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مقدمه
نهاد وکالت به معنای مجموعه ای از فعالیتهای هماهنگ تحت رهبری واحد است ککه
از عصر امام صادق (ع) به وجود آمد و وظایف مشخص و ویژگیهای خاصی داشکت.
امامان معصوم بر این مجموعه نظارت و آن را هدایت میکردند و هر کدام از معصومان
دارای سلسله فعالیتهایی متناسب با این مقام بودند؛ فعالیتهایی مانند تعیکین یکا عک ل
وکال ،معرفی شخصیت مثبت یا منفی آنان به جامعه شکیعه ،نظکارت بکر فعالیکت وککال،
معرفی جریانهای دروغین وکالت ،تأمین مالی وکال و  . ...نگکاه بکه مجموعکه سکازمان
وکالت در شیعه نشان می دهد در کنار امام کسانی بکه عنکوان وکیکل ارشکد ،نظکارت بکر
فعالیت وکالی یک یا چند منطقه را بر عهده داشتهاند (نک :.اوحدی حائری :4831 ،مقدمه).
این نهاد ،که بهظاهر برای جمک آوری و تحویکل وجکوه و حقکوق شکرعی نظیکر خمک ،
زکات و نذرها و نظارت بر اوقاف تأسکی شکده بکود ،نقکش علمکی و دینکی و نماینکدگی در
مرجعیت علمی داشت و در معرفی امام ،بعد از وفات امام پیشین ،نقش ارشادی ایفکا مکیککرد
و نامههای حاوی پرسشهای شیعیان را به امام تحویل میداد (جباری/4 :4831 ،مقدمه).
با بررسی مناب روایی شیعه می بینیم که غالب آنان از کسکانی انتخکاش شکدهانکد ککه
ارتباط علمی گسترده با امام یا سایر روات حدیث نداشتند ،به گونکهای ککه بیشکتر آنکان
روایات محدودی دارند و برخی هم فاقد روایت در مناب موجودند .این در حالی است
که وکال در طبقه و دورهای حضور داشتند که امدان نقل روایت و انتقال آن فراهم بکوده
است .برای روشنترشدن این مطلب فهرستی از برخی راویان قمی معاصکر بکا وککال و
حجم تقریبی میراث حدیثی آنان را ذکر می کنیم تا اندکبودن میکراث حکدیثی وککال در
مقایسه با آنان ثابت شود :احمد بن محمد بکن عیسکی اشکعری قمکی بکا حکدود 41111
روایت ،احمد بن ادری اشعری قمی با حدود  1111روایت ،سعد بن عبکدال اشکعری
قمی با حدود  1111روایت ،احمد بن محمد بن خالد برقی بکا حکدود  0111روایکت و
1
علی ابن ابراهیم قمی با حدود  44111روایت.
دقت در این ندته این احتمال را تقویت مکیکنکد ککه ایکنگونکه رفتکار بکه صکورت
برنامهری ی شده و در جهت هدفی مشخص صورت یافته است .شاید بتوان هدف آن را
در واردنشدن وکال به مباحث علمی و اختالفات عقیدتی پیگیری کرد .به بیکانی دیگکر،
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وجود اختالفات سطحی میان جامعه شیعی و همراهی وکیل امام در شاخهای خکا از
آن ،جایگاه و هدف تشدیل این سازمان را تهدید میکرد .این اختالف گاه بر سر فرعکی
از موضوعات عقایدی و گاه درباره چگونگی تعامل با افرادی خکا از اصکحاش ائمکه
(ع) بود.
قم و حوزه جغرافیایی آن نی از این امر مسکتثنا نبکود و وجکود شکیعیان و امکالک و
اوقاف فراوان در این منطقه ،سبب حضور و فعالیت وکالی بسیاری در این منطقه شکد.
گاه در یک دوره هم زمان ،دو یا چند وکیل امور وکالت را عهدهدار بودند.
حضور کمرنگ وکالی قمی در انتقال میراث حدیثی پرسشبرانگی اسکت .بکهویکژه
آنده در این دوره ،شهر قم میراثدار حدیثی کوفه است و بسیاری از روایات کوفه به قم
رسیده و راویان حدیث به نقل و ضبط آن همت گماشته اند .این پژوهش به دنبال یافتن
پاسخی برای پرسش یادشده است و از میان فرضکیههکای مختلکف ،فرضکیه واردنشکدن
گسترده آنان به حوزه نقل حدیث به دلیل پرهی از ورود ناخواسته به ن اعهای عقیکدتی
درونشیعی و به تب آن آسیبرسیدن به نهاد وکالت و مخدوششدن وجهه اجتماعی آن
در راستای انجام وظایف وکالت را دنبال میکند.
در این پژوهش ،ابتدا وکالی قم را اجماالً معرفی و حجکم میکراث حکدیثی آنکان را
بررسی میکنیم .سپ به جایگاه اجتماعی آنان اشاره میکنیم و در نهایت ،فرضکیه ایکن
پژوهش را به همراه شواهدش مطرح خواهیم کرد.
وکالی قم و میراث حدیثی آنان
وکالی قم بر اساس شواهد موجود شش نفرند که ادله و شواهد کافی بکر وکالکت آنکان
وجود دارد .این شش تن عبارتاند از :عبدالع ی بن مهتدی ،محمد بن احمد بن جعفکر
قمی ،زکریا بن آدم ،احمد بن حم ة بن الیس قمی ،صالح بن محمد بن سهل همدانی و
احمد بن اسحاق قمی .بازه زمانی وکالت آنان نی از از امامکت امکام رضکا (ع) تکا امکام
حسن عسدری (ع) است.
 .1عبدالعزیز بن مهتدی
عبدالع ی بن مهتدی یدی از راویان متقدم قم است که در دوره امکام رضکا (ع) در ایکن
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شهر حضور داشته است .نجاشی وی را ثقه و دارای کتاش معرفی کرده امکا نکامی از آن
کتاش به میان نیاورده است (نجاشکی .)111 :4801 ،نام کامل وی عبدالع ی بن مهتکدی بکن
محمد بن عبدالع ی است .تاریخ والدت و وفاتش معلوم نیست اما گ ارشی وجود دارد
که در آن مداتبهای با امام جواد (ع) داشته است (کشی .)110 :4111 ،وی همچنین نامکهای
به امام جواد نگاشته و در آن با توجه به مخالفت قمیها با یون از امام پرسیده اسکت.
امام در پاسخ با خط خود می نگارد « :او را دوست بدار و بر او رحمکت فرسکت گرچکه
اهالی شهر تو مخالفت کنند» (همان .)131 :با توجه به ایندکه یکون بکن عبکدالرحمان در
سال  113ه.ق .وفات یافته (حلکی )431 :4144 ،عبارت «بر او رحمت فرست» ککه در ایکن
نامه آمده گویای وفات ی ون در زمان نگارش نامکه اسکت و در نتیجکه عبکدالع ی بکن
مهتدی حداقل تا سال  113ه.ق .در قید حیات بوده است.
نجاشی در ترجمه یون بن عبدالرحمان و به نقل از فضل بن شاذان وی را وکیل و
از اصحاش خا امام رضا (ع) معرفی میکند (نجاشی .)114 :4801 ،برخی با اسکتناد بکه
گ ارش کشی درباره مداتبه ای 2که با امام محمدتقی (ع) دارد وی را وکیکل امکام جکواد
(ع) نی دانستهاند (جباری.)114/1 :4831 ،
3
حضور عبدالع ی در مناب روایی منحصر به نقل هفده حکدیث غیرتدکراری اسکت.
حجم اصلی میراث حدیثی عبدالع ی بن المهتدی مشخص نیست و همانطور که اشاره
شد در کتب فهرست فقط کتابی را به او نسبت داده اند .بنابراین ،نمیتوان مشخص کرد
که میراث حدیثی وی چه مقدار بوده و چه حجمی از آن منتقل شده است .چهره غالب
روایات باقیمانده از این راوی فقهی است ،به گونهای که در میان روایات یادشده فقکط
دو روایت اعتقادی دارد ،که یدی پرسش از توحید است (کلینی)14/4 :4114 ،؛ و روایکت
دوم درباره وراثت علم امام از انبیای پیشین است (همان.)118 :
با توجه به اینده از عبدالع ی بن المهتکدی فقکط یکک کتکاش گک ارش شکده اسکت،
میتوان گفت کتاش وی شبیه کتاشهای نوادر بوده که مشتمل بر ابواش مختلف ،اعم از
فقهی و عقیدتی ،بوده است.
 .2محمد بن احمد بن جعفر قمی
شیخ طوسی در کتاش رجکال در بکاش اصکحاش امکام حسکن عسکدری (ع) نکام وی را
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میآورد و می گوید « :محمد بن احمد بن جعفکر القمکی وکیلکه ادرک ابکا الحسکن علیکه
السالم» (طوسی .)111 :4848 ،با توجه به این عبارت وی باید زمان امام هادی (ع) را درک
کرده باشد ،گرچه از این عبکارت وکالکت وی از امکام هکادی (ع) بکه دسکت نمکیآیکد.
ابنشهرآشوش نی در باش اصحاش امام حسن عسدری (ع) ،تصریح به وکالت وی دارد:
«و من وکالئه محمد بن احمد بن جعفر و جعفکر بکن سکهیل و قکد ادرککا ابکاه و ابنکه»
(ابنشهرآشوش .)111/1 :4841 ،با توجه به این عبارت وی باید امام عصر را نی درک ککرده
باشد .کشی در ترجمه ابوحامد مراغی مطلبی را درباره محمد بن احمد بکن جعفکر بیکان
میکند که گرچه تصریح به وکالت وی نشده اما متضمن آن است 4.طبری نی در کتکاش
دالئل االمامة مطلبی درباره محمد بن احمد بن جعفر نقل میکند که داللت بر جاللت و
عظمت او دارد .در این گ ارش نامهای از ناحیه حضرت به عَمری میرسد که به احمکد
دینوری می فرماید اموال را ن د محمد بن احمد بن جعفر قمی ببرید (طبکری.)118 :4148 ،
از این گ ارش دو ندته به دست می آید؛ یدی اینده بعد از شکهادت امکام عسکدری (ع)
محمد بن احمد بن جعفر ساکن بغداد بوده اسکت؛ و دیگکر ایندکه بکا وجکود نایکب آن
حضرت ،یعنی عمری ،وکالی آن حضرت نی فعال ،و با نایب در ارتباط بودهاند.
نام محمد بن احمد بن جعفر قمی در اسناد مناب روایی وجود ندارد .با جستوجو
در نرم اف ارهای مختلف حدیثی و رجالی همچون جام االحادیث و درایةالنور نمیتکوان
سند روایتی را پیدا کرد که نام وی در آن وجود داشته باشد .بنابراین ،نمیتکوان او را در
زمره محدثان به شمار آورد و اساساً وی شخصیت روایی نداشته است.
 .3زکریا بن آدم
نام وی زکریا بن آدم بن عبدال بن سعد اشعری قمی است .نجاشکی او را ثقکه ،جلیکل،
عظیمالقدر و دارای آبرو و اعتبار ن د امام رضکا (ع) ذککر ککرده اسکت .دارای دو کتکاش
است که یدی مسائله الی الرضا است (نجاشی .)441 :4801 ،شیخ طوسی در کتکاش رجکال
ابتدا نام وی را در باش اصحاش امام صادق (ع) و سپ در باش اصحاش امام رضکا (ع)
و در نهایت در باش اصحاش امام جواد (ع) آورده است (نکک :.طوسکی 813 ،141 :4848 ،و
 .)841با توجه به عبارت شیخ طوسی ،وی بایکد زمکان چهکار امکام را درک ککرده باشکد.
عبدال بن الصلت قمی روایتی را از امام جواد (ع) درباره زکریا بن آدم نقل میکنکد ککه
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داللت بر وفات وی در اواخر عمر امام جواد (ع) (سال  )111دارد (کشی .)111 :4111 ،به
هر حال ،پذیرش گ ارش شیخ طوسی و تطبیق زکریا بن آدم که در اصحاش امام صکادق
(ع) ذکر شده با زکریا بن آدم بن عبدال اشعری قمی بسیار مشدل است ،خصوصکاً ککه
شیخ طوسی در این نقل منفرد است و قرینهای بر صحت آن وجود ندارد.
گ ارشی در کتاش کشی وجود دارد که در آن محمد بن اسحاق و حسن بن محمکد
بن عمران بعد از گذشت سه ماه از وفات زکریا بن آدم بکه قصکد حک  ،ظکاهراً از قکم،
خارج می شوند و در میان راه ،نامه ای از امام ،که با توجه به قرائن ،منظور امام جواد (ع)
است ،به دست آنها میرسد و در آن ،بعد از تمجید و طلب مغفرت برای او حسکن بکن
محمد بن عمران را به عنوان جانشین وی معین میکنند که این خود یدی از قکرائن دال
بر وکالت زکریا بن آدم است (همان.)110 :
از دیگر قرائن دال بر وکالت وی ،گ ارش احمد بن محمد بن عیسی اشعری است.
بر اساس این گ ارش ،اموالی متعلق به امام ن د زکریا بن آدم موجود بوده و او به دلیکل
اختالف دو نفر از نمایندگان امام ،از تحویل اموال به آنان خودداری کرده اسکت (همکان:
 .)110این مطلب از قرائن دال بر وکالت وی اسکت .زیکرا امکوال امکام ،نک د وککالی آن
حضرت وجود داشت.
وی نامهنگاریها و پرسشهای کتبی از امامان داشته و همچنین مؤلف کتابی اسکت
که نام آن معلوم نیست (طوسی .)114 :4111 ،نام وی در  11روایت از روایات کتب اربعکه
وجود دارد که همگی آنها روایات فقهکی هسکتند (بکرای نمونکه نکک :.کلینکی111/0 :4114 ،؛
طوسی .)143/1 :4114 ،بیشتر روایات وی نی نقل بی واسکطه از امکام رضکا (ع) اسکت .در
سایر مناب روایی ،سه روایت اعتقادی از زکریا بن آدم وجکود دارد ککه در موضکوعاتی
مانند نص بر جانشینی امام رضا (ع) و امام جکواد (ع) و رجعکت اسکت (نکک :.اسکدافی،
14 :4111؛ مسعودی143 :4110 ،؛ خ از رازی.)141 :4114 ،

 .4احمد بن حمزة بن الیسع قمی
نام وی احمد بن حم ة بن الیس بن عبدال قمی است .ثقه و دارای کتاش نوادر اسکت.
پدرش حمک ة بکن الیسک  ،از اصکحاش امکام رضکا (ع) بکوده اسکت (نجاشکی.)11 :4801 ،
ابنشهرآشوش در باش اصحاش امام هادی (ع) ،احمد بن حم ة بن الیسک و صکالح بکن
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محمد الهمدانی را از ثقات اصحاش امام ذکر میکند (ابکنشهرآشکوش 111/1 :4841 ،و .)118

شیخ طوسی نی عبارتی را بیان میکند که نشان از وکالت وی دارد.
بر اساس این گ ارش ،در زمان سفرا و نواش امام دوازدهم و در زمان غیبت صغری
افراد ثقه و مُعتَمَد وجود داشتند که توقیعات بکر آنکان وارد مکیشکده اسکت .احمکد بکن
اسحاق قمی و احمد بن حم ة بن الیس و صالح بن محمد همدانی در زمره این افرادند
(طوسی 4144 ،الف .)144 :با توجه به ورود توقی بر این افراد و ذکر نام احمد بکن حمک ة
در کنار احمد بن اسحاق و صالح بن محمد ،که هر دو از وکال بودهاند ،میتکوان وی را
نی از وک ال به حساش آورد .ندتکه دیگکر ایندکه بسکیاری از توثیقکات واردشکده از امکام
عسدری (ع) و حضرت حجت (ع) در آن دوران برای اعتماد شیعیان بکه آنکان در امکور
وکالت و تأیید سخنان آنان از جانب مردم بوده است .توقیعات متعددی وجود دارد ککه
در آن امام برای پرداخت اموال و وجوهات شرعی ،شیعیان را به افراد معینی ارجاع داده
و در پایان هم وی را از ثقات شمردهاند (برای نمونه نک :.همان 141 :و .)140
در کتب اربعه بیست روایت از احمد بن حم ة وجود دارد ککه همگکی آنهکا فقهکی
است و در هشت جا ،مستقیم و بیواسطه از امام هادی (ع) نقکل مکیکنکد (نکک :.کلینکی،
 111/8 :4114و 118؛ طوسککی 10/1 :4114 ،و 11؛ طوسککی .)81/11 :4811 ،در کتککاش االمامککة
والتبصرة روایتی درباره ابطال امامت عبدال افطکح وجکود دارد ککه راوی آن احمکد بکن
حم ة است و متضمن لعن عبدال و ابطال ادعکای امامکت او از جانکب امکام ککاظم (ع)
(ابن بابویه .)41 :4111 ،از وی روایتی اخالقکی نیک در خصکال وجکود دارد (صکدوق:4801 ،

.)414/4

 .5صالح بن محمد بن سهل همدانی
این نام در دو جا در کتاش رجال طوسی ذکر شده است .در باش اصحاش امام جواد (ع)
با نام صالح بن محمد الهمدانی و در باش اصحاش امام هادی (ع) بکا همکین نکام و ثقکه
معرفی شده است (طوسکی 844 :4848 ،و  .)833روایتکی در ککافی وجکود دارد ککه همکراه
داللت بر وکالت وی ،نشانه ای از ذم نی در آن هست .در این روایت صالح بکن محمکد
بن سهل ،از طرف امام متولی اوقاف در قکم معرفکی شکده اسکت .وی پک از مصکرف
دهه ار دینار از اموال وقف ،از امام اجازه آن را میخواهد .امام پ از رفتن صکالح بکن
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محمد او را به دلیل مصرف اموال وقف توبیخ و سرزنش میکند (کلینی .)113/4 :4114 ،در
مناب روایی فقط یک روایت وجود دارد که راوی آن صالح بن محمد است .این روایت
در کتاش تهذیب است و مضمون آن ثواش زیارت امکام رضکا (ع) اسکت (طوسکی:4114 ،

.)31/0

 .6احمد بن اسحاق قمی
نام وی احمد بن اسحاق بن عبدال بن سعد بن مالک بن االحو االشکعری اسکت .از
ب رگان قم و ثقات اصحاش اسکت .از امکام جکواد (ع) ،امکام هکادی (ع) و امکام حسکن
عسدری (ع) روایت نقل کرده و از خوا اصحاش امام عسدری به شمار میآیکد .وی
وافد القمیین (کسی که به محضر ائمه شرفیاش میشده) معرفی شده است .کتکاش علکل
الصوم ،که کتاش ب رگی بکوده ،و همچنکین کتکاش مسکائل الرجکال از تألیفکات او اسکت

(نجاشی.)14 :4801 ،

درباره وکالت وی مطالب فراوانی وجود دارد .در کتاش تاریخ قکم از وی بکه عنکوان
وکیل امام عسدری (ع) در امور موقوفات قم یاد شده است (قمی .)144 :4804 ،طبری نی
تصریح به وکالت وی دارد (طبکری .)118 :4148 ،طبکری در گک ارش پیشکین ،احمکد بکن
اسحاق را وکیل امام عسدری (ع) و پ از وفات ایشان وکیل امام عصر معرفی میکند
که توقیعات امام به دست وی میرسید و شیعیان اموال و وجوه شرعیه را از طریق او به
امام میرساندند (همان).
میراث حدیثی احمد بن اسحاق در حدود صد روایت غیرتدکراری در منکاب روایکی
است 5.بیشتر روایات وی فقهی است ،اما روایات کالمی نی از او بر جای مانکده اسکت
که عمدتاً بر محور مهدویت و عالئم ظهور امام عصر اسکت (بکرای نمونکه نکک :.حمیکری،
81 :4148؛ ابنقولویه411 :4810 ،؛ خک از رازی .)111 :4114 ،احمد بن اسحاق از خوا امکام
عسدری (ع) و از معدود افرادی بوده است که در زمکان حیکات امکام از والدت فرزنکد
ایشان اطالع داشته است (خ از رازی.)111 :4114 ،
جایگاه اجتماعی وکال
چنانکه پیشتر گذشت ،مهمترین وظایف وکال را مکیتکوان جمک آوری و سکاماندهکی
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اموال امام ،اعم از اوقاف و نذور ،وجوه شرعی و حلقه اتصال شیعیان با امام و دریافکت
و ارسال نامههای آنان دانست .بررسی در احوال بیشتر آنان نشان از جایگکاه و موقعیکت
برجسته آنان از لحاظ خانوادگی و اجتماعی دارد .غالب آنان از خاندانهای شناختهشده،
مُعتَمَد و محترم ن د جامعه شیعی به شمار میروند و اساسکاً وکالکت بکا امانکت در هکم
آمیخته است و در عرف عقال نی وض به همین منوال است .گرچه بکه دلیکل اعتقکادات
شیعه ،انتخاش وکیل از جانب امام بهتنهایی باعث جلب اعتماد جامعه شکیعی بکه وکیکل
می شد اما انتخاش آنان از میان خاندانهای شناختهشده و مقبول جامعکه ،ایکن اعتمکاد را
دوچندان میکرد و راه را برای انجامدادن بهتر فعالیتها برای وکیل هموارتر میکرد.
خاندان اشعری از خاندانهای بانفوذ و معتبر قمی است که در اواخر قرن اول به قکم
مهاجرت کردند (قمی .)811 :4804 ،این خانواده تا بدانجا پیش رفکت ککه در قکرن دوم و
سوم شمار فراوانی ا ز آنان از محدثان بنام امامیه شدند .نامگذاری بسیاری از میکدانهکا و
پلهای قم به نام افراد سرشناسی از طایفه اشعری ،خود گواه مقبولیکت و نفکوذ آنکان در
شهر قم است (همان 11 :و  .)14عبدالع ی بن مهتدی از خاندان اشعری به شکمار آمکده و
در مناب رجالی با پسوند «اشعری قمی» از وی یاد شده است (نجاشی.)111 :4801 ،
زکریا بن آدم از وکالی خاندان ب رگ اشعری است .نام کامل وی زکریا بن آدم بکن
عبدال بن سعد اشعری قمی است (همان .)441 :مسعودی در کتاش اثبات الوصیة داستانی
را گ ارش میکند که حدایت از جایگاه و موقعیت واالی زکریا بن آدم در قم مکیکنکد.
بر اساس این نقل ،اموالی متعلق به امام ن د زکریا بکن آدم موجکود بکوده و او بکه دلیکل
اختالف دو نفر از نمایندگان حضرت اموال مذکور را به آنان نداده است .در انتهای ایکن
گ ارش ،پ از ارسال اموال از سوی زکریا بن آدم ،امکام بکه احمکد اشکعری راوی ایکن
گ ارش می فرماید« :تردید و شک برطرف شد .پدرم فرزندی غیر از من نداشت» (کشکی،
 .)110 :4111ظاهر این عبارت ،تردید زکریا بن آدم در امامت امکام جکواد (ع) و بکه تبک
خودداری از ارسال اموال برای امام است که با روایتی از امکام رضکا (ع) ککه داللکت بکر
امامت امام جواد (ع) می کند و راوی آن هم زکریا بن آدم است منافکات دارد (مسکعودی،
)143 :4110؛ و از سوی دیگر در متن گ ارش ،از قول زکریا بن آدم اختالف میان میمکون
و مسافر (دو تن از نمایندگان امام) ،علت ارسالنشدن اموال بیان شده است .با توجه بکه
موقعیت و جایگاه اجتماعی زکریا در قم و وکالت وی ،بعد از ارسال اموال از سکوی او
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برای امام جواد (ع) ،شک و تردید مردم قم در این باره برطرف شده و امامت امام جواد
(ع) را پذیرفته اند و امام نی در این حدیث اشاره به همین مطلب کردهاند و این خود از
به ترین شواهد برای اثبات جایگاه اجتماعی وکال و نقش محوری آنان در حکل و فصکل
مسائلی از این دست است.
احمد بن حم ة بن الیسک نیک از خانکدان بکانفوذ اشکعری اسکت (قمکی.)414 :4804 ،
خاندان الیس در قم از ع ت و اعتبار خاصی برخوردار بودند .حم ة بن الیس  ،که پکدر
احمد است ،در سال  438ه.ق .به دربار هارون میرود و تقاضای جکدایی خکراج قکم از
اصفهان را میکند .هارون درخواست وی را اجابت میکند و یدی از کارگ اران خود را
به همراه او برای اندازهگیری مساحت زمینها به قم میفرستد .بعدها اب ار انکدازهگیکری
که حم ه با خود به قم آورده بود بکه مسکاحت حمک ة بکن الیسک و مسکاحت رشکیدیه
معروف شد (همان .)414 :میدانی در قم نی به نام الیس وجود داشته که نشان از ب رگی و
شهرت این خاندان در قم دارد (همان) .شواهد یادشده بهخوبی گواه جایگکاه و موقعیکت
اجتماعی احمد بن حم ة به عنوان وکیل از جانب ائمه (ع) در قم است.
احمد بن اسحاق قمی نی از نوادگان سعد بکن احکو اشکعری و از ب رگکان ایکن
طایفه است .در وصف موقعیکت و جایگکاه وی همکین بک ککه او را «وافکد القمیکین»
دانسته اند (نجاشی .)14 :4801 ،به دلیل شهرت وی در قکم و ارتبکاط گسکتردهاش بکا امکام
حسن عسدری (ع) اطالعات بیشکتری دربکاره وی وجکود دارد .احمکد بکن اسکحاق از
معدود افرادی است که در سالهای آغازین غیبت صغری موفق به دیدار امام دوازدهکم
شده است (کلینی.)881/4 :4114 ،
صالح بن محمد بن سهل همدانی نی از خاندانی مشهور و از قبیله «همکدان» اسکت.
این خاندان شاهد حضور تنی چند از وکال است .پدر وی ،محمد بن سهل همکدانی ،از
وکالی مشهور است (کشی .)131 :4111 ،قاسم بن عالء همدانی از دیگر وکیالن این قبیله
و از وکالی امام عسدری (ع) بوده است (طوسی 4144 ،ش.)310/1 :
در مجموع ،با توجه به مطالب یادشده ،این ندته به دست میآید که غالکب وککال از
میان خاندانهای مشهور و بانفوذ و ثقه انتخاش مکیشکدند و ایکن ندتکه در ایفکای بهتکر
وظایف آنان نقش مهمی داشت.
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نقل راویان نشانگر اعتقاد آنان
بر اساس شواهد موجکود ،روش پیشکینیان در پکذیرفتن و نپکذیرفتن روایکات ،بکا روش
موجود تفاوت بسیاری داشته است .هر دو روش در اصل اعتماد و اطمینکان بکه صکدور
حدیث اشتراک دارند اما پیشینیان اطمینان یادشده را در اموری مانند محتوای حکدیث و
وجود روایکت در نسکخههکای معکروف و مشکهور و عرضکهشکده بکر مشکایخ حکدیثی
می دانستند .در روش جدید این اطمینان و اعتماد از راه وثاقت راوی به دسکت مکیآیکد
(حسینی و حمکادی .)80- 81 :4818 ،ندته مهمتر اینده در روش قدما نقل روایت بکه معنکای
پذیرش مضمون آن از سوی راوی و نقلنشدن آن به معنای نپذیرفتن یا دستکم توقف
در مضمون و محتوای روایت است .در ادامه به شواهد این مطلب اشاره خواهیم کرد.
روش پیشینیان و مشایخ حدیثی امامیه در پذیرش یا رد روایات ،بررسی محتوای آن
بود .بر همین اساس در صورت پذیرش روایاتِ یک فرد ،که غالباً در ضمن آثار مدتوش
بوده است ،اعتماد به وی حاصل شده و او را ثقه میدانستند؛ و در صورت نپذیرفتن آن
روایات حدم به ضعف وی میکردند .البته این روش وقتی بود که خودِ راوی احادیکث
را گرد آورد .اما اگر وی در طریق نقل آن قرار داشت و فقط نقش واسطهگری در نقکل
حدیث را ایفا میکرد ،و آن روایکت از نسکخههکای مدتکوش و مشکهور و قابکل اعتمکاد
گ ارش می شد ،به روایات وی اعتماد میکردند ،هرچنکد خکود او را ثقکه نمکیدانسکتند
(همان .)11 :این واکنش در واق  ،نشانه اعتماد به آن اصل و مدتکوش حکدیثی بکه شکمار
می آمد .نقل افراد ثقه از افراد ضعیف و احیاناً متهم به جعل و وض در همین چارچوش
تبیین میشود  .به دلیل پذیرش محتوای روایت یا وجود آن در نسخههای فراوان و قابکل
اعتماد ،آن روایت پذیرفته شده و راویان نی به نقل آن مبادرت میورزیدند ،گرچه راوی
آن روایت فردی ضعیف باشد .مثالً فردی مانند ابنادری قمی که به ابوعلی اشعری نی
معروف است و تمامی مناب رجالی وی را توثیق کردهاند ،راوی روایکاتی اسکت ککه در
سند آن افرادی مانند محمد بن حسان رازی ،محمد بن علی معروف به ابوسمینه و سهل
بن زیاد آدمی قرار دارنکد (نکک :.کلینکی818/4 :4114 ،؛ حکر عکاملی 6.)111/1 :4111 ،وجکود
روایات فراوان در کتاش کافی از افراد ضعیف نی به همین نحو تبیینپذیر است.
پدیده استثنا از دیگر شواهد این مطلکب اسکت .توضکیح ایندکه ،در طریکقِ بکه آثکار
مدتوش که در مناب فهرستی انعداس یافته است ،گاه فرد یا افکرادی یکا بخشکی از آثکار
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راوی خاصی استثنا شده و راویِ آن از نقل کتکاش یادشکده امتنکاع مکیورزد .مسکتثنیات
ابن ولید (از مشایخ صدوق) در این زمینه معروف است (برای نمونکه نکک :.نجاشکی:4801 ،
 .)813بر این اساس ،هر گاه راوی مضمون حدیثی را نپذیرد یا درباره مجموعکه حکدیثی
خاصی چنین دیدگاهی داشته باشد از نقل آن امتناع میکند که در اصطالح علمالحدیث،
استثنا نامیده می شود (برای اطالع بیشتر از پدیده استثنا ،نک :.شاکر .)4811 ،نپذیرفتن مضکمون
حدیث از سوی راوی می تواند به دالیلی همچون ناسازگاری با اصول مسکلم امامیکه یکا
دیدگاههای کالمی متفاوت باشد (برای اطالع بیشتر نک :.حمادی و حسینی.)4818 ،
تحلیل حضور کم رنگ وکال در میراث روایی شیعه
در گام نخست ،فهرستی از وکالی قم به همراه شرححالی کوتکاه و شکواهد بکر وکالکت
آنان ذکر شد .اف ون بر این ،حجم میراث روایی آنان نی بررسی شد تا شواهد بر مدعای
این نوشته مبنی بر حضور کمرنگ وکال در میراث روایی شکیعه ذککر شکود .بکر اسکاس
شواهد یادشده ،وکالی قم با وجود رونق نقل و انتقال حدیث و آثار حدیثی از کوفه بکه
قم در آن دوره ،حضور جکدی در انتقکال روایکات نداشکتهانکد و میکراث حکدیثی انکدک
برجایمانده از آنان نی غالباً فقهی است.
در گام دوم ،جایگاه اجتماعی و موقعیت قبیله ای وکال بررسی شد .بر اساس شواهد
مذکور ،غالب وکال از خاندانهای شناختهشده و بانفوذ قکم هسکتند ککه مهکمتکرین آنهکا
طایفه اشعری است .انتخاش وکیل از میان چنین طایفه هایی از جانب امام مکیتوانکد بکه
دلیل مقبولیت بیشتر آنان و تسری در انجام دادن وظایف مربوط به نهاد وکالت باشد.
در گام سوم نی معتقدبودن راویان به مضمون روایاتی ککه نقکل مکیکننکد بکه اثبکات
رسید .بدین معنا که نقل روایت به معنای پکذیرش مضکمون آن و التک ام بکه آن اسکت و
راوی تمامی لوازم و تبعات آن را میپذیرد.
از مجموع سه گام فوق ،میتکوان چرایکی ککمروایکتبکودن وککال را حکدس زد .در
حقیقت سه مقدمه پیشین به فرضیهسازی در این باره کمک میکنکد و مکا را بکه فرضکیه
مطرح شده در ابتدای این نوشته رهنمون میشود .بر این اساس ،به دلیل جایگاه ویکژه و
حساس نهاد وکالت ،غالب وکال از خاندانهای بانفوذ و ثقه انتخکاش مکیشکدند و ایکن
باعث تسری در روند انجام وظایف وکالت می شد .حال با توجه به مقدمکه سکوم (نقکل
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راویان نشانگر اعتقاد آنان) ،هر گاه وکال اقدام به نقل گسترده احادیث ،بهویژه احادیکث
اعتقادی ،کنند ،به دلیل وجود جریان های مختلفی در میان روات ،مانند غالت و مفوضه،
وکیل امام ناخودآگاه وارد این ن اعهای عقیکدتی شکده و بکا نقکل دسکتهای از احادیکث،
مضمون آنها را پذیرفته است .این مسئله از سویی به دلیل ارتباط وکیل بکا امکام ،باعکث
ازدیاد شک و تردید و اف ایش دامنه اختالفکات عقیکدتی مکیشکد و از سکوی دیگکر بکا
واردشدن وکیل به عرصه منازعات عقیدتی ،وی از انجامدادن وظایف اصلی وکالت بکاز
می ماند .به همین دلیل ،وکال همیشه در متن نقل و انتقکاالت روایکی و سلسکله اسکتاد و
شاگردی قرار نداشتند و احیاناً در صورت نقل روایت به مقدار کمی ،آن هم در حاشکیه
این جریانها ،فعالیت میکردند .در ادامه دو شاهد بر اثبات این فرضیه اقامه خواهد شد.
 . 4احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی از راویان ب رگ قمی و از ب رگان طایفکه
اشعری است .وی حضور چند امام را درک ککرده و از لحکاظ تکاریخی بکا چنکد تکن از
وکالی قمی هم عصر است (نجاشی .)31 :4801 ،وی در زمکان حیکات خکود چنکد تکن از
راویان را به دال یلی همچون غلو و نقل از ضعفا از قم اخراج کرد .سهل بن زیاد آدمکی،
محمد بن علی صیرفی ملقب به ابوسمینه و احمد بن محمکد بکن خالکد برقکی افکرادی
هستند که احمد اشعری آنان را از قم اخراج کرد (برای اطالع بیشتر نک :.نجاشی431 :4801 ،
و 881؛ ابنغضائری .)81 :4801 ،پدیده اخ راج در قم از بکارزترین رویکدادهای اجتمکاعی و
عقیدتی در آن دوره به حساش آمده و اوج مبارزه با جریانهای انحرافی به شمار میآید.
اما با این حال هیچ رد پایی از وکالیی همچون عبدالع ی بن مهتکدی ،زکریکا بکن آدم و
محمد بن احمد بن جعفر قمی ،که معاصر با احمد اشعری هستند ،در این مکاجرا دیکده
نمی شود .اگر وکال در این اخراجها ورود پیدا میکردند به دلیل ارتباط آنان با امام ،شک
و تردیدها بیشتر می شد و دامنه اختالفات درونمذهبی اف ایش مییافت .نی با حمایکت
از جریانی خا  ،مقبولیت عام آنان خدشهدار مکیشکد و سکبب مکیگردیکد انجکامدادن
وظایف وکالت مختل شود.
 .1امام حسن عسدری (ع) ،یدی از وکالی خود در عراق به نام ایوش بکن النکاش را
برای جم آوری اموال به نیشابور میفرستد .این وکیل در نیشابور ن د عدهای از شکیعیان
که مذهب غلو و تفویض داشتند اقامت می کند .پ از این واقعه فضکل بکن شکاذان در
وکالت ا ین فرد از جانب امام تردید ،و مردم را از پکرداختن امکوال بکه ایکن وکیکل منک
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میکند (کشی .)118 :4111 ،در این واقعه تاریخی ،وکیل امکام فقکط بکه دلیکل اقامکت نک د
افرادی که منسوش به جریانهایی خا مانند غالت و مفوضه هستند ،در معرض اتهکام
قرار گرفته و از انجام دادن وظایف وکالت خود ،که جم آوری اموال امام بود ،باز مانکده
است .این گ ارش تاریخی شاهدی دیگر بر فرضیه این پژوهش در خصو واردنشدن
وکال به حوزه نقل احادیث است .چنانکه پیشتر بدان اشاره شد ،نقل روایت به معنکای
پذیرش مضمون آن از سوی راوی است و ورود وکال به حوزه نقل روایات ،بهخصو
روایات اعتقادی که در آنها اختالفاتی میان اصحاش امامیه وجکود داشکت ،مکیتوانسکت
آسیب جدی به نهاد وکالت وارد آورد.
نتیجه
 . 4قم و نواحی اطراف آن یدی از مراک مهم تجم شیعیان از نیمه دوم قکرن دوم بکود.
اف ون بر این ،به دلیل وجود موقوفکات بسکیاری در ایکن نکواحی ،جمک آوری امکوال و
سازمان دهی آنها نیازمند نظارت وکالیی بود که از جانب امامان منصوش میشکدند .اوج
فعالیت وکالی قم از زمان امامت امام رضا (ع) آغاز شد و تا پایان زندگانی امام یازدهم
ادامه یافت.
 .1وکالی قمکی در میکراث حکدیثی شکیعه حضکور ککمرنگکی دارنکد .آثکار حکدیثی
برجای مانده از آنان نی رنگ فقهی داشته و احادیث اعتقادی کمتر به چشکم مکیخکورد.
عالوه بر این ،غالب آنان نه اثر حدیثی تألیف کردهاند و نه در طریق نقکل و انتقکال آثکار
قرار دارند .نگاشتههای حدیثی برخی از وکالی یادشده نی در مقایسه بکا سکایر راویکان
همطبقه و همعصرشان بسیار اندک است.
 . 8وظایف نهاد وکالت اقتضای آن را داشت تا وکال از میان خاندانهای شناختهشکده
و بانفوذ شیعی انتخاش شوند .این کار راه را بکرای تحقکق بهتکر وظکایف وکیکل همکوار
می کرد .این مسئله به اضافه معتقدبودن راویان به روایکاتی ککه نقکل مکیکردنکد ،باعکث
می شد وکال کمتر به حوزه نقل روایات ورود کنند و در نتیجکه بکدون ایجکاد هکر گونکه
حاشیه و شک و شبهه ،وظایف مربوط به نهاد وکالت را انجام دهند.
 .1بر اساس مطالب پیش گفته ،می توان حوزه وکالت یا به تعبیری حوزه امور اجرایی
را از حوزه علمی تفدیک کرد .وظایف حوزه وکالت ،چنانکه پیشتر گفته شد ،ارتبکاط
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و نامه نگاری با امام و پاسخ پرسشهای شیعیان از امام ،دریافت اموال مربوط بکه امکام و
رساندن آنها به دست امام و رسیدگی به امور این اموال است .در حالی که وظیفه حکوزه
علمی و دانشمندان امامیه ،حفظ سلسله استاد و شاگردی و اخذ ،انتقال و احیانکاً کتابکت
آثار حدیثی است .دخالت هر کدام از این دو قشر در کار قشر دیگر موجکب اخکالل در
انجام دادن وظایف گروه دیگر خواهد شد.
پینوشتها

 .0این آمار بر اساس جستو جو در اسناد کتب اربعه از نرماف ار درایةالنور به دست آمده و این حجم از
روایات فقط مربوط به کتب اربعه است .قطعاً جستوجو در سایر مناب روایی بر این تعداد خواهد
اف ود.
 .2مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ ،قَالَ حَدَّثَنِی عَلِی بْنُ مُحَمَّدٍ ،قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ،عَنْ عَبْدِ الْعَ ِی ِ ،أَوْ مَنْ
رَوَاهُ عَنْهُ ،عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) قَالَ ،کتَبْتُ إِلَیهِ أَنَّ لَک مَعِی شَیئاً فَمُرْنِی بِأَمْرِک فِیهِ إِلَی مَنْ أَدْفَعُهُ! فَدتَبَ:
إِنِّی قَبَضْتُ مَا فِی هَذِهِ الرُّقْعَةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ،وَ غَفَرَ اللَّهُ ذَنْبَک وَ رَحِمَنَا وَ إِیاک وَ رَضِی اللَّهُ عَنْک
بِرِضَای عَنْک (کشی.)110 :4111 ،
 .3این آمار و سایر آمار روایات دیگر وکال بر اساس نرماف ار جام االحادیث گردآوری شده است.
 . 9علی بن محمد بن قتیبة ،قال :حدثنی أبو حامد أحمد بن ابراهیم المراغی ،قال :کتب أبو جعفر محمد
بن أحمد بن جعفر القمی العطار ،و لی له ثالث فی االرض فی القرش من االصل ،یصفنا لصاحب
الناحیة علیه السّالم (کشی.)181 :4111 ،
 .5این آمار بر اساس نرماف ار جام االحادیث به دست آمده است.
 .6تمامی این افراد تضعیف و متهم به غلو شدهاند.
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