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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال دهم، شماره 39، پاییز 1401

دریافت: 1400/9/6  پذیرش: 1400/12/2
شهاب  الّدین وحیدی مهرجردی1، محمدصادق آب پیکر2  

چکیده 

ــره را   ــریع ترین به ــن و س ــا بهتری ــران، از موقعیت ه ــا بح ــه ب ــه در مواجه ــت ک ــی اس ــق کس ــر موف مدی
ببــرد. یــک مدیــر بحــران راه حــل معقولــی بــرای برطــرف کــردن شــرایط غیرعــادی در بازگشــت بــه منافع 
و ارزش هــای اساســی تامیــن می کنــد. ایــن شــرایط غیرعــادی معمــوال بــا نشــانه هایی مثــل تهدیــد بودن 
بــرای ماهیــت وجــودی و کلیــت ســازمان، غافلگیرکننــده بــودن، نیــاز بــه تصمیم فــوری و تغییر شــناخته 
می شــود. پژوهشــگران در زمینه هــای مختلــف مدیریتــی دســت بــه مطالعــۀ رفتارهــای مدیریتــی عــام 
ــد.  ــف کنن ــالمی را کش ــای اس ــب ارزش ه ــی در قال ــول مدیریت ــا اص ــد ت ــی زده ان ــران اله ــاص مدی و خ
ایــن مقالــه بــه  روش توصیفــی تحلیلــی و بــا رویکــرد کیفــی پدیدارشناســی و اســتفاده از روش تحلیــل 
هرمنوتیــک در مطالعــۀ متــون انجــام شــده اســت. ایــن پژوهــش، پاســخی اســت بــه چگونگــی مدیریــت 
بحــران در ســیرۀ امــام رضــا g در ماجــرای والیت عهــدی ایشــان کــه مامــون عباســی پیشــنهاد کــرد. 
ــی و مهــم و مرتبــط آن دوران را بررســی می شــود. همچنیــن مولفه هــای  ــۀ اول مولفه هــای اصل در وهل
ــا  ــپس ب ــود. س ــه می ش ــی مطالع ــه ای و حکومت ــای زمین ــب مولفه ه ــن در قال ــون و تهدیدآفری فرصت گ
ســیرۀ امــام بــه بررســی اقدامــات امــام رضــا g در مدیریــت ایــن بحــران، چــه مربــوط بــه پیــش از بحران 
بــرای پیشــگیری یــا بــرای آمادگــی، چــه حیــن بحــران و چــه مربــوط بــه مدیریــت دوران بعــد از بحــران 

ــود. ــه می ش پرداخت
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1. طرح مسئله 

در تقســیم بندی ســنتی، بحران هــای جوامــع بشــری بــه دو نــوع »بحــران طبیعــی« و »بحــران  
ــکیل  ــی دارد، تش ــایان توجه ــت ش ــان اهمی ــن می ــه در ای ــود. آنچ ــیم می ش ــاخت« تقس انسان س
مدیریتــی توانمنــد اســت کــه بــا به کارگیــری شــیوه های صحیــح و مناســب، بــا کنتــرل وضعیــت 
بحرانــی، تــا حــد زیــادی میــزان خســارت ها را کاهــش دهــد و در کوتاه تریــن زمــان ممکــن، جریان 

امــور را بــه حالــت قبــل از بحــران برگردانــد.

ائمــه شــیعهb به عنوان جانشــینان پیامبــرn، هدایــت و راهبری همۀ مــردم به ویژه شــیعیان را 
برعهــده داشــتند؛ ایــن راهنمایی مشــتمل بــر حوزه های دینــی، سیاســی، اجتماعــی و اقتصادی 
بــوده اســت. در زیــارت جامعــۀ کبیــره، عــالوه بــر وصــف ائمــهb بــه »حامــالن کتــاب خــدا« و 
»اوصیــای پیامبــر«، بــا تعابیــری چون »پیشــوایان خلــق«، »رهبــران شایســته« و »سیاســت مداران 
و فرمانروایــان تدبیرگــر بــر تمامــی بنــدگان« نیــز توصیــف شده اند)مجلســی،1396ق، ج99:93( 
کــه نشــانگر ابعــاد مختلــف رهبری ایشــان در جامعه اســالمی اســت. امامــان معصــومb از جمله 
ــی آن، گاه از  ــه پیدای ــد ک ــپری کرده ان ــی را س ــود، بحران های ــی خ ــول زندگ ــا g در ط ــام رض ام
ناحیــۀ مخالفــان و گاه از ســوی برخــی شــیعیان بــوده اســت. مدیریــت بحــران در ســیرۀ امــام رضــا 
g در زمینــۀ والیت عهــدی تبلــور ویــژه ای دارد. ایشــان و شــیعیان از لحــاظ اقتصــادی در وضــع 
نامطلوبــی بــه ســر  می بردنــد. ایــن وضعیــت بحرانــی ســبب شــد مدیریــت ویــژه ای از ایــن امــام 

همــامg بــروز یابــد.

ســتیز حــق و باطــل از ابتــدا تــا انتهــای موجودیــت انســان وجــود خواهــد داشــت و پیــروز ایــن 
ســتیز مطابــق وعــدۀ الهــی حــق و حقیقــت اســت. انســان بــرای اینکــه در طرف حــق قــرار بگیرد، 
بــه تفکــر قدرتمنــد و فعــال نیــاز دارد تــا اســیر و بازی خــورده فتنه هــا و بحران هــا نشــود. اســالم بــا 
تکیــه بــر عقالنیــت، پیــروی و الگوگیــری از رســول خــدا و اولیــای الهی را کــه جانشــینان او بر زمین 
هســتند، بــرای مقابلــه بــا گمراهــی بــه انســان ســفارش می کنــد. اوصیــای الهــی در سراســر عمــر 
خــود کوشــیدند تــا در قــول و عمــل به عنــوان نمونــۀ عینــی و شــاهد کامــل الهــی ظاهــر شــوند. 
زندگــی آن هــا سرشــار از آموزه هــا و درس هایــی اســت کــه می توانــد راهنمــای عمــل هــر یــک از 
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افــراد و جوامــع بشــری باشــد. هــر کســی کــه بخواهــد در مســیر کمالــی قرارگیــرد و زندگــی فــردی 
و اجتماعــی خــود را چنــان بســازد کــه احســاس خوشــبختی کنــد و هرگونــه اندوهــی از گذشــته و 
ترســی از آینــده خویــش را بزدایــد، بایــد بــا مراجعــه بــه ســیرۀ آن بزرگــواران، زندگــی خــود را در ایــن 

حالــت قــرار دهــد.

ایــن مقالــه تحقیقــی اســت در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه اقدامــات امــام رضــا g در مدیریــت 
بحــران ایــن سلســله عوامــل و تنش هــا چــه بــوده اســت؟ به ایــن منظــور، مدیریــت بحران در ســیرۀ 
امــام رضــا g در ماجــرای  والیت عهــدی را بررســی می کنیــم و می تــوان مولفه هــای دخیــل در 
بحــران مــد نظــر را در دو دســتۀ زمینــه ای و حکومتــی طبقه بنــدی کــرد. در ایــن میــان، مولفه هایی 
هســتند کــه مثبــت می نماینــد و می تواننــد بــرای امــام به عنــوان فرصــت بهــره بــرداری باشــند، 
و می تــوان بــه عواملــی چــون: اقامــه نمــاز عیــد توســط امــام رضــا g، دعــای بــاران حضــرت و 

نتیجــۀ مناظــرات علمــی و ادیانــی امــام رضــا g اشــاره کــرد.

حضــرت علــی بــن موســی g، هشــتمین امــام شــیعیان در 11 ذی القعــده ســال 148 قمــری 
ــا گشــود. حــدود 20 ســال از زندگــی حضــرت در دوران حکومــت هــارون الرشــید  ــه دنی ــده ب دی
ــتم،  ــام هش ــوار ام ــدر بزرگ ــود و پ ــرار داده ب ــا ق ــیعیان را در تنگن ــخ، ش ــواه تاری ــه گ ــه ب ــت ک گذش
حضــرت موســی بــن جعفــر g را مدت هــا در زنــدان تحــت کنتــرل داشــت و ســال 183 قمــری 
ــن  ــرش امی ــری پس ــال 193قم ــی در س ــارون عباس ــرگ ه ــا م ــد. ب ــهادت برس ــه ش ــدان ب در زن
ــن دوران و در  ــا g در ای ــرت رض ــت حض ــارک امام ــر مب ــال از عم ــد و 5 س ــیان ش ــه عباس خلیف
مدینــه گذشت)طبرســی، 1373، ج2 :41-42(. مامــون بــا قتــل بــرادرش امیــن، جامــۀ خالفــت 
پوشــید و دو یــا ســه ســال بعــد بــا مشــاهدۀ پیچیدگــی شــرایط پیــش روی خــود دســت بــه اقدامــی 
ــا 201 قمــری درحالی کــه 17 ســال از امامــت  هوشــمندانه و جســورانه زد. مامــون ســال 200 ی
امــام رضــاg در مدینــه گذشــته بــود، وی را از مدینــه بــه مــرو بــرد و ایشــان را به عنــوان ولیعهــد 
خــود معرفــی کرد)کلینــی، 1391، ج 8: 151(. حضــرت علــی بــن موســی الّرضا g ســال 203 

هجــری قمــری بــا زهــر کیــن مامــون بــه شــهادت رســید.
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1-1.  بحران چیست؟

