

حکای اات از زن اادگی مخفیان ااه اب اانروح دارد چرا ک ااه وکیا ا س ااوم ا گ اار مجب ااور ب ااه اختف ااا نب ااود ن اازد

گزارش نوشتهای به خ احمد بن ابراهیم نوبختی 2و به امالی حسین بان روح نقا شاده کاه در
NO
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(طوساای )405 - 404 :1411 ،برخاای باار ایاان باورنااد نامااهنگاااری حسااین باان روح بااا بناایبسااطام

آن سؤاالت مردم قام و جواشهاای آن کار شاده ،در پشات ناماه ماردم قام ساؤال کارده بودناد ،آیاا
این جواشها از امام

بوده یا از شلمغانی در جواش این سؤال نوشته شده ماا بار ایان نوشاتهها

 .1درباره ابنابیعزاقر منابع به مسائ مختلفی اشاره داشتهاند (نک :اکری.)73 :1393 ،
 . 2وی به همراه همسرش امکلثوم _ دختار وکیا دوم _ در مقاام کاارگزار حساین بان روح ناوبختی در بغاداد روزگاار می گذراناد و
سمت دبیری حسین را بر عهده داشت (طوسی.)373 :1411 ،
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آ گاهی یافتیم و تمام آن جواش مسائ از ما است و عزاقری کاه خادا او را لعنات کناد هایچ دخا و

تصرفی در یک حرو از آن نداشته است (طوسی)373 :1411 ،

نکته اساسی ایان اسات کاه شالمغانی چاه جایگااهی در امامیاه داشاته اسات باه نظار مایرساد

شلمغانی جانشین ابنروح نبوده ،چرا کاه شایخ طوسای وی را در زماره وکایالن متمارد کار نکارده،

بلکه وی را در ضمن مدعیان وکالت آورده است (نک :همو)412-403 :؛ در صاورتی کاه باا توجاه

به روش کتاش غیبتنگاری ،طوسی بار آن باوده تاا میاان وکایالن متمارد و مادعیان وکالات تماایز

قائ شود ،بنابراین عدم یادکرد وی در جایگاه وکیالن متمارد مایتوانساته از هماین نگااه طوسای

متااأثر باشااد ،و حتاای طوساای بااا آن کااه روایاات زراری را در زمینااه وکالاات شاالمغانی آورده گویااا آن را
نپذیرفتاه اسات کاه نااام شالمغانی را در زماره وکایالن متماارد نیااورده اسات( ،هماو )304-302 :بااه

طااوری کااه همااان داسااتان توسا راوناادی از زراری نق ا شااده ،ناااظر بااه وکالاات شاالمغانی نبااوده،
(راونادی :1409 ،ج )479 ،1و نق هااای دیگاار شایخ طوساای نیااز تنهاا جایگاااه علماای وی را آشااکار

میسازد ،همچنین پیشینه وکالت وی و حتی یاد کرد نام او در هیچیک از منابع به قب از دوران
است که اسامی افراد قاب مالحظهای در آن زمان موجود اسات (طوسای )370 :1411 ،و مالقاات

اباانروح بااا دیگاار اعضااای برجسااته نهاااد وکالاات بااا شاالمغانی ( هباای :1409 ،ج )190 ،24پ ا

رحلت وکی دوم نشاندهنده جایگاه علمی شلمغانی است (طوسی.)373 :1411 ،

از

نفااو وی باار تیااره بناایبسااطام کااه بااه واسااطه اعتباربخشاای اباانروح بااوده تنهااا ماایتوانسااته

مرجعیت علمی شلمغانی را نشان دهد و دلی بار وکالات او نیسات ،عاالوه بار آن ابانهماام تأ کیاد

دارد کااه وی هاایچ گاااه توس ا اباانروح عنااوان وکالاات یااا چیاازی شاابیه آن نداشااته را اساات (همااو:

 )408در نتیجه برابر آنچه نق شده منصاب وکالات شالمغانی چاه در دوره حاب
قب از آن آشکار نیست.

ابانروح و چاه

در عین حال وی از جمله کسانی بوده کاه تاأثیری بسازا در زنادگی حساین بان روح بهخصاوص

در دوره حب

وی داشته است ،گرچه وکالتش مورد پذیرش نیست ،اماا تردیادی در این کاه وی

از عالمان امامی بوده نیست (هماو .)408 :کتاشهاای او کاه در موضاوعات متناوع نگاارش یافتاه

GS
همچAناMاین تألیف ااات وی در
نشااان از جایگ اااه عالمانااه وی دارد (نجاش اای.)379 -378 :1365 ،
R
OO

همان زمان مورد توجه و مراجعه شیعیان واقع میشد (نک :طوسی .)390 - N389 :1411 ،عالوه

بر جایگاه علمی ،شلمغانی به لحا اجتماعی نیز مورد توجه حسین بن روح قرار گرفت (طوسای،

 .)403 :1411شالمغانی از لحاا سیاسای نیاز موقعیات ویاژهای داشات و شخصایتهای مهماای از
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ابنروح بازنمیگردد و حتی زمان رحلت وکی دوم نامی از شلمغانی دیده نمیشود .این در حالی
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دول اات م ااردان عباس اای از مری اادان ش االمغانی ب ااه ش اامار میرفتن ااد (تن ااوخی:1393 ،ج.)186 ،3

شاالمغانی بااا جایگاااهی کااه بااه دساات آورده بااود ،شااروع بااه انتشااار گمانااههای خااویش در میااان

شیعیان کرد که با دیدگاههای غالیان سازگار بود (طوسی.)404-403 :1411 ،

حسااین باان روح بعااد از اطااالع از انحااراو شاالمغانی پناادارهای انحرافاای وی را آشااکار ساااخت

(طوساای .)405 -403 :1411 ،گفتناای اساات منااابع متعااددی عنااوان کردهانااد کااه در دوره وزارت
GS

حاماد بنعبااا ( 306 - 311ق) حساین بانروح انحاراو شالمغانی را آشاکار کاارد (ازدی:1427 ،
MA

ج .)241 ،2به همین دلی از آنجا که شلمغانی با حاماد بنعبااا ارتباا نزدیاک داشات تاالش
NO

OR

اباانروح بااه جااایی نرس ااید .و حتاای پاا

از برکناااری حام ااد بنعباااا از وزارت نااهتنهااا جایگ اااه

شلمغانی متزلزل نشد ،بلکه از آنجا کاه حاامی دیگار وی ،یعنای محسان بنفارات صااحب قادرت

شده بود شلمغانی قدرت یافات و مادتی عهادهدار منصاب دولتای شاد (رازی :1379 ،ج- 185 ،5
 .)186بااا برکناااری علاای بنفاارات از وزارت در سااال  312ق و کشااته شاادن محساان بنفاارات ،وی

حامیان خود را از دست داد .گویا در چنین شرایطی توقیع لعن شلمغانی صادر شد.

در دوران وزارت خاقااانی ( 312 _ 313ق) حسااین باان روح بااه زناادان رفاات و شاالمغانی تحاات

تعقیب قرار گرفت و به موص گریخت (ازدی .)1427 ،با وزارت یاافتن حساین بنقاسام در ساال
 319ق شلمغانی که به بغداد بازگشته بود ،قدرت یافت و بار دیگر پیروانش را باه ساوی خاود فارا

خواند (مسعودی ،بیتا343 :؛ یافعی :1413،ج )214 ،2و پ

از عزل حسین بان قاسام در ساال

320ق شالمغانی توانسات حمایات بختیشاوع بنیحیای ،وزیار عباسای را باه خاود جلاب و ناازد وی

سال دهم ،شمههاره  ،40زمستان 1395
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مخفی شاود (همادانی :1961 ،ج .)86 ،1سارانجام ابنمقلاه (328ق) وزیار جدیاد عباسای کاه باا

اباانروح رواب ا خااوبی داشاات ،در صاادد برآمااد تااا شاالمغانی را از میااان بااردارد .بنااابراین جریااان

شلمغانی را با خلیفه عباسی در میان گذاشت و با دستور خلیفه شلمغانی دستگیر و سپ

رسید (ازدی :1427 ،ج.)241 ،2

به قت

وکیالن دوره اختفا و زندان حسین بن روح نوبختی
پیجویی نام افرادی که مقاام وکالات را در دوره حاب

ابانروح بار عهاده داشاتند ،باه درساتی

امکااان پ اذیر نیساات ،امااا بااا جسااتوجو در منااابع امامیااه ماایتااوان بااه برخاای از ایشااان و شاایوه
عملکردشان اشااره داشات ،از جملاه مهمتارین افارادی کاه در ایان دوره بیشاترین نقاش را پا

ابنروح داشته اسکافی بوده است.

از

وی از جمله وکالی ابنروح بوده ،که باا عبااراتی همچاون شایخ اصاحابنا و متقادمهم ،عظایم
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المنزلا ااه ،کثیا اار الحا اادی  ،جلی ا ا القا اادر معرفا اای شا ااده است(نجاشا اای379 :1365 ،؛ طوسا اای،

 ،)438 :1427اباانهمااام بااا القااابی همچااون اسااکافی (نجاشاای1365 :؛ طوساای،)402 :1420 ،
بغا اادادی (طوسا اای ،)438 :1427 ،بیزانا اای (سا اامعانی :1382 ،ج )395 ،2و کاتا ااب (نجاشا اای،
 )1365خوان ااده ش ااده اس اات .پ اادر او از ی اااران ام ااام حس اان عس ااکری

مکاتبه داشات و چناین گفتاه شاده کاه محماد باا دعاای آن اماام

ب ااود ک ااه ب ااا آن حض اارت

باه دنیاا آماد .تااریخ والدت او

شش ی الحجه سال 258ق (نجاشی )380 :1365 ،و تاریخ وفات او را شیخ طوسی و خطیاب

بغ اادادی س ااال 332ق (طوس اای439 :1427 ،؛ خطی ااب بغ اادادی :1417 ،ج )136 ،4و نجاش اای

سال 336ق (نجاشی )1365 ،کر میکنند .بنابراین محمد بن همام اساکافی از معادود کساانی

اسات کاه در تماامی دوران تااریخ غیبات صااغرا ( )329 _ 260در بغاداد ،محا زنادگی وکاالی امااام

دوازدهاام

حضااور داشااته اساات ،و ماایتااوان گفاات تمااام حیااات علماای و اجتماااعی او مقااارن بااا

دوران غیبت صغرا بوده است.

مجموع روایات مربو به ابوعلی بن همام گویای همکاری گساترده وی باا وکیا دوم و ساوم
اسات (صادوق

وکال دریافت میداشته ،و برخی روایاات حاا کی از ارتباا مساتقیم وی باا اماام

 :1395ج .)483 ،2از اقاادامات اباانهمااام ماایتااوان بااه حضااور وی در همراهاای بزرگااان شاایعه در

تثبیت جانشینی حسین بن روح اشاره داشت (طوسی )371 :1411 ،بیشاترین فعالیات ابانهماام
در نهاااد وکالاات مربااو بااه دوران وکالاات اباانروح و در ارتبااا بااا شاالمغانی اساات؛ بااه طااوری کااه
گزارشها حا کی از آن است که ابنهمام در دوران وکالت ابنروح بیشاترین مقابلاه را باا شالمغانی

داشته است.

وی از جمله اولین کسانی است که از شلمغانی دوری جست .به طوری که طوسی از ابنهماام

چنین نق می کند:

از محمد بن علی عزاقری شلمغانی شنیدم که می گفت :حاق یاک حقیقات واحاد اسات،
اما لبااهایش مختلف است .گاهی در لباا سفید گاهی در لباا قرمز و روزی هام در

OR

MA

حرو همان اعتقاد اه حلول بود( .همو)408 :

GS

لبااا کباود .ایاان اولاین حرفای بااود کاه از شاالمغانی شانیدم و انکاارش کااردم؛ چاون ایاان
NO

گرچه به درستی آشکار نیست چرا اساکافی ایان پنادار شالمغانی را باه حلولیاه مارتب مایداناد.

از دیگا اار فعالیتها ااای ابا اانهما ااام در رویا اااروی با ااا شا االمغانی انکا ااار جانشا ااینی شا االمغانی با اارای

ابنروح است (همو).
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باوده اسات (طوساای )371 :1411 ،چناین نقا شااده وی توقیعااتی از ساوی امااام دوزادهام توسا
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اقدام دیگر ابنهمام در مقابلاه باا شالمغانی انتشاار تاوقیعی منتساب باه اماام عصار باوده کاه در

لعن شلمغانی صادر شد .این توقیع در یالحجه ساال  312و زماانی کاه حساین ابان روح توسا

خلیفااه المقتاادر( )295-320زناادانی شااده بااود ،صااادر گشاات (همااو .)412-410 :منااابع در ایاان
ارتبا

کر نکردهاند که وی چگونه به این توقیع دست پیدا کرده؛ چرا که ابنروح در زمان انتشار

این توقیع در زندان بوده و نمیتوانسته با امام در ارتبا باشد ،و تنها کسی خبر از توقیع معاروو

علیه شلمغانی میدهد اسکافی بوده است.

عالوه بار ایان ،ابانهماام از ارتباا مخفیاناه حساین بان روح باا اماام دوازدهام

خبار داده و

چنین نق می کند که ابوالقاسم به جهت این که در دست طرفاداران مقتادر زنادانی باود راجاع باه

افشااا نکااردن مسائله لعاان ابااناب ای عزاقاار از امااام درخواساات تکلیااف کاارد ،ولاای در جااواش از ناحیااه

مقدسه دستور رسید که لعن ابنابی عزاقر را آشکار کناد و نترساد کاه در اماان اسات و پا
کوتاهی بعد از این جریان از زندان آزاد شد(.همو)410 :

از مادت

همچنین ادعا شده سرعت رسیدن توقیع به دست ابنهمام به اندازهای بوده که هنوز مرکب

توقیع خشک نشده بود( .هماو )410-409 :گفتنای اسات شایخ طوسای هنگاام نقا توقیاع ماذکور

ابتادا طرقاای را کااه بااه توقیااع راه یافتاه ارائااه میدهااد و چهااار طریااق را کار می کنااد کااه در هاار چهااار

مااورد ،توقیااع مااذکور از حسااین باانروح بااه دساات ابااو علیمحمااد بنهمااام رساایده اساات .طوساای
هنگااام کاار ایاان توقیااع بااه اختالوهااایی کااه در الفااا آن موجااود اساات نیااز اشاااره می کنااد (همااو:

 .)411-409پااذیرش ایاان توقیااع ماایتوانااد ایاان گمانااه را تقویاات کنااد کااه وی خااود آن را از امااام

سال دهم ،شمههاره  ،40زمستان 1395

نجاشاای در زمااره آثااار شاالمغانی از کتااابی بااه نااام رسااال الاای اباانهمااام (نجاشاای)378 :1365 ،

نااام ماایباارد .بااا بررساای متااون حاادیثی و رجااالی ماایتااوان گفاات ظاااهرا مااراد از اباانهمااام در رساااله
مذکور محمد بن همام اسکافی است .نا گفته نماند ابنهمام در متون حدیثی گرچاه اغلاب بارای
محم ا ااد ب ا اان هم ا ااام اس ا ااتفاده م ا اایش ا ااود (ن ا ااک :طوس ا اای306 :1414 ،؛ طب ا ااری486 :1413 ،؛
ابنطاووا :1415 ،ج ،)582 ،2اما گاهی اوقات بر اسماعی بن همام اطالق میگردد (طوسای،
S

 :1390ج .)133 ،4از اسماعی بن همام با عنوان اباهمام یااد شاده اسات (نجاشای30 :1365 ،؛
AG

طوساای .)352 :1427 ،از انگیاازه تااألیف رساااله شاالمغانی ،زمااان ،موضااوع و مااتن آن اطالعاای در
RM

38

دریافت داشته است.

نگارش برده است.

NO
O

دست نیست ،در عین حال این احتماال دور از هان نیسات کاه وی در جاواش اساکافی دسات باه

همچنااین محمااد باان همااام درخواساات شاالمغانی باارای مباهلااه بااا حسااین باان روح و پاسااخ
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ابنروح را گزارش کرده است (طوسی .)307 :1427 ،ا گرچه در این روایت تاریخ آن کر نشده اما

به نظار مایرساد درخواسات مباهلاه ،بعاد از آزادی ابانروح از زنادان و در ساالهای پا
باشد ،در عین حال طوسی در داستان دیگری چنین آورده است:

از 317ق

بعد از لعن ابنروح و آشکار شادن انحاراو شالمغانی و بیازاری شایعیان از وی ،شالمغانی
در خاناه اباانمقلاه وزیاار 328ق در حضااور بزرگاان شاایعه ،ایاان درخواسات را مطاارح کاارد.

سخنان وی در این خصوص به راضی خلیفه عباسی رسید و او دستور دستگیری و قت
شلمغانی را صادر کرد( .همو)406 :

گرچه در این گزارش نام بزرگان شیعه که در ایان مجلا

حضاور داشاتند کار نمایشاود ،اماا باا

توجااه بااه روایاات اباانهمااام ماایتااوان احتمااال داد کااه وی در ایاان محف ا حضااور داشااته و بعااد از
شنیدن سخن شلمغانی ،آن را به ابنروح رساانده اسات ،و پاساخ حساین بان روح را ابانهماام باه
شلمغانی ابالغ کرده است (همو.)307 :

ب اان حس اان ش ااریعی (هم ااو )397 :و احم ااد بااان ه ااالل عبرت ااایی نق ااش قابا ا توج ااهای داشاااته
است (همو.)399 :

برخای از محققااان بااراین باورنااد ،اباانهماام در دوره محبااوا بااودن حسااین باان روح خصوصااا

بعااد از انحااراو شاالمغانی جانشااین اباانروح بااوده اساات (جباااری :1382 ،ج597 ،2؛ شاابیری،
 .)16 - 15 :1383در مقاب برخی دیگار باا رد ایان گماناه چناین مایاندیشاند ،ایان قبیا روایاات

چیزی جز نزدیکی ابنهمام با وکال استفاده نمیشود و داللتی بر وکالت ابنهمام و جانشینی او از

حسین بن روح ندارد و برداشت جانشینی ابنهمام برداشاتی مبالغاهآمیاز اسات (فااطمی:1385 ،
 .)157 -156با توجه به ساختار نهاد وکالت و رعایت سلساله مراتاب در آن نهااد باه نظار مایرساد
ادعاای جانشاینی محمااد بان هماام باارای ابانروح در دوران حاب

ادعااایی دور از هان نیساات و

تنها ابنهمام میتوانسته واس میاان حساین ابانروح و اماام دوازدهام باشاد و وی حلقاه وصا

امام و ابنروح بوده ،به طوری که پیام امام و وکیلش را به یکدیگر میرسانده است .همچنین با

توجااه ب ااه این ک ااه بیشااترین درگی ااری در می ااان وکااال توسا ا وی ب ااا شاالمغانی ص ااورت پذیرفت ااه،
S

بهخصوص انکار جانشینی شالمغانی توسا AG
 Mمایتواناد ایان نظریاه را تقویات کناد کاه اساکافی
وی
OR

خود جانشاین ابانروح باوده اسات و در شارای سیاسOایNحساسای کاه سابب زنادانی شادن ابانروح
شده بود ،نمیتوانسته جانشینی خویش را آشکارا بیان کند .این امر بهخصاوص باا انتشاار توقیاع
امام عصر

در لعن شلمغانی که در دوران حب

ابنروح بوده (312ق) تقویت مییابد؛ چرا کاه
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ابنروح در این دوره نمیتوانسته با اماام در ارتباا باشاد و احتمااال ایان اساکافی باوده کاه از اماام

این توقیع را دریافت کرده است .همچنین وی بوده که از ارتبا اماام باا ابانروح خبار داده اسات

(طوسی .)410 :1427 ،در هر صورت در دوران حب

ابنروح بیشترین عملکارد متوجاه اساکافی

است ،در عین حال در ادامه سعی میشود به عملکرد دیگر وکال نیز توجه شود.

شیخ طوسای از افارادی ناام مایبارد کاه در آخارین لحظاات عمار محماد بان عثماان بار باالین او

حضاور داشاتند(همو .)371-370 :برخاای از محققاان بار ایاان باورناد ایان افااراد از وکاالی برجسااته
RM

AG

S

بغااداد بودنااد (حسااین .)196 :1386 ،آنااان پ ا

از وفااات محمااد باان عثمااان همااان گونااه کااه در

NO

O

خدمت ابوجعفر عمری بودند فعالیتهای خود را تحات نظار ناوبختی همچناان اداماه مایدادناد

(طوسی )369 :1427 ،این افراد عبارت بودند از ابوعلی بن همام ،ابوعبداهلل بان محماد کاتاب،
ابوعبداهلل باقطانی ،ابوسه اسماعی بن علی نوبختی ،ابوعبداهلل بان وجنااء و جعفار بان احماد

بن متی (همو.)371 - 370 :

افزون بر این افراد ،از جمله وکالی بغداد مایتاوان باه احماد بان متیا ( ،هماو ،)369 :محماد

بن علی اسود (همو ،)370 :ابوعبداهلل جعفر بان محماد مادائنی (هماو ،)368-367 :ابوعباداهلل
بزوفری (همو )308 :و احمد بن ابراهیم نوبختی (همو )378-373 :اشاره کرد .عالوه بر وکالی

بغداد ،وکالی دیگر شهرها عبارتند از قاسم بن عالء آ ربایجانی ،پسر او حسن بن قاسم از وکاالی
آ ربایجااان (هم او ،)315 -310 :محمااد باان نفاای

وکی ا اهااواز (هم او ،)373-372 :محمااد باان

جعفاار اساادی رازی وکی ا ری (صاادوق :1395 ،ج ،)422 ،2ابااوجعفر محمااد باان احمااد زجااوزجی
سال دهم ،شمههاره  ،40زمستان 1395
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وکیا ا کوفاااه (طوسا اای ،)324-323 ،307-304 :1427 ،علااای ب ا ان حساااین با اان علااای طبا ااری

سمرقندی وکیا سامرقند (هماو )429 :و محماد بان حسان صایرفی وکیا بلاخ (صادوق:1395 ،

ج517-516 ،2؛ رواناادی :1409 ،ج .)126 ،3در ادامااه بااه عملکاارد برخاای از وکااال _ کااه در منااابع
اشاره شده _ توجه خواهد شد.

بااه نظاار ماایرسااد در آن دوره وکااال همچنااان بااه شاایوه پاایش از حااب

حسااین باان روح عم ا

میکردند ،در عین حال تنها اسکافی حوزه عملکرد خویش را وسعت بخشید.

از دیگر وکالی وی ،ابوسه اسماعی بن علی بن اسحاق بان ابای ساه ناوبختی از بزرگاان و

متکلمان شیعه امامی به شمار بوده است .نجاشی او را شیخ متکلماان و دارای جاللات عظایم در

دین و دنیا میداند و مقام او را هم پایۀ وزرا شمرده است(نجاشی .)31 :1365 ،ابوسه از جمله
بزرگان امامیه اسات کاه سامت دساتیاری وکیا دوم ،محماد بان عثماان را بار عهاده داشاته اسات
(طوساای )372-371 :1411 ،و بااا توجااه بااه سااال وفاااتش (311ق) وی دوران حااب
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اباانروح را

درک نکرده و تنها در دوره اختفای ابنروح حاضر بوده اسات ( هبای :1409 ،ج .)409 ،23شااید

به همین دلی وی نام ابنروح را آشکارا بیان نمیکرده است و تنها به این که شخصی مارتب باا
امام وجود داشته ،اشاره کرده و در این بیان به مستور بودن حسین بن روح توجه داده است.

از دیگر وکال ،ابو محمد حسن بن علی وجناء نصیبی است .گرچه در روایات صدوق و طبرسای

نام وی جزو غیر وکالء از منطقه نصیبین که موفق به دیدار با امام عصار

شادهاند ،آماده اسات

(ص اادوق :1395 ،ج444-443 ،2؛ طبرس اای :1417 ،ج)275 ،2براب اار گ اازارش طوس اای میت ااوان

نقااش او را در تثبیاات وکالاات حسااین باان روح در دوران اختفااای وکی ا سااوم سااال 307ق آشااکارا
مشاهده کرد (طوسی.)317-315 :1411 ،

از دیگر وکالی حسین بن روح ،ابوعبداهلل بزوفری است .روایت شیخ طوسی حا کی از آن است

که وکی امام دوازدهم

که نام او در خبر کر نشده ،پاسخ نامهای که به او ارساال شاده باود را

باه بزوفاری ارجاااع مایدهاد (همااو .)308 :باا توجااه باه این کاه بزوفااری در ساومین نوباات از وزارت
ابنفرات ( )312-311مأمور شد به واس بارود ،مایتاوان وکالات وی را در دوران اختفاا یاا حاب

بودند میتوان از احمد بن ابراهیم نوبختی همسر ام کلثاوم دختار اباوجعفر عماری ناام بارد .شایخ

طوساای دو گاازارش از ارتبااا او بااا نهاااد وکالاات نق ا ماایکنااد (نااک :طوساای،372-371 :1411 ،
 .)378-373در یکاای از آنااان احمااد باان ابااراهیم قضاایه انتصاااش وکی ا سااوم را گاازارش ماایدهااد
(همو .)372-371 :گزارش دیگر شیخ طوسی در ارتبا با کتابت احمد بن اباراهیم اسات (هماو:

 .)378-373در منااابع امامیااه زمااان صاادور ایاان نامااه کاار نشااده ،امااا بااا توجااه بااه محتااوای آن
احتمال دارد مرتب به دوران اختفای ابنروح ،و پ

به دوران حب

وپ

از صدو توقیع لعن اوست.

از آشکار شدن انحراو شالمغانی یاا مرباو

از جمله دیگر وکالی آن دوره ابوجعفر محمد بن علی اسود است که در عصر وکی دوم و ساوم

تحت نظر آنان اشتغال داشاته اسات .وی در عصار وکالات ابانروح واساطه میاان علای بان بابویاه
وکی قم با حسین بن روح ناوبختی اسات و ابانبابویاه باه واساطه او تقاضاای خاود مبنای بار دعاا

برای فرزند دار شدن طرح میکند (صدوق :1395 ،ج .)270 ،2تاریخ دقیق این جریان در مناابع
اماMازRآنجا که محمد بن جعفر اسدی رازی تا سال 312ق نااظر باه فعالیتهاای
مشخص
S
نشدهAG،
NOO

وکالی دیگار اساتانهای ایاران باود و باا وفاات رازی در ساال 312ق روش ارتباطاات میاان وکاال و

ابنروح تغییر پیدا کرد (حسین .)197 :1386 ،با توجه به سال تولد صدوق میتوان احتمال داد

ارتبا اسود با پدر صدوق در دوران اختفای ابنروح بوده است.
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ابنروح دانست (قرطبی :1387 ،ج .)98 ،11ازجمله افراد آل نوبخت کاه در خادمت نهااد وکالات
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از جمله وکالی دیگر ،ابوجعفر محمد بن احمد زجوزجی وکی حساین بان روح در کوفاه اسات.

شیخ طوسی روایاتی را از ارتبا او با نهاد وکالت نق می کند (طوسی-323 ،307-304 :1411 ،

.)389 ،324

نا گفتاه نماناد ایان دو روایات باا هام در برخای از جزئیاات اخاتالو دارناد .در یکای از آن روایااات

زجااوجی نامااه را بااه ناازد محماادبن علاای شاالمغانی میباارد و از او خااواهش می کنااد کااه نامااه را بااه
ابنروح برساند (همو)307-304 :؛ اما در روایت دیگر که راوی آن احمد بن نوح است ،سخنی از

مراجعه به ابنابی العزاقر در بغداد نیست و نامه از کوفه فرستاده میشود (همو .)324-323 :در
این گزارشها به تاریخ وقوع اشارهای نشده است .گرچه این احتمال داده میشاود در ساالهای

اختفای ابنروح بوده است .ایان احتماال را میتاوان باا روایات دیگاری کاه مضامون آن باا روایات

مذکور یکای اسات و تنهاا تفااوتش در همراهای ابوغالاب زراری باا شاخص دیگاری غیار از زجاوزجی
است ،تقویت کرد (همو.)304-303 :

در گزارش دیگر نقش شلمغانی در تألیف کتاش الت لبف کم جلوه داده شده و بیان میشود کاه

او کتاش را تحت نظاارت ابانروح نگاشاته اسات (هماو .)389 :گفتنای اسات شایخ طوسای روایات

بهGابنروح نق می کناد کاه باا روایات ماذکور در جزئیاات
دیگری در ارتبا با عرضه کتاش یادشده S
A

RM

O
تعارض دارد .بنابر این روایت ،ابنروح بعد از اتمام NO
کتاش و بعد از آشکار شادن انحاراو شالمغانی

که در دوره اختفای ابنروح بوده کتاش را مجددا مورد بررسی قرار داد (همو.)409- 408 :

همچنین احمد بن محمد بن سالیمان از جملاه کساانی باود کاه باا نهااد وکالات ارتباا داشات.

سال دهم ،شمههاره  ،40زمستان 1395

42

شاایخ طوساای درایاان خصااوص سااه روایاات (نااک :هم او )324-323 ،307-304 ،304-303 :و
راونادی یااک روایات (راوناادی :1409 ،ج )479 ،1نقا مایکنااد .تمااامی ایان گزارشهااا ا گرچااه در

جزئیات با هم اختالو دارند ،اما حا کی از رجوع ابوغالب زراری به نهاد وکالات بارای رفاع مشاک

خااانوادگی اساات .ایاان زمااان براباار برخاای از گزارشهااا مربااو بااه دوران اختفااای اباانروح اساات
(طوسی304- 303 :1411 ،؛ راوندی :1409 ،ج.)479 ،1

از جمله دیگر وکالی حسین بن روح ،قاسم بن عالء آ ربایجانی است که در دوران وکیا ساوم

در سن  117سالگی از دنیا رفت (ناک :طوسای .)315 - 310 :1411 ،از فعالیتهاای وی در دوران

حب

ابنروح خبری یافت نشد و به نظر میرسد وی پیش از حاب

وی از دنیا رفته باشد؛ چرا کاه توقیعاات توسا محماد بان عثماان و پا

ابانروح و در دوره اختفاای
از آن توسا ابانروح باه

قاسم بن عالء به طور مستمر میرسید ،اماا حادود دو مااه ارساال ایان توقیعاات متوقاف شاد .ایان

توقف میتوانسته به جهت اختفا یا حاب

ابانروح باشاد و ایان توقاف موجاب نگرانای قاسام بان

www.noormags.ir

عاالء شااد .حسان باان قاسام بعااد از پادرش قاساام بان عااالء در دوره وکالات اباانروح عهادهدار مقااام
وکالت میشود (هماو) .باا توجاه باه آن کاه قاسام بان عاالء در سانین پیاری در دوران امامات اماام

دوازدهم صاحب فرزند شده است (مجلسی :1363 ،ج ،)641 ،51این احتمال داده مایشاود کاه
فرزند وی در دوران حب

ابنروح زنده بوده و وکالت ابنروح را بر عهده داشته اسات ،اماا مناابع

امامیه از فعالیت او در این دوران گزارشی ندادهاند.

نتیجهگیری
باا بررسای ایان دوران _ کااه مایتاوان آن را از ساختترین دوران نهاااد وکالات دانسات _ باه ایاان

نتیجه میرسایم کاه انساجام آن نهااد توسا افارادی غیار از ابانروح حفاظ شاد .باه نظار مایرساد
دوران اختفا و زندانی شدن حسین بن روح ،انکارناپذیر است و این امر بر عملکرد آن نهااد ،تاأثیر

بس اایاری گذاش اات؛ بهخص ااوص ه اامزم ااانی ای اان ام اار ب ااا انح ااراو ش االمغانی ب ااه عن ااوان یک اای از
اندیشمندان و افراد تأثیرگذار بر امامیه بر پیچیدگی اوضاع افزود ،گرچه به نظر میرسد شالمغانی

اوساات .بااهرغاام فعالیاات اباانروح و کااارگزارانش ،وی توانساات در میااان بخااش قاب ا تااوجهی از
امامیه ،جایگاهی مناسب پیدا کند و اسباش انحراو ایشان را فراهم سازد ،گرچاه ایان امار تاداوم

نداشاات .در ایاان میااان ،شخصاایت اثرگااذار دیگاار نهاااد وکالاات ،اسااکافی بااود و ایاان احتمااال داده

ماایشااود کااه وی جانشااین اباانروح بااوده و حتاای بااا امااام عصاار

ارتبااا داشااته و باادین وساایله

توانسته حلقه وص میان امامیه و امام عصار باشاد و توقعیااتی را علیاه شالمغانی بیااورد .از دیگار
وکالی آن دوره ،گزارشهایی اندک در دست است.

بررسی عملکرد نهاد وکالت در دوران اختفا و زندان حسین بن روح نوبختی

هاایچگاااه در مقااام جانشااینی و وکالاات اباانروح نبااود و تنهااا اعتماااد اباانروح بااه او بااه ساابب علاام
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پژوهش مؤسسه آل البیت

 ،قم ،مؤسسه آل البیت

.

_ حسا ااین ،جاس ا اام (1386ش) ،تااااااریخ سباسااااای غببااااات اماااااام دوازدهااااام

چاپ چهارم.

 ،ته ا ااران ،امیرکبی ا اار،

_ حلی ،حسن بن یوسف (1411ق) ،رجال العالم ال لی ،نجف ،دارالذخائر ،چاپ دوم.
_ خویی ،سید ابوالقاسم (بیتا) ،معجم الرجال ال دیث ،بیجا ،بینا.
الدارالشامیة ،چاپ اول.

_ ا کری ،محمدتقی (1393ش) ،زند ی سباسی ،اجتماعی ،فرهنگی شلمیانی (پایانناماه) ،اساتاد
راهنما :دکتر نعمتاهلل صفری فروشانی ،قم ،دانشگاه ادیان.
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_ هب اای ،ش اام

الدین محم ااد ب اان احم ااد (1409ق) ،تااااریخ اساااالم و وفباااات المشااااهبر و االعاااالم،

تحقیق :دکتر عمر عبداالسالم تدمری ،بیروت ،دارالکتاش العربی ،چاپ دوم.

_ _________________________________________ (1419ق) ،سااابر اعاااالم النااابال  ،تحقی ااق :اب ااراهیم
زبیق ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،چاپ یازدهم.

_ _________________________________________ (1413ق1992 /م) ،تاریخ االسالم و وفبات المشاهبر

و االعااالم حاااوادف و وفباااات  ،330 - 321تحقیااق :عماار عبدالسااالم تاادمر  ،بیااروت ،دارالکتاااش

العربی.

_ رازی (ابنمسااکویه) ،احمااد باان محمااد باان یعقااوش (1379ش) ،تجااارب االماام و تعاقااب الهماام،
تحقیق :ابوالقاسم امامی ،تهران ،انتشارات سروش ،چاپ دوم.

_ راوناادی ،قطبالاادین سااعید باان عب ااداهلل (1409ق) ،الخااارائج و الجااارائج ،قاام ،مدرسااة االم ااام
المهدی.

_ سمعانی ،أبوسعید عبدالکریم بن محمد بن منصور (1382ق) ،األنساب ،تحقیق :عبادالرحمن
_ شاابیری ،سااید محماادجواد (1383ش)« ،سالشاامار آموزشاای هااارون باان موساای تلعکبااری»،
فص نامه علوم حدیث ،سال نهم ،شماره ،32قم ،مؤسسه دارالحدی .

_ صدوق ،محمد بن علی (1395ق) ،کمالالدین و تمام النعم  ،تهران ،اسالمیه ،چاپ دوم.

_ صاافری فروشااانی ،نعمااتاهلل؛ مجیااد احماادی کچااایی (1391ش)« ،چگااونگی طاارح وکااال در
منابع امامی دور غیبت صغرا» ،فص نامه مشرق موعود ،سال ششم ،شماره .24

_ طبرسی ،فض بن حسن (1417ق) ،اعالم الوری باعالم الهدی ،قم ،مؤسسه آل البیت
_ طبر  ،محمد بن جریر بن رستم (1413ق) ،دالئم اإلمام  ،قم ،بعثت.

.

_ طوسی ،محمد بن حسن (1411ق) ،الیبب  ،قم ،دارالمعارو االسالمیة.

_ ________________________ (1420ق) ،فهرساااات کتااااب الشاااابع و اصااااولهم ،تصاااحیح :عبااادالعزیز
طباطبایی ،قم ،مکتبة محقق طباطبائی.
_ _________________________ (1427ق) ،رجااال ،تحقیااق :جااواد قیااومی اصاافهانی ،قاام ،مؤسسااه
نشر اسالمی ،چاپ سوم.
_ _________________________ (1390ق) ،االستبماااار فبماااا اختلاااف مااان األخبا GااارM،AتORهااران ،دار الکت ااب
S

NO

السالمیة.

_ _________________________ (1414ق) ،األماااالی ،تحقی ااق :بخ ااش تحقیق ااات اس ااالمی مؤسس ااه
بعثت ،قم ،دار الثقافة.
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بررسی عملکرد نهاد وکالت در دوران اختفا و زندان حسین بن روح نوبختی

بن یحیی معلمی یمانی ،حیدرآباد ،مجل

دائرا المعارو العثمانیة.
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_ عظیمزاده تهرانی ،طاهره (1382ش)« ،عل دستگیری حسین بن روح نوبختی» ،فصا نامه
تاریخ اسالم ،سال چهارم ،شماره .13

_ فاطمی ،سید حسن (1385ش)« ،نقد کتاش سازمان وکالت» ،فص نامه تاریخ در آیینه پژوه ،
سال سوم ،شماره .12

_ قرطباای ،عریااب باان سااعد (1387ق) ،صاال تاااریخ ال بااری ،تحقیااق :محمااد ابوالفض ا ابااراهیم،
بیروت ،دارالتراث ،چاپ دوم.

_ کشی ،محمد بن عمر (1409ق) ،رجال ،تصحیح :دکتر حسن مصطفوی ،مشهد ،مؤسساه نشار
دانشگاه مشهد.

_ کلینی ،محمد بان یعقاوش بان اساحاق (1407ق) ،ال اافی ،تهاران ،دارالکتاب الساالمیة ،چااپ
چهارم.

_ مامق ااانی ،عب ااداهلل (1427ق) ،الفوائاااد الرجالبااا مااان تفقاااب المقاااال فااای علااام الرجاااال ،تحقیاااق:
محییالدین مامقانی ،قم ،مؤسسه آل البیت.

_ مجلس اای ،محم اادباقر (1363ش) ،ب ااااراالنوار الجامعا ا لااادرر اخباااار االئمااا االاهاااار

اسالمیه ،چاپ دوم.

 ،ته ااران،

_ مسااعودی ،علاای بنحسااین (بیتااا) ،التنبباااه و االشااراف ،تحقیااق :عبااداهلل اسااماعی الصاااوی،
قاهره ،دار الصاوی ،افست قم ،مؤسسه نشر المنابع الثقافة االسالمیة.

_ ___________________________ (1374ش) ،مااروج الاااذهب ،ترجمااه :ابوالقاساام پاینااده ،تهااران،
سال دهم ،شمههاره  ،40زمستان 1395
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انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ پنجم.

_ نجاشی ،احمد بن علی (1365ش) ،رجال ،قم ،مؤسسه نشر اسالمی ،چاپ ششم.

_ نااوبختی ،ابومحمااد حس اان باان موس اای (1969م) ،فااارق الشااابع  ،تص ااحیح :محمااد ص ااادق آل
بحرالعلوم ،نجف ،بینا.

_ نیااومن ،آناادروجی (1386ش) ،دوره ش ا م بری تشاابع دوازدهامااامی ،ترجمااه :مهاادی ابوطااالبی و
همکاران ،قم ،انتشارات شیعهشناسی.

_ همدانی ،محمد بنعبدالملک (1961م) ،ت مل تاریخ ال بری ،تحقیاق :البارث یوساف کنعاان،
بیروت ،المطبعة الکاثولیکیة ،چاپ دوم.

_ یافعی عبداهلل بن اسعد (1413ق) ،مرآی الجنان ،قاهره ،دار الکتاش االسالمی.
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