ــۀ  ــه ترجم ــد ک ــی »krisis« می آی ــران« از واژۀ یونان ــۀ »بح ــه کلم ــت ک ــد اس ــکواس معتق پاراس
انگلیســی آن انتخــاب یــا تصمیم گیــری اســت. اگــر در ایــن واژه ایــن نکتــه در نظــر گرفتــه شــده 
باشــد کــه بــرای یــک وضعیــت خــاص، بهتریــن راه حــل به عنــوان تصمیــم و انتخــاب وجود نــدارد، 
ــت،  ــن جه ــد)Paraskevas ,2006:65(. از ای ــش می آی ــدام پی ــی و اق ــان بررس ــه ای می مصالح
برنامه هــای اســتراتژیک بســیار مفیــد هســتند؛ مدیریــت فراینــد بایــد برنامه ریزی شــده و 
ســاختاریافته باشــد )Cutlip Et al, 2006:327(. یــک بحــران، وضعیتــی غیرطبیعــی اســت 
ــرای کســب وکار نشــان می دهــد  ــاک را ب ــا مســئله ای فوق العــاده خطرن ــع ی ــداد، مان کــه روی
ــۀ  ــی کلم ــوم اصل ــد. مفه ــری کن ــرفت آن جلوگی ــد از پیش ــق می توان ــت دقی ــا مدیری و تنه
ــه  ــاه گرفت ــان کوت ــم در زم ــات مه ــت تصمیم ــه در آن الزم اس ــت ک ــی اس ــران«، وضعیت »بح

.)Turner & Pedgeon, 1997:90(شــود

بحــران را یــك لحظــۀ اثرگــذار و مهــم یــا مقطــع حیاتــی و نقطــۀ عطفــی بــرای بهتــر یــا بدتــر 
شــدن اوضــاع نیــز تعریــف کرده انــد. پــس در مواجهــه بــا آن نمی تــوان از اینکــه وضعیــت مذکــور 
نوعــی محدودیــت )تهدیــد( محســوب می شــود یــا یــك موقعیت)فرصــت( مطمئــن بود)ســوری، 
1394: 98(. ســوری بــه نقــل از مــك کارتــی، مطــرح می کنــد اصــل مدیریــت بحــران، راه حلــی 
ــای  ــع و ارزش ه ــه مناف ــه ای ک ــت، به گون ــادی اس ــرایط غیرع ــردن ش ــرف ک ــرای برط ــول ب معق
ــران  ــت بح ــرای مدیری ــاخص را ب ــج ش ــز پن ــداری نی ــود)همان: 99(. علم ــن ش ــی، تأمی اساس
معرفــی می کنــد: یکپارچه ســازی)والیت مداری(؛ شــاخص هماهنگــی و هدایتگــری؛ شــاخص 
هدف محــوری؛ شــاخص شــفافیت؛ شــاخص آینــده نگــری؛ شــاخص واقعیت گرایی)علمــداری، 

.)13-12:  1387

بحران هــا در انــواع مختلفــی دســته بندی می شــوند از قبیــل اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی، 
اقتصــادی، نظامــی، قومــی و... بــروز و ظهــور می کنند)قائــدی، 1382: 320(. بحران هــای 
اجتماعــی می تواننــد جنبه هــای سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی داشــته باشــند. بحران هــای 
سیاســی مربــوط بــه اصــول و کلیــات حاکمیتــی اســت و خطــرات آن حاکمیــت را نشــانه مــی رود 
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و »بحران هــای اجتماعــی خطرهایــی هســتند کــه تعــادل امنیــت و ســالمت اجتماعــی را به طــور 
جــدی تهدیــد می کننــد، امــا هــم ماهیــت و هــم منشــأ اجتماعــی دارنــد و به صــورت تعارض هــای 
ــار  ــای بی مه ــورش ها و اعتصاب ه ــی، ش ــدۀ سیاس ــم زنن ــر ه ــارهای ب ــی، فش ــی، ناآرام اجتماع

ــوری، 1394: 99(. ــر می شوند«)س ــد آن ظاه ــی و همانن ــت های سیاس ــرای درخواس ب

1-2. تبیین مفاهیم : مسئله، ریسک، بحران و فاجعه

هنــگام تعریــف بحــران الزم اســت متوجــه تفــاوت آن بــا مفاهیــم مشــابهی مثــل مســئله، ریســک 
و فاجعــه نیــز باشــیم. چیــس، تعریــف کلیــدی خــود از مســئله را بــه ایــن شــکل ارائــه می کنــد کــه 
ــت)Chase, 1984:38(. در  ــری اس ــاده تصمیم گی ــه آم ــت ک ــایند اس ــی ناخوش ــئله موضوع مس
ســالیان بعــد از آن، مســئله بــه روش هــای مختلــف تعریــف و دســته بندی شــده اســت. بــا وجــود 
ایــن، پذیــرش منطقــی و گســترده ای از یــک مســئله به عنــوان یــک وضعیــت یــا رویــداد داخلــی یــا 
خارجــی در ســازمان وجــود دارد کــه اگــر در آن ادامــه یابــد، تأثیــر قابــل توجهــی بــر کارکــرد و عملکرد 
ســازمان یــا آینــده منافــع آن خواهــد داشــت)Regester & Larkin, 2002:42(. در واقــع، بحران هــا 
ــه  ــد ک ــازمان( بوده ان ــارج از س ــا خ ــل ی ــکالتی )در داخ ــوند و مش ــروع می ش ــائل ش ــدا از مس در ابت
به طــور خــاص توســط مدیــران کم اهمیــت قلمــداد شــده اســت. بــر اســاس نظــر پیرســون و کلیــر، 
یــک بحــران ســازمانی رویــدادی کم احتمــال و پرتأثیــر اســت کــه زندگــی ســازمان را تهدیــد می کند و 
بــا ابهــام در علــت، معلــول و راه حل هــا و همچنیــن بــا شــکل گیری اعتقــاد بــر این کــه تصمیم گیری 

.)Pearson & Clair, 1998:60(بایــد ســریع تر انجــام شــود، شــناخته می شــود

از جهتــی، مفهــوم ریســک نیــز بــر نبــود اطمینــان پذیرفته شــده ای اشــاره دارد کــه نیــاز داریــم 
تحــت آن شــرایط بــه بهتریــن عملکــرد برســیم و مدیریــت ریســک شــامل ارزیابــی تهدیــدات بالقوه 
و یافتــن بهتریــن راه بــرای جلوگیــری از ایــن تهدیــدات اســت. ایــن در حالــی اســت کــه مدیریــت 
بحــران شــامل برخــورد بــا تهدیــدات قبل، حیــن و پــس از آن اســت. در واقــع، مدیریت بحــران یک 
رشــته گســترده تر در زمینــۀ مدیریــت اســت کــه متشــکل از مهارت هــا و تکنیک هــای مــورد نیــاز 
بــرای شناســایی، ارزیابــی، درک و مقابلــه بــا یــک وضعیــت جــدی اســت، به ویــژه از لحظــۀ رخــداد 
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اتفــاق تــا مرحلــه شــروع فراینــد بازیابــی)James, 2007 :78(. فراتــر از بحــران، از منظــر آســیب و 
فرصــت اقــدام، مفهــوم فاجعــه مطــرح می شــود. یــک فاجعــه، یــک بحــران در معنــای ســنتی آن 
نیســت؛ در یــک فاجعــه، فرایندهــای مدیریتــی کــه بایــد حفــظ شــود و مشــکالت مدیریتــی کــه 
بایــد در شــرایط فنــی فــوق اضطــراری دارای تهدیــدات جانــی برطــرف شــود، مــورد بحــث قــرار 

.)Turner & Pedgeon, 1997 :105(می گیــرد

1-3. شاخص های بحران

جئورجــی بــا بررســی ادبیــات موضــوع، بحــران را دارای مشــخصه های خاصــی می دانــد: 
پیامــد زیــاد، احتمــال کــم، همــراه بــا خطــر و نبــود اطمینــان، تحــت فشــار زمــان، اختاللگــری 
در شــرایط عــادی و به طــور بالقــوه از بیــن  برنــده شــهرت )Georgy, 2005 :313(. مــک مــوالن  
معیارهــای بحــران را بررســی و تــالش کــرده اســت تــا شــکاف دانشــی آن را برطــرف کنــد. او معانی 
مختلفــی را کــه توســط نویســندگان در حــوزۀ مدیریــت بحــران پیشــنهاد شــده اســت، بررســی کرد 
و نتیجــه گرفــت کــه تعریــف جهانــی پذیرفتــه شــده ای بــرای در برگرفتــن بحــران به صــورت جامــع 
وجــود نــدارد)McMullan, 1997 :96(. دارلینــگ اشــاره می کنــد آنچــه کــه بحــران را در تجــارت 
بین الملــل تعریــف می کنــد، بــه تعــدادی متغیــر بســتگی دارد: ماهیــت رویــداد، اهمیــت موضــوع 
)Darling, 1994 :27(بــرای دولت هــای خارجــی و محلــی، تاثیــر بــر ســایر بنگاه هــا، صنایــع و غیــره

ــف.  ــک بحــران شــناخته می شــود: ال ــرای ی ــی ب ــه عنصــر اصل ــش س از نظــر ســیگر و همکاران
تهدیــدی بــرای ســازمان باشــد، ب. غافلگیــر کننــده باشــد و ج. نیازمنــد تصمیم گیــری کوتاه مدت 
ــت  ــر ون ــاس از نظ ــا اقتب ــوان ب ــز می ت ــی را نی ــر چهارم ــد)Seeger Et al, 1998:85(. عنص باش
اضافــه کــرد. وی اســتدالل می کنــد کــه بحــران رونــد تحولــی اســت کــه طــی آن سیســتم قدیــم 
ــت.  ــر اس ــه تغیی ــدی ب ــران نیازمن ــارم بح ــر چه ــن، عنص ــد؛ بنابرای ــی بمان ــد باق ــر نمی توان دیگ
اگــر تغییــر الزم نیســت، واژه هــای شکســت یــا حادثــه، توصیفگرهــای بهتــری بــرای آن رویــداد 

.)Vanette, 2003 :205(هســتند
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1-3-1. مدیریت بحران

مطالعــۀ مدیریــت بحــران در دهــۀ 1980 بــا فاجعــۀ صنعتــی و زیســت محیطی در مقیــاس بــزرگ 
آغــاز شــد)Shrivastava et al, 1992 :114(. مفهــوم مدیریــت بحــران طــی ســال های گذشــته 
شــاهد تحوالتــی بــوده اســت. مراحــل اولیــۀ ایــن تحول شــامل مــدل بحران شــش مرحلــه ای لیتل 
جــان )طراحــی ســاختار، انتخــاب تیــم بحــران، آمــوزش تیــم، بررســی وضعیــت بحــران، طــرح 
احتمالــی، مدیریــت بحــران( )Littlejohn, 1982 :13(؛ مــدل چهــار مرحلــه ای فینــک و اســتیون 
)مقدماتــی، حــاد، مزمــن، قطعنامــه ای( )Fink & Steven, 1986 :21-25( و برنامه ریــزی هشــت 
ــرح،  ــتن ط ــات، نوش ــع آوری اطالع ــری، جم ــزی اضطراری)جهت گی ــج برنامه ری ــه ای کال مرحل

.)Harrison, 1999 :21(مشــاوره، انتشــار، اعتبارســنجی آمــوزش، تاییــد یــا تجدیــد نظــر

بانــدی معتقــد اســت کــه مدیریــت بحــران فراینــدی اســت کــه در آن یــک ســازمان بــا یــک رویداد 
مخــرب و غیرمنتظــره روبــه رو می شــود و ایــن رویــداد کلیــت ســازمان، ذی نفعــان یــا عمــوم مــردم را 
ــد  ــان می کنن ــدا بی ــکرافت و لین ــن آش ــد)Bundy Et al, 2016 :1661(. همچنی ــد می کن تهدی
ــان  ــل جری ــه دلی ــن ب ــت. ای ــم اس ــیار مه ــازمان ها بس ــرای س ــات ب ــر اطالع ــت موث ــه مدیری ک
اطالعــات ضــروری اســت کــه بایــد بــه ذی نفعــان مربوطــه در شــرایط بحــران داده شــود)325: 
Ashcroft & Linda, 1997(. پنــروز دیــدگاه جامعــی از مدیریــت بحــران به عنــوان یــک فراینــد 

ــت  ــد و فعالی ــک فراین ــوان ی ــران به عن ــد از بح ــل و بع ــات قب ــته، اقدام ــرد: در گذش ــنهاد ک پیش
واحــد در نظــر گرفتــه نشــده اســت، درحالی کــه ایــن فعالیت هــا بــا هــم یــک خوشــه را تشــکیل 
می دهنــد و بایــد در مجمــوع بــه جــای مجموعــه ای از فعالیت هــای جداگانــه مــورد توجــه قــرار 
گیرنــد)Penrose, 2000 :155(. ســوری، مدیریــت بحــران را مجموعــه اقداماتــی بیــان می کنــد 
کــه قبــل، حیــن و بعــد از وقــوع بحــران بــرای جلوگیــری از ایجــاد بحــران، جســت وجوی دقیــق 
و اندیشــمندانه بحــران و کنتــرل و خاتمــه آن در راســتای تأمیــن منافــع ملــی و همچنیــن کاهــش 
هرچــه بیشــتر آثــار و عــوارض آن انجــام می گیــرد. شــکل )1( مدلــی جامــع از مدیریــت اثربخــش 
بحــران را نشــان می دهــد کــه مجموعــه اقدامــات از قبــل تا بعــد از بحــران را در بر می گیرد)ســوری، 

.)98 :1394
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)Jaques, 2007( مدل جامع رابطه ای مدیریت بحران )شکل )1 

1-3-1-1. پیشینۀ تحقیق

ــول  ــم و در ط ــی عل ــائل الگوی ــوان مس ــا عن ــنb، ب ــا و معصومی ــی اولی ــیرۀ مدیریت ــۀ س مطالع
ــت)کارگروه  ــوده اس ــرار ب ــالمی ق ــت اس ــه مدیری ــورد توج ــم م ــرآن کری ــی ق ــای مدیریت آموزه ه
بنیادیــن مدیریــت اســالمی، 1395: 93-97(. برخــی محققــان و پژوهشــگران اســالمی بــا توجــه 
بــه اهمیــت موضــوع بحــران و چگونگــی مواجهــه و کنتــرل آن مخصوصــا در دوران امامــت امامــان 
b در زمینه هــای مختلــف مدیریتــی دســت بــه مطالعــۀ رفتارهــای مدیریتی عــام و خــاص مدیران 
ــا توجــه بــه موضــوع پژوهــش بــه برخــی از آن هــا اشــاره می شــود.  الهــی زده انــد کــه در اینجــا ب
یکــی از دوران مهــم و بحرانــی در حاکمیــت اســالمی، دورۀ حکومــت امیرالمومنین علــی g بوده 
کــه دشــتی )1380( در بــاب مدیریــت بحــران حضــرت علــی g پژوهشــی انجــام داده و طــی آن 
ابتــدا انــواع بحران هــای دوران حکومــت ایشــان را معرفــی، ســپس بحران ســازها را فهرســت کــرده 
و بــه بررســی اقدامــات مدیریتــی آن حضــرت پرداختــه اســت . نقی پورفــر و ابــروش)1393( نیــز 
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بــه طــور خــاص بــه بحــران جنــگ جمــل و مدیریــت حضــرت در ایــن مــورد خــاص پرداخته انــد و 
ضمــن بیــان مولفه هــای پژوهــش، اقدامــات مدیریتــی حضــرت را در مدیریــت بحران جمل در ســه 
دســته پیــش از بحــران، حیــن بحــران و پــس از بحــران مطالعــه قــرار کرده انــد. ســتوده نیــا و جانــی 
پــور)1391( نیــز الگــوی مدیریــت بحــران هــای سیاســی اجتماعــی را از منظــر امیرالمؤمنین علی 
ــای  ــن بحران ه ــرت، ضم ــای حض ــا و خطابه ه ــا و نامه ه ــوای پیام ه ــل محت ــا روش تحلی g ب
دوران ایشــان، بررســی کرده انــد.  دوران مهــم دیگــری کــه به طــور ویــژه بــه آن توجــه شــده مربــوط 
بــه بحــران بزرگــی اســت کــه بزرگ تریــن تاثیــرات را در عالــم اســالم و حتــی غیراســالم گذاشــته و 
می گــذارد و آن واقعــۀ عاشوراســت. واقعــۀ عاشــورا از جوانــب مختلــف مدیریتــی مطالعــه و عالوه بــر 
مدیریــت حضــرت سیدالشــهدا، از حیــث مدیریت بحــران، مدیریت حضرت ســجاد g و حضرت 
زینــب کبــری h نیــز پژوهــش شــده اســت. نقــی پــور فــر و همــکاران )1396( در مقالــه ای، عالوه 
 ،gبــر روش شناســی مــورد اســتفاده در بررســی مدیریــت بحــران جمــل در ســیرۀ امیرالمومنیــن
جنبه هــای شــخصیتی حضــرت زینــبh را نیــز به عنــوان ویژگی هــای شــخصیتی مدیــر بحــران 

ــد. ــی کرده ان بررس

مســئله والیت عهــدی امــام رضــا g اگرچــه از منظــر مدیریــت بحــران مطالعــه نشــده، امــا از 
مســائل قابــل توجــه بــرای علمــا و پژوهشــگران اســالمی و همچنیــن تاریخ نــگاران بــوده اســت. 
چنان کــه شــهید مطهــری در کتــاب ســیری در ســیره ائمــه اطهــار b در بخشــی، ایــن موضــوع 
را عامــل ایجــاد شــبهات گوناگــون معرفــی می کنــد و بــه شــبهات آن بــا دیالکتیک هــای منطقــی و 
بی طرفانــه پاســخ می دهد)مطهــری، 1384: 176-204(. همچنیــن روحانــی، در مقالــه ای ایــن 
مســئله و فرضیــات را مطــرح و پاســخ ها را بررســی کــرده اســت. حســینی جاللــی و فهیمــی نــژاد 
)1392( به صــورت طبقه بنــدی شــده، بــه شــاخصه های اصلــی عصــر امــام رضــا g و اهــداف 
ــد.  ــان می کنن ــه بی ــن زمین ــام را در ای ــای ام ــاره و موضع گیری ه ــون اش ــا g و مام ــرت رض حض
ــه ســیرۀ ارتباطــی امــام رضــا g توجــه کــرده و در ظــرف  یوســفی و خــان محمــدی )1393( ب
ــه مطالعــۀ آن  تئوری هــای مدیریــت ارتباطــات و رســانه، از زمــان شــروع ســفر از مدینــه النبــی ب
ــه  ــه تحقیقاتــی کــه در پیشــینه ب ــا توجــه ب ــوآوری ایــن تحقیــق ب ــارۀ ن پرداخته انــد؛ بنابرایــن درب
آن اشــاره شــد، می تــوان گفــت در موضــوع ایــن پژوهــش تاکنــون تحقیقــی انجــام نشــده اســت.  
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ایــن تحقیــق در بــاب نحــوه و اقدامــات امــام رضــا g در مدیریــت بــه روز و شــکل گیری عوامــل و 
تنش هــا در هــر عصــری و ارائــۀ راهکارهــا می توانــد الگویــی بــرای مدیریــت چنیــن بحــران هایــی 

باشــد. 

g 2. بررسی ابعاد ماجرای والیت عهدی امام رضا

عواملــی کــه ماجــرای والیت عهــدی امــام رضــا g را در دامنــۀ تعریفــی بحــران قــرار می دهــد، 
ــه ای  ــل زمین ــی؛ عوام ــل حکومت ــه ای و عوام ــل زمین ــت: عوام ــی اس ــل بررس ــف قاب در دو طی
دربرگیرنــدۀ مســائل فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی معاصــر اســت کــه هــم می توانــد زمینه هــای 
بحــران را فراهــم آورد و هــم آتــش بحــران را شــعله ورتر ســازد. از جهتــی دیگــر در مدیریــت بحــران 
نقــش کمک کننــده داشــته باشــد. همچنیــن عوامــل حکومتــی دربرگیرنــدۀ اقدامــات دســتگاه 

خالفــت صرفــا در زمینــۀ پدیــدۀ مــورد مطالعــه، یعنــی ماجــرای والیت عهــدی اســت.

g 2-1. عوامل زمینه ای مرتبط با والیت عهدی امام رضا

مامــون زمانــی بــه حکومــت رســید کــه موقعیتــی متزلــزل داشــت. وی از بغــداد، مرکــز حکومــت 
عباســی بــه دلیــل قتــل بــرادرش امیــن، خلیفــۀ منصــوب عباســیان، مــورد مواخــذه بــود. درگیری 
و جنــگ وی بــا بــرادرش نیــز موجــب ضعف حکومــت عباســیان شــده بود)انصــاری، 1386: 10(. 
ــه علــت رو  ــر ایــن، احتمــاال ب ــار عباســی، پــس از ســال ها رشــد و توســعه، همچنیــن عالوه ب درب
شــدن چهــره دروغیــن و ســتمگر و ناکارآمــد، دچــار ضعــف و شــکاف عمیقــی شــده بود.)حســینی 
جاللــی و فهیمــی نــژاد، 1392: 64(. علویــان نیــز از ایــن موقعیــت اســتفاده کــرده و بــر بعضــی از 
شــهرها مســلط شــده بودنــد و کشــور اســالمی تقریبــا از کوفــه تــا یمــن، دچار اغتشــاش بود. ســال 
199 هجــری محمــد بــن ابراهیــم طباطبــا  علــوی تبــار بــا کمــک ابوالّســرایا دســت بــه قیــام زد و 
جمعــی از علویــان نیــز در عــراق و حجــاز قیــام هایــی بــه پــا کــرده بودنــد. هــر لحظــه ممکــن بــود 
ایرانیــان نیــز بــه یــاری علویــان بپیوندنــد و دســت بــه قیامــی وســیع بزنند. چنانچــه عباســیان برای 
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ســرنگونی بنی امّیــه از عالقــۀ ایرانیــان و ســایر مســلمانان در بــالد اســالمی بــه خانــدان پیامبــر و 
همچنیــن از نارضایتــی متراکــم از آن هــا اســتفاده کــرده بودند)حســینی عاملــی، 1365: 20(.

امــام رضــا g پیــش از ســفر بــه مــرو در مدینــه محبوبیــت و مقبولیــت فراوانــی در میــان مــردم 
ــد:  ــن دوره می گوی ــف ای ــدی در توصی ــاره والیت عه ــون درب ــا مأم ــی ب ــام در گفت وگوی ــت. ام داش
والیت عهــدی حقیقتــا هیــچ امتیــازی را بــر مــن نیفــزود. فرمــان مــن آن گاه کــه در مدینــه بــودم، در 
شــرق و غــرب نفــوذ می کــرد و وقتــی ســوار بــر مرکــب، از کوچه هــای مدینــه می گذشــتم کســی 
ــر از مــن نبود)پیشــوایی، 1365: 498(. پــس از ولیعهــد شــدن نیــز دیگــر تنهــا پیشــوای  عزیزت
شــیعیان نبــود، بلکــه اهــل ســنت، زیدیــه و دیگــر فرقه هــای متخاصــم شــیعه، همــه بــر امامــت 
و رهبــری وی اتفــاق کردند)حســینی عاملــی، 1365: 211(، امــا مطابــق آنچــه روحانــی بــه نقــل 
ــاًل  ــه قب ــراق ک ــی ع ــرف، یعن ــه آن ط ــت از ری ب ــن وضعی ــد ای ــرح می کن ــری مط ــهید مطه از ش
ــا مــردم  ــوده اســت. تمایــالت آن هــا ب ــود، حجــاز، یمــن، مصــر و ســوریه متفــاوت ب دارالخالفــه ب
ایــران متفــاوت و در واقــع در ضدیــت بــود. حضــرت رضــا g در خراســان حتــی اگــر خلیفــه هــم 
ــدی  ــر والیت عه ــنیدن خب ــس از ش ــداد پ ــه بغ ــتاد، چنان ک ــش می ایس ــداد در مقابل ــود، بغ می ب
ایشــان بــا حکــم مامــون فــوری نماینــده مامــون را عــزل کرد)روحانــی، 1385: 78( ضمــن اینکــه 
پــس از وفــات امــام موســی کاظــم g  بیــن شــیعیان امامیــه شــکاف به وجــود آمــد و گروهــی از 
بــزرگان طایفــه واقفیــه والیــت و امامــت امــام رضــا g را نپذیرفتند)حســینی جاللــی و فهیمــی 

ــژاد، 1392: 65(. ن

ــۀ  ــازندۀ فتن ــی g و س ــن موس ــی ب ــرت عل ــر حض ــۀ هم عص ــه خلیف ــز ک ــون نی ــخص مام ش
ــوده  ــنفکر ب ــیار روش ــری)1384: 177-178( بس ــهید مطه ــر ش ــق نظ ــود، مطاب ــدی ب والیت عه
و خدمــات شــایانی بــه اســالم کــرده اســت و یکــی از دانشــمندترین خلفــای عباســی به حســاب 
ــه شــکوفایی علمــی، درخشــش فرهنگــی، رفــع تشــنج  ــد. اینکــه عصــر امــام رضــا g ب می آی
ــز از  ــف آوازه دارد نی ــان مختل ــمندان ادی ــان و  اندیش ــرای فرقه گرای ــی ب ــی و آزادی عقیدت سیاس
معلول هــای همیــن امــر اســت. هــارون الرشــید نیــز البتــه تــا حــدی این چنیــن بــوده اســت، امــا 
در برابــر هرگونــه احســاس تزلزلــی در قــدرت دســت بــه هــر جنایتــی می زدنــد. شــهید مطهــری 
لقــب »شــیعه امام ُکــش« را بــه آن هــا مــی دهــد. چنان کــه مــردم کوفــه، اهــل بیــت b را دوســت 
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داشــتند ولــی هــم علــی g را و هــم فرزنــدش حســین g را بــه آن شــکل غریبانــه بــه شــهادت 
ــن  ــیعی دارد و ای ــالت ش ــه تمای ــت ک ــتگاهی روبه روس ــا دس ــا g ب ــام رض ــع ام ــاندند. در واق رس
تمایالتــش را بــرای محکــم کــردن قدرتــش در ایــران فریــاد هــم می زنــد، امــا حکومــت را از هــارون 

الرشــید بــه ارث بــرده اســت.

g2-2. عوامل حکومتی مرتبط با والیت عهدی امام رضا

بــرای بررســی عوامــل حکومتــی بحران آفریــن، اقداماتــی از دســتگاه خالفت را مطالعــه می کنیم 
کــه آگاهانــه و به منظــور ســاخت و کســب منفعــت از بحــران صــورت گرفته اســت. مشــخص اســت 
بــرای کســی کــه در زندگــی سیاســی خود، بــرادر خــود را به قتــل می رســاند و در زندگــی خصوصی 
خــود از فســق و فجــور ابــا نــدارد، واگــذاری خالفــت یــا والیت عهــدی بــه امــام رضــا g فقــط یــک 
حرکــت فتنه انگیــز و حساب شــدۀ سیاســی بــوده است)حســینی عاملــی، 1365: 214-213(. 
همــان ابتــدا ایــن مســئله مشــخص اســت کــه مأمــون در ایــن زمــان جوانــی کمتــر از 30 ســال و 

حضــرت رضــا g سن ّشــان حــدود 50 ســال اســت)مطهری، 1384: 183(.

ــه مــرو  ــرای ســفر ایشــان ب مأمــون پــس از دعــوت اجبــاری از امــام g، مســیر مشــخصی را ب
ــه  ــتور داد ک ــد دس ــد. او به عم ــور کن ــری عب ــین کمت ــق شیعه نش ــرت از مناط ــا حض ــد ت برگزی
حضــرت را از مســیر کوفــه نیاورنــد، بلکه از مســیر شــهرهای بصــره و خوزســتان و فارس به نیشــابور 
بیاورنــد؛ زیــرا از اجتمــاع شــیعیان بــر گــرد امــام هــراس داشــت. مامون احضــار امــام را )بنا بــه اکثر 
نقل هــا( بــدون مشــورت امــام و جلــب نظــر قبلــی ایشــان و بــدون ایــن کــه اصــاًل موضــوع روشــن 
ــات  ــود از اقدام ــم خ ــد و به زع ــرار بده ــده ق ــل انجام ش ــرو در عم ــا وی را در م ــام داد ت ــد انج باش

ــان: 187-185(. ــری کند)هم ــام جلوگی ــه ام پیش گیران

پــس از آنکــه مامــون، موضــوع را بــا امــام در میــان گذاشــت، حضــرت به شــدت ابــا کــرد. مامــون 
ابتــدا خــود خالفــت را بــه حضــرت رضــا g پیشــنهاد داد کــه امــام نپذیرفــت. ســپس این چنیــن 
ابــراز کــرد کــه بــه دلیــل نپذیرفتــن پیشــنهاد اول ناچــار بایــد والیت عهــدی ام را قبــول نمایــی. در 
مرحلــۀ بعــد مامــون، فضــل بــن ســهل و حســن بــن ســهل را نــزد حضــرت رضــا g فرســتاد و 
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حضــرت مجــدد امتنــاع کــرد. فرســتادگان بــه امــام گفتنــد اختیــاری نیســت، اگــر امتنــاع کنــی، 
مأموریــت داریــم گردنــت را بزنیــم، ولــی بــاز هــم حضــرت قبــول نکــرد و آن هــا را بازگردانــد. دیگــر 
بــار مأمــون خــود بــا حضــرت بــا اســتداللی خــاص مذاکــره کــرد و گفــت: عمــر بــن خطــاب بــرای 
ــب تشــکیل و  ــن ابیطال ــان علــی ب ــا عضویــت جّدت خالفــت بعــد از خــود شــورایی شــش نفــره ب
 g دســتور داد هــر یــک از آنــان بــه مخالفــت برخاســت گــردن او را بزننــد. ســپس بــه امــام رضــا
گفــت اینــک چــاره ای جــز قبــول آنچــه اراده کــرده ام نــداری، چــون راه دیگــری نمی یابــم. مامــون 
ــار،  ــراه و اجب ــا اک ــار ب ــام به ناچ ــرد و ام ــد ک ــرگ تهدی ــه م ــام را ب ــا ام ــع تلویح ــان در واق ــن بی ــا ای ب

ــاری، 1386: 9(. ــرایطی پذیرفت)انص ــان ش ــا بی ــدی را ب والیت عه

مطهــری بنــا بــه نقــل تاریخــی بیــان می کنــد که لقــب رضــا را نیــز مامــون روز انتصــاب ایشــان )روز 
دوشــنبه هفتــم رمضــان ســال ۲01 ق.( بــه والیت عهــدی خــود بــرای حضــرت علــی بــن موســی 
ــا عنــوان »الّرضــا مــن  g گذاشــته اســت. وی می خواســت خاطــرۀ 90 ســالۀ ایرانی هــا را کــه ب
ــه آن هــا نشــان بدهــد کــه  ــده کنــد و ب ــد، زن ــا »الّرضــی مــن آل محّمــد« قیــام کردن ــد« ی آل محّم
احیاکننــدۀ خواســت های آن هاســت)مطهری 1384: 182(. عــالوه بــر ایــن اقــدام زیرکانــۀ مامون 
در آن روز پــس از بیعــت بــا امــام رضــا g به عنــوان ولیعهــد پــس از خــود از مــردم خواســت بــه جای 
لبــاس ســیاه، ســبزپوش بشــوند و فرمــان آن را بــه اطــراف و نواحــی نیــز نوشــت و بــرای امــام رضــا 
g بیعــت گرفــت و بــه نــام رضــا g خطبــه خواندنــد و دینــار و درهــم نیــز بــه نامــش ســکه زدنــد و 

همــه لبــاس ســبز پوشــیدند)یعقوبی: 448( تــا هــر چــه بیشــتر علویــان را همــراه خــود کنــد.

ــا حــد امــکان جلوگیــری  ــا عمــوم مــردم و حتــی دوســتان امــام g ت مامــون از ارتبــاط امــام ب
می کــرد و بــرای خانــۀ امــام نیــز نگهبــان و مراقبــی گمــارد. مامــون هشــام بــن ابراهیــم راشــدی، از 
نزدیــکان امــام را نیــز را به عنــوان دربــان امــام قــرار داد تــا مالقــات امــام را زیــر نظــر بگیــرد و محــدود 
کنــد و دوســتان امــام کمتــر بــه او دسترســی پیــدا می کردند)ابــن بابویــه، 1387، ج2: 153(، ولی 
از طرفــی جلســات مناظــرۀ علمــی را بــا عالمــان فــرق و ادیــان مختلــف بــا هــدف دو ســر بــرد برگزار 
می کــرد؛ یــا امــام می توانســت بــه   ایــن مخالفــان پاســخ دهــد کــه در   ایــن صــورت بــرای مامــون 
انتخــاب چنیــن ولیعهــدی افتخــار بــه حســاب مــی آمــد یــا   اینکــه امــام شکســت می خــورد و خــود 
را کنــار می کشــید و خــّط بطالنــی می شــد بــر دعــوی شــیعه بــه امامــت   ایشــان. از جهتــی بــه ایــن 
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صــورت، علمــای دربــار و وّعــاظ هــم مشــغول امــور حاشــیه ای بحــث می شــدند و از فکــر کــردن بــه 
تصرفــات حاکــم و دســتگاه خالفــت دور می شدند)حســینی جاللی، فهیمــی نــژاد، 1392: 63(. 
درنهایــت نیــز مامــون وقتــی برخــی از اهــداف خــود را تامیــن شــده یافــت و از طرفــی کــم و بیــش 
اعتمــاد نســبی بیــن مــردم نســبت بــه خــود ایجــاد کــرده بــود و پایــه هــای حکومــت خــود را محکم 
کــرده بــود، و از طرفــی چهــره امــام تخریــب نشــده بــود و هــر لحظــه مــردم بیشــتر بــه او عالقه منــد 
مــی شــدند و خطــر حضــورش تهدیــدی بــرای حکومــت مامــون مــی شــد تصمیم بــه شــهادت امام 
گرفــت و از طریــق مســموم ســاختن ایشــان بــا خورانــدن انگــور زهرآلــود بــه ایشــان ، امــام را بــه 

شــهادت رســاند )ابــن بابویــه، 1387، ج2: 359-358(.

مطابــق آنچــه در ادبیــات موضــوع مشــاهده مــی شــود اهــداف مامــون از پیشــنهاد والیت عهــدی 
ــراف از  ــن اعت ــان. 2. گرفت ــورش های علوی ــاندن ش ــرو نش ــت: 1. ف ــده اس ــر ش ــن ذک این چنی
علویــان مبنــی بــر اینکه حکومت عباســیان حکومتی مشــروع اســت. 3. کســب اعتماد و دوســتی 
اعــراب بــه خویــش. 4. شــروع شــدن حکومــت خــود از طــرف اهالــی خراســان و تمــام ایرانیــان. 
5. راضــی نگه داشــتن عباســیان و هواخواهــان آن ها)انصــاری، 1386(. 6. ایجــاد ائتــالف بیــن 
ــر عباســیان و منتقمــان احتمالــی امیــن. 7. ایجــاد تشــکیک و تفرقــه  ــان و ایرانیــان در براب علوی
در شــیعیان بــا شکســتن عــرف مخالفــت همیشــگی ائمــه بــا دســتگاه های حکومتــی، طغیــان و 
ــط  ــروع توس ــۀ نامش ــدی خلیف ــرش والیت عه ــر پذی ــا به خاط ــل واقفی ه ــی مث ــی گروه های سرکش
امــام شــیعیان. 8.  ایجــاد وجهــۀ شــرعی بــرای خالفــت مامون)حســینی جاللــی، فهیمــی نــژاد، 
ــود. 9.  ــر ب ــه اعتــراف خــود مامــون از همــه محبوب ت 1392(، احســاس ایمنــی از خطــری کــه ب
تحــت کنتــرل قــرار دادن امــام و کاهــش رابطــۀ وی بــا دوســتانش. 10.  جدایــی امــام از مــردم و 
شــیعیان. 11. ایجــاد پایــگاه ملــی قدرتمنــد به خاطــر محبوبیــت امــام رضــا g در میــان مــردم 
ایــران چــه ســنی و چــه فــرق مختلــف شــیعه. 12. نیــاز حکومــت بــه چیــزی کــه ســبب خشــنودی 
عمــوم مــردم بشــود. 13. نشــان دادن حســن نیــت در اجــرای خیــر دنیــوی و اخروی مــردم و محقق 
کــردن آنچــه عباســیان وعــده داده بودنــد. 14. پاک ســازی گنــاه برادرکشــی و بازســازی اعتمــاد 
مــردم بــا اعــالن هــدف حکومــت اهــل بیــت. 15. اعطــای ولیعهــدی صرفــا از روی گشاده دســتی 
و نبــود ســهم زیــاد بــرای علویــان. 16. پاییــن آوردن ســطح تصــورات مــردم از حکومــت ائمــه بــا بــه 
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تصویــر کشــیدن یــک امــام ســاکت در دربــار حکومــت. 17.  برگردانــدن نظــر مــردم از علویــان بــا 
تخریــب بزرگ تریــن شخصیت شــان بــدون جریحــه دار کــردن علویان)حســینی عاملــی، 1365: 

.)234-203

2-3. چهارچوب مفهومی پژوهش

ــد و  ــای واح ــد، مجموعه ه ــام می دهن ــران انج ــّل بح ــرل و ح ــرای کنت ــران ب ــه مدی ــی ک اقدامات
به هم پیوســته اســت کــه می توانــد در ســه دســته اقدامــات پیــش از بحــران، حیــن بحــران و پــس 
از بحــران بررســی شــود. شــرایط ناپایــدار و تــوام بــا بی اطمینانــی ایجــاب می کنــد مدیــر از ایــن 
نکتــه آگاه باشــد کــه هــر یــك از ایــن اقدامــات برای کنتــرل و مدیریــت بحران اهمیــت ویــژه ای دارد 
و عــالوه بــر پاســخگویی بــه تهدیــدات از فرصت هــای موجــود نیــز به موقــع بهــره ببــرد. چنانچــه 
در مدیریــت بحــران، اقدامــات پیــش از بحــران و حیــن بحــران، بــه طــور مطلــوب اجــرا شــود، ولــی 
اقدامــات پــس از بحــران مــورد توجــه مدیــران قــرار نگیــرد، ممکــن اســت بحــران جدیــدی شــکل 
بگیــرد و از ایــن طریــق، ســازمان را بــا بحران هــای جدیــدی مواجــه کنــد. همچنیــن اگــر اقدامــات 
پیــش از بحــران به طــور جــدی مــورد توجــه و مالحظــه قــرار نگیــرد و تنهــا بــه اقدامات حیــن بحران 
و پــس از بحــران اکتفــا شــود، ممکــن اســت مدیریــت بحــران متحّمــل هزینه هــای زیــاد و ناکامــی 
در حــل بحــران شــود)نقی پــور فــر و ابــروش، 1393: 95(؛ بنابرایــن، در ایــن پژوهــش، اقدامــات و 

اتفاقــات تحــت چتــر چنیــن رویکــردی بررســی و مطالعــه خواهــد شــد.

2-4. روش شناسی پژوهش

اطالعــات  گــردآوری  چگونگــی  لحــاظ  از  و  کاربــردی  هــدف،  لحــاظ  از  پژوهــش  روش 
کتابخانــه ای و از نــوع توصیفــی تحلیلــی اســت. ابــزار گــردآوری اطالعــات نیــز از طریــق بررســی 
و مطالعــه متــون و اســناد اســت. ایــن پژوهــش بــا رویکــرد کیفــی پدیدارشناســانه و اســتفاده از 
روش تحلیــل هرمنوتیــک در مطالعــه متــون، ســعی در مشــخص کــردن ابعــاد و عوامــل مدیریــت 
بحــران اقتصــادی در دوران امــام رضــا g دارد. محقــق در رویکــرد تحلیــل هرمنوتیــک، پدیــده 
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مــورد مطالعــه را بــا توجــه بــه زمینــۀ پیدایــش و وقــوع آن بررســی و تحلیــل می کند و معنابخشــی 
بــه رفتارهــا و وقایــع بــا توجــه بــه ظــرف زمانــی و موضوعــی حادثــه و نیــز زمینــۀ تاریخــی مرتبــط 
ــه  ــۀ کلــی و از زمین ــه زمین ــا توجــه ب ــن حرکــت تفســیر اجــزا ب ــا حــوادث تفســیر می شــود. ای ب
کلــی بــا توجــه بــه اجــزا را چرخــۀ هرمنوتیــک می گویند)دانایی فــرد و همــکاران 1398: 131(. 
ــد  ــگام و بع ــل، هن ــات قب ــوادث و اقدام ــوب ح ــا در چهارچ ــردآوری داده ه ــه، گ ــن مطالع در ای
ــرد  ــا رویک ــت ب ــده اس ــعی ش ــش س ــن پژوه ــن در ای ــرد. همچنی ــام می گی ــران انج ــوع بح از وق
ــل  ــه در تحلی ــری ک ــای معتب ــا و گزاره ه ــی داده ه ــا، تمام ــل مضمون ه ــانه و تحلی نشانه شناس
ــع آوری و  ــت، جم ــوده اس ــر ب ــدی مؤث ــرای والیت عه ــا g در ماج ــام رض ــت ام ــل مدیری عوام

بحــث و بررســی شــود.

2-5. یافته های پژوهش

2-5-1. عوامل مرتبط با مدیریت بحران در سیرۀ امام رضا g در ماجرای والیت عهدی 

ــر  ــایان ذک ــه، ش ــورد مطالع ــران م ــذار در بح ــای تاثیرگ ــل و مولفه ه ــمردن عوام ــش از برش پی
 g ــام رضــا ــت بحــران توســط حضــرت ام ــن پژوهــش مدیری اســت کــه موضــوع مطالعــه ای
در ماجــرای والیت عهــدی اســت. در ایــن بخــش عوامــل مرتبطــی مــد نظــر اســت کــه کلیــت 
 g ــا ــام رض ــخص ام ــرای ش ــع ب ــد. درواق ــد می کن ــی را تهدی ــی و حاکمیت ــالم اجتماع اس
به عنــوان رهبــر جامعــۀ اســالمی موضــوع شــهادت بیشــتر یــک آرزوســت تــا یــک بحــران. بــه 
بیــان دیگــر، موضــوع ایــن بحــران، به عنــوان بحرانــی کــه از زاویــۀ دیــد مدیریتــی امــام رضــا 
g بررســی شــده، زندگــی یــا شــهادت امــام نیســت، بلکــه زندگــی یــا مــرگ سیاســی اســالم 
ــران  ــل در بح ــای دخی ــوان مولفه ه ــه می ت ــور خالص ــد، به ط ــه ش ــه گفت ــر آنچ ــا ب ــت. بن اس
مــد نظــر را در دو دســتۀ زمینــه ای و حکومتــی طبقه بنــدی کــرد. در ایــن میــان، مولفه هایــی 
هســتند کــه مثبــت می نماینــد و می تواننــد بــرای امــام به عنــوان فرصــت قابــل بهــره بــرداری 
باشــد. هرچنــد از دالیــل، عوامــل یــا اقدامــات مامــون در شــکل گیری فتنــه پیشــنهاد 

والیت عهــدی اســت. 
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جدول )1( مولفه های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با مدیریت بحران در سیرۀ امام رضا g در ماجرای 
والیت عهدی

تهدید فرصت حکومتی زمینه ای مولفه های دخیل در بحران ردیف

 *  *  موقعیت متزلزل مامون هم در میان علویان و هم
عباسیان 1

* * شکل گرفتن گروه واقفیه از شیعیان که امامت امام 
رضا g را نپذیرفتند ۲

 *  *  بی اعتمادی مردم به مامون پس از قتل برادرش
امین 3

 *  * قیام علویان و اغتشاش در شهرهای اسالمی 4

 *  *  عالقۀ مردم ایران به علویان و احتمال همراهی
آن ها در قیام 4

 *  *  نارضایتی مردم از عباسیان به علت تحقق نیافتن
وعده هایشان دربارۀ اهل بیت ۵

*   *  ضدشیعی بودن حکومت های بغداد، حجاز،
یمن، مصر، سوریه ۶

*   * زیرکی باالی رفتاری مامون ۷

*   * رفتار نفاق گونه مامون در ابراز تمایالت شیعی ۸

*   *  شروع خشکسالی در سرزمین های تحت
حکومت مامون 9

 * *  پیشنهاد والیت عهدی در عین حدود۲0 سال 
جوان تر بودن از امام 10

*  * انتخاب مسیر غیرشیعی از مدینه تا مرو  11

*  *  در عمل انجام شده قرار دادن امام، در مرو برای 
پیشگیری از اقدام امام و طرفداران 1۲
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*  * تهدید امام برای پذیرش والیت عهدی  13

* * * انتصاب لقب رضا برای جلب خشنودی ایرانیان  14

* * *  حکم پوشانیدن لباس سبز به مردم برای جلب 
خشنودی علویان 1۵

*  * دریافت تایید علویان بر حکومت خویش  1۶

*  *  جلب رضایت اعراب با وارد کردن مردی بزرگ از 
بنی هاشم در حکومت خراسان 1۷

*  * ایجاد تشکیک بین شیعیان  1۸

*  *  بازسازی اعتماد از دست رفته به خاطر برادرکشی 
و ساخت چهره ای خیرخواه و شیعی از خود 19

*  *  ایجاد ائتالف و بازسازی پایه های مردمی در برابر 
عباسیان ۲0

*  * ساخت چهره ای خیرخواه و شیعی از خود  ۲1

*  *  پایین  آوردن سطح تصورات مردم از حکومت ائمه 
و تخریب علویان ۲۲

* * *  
 ایجاد فضای باز فکری و برگزاری جلسات

 مناظره برای حمله دو سر برد افکار مختلف به
تفکر شیعی

۲3

2-5-2. سیرۀ امام رضاg در مدیریت بحران 

زمانــی کــه فرســتاده ای بــه مدینــه آمــد تــا امــام رضــا g را بــه خراســان ببــرد، امــام بــرای وداع از 
رســول خــدا چندیــن مرتبــه وارد حــرم می شــد، از حــرم بیــرون می آمــد و دوبــاره کنــار حــرم پیغمبــر 
می رفــت و بلنــد گریــه می  کــرد. وقتــی اطرافیــان علــت را جویــا شــدند، حضــرت پاســخ دادنــد مــن 
از جــوار جــّدم بیــرون رفتــه، در غربــت از دنیــا خواهــم رفــت. ســپس موقعــی کــه می خواســتند 
ایشــان را از مدینــه ببرنــد، افــراد خانــواده  را جمــع کــرد و دســتور داد برایــش گریــه کننــد تــا گریــه 
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آن هــا را بشــنود. بعــد از آن در میــان آن هــا 12 هــزار دینــار تقســیم کــرد و فرمــود دیگــر بــه ســوی 
شــما بــاز نخواهــم گشــت)ابن بابویــه، 1387، ج2: 218(. 

همچنیــن درحالی کــه ســفر کوتــاه نبــود، امــام کســی از خانــواده اش، حتــی فرزندش امــام جواد 
g را بــا خــود بــه مــرو نبــرد درحالی کــه مأمــون بــه امــام گفتــه بــود هــر کــس از خانــواده اش را کــه 
ــرش حکومــت  ــدا قصــد پذی ــام از ابت ــن نشــان  می دهــد ام ــد. ای ــا خــود همــراه کن می خواهــد ب
نداشــته و از شــهادتش اطــالع داشــته اســت)انصاری، 1386: 8( چنیــن برخوردهایــی و تعییــن 
فرزنــدش محمــد g به عنــوان امــام بعــد از خــود و فرمــان بــر اطاعــت از او بــرای متوجــه ســاختن 
ــرش  ــان در پذی ــار ایش ــد، از اجب ــام بودن ــا ام ــتقیم ب ــاط مس ــه در ارتب ــیعیان را ک ــژه ش ــردم به وی م

حکومــت بــود.

چنان کــه بیــان شــد امــام را از مســیر و شــهرهایی بــه مــرو بردنــد تــا کمتریــن برخــورد را بــا مــردم و 
شــیعیان داشــته باشــند، امــا از آغــاز حرکــت، ایشــان راه ارتباطــی خــود را چهره به چهــره و زبانــی 
انتخــاب کردنــد و در هــر منطقــه و هــر شــهر بــا زبان مــردم همــان دیار ســخن گفتند. مطابــق نقل، 
ایشــان بــه زبان هــای ســندی، هنــدی، مغولــی و فارســی بــا مــردم مناطــق مختلف صحبــت کردند 
)یوســفی و خانمحمــدی، 1393: 105(. ایشــان هــم در اهــواز و هــم در بصــره خــود را در معــرض 
محّبــت دل هــا قــرار داد. حتــی آن هــا کــه در معــرض دل هایــی کــه نامهربــان بودنــد. در نیشــابور با 
اکثریــت اهــل تســنن نیــز حدیــث مشــهور سلســلة الّذهــب را برای همیشــه به یــادگار گذاشــت. در 
مــرو هــم کــه مقصــد ســفر و محــل اســتقرار دســتگاه خالفــت بــود، در هــر فرصتی حصــار حکومت 
را بــرای حضــور در انبــوه جمعیــت مــردم می شــکافت)روحانی، 1385: 78(. همچنیــن کرامــات 
زیــادی را بــه مــردم نشــان مــی داد تــا نشــانی باشــد بــر حقانیتــش در میــان دل هایــی کــه تشــنۀ 
دریافــت حقیقــت بودنــد. مهم تریــن و مســتندترین حادثه در طول مســیر، در نیشــابور اتفــاق افتاد 
کــه امــام رضــاg در آنجــا حدیــث روشــنگر و محکــم معــروف بــه سلســلة الذهــب را ایــراد کــرد. 
ــا  ــوص واقفیه ه ــی به خص ــردوازده امام ــده و غی ــرف ش ــیعیان منح ــی رد ش ــه از جهت ــی ک حدیث
بوده)فضــل اللــه، 1377: 133( و از جهتــی امــام از طریــق نقــل یــک حدیــث قدســی بــا سلســله 
راویــان متنقــن در میــان اهــل تســنن توحیــد را بــه پذیــرش امامــت اهــل بیــت گــره می زنــد تــا از 

فرصــت تبلیــغ در میــان اهــل تســنن محــب اهــل بیــت اســتفاده حداکثــری کــرده باشــد.
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در بخــش اقدامــات حکومتــی، شــیوۀ اصــرار بــر والیت عهــدی همــراه بــا تهدیــد توســط مامــون 
مــرور و بیــان شــد امــام بــا شــرایطی والیت عهــدی را پذیرفــت. ایــن شــرط ها یکــی دخالــت نکــردن 
در رتــق و فتــق امــور، یکســان نگرفتــن نقش هــای مفتــی و قاضــی و دیگــری دخالــت نکــردن در 
عــزل و نصــب یــا ایجــاد هرگونــه تغییــری بــود کــه مأمــون همــه ایــن شــرایط را پذیرفت)انصــاری، 
1386: 8(. ایــن قــدر شــروط امــام می توانــد همــه امــور حکومتــی را در بربگیــرد کــه واضــح اســت 
ــرد و حتــی به صــورت آشــکار نقــش مخالفــت و  می خواســت مســئولیت کارهــای مامــون را نپذی
جدایــی از حکومــت و عــدم همــکاری را بگیرد)مطهــری، 1384: 192-195(، زیــرا امــام پیــش 
از آن عنــوان والیت عهــدی از طــرف مامــون را هــم عنوانــی غلــط دانســت؛ آنجــا کــه حضــرت در 
جــواب اصــرار مامــون فرمــود: اگــر ایــن خالفــت مــال توســت، جایز نیســت خــودت را خلــع کنی و 
لباســی را کــه خــدا بــه تــو پوشــانده بــه دیگــری بدهــی و اگــر خالفــت مــال تــو نیســت، چیــزی کــه 

مــال تــو نیســت، جایــز نیســت آن را بــه مــن بدهی)قریشــی، 1382، ج2: 452(.

ــن  ــد و روش ــای تن ــا معن ــب و ب ــه ای عجی ــام خطب ــدی، ام ــه والیت عه ــام ب ــاب ام در روز انتص
می خوانــد. در ایــن خطبــه نــه یــادی از مأمــون می کنــد و نــه کوچك تریــن تشــکری از او و دســتگاه 
حکومتــش. درحالی کــه مامــون انتظــار داشــت حضــرت در آنجــا تاییــد و تشــکری از او و خالفتش 
بکنــد، حضــرت در یــک یــا دو خــط خطبــه بــا ایــن مضمــون کــه: مــا حّقــی داریــم بــر شــما مــردم 
داریــم کــه ولــّی امــر شــما باشــیم و شــما نیــز متقابــال حّقــی داریــد به عنــوان مردمــی کــه خلیفــه 
بایــد آن هــا را اداره کنــد. شــما مــردم بایــد حــّق مــا را بــه مــا بدهیــد و اگــر شــما حــّق مــا را بــه مــا 
بدهیــد، مــا هــم در مقابــل شــما وظیفــه ای داریم کــه باید انجــام دهیــم و وظیفــه خودمــان را انجام 
می دهیــم. والســالم! یعنــی در واقــع ایــن حــّق اصــال مــال امــام اســت نــه اینکــه مامــون بخواهــد 
بــه امــام واگــذار کند)مطهــری، 1384: 192-195( و ایــن حــق کــه از آن امــام اســت در حقیقــت 

در دســت مــردم اســت و نــه مامــون کــه در دو جملــۀ بســیار حــرف و تفســیر وجــود دارد.

عالوه بــر ایــن، حضــرت رضــا g در جاهــای مختلــف بــه جبــر در پذیــرش والیت عهــدی 
ــام  ــدی ام ــه از والیت عه ــواص ک ــی از خ ــه یک ــان ب ــده اند. ایش ــر ش ــود متذک ــتداران خ ــه دوس را ب
خوشــحال بــود، فرمــود: »خوشــحال نبــاش، ایــن کار بــه انجــام نخواهــد رســید و بــه ایــن حــال 
ــت  ــجد در حال ــروج از مس ــس از خ ــرت روزی پ ــاری، 1386: 8(. آن حض ــد« )انص ــد مان نخواه
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دعــا گفــت: پــروردگارا؛ اگــر فــرج مــن از ایــن گرفتــاری کــه بــدان دچــار شــده ام مــرگ مــن اســت، 
همیــن ســاعت آن را برســان )همــان: 8( بــرای عــده ای نیــز کــه به خاطــر تــن دادن امــام بــه اصــرار 
مامــون دچــار تشــکیک شــده بودنــد، بــا ایــن مضمــون کــه چــرا مثــل جــدش حســین شــهادت را 
بــه جــان نخریــد، توجیــه منطقــی و تاریخــی آوردنــد. به طــور مثــال، در جــواب یکــی از شــیعیان 
کــه دچــار تردیــد شــده بــود فرمــود: »خــدا گــواه اســت کــه ایــن کار خوشــایند مــن نبــود، امــا میان 
پذیــرش ولیعهــدی و کشــته شــدن قــرار گرفتــم و بــه ناچــار پذیرفتــم« )انصــاری، 1386: 9(؛ »آیــا 
پیغمبــران شأن شــان باالتــر اســت یــا اوصیــای پیغمبــران؟ گفتند: پیغمبــران. فرمــود: یك پادشــاه 
مشــرك بدتــر اســت یــا یــك پادشــاه مســلمان فاســق؟ گفتنــد: پادشــاه مشــرك. فرمــود: آن کســی 
کــه همــکاری را بــا تقاضــا بکنــد، باالتــر اســت یا کســی که بــه زور بــه او تحمیــل کنند؟ گفتنــد: آن 
کســی کــه بــا تقاضــا بکنــد. فرمــود: یوســف صّدیــق پیغمبــر اســت، عزیز مصــر کافــر و مشــرك بود 
و یوســف خــودش تقاضــا کــرد چــون می خواســت پســتی را اشــغال کنــد کــه از آن پســت حســن 
اســتفاده کنــد، تــازه عزیــز مصــر کافــر بــود، مأمــون مســلمان فاســقی اســت؛ یوســف پیغمبــر بود، 
مــن وصــّی پیغمبر هســتم؛ او پیشــنهاد کــرد و مرا مجبــور کردنــد )مطهــری، 1384: 207-206(. 

ــاری می جویم)انصــاری، 1386: 10(. ــه خــدای متعــال شــکایت می کنــم و از او ی ب

عالوه بــر اقداماتــی کــه در رابطــۀ مســتقیم بــا ماجــرای والیت عهــدی و مقابلــه بــا فتنــۀ 
ــن  ــده در ای ــود آم ــای به وج ــا g از روزنه ه ــام رض ــرت ام ــود، حض ــون ب ــط مام ــکل گرفته توس ش
تهدیــد، فرصــت ســاخته اند. امــام چنان کــه گفتــه شــد از ارتبــاط بــا عمــوم مــردم منــع می شــد، 
امــا شــرایط عمومــی طــوری پیــش رفت کــه مامــون ناچار شــد اقامه نمــاز عیــد را از حضــرت تقاضا 
ــت،  ــدی را نپذیرف ــان والیت عه ــد و پیم ــروط و عه ــن کار، ش ــا ای ــت ب ــر مخالف ــام به خاط ــد. ام کن
ــه کار حکومتــی و  ــدادن هیچ گون ــان کــرد و گفــت: انجــام ن ولــی مامــون اســتیصال خــود را نمای
قضاوتــی و شــریعتی اجتماعــی موجــب شــده مــردم حرف هایــی دربــارۀ حکومــت بزننــد. فلــذا 
چــون الزم اســت امــر والیت عهــدی شــما در قلب هــا تثبیــت شــود، بایــد قبــول کنیــد. حضــرت 
ــد  ــح روز عی ــی g. صب ــرت عل ــه n و حض ــول الل ــّدش رس ــیوۀ ج ــی به ش ــت، ول ــاز را پذیرف نم
امــام و خدمتگزارانــش بــا پــای برهنــه و لبــاس ســفید از خانــه خــارج شــدند و هرچنــد قــدم خــود 
ــه امــام ملحــق می شــدند و فضــای شــهر  ــه ب ــای برهن ــا پ ــه ب ــه رفت تکبیــر می گفتنــد. مــردم رفت
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تکبیــر و اشــک و اشــتیاق شــد. جاسوســان مامــون خیلــی زود مامــون را از آنچــه دارد رخ می دهــد، 
ترســاندند و درنتیجــه، مامــون بــه بهانــۀ بــه زحمــت نیفتــادن حضــرت رضــا g ایشــان را از مســیر 

ــه، 1387، ج2: 151-149(. ــن بابوی ــاز بازگرداند)اب نم

ــرت  ــتجاب حض ــاران مس ــای ب ــه دع ــوان ب ــات می ت ــا اقدام ــوادث ی ــل ح ــن قبی ــن از ای همچنی
اشــاره کــرد. گســتردگی خشکســالی در آن دوران موجــب پیدایــش بــاور منفــی بــه حضــور امــام در 
برخــی افــراد در ســرزمین مــرو شــده بــود. مامــون کــه بــه نظــر می رســد فرصــت را مناســب یافتــه 
بــود، از امــام خواســت بــرای مــردم نمــاز و دعــای بــاران بخوانــد. بــا ایــن فکــر کــه هــر لحظــه ادامــۀ 
خشکســالی پــس از نمــاز بــاران امــام رضــا g تحقیــر امــام شــیعیان را بــه دنبــال خواهــد داشــت. 
امــا بــه ایــن شــکل پیــش نرفــت و حضرت امــام رضــا g در امامت جمــع زیــادی از مــردم در بیابان 
از خــدا خواســت پــس از بازگشــت مــردم بــه منازل شــان بارانــی ببــارد کــه ویرانــی نیز بــه بار نیــاورد. 
اســتجابت چنیــن دعایــی بــا ایــن جزئیــات قطعــا نه تنهــا برنامــه مامــون را خــراب می کــرد کــه موج 
عظیمــی از عالقــه بــه امــام شــیعیان را بــه دنبــال مــی آورد. پس دعــای حضــرت مســتجاب و بارش 

بــاران این چنیــن نیــز کرد)ابــن بابویــه، 1387، ج2: 183-179(.

حضــرت امــام رضــا g در ماجــرای مناظــرات برگــزار شــده توســط مامــون نیــز از ایــن فرصــت 
ــام،  ــای ام ــا و مباحثه ه ــود از مناظره ه ــناد موج ــاس اس ــر اس ــرد. ب ــتفاده ک ــو اس ــن نح ــه بهتری ب
ایشــان معجــزات علمــی و بالغــی و منطقــی خویــش را نمایــان و دانشــمندان را متحیــر و مبهــوت 
کــرد؛ بنابرایــن برنامــۀ مامــون را بــه ســمتی بــرد که بــرای مامــون مطلوبیت کمتــری داشــت؛ یعنی 
پیــروزی امــام و فقــط افتخــار مامــون بــه ولیعهــدی دانشــمند؛ امــا احتمــاال برتــری و حقانیــت امام 
بــرای منصــب امامــت و خالفــت چیــزی بــود کــه بســیاری از چهره هــای علمــی و دینــی جامعــه 
آن را نتیجــۀ ایــن مناظــرات دانســتند. به خصــوص اینکــه امــام در مباحثــه بــا ادیــان غیراســالمی 
 و مناظــره بــا اهــل کتــاب از خــود توانایــی بــزرگ و شــاهکار گونــه ای نشــان داد، چراکــه بــا اهــل 
تــورات بــه تــورات، بــا اهــل انجیــل بــه انجیــل و بــا هــر دیــن و کتابــی بــه زبــان و کتــاب خــودش 

احتجــاج کرد)حســینی جاللــی، فهیمــی نــژاد، 1392: 82(.

در مدیریــت بحــران فراینــد بلندمــدت ارتباطــات در میــان تمــام افــراد درگیــر در بحــران الزامــی 
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اســت. به نحوی کــه می توانــد بیــش از هــر عاملــی بــر رونــد بحــران و مدیریــت آن تأثیــر بگــذارد. 
ــق ابزارهــای  ــم انتقــال اطالعــات از طری ــر مه ــه بحران هــای مقطعــی نشــان دهندۀ تاثی مطالع
ارتباطــی در مدیریــت بحران هاســت. جمــع آوری واقعیــات و بیــان موضــوع از اهــداف اصلــی در 
ــی  ــه بررس ــروش، 1393: 95( چنان ک ــر و اب ــور ف ــود)نقی پ ــوب می ش ــران محس ــات بح ارتباط
ــار و ارتباطــات  ــار مامــون بــه علمــا و افــراد درب شــد، ارتباطــات حضــرت امــام رضــا g در درب
کنترل شــده محــدود بــوده اســت، امــا هروقــت امــام فرصتــی بــرای ایجــاد ارتبــاط عمومــی بــا 
ــرد. همچنیــن امــام از ابتــدای شــروع  ــت اســتفاده را می ب ــه دســت مــی آورد از آن نهای مــردم ب
ســفر تــا گاه شــهادت هــم از حیــث گرفتــن اطالعــات و هــم از حیــث روشــنگری و دادن بینــش و 
اطــالع از آینــده بیشــتر و برنده تــر از حــدود تعییــن شــده توســط دربــار عمــل کــرد. از اقدامــات 
قبــل از ســفر و آگاه ســازی مــردم گرفتــه تــا خطبــه کوتاهــش در روز انتصــاب بــه والیت عهــدی و 
روشــنگری هایش دربــارۀ پذیــرش والیت عهــدی و حتــی آگاه کــردن اباصلــت از نحــوۀ شــهادت 
خــود و از کســب شــناخت از مــردم مســیر ســفر تــا مــردم مــرو و مامــون و فضــل بــن ســهل همــه 

و همــه مویــد ایــن موضــوع اســت.

ــی  ــرگ طبیع ــه م ــام را ب ــرگ ام ــود و م ــی ب ــون باق ــی مام ــتی واقع ــر دوس ــی ب ــاور برخ ــه ب اگرچ
برداشــت کردند)انصــاری، 1386: 8( امــا امــام بــرای روشــنگری بیشــتر دوســتان خــود را از نحــوۀ 
شــهادت خــود و حتــی از وقایــع بعــد از شــهادت و دفــن خــود نیــز آگاه کردند)ابــن بابویــه، 1387، 
ج2: 358-359(. اگرچــه در حوصلــه و حیطــۀ مســتقیم موضــوع نمی گنجــد، امــا مســئلۀ امامت 
ــی داشــته اســت. امامــی کــه  ــز پیچیدگی های ــن موســی الّرضــا g نی ــی ب پــس از حضــرت عل
واقفیــه امامتــش را نپذیرفتــه و در آن شــبهه ایجــاد می کردنــد و وجــود مبــارک فرزنــد خردســالش 
ــود  ــر می کــرد، الزم ب ــام رضــا g تشــکیکات را پیچیده ت ــا ام ــتن ب ــۀ شــباهت نداش ــه بهان ــز ب نی
بــرای دوران پــس از بحــران و بعــد از شــهادت خــود و به منظــور جلوگیــری از افتــراق بیــن شــیعیان 
ــی بیندیشــد. ضمــن اینکــه ضــرورت حفــظ محرمانگــی  مســئلۀ امامــت پــس از خــود تمهیدات
و مســائل امنیتــی و لــزوم توجــه بــه تهدیــدات جانــی متوجــه حضــرت جــواد، در صــورت علنــی 
شــدن مســئله نیــز بایــد در نظــر گرفتــه مــی شــد. امــام رضا g هــم هنــگام تولــد فرزنــدش، جواد 
ــود شــیعه معرفــی می کنــد و هــم در جــواب ابهــام در ســن پاییــن حضــرت  او را مبارک تریــن مول
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جــواد بــرای امامــت، از خردســالی عیســی بــن مریــم و کودکــی ســلیمان پســر داود می گویــد و هم 
در جــواب صفــوان بــن یحیــی، حضــرت جــواد را بــا اشــاره دســت به عنــوان جانشــین پــس از خــود 

معرفــی مــی کند)عمــادزاده، 1341: 91-86(.

جدول )2( اقدامات اساسی امام رضا g در مدیریت بحران ماجرای والیت عهدی

 پس از
بحران

 حین
بحران

پیش از بحران اقدامات حضرت رضا g دربارۀ بحران 
والیت عهدی

آمادگی پیشگیری

   *  وداع و آگاه کردن اطرافیان از اجبار در پذیرش سفر
و بی بازگشت بودن سفر

  *  ایجاد ارتباط تبلیغی اثربخش با مردم شهرهای
مسیر

 * *  گذاشتن شروطی در مفهوم عدم تایید قدرت و
 حکومت مامون

  * استدالل در برابر مامون بر حقانیت امام در حکومت

* * ایراد خطبه دربارۀ حقانیت امام بر حکومت  

* *  استدالل و روشنگری دربارۀ جبر در پذیرش  
والیت عهدی

* *  استدالل و روشنگری در مورد چرایی پذیرش  
والیت عهدی

* * ابراز کراهت و ناراحتی از پذیرش والیت عهدی  

 *  استفاده از فرصت های ایجاد ارتباط عمومی  
)گسترده )نماز عید و دعای باران

 *  نفوذ در قلوب و باورهای حق پذیر با دعای باران  
مستجاب
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* *  پیش بردن منطق و بحث اسالم شیعی با  
فرصت طلبی از مناظرات

* * شهادت روشنگرانه و خبر دادن پیش از شهادت  

*    g معرفی محکم و مستدل محمد بن علی الجواد
به عنوان امام پس از خود

3. نتیجه گیری

ــات متنوعــی را از  ــا توصیفــی تحلیلــی روای ــا تحلیلــی ی متــون متعــددی به صــورت توصیفــی ی
ــیار  ــام بس ــرایط ام ــون، ش ــی مت ــد. در بعض ــه کرده ان ــا g ارائ ــام رض ــدی ام ــرای والیت عه ماج
ــام  ــا ام ــهل ب ــن س ــل ب ــرش فض ــون و وزی ــتی مام ــه دوس ــا ک ــن معن ــه ای ــده ب ــف ش ــوب توصی خ
رضــا g مــد نظــر بــوده و شــهادت امــام رد شــد اســت، امــا آنچــه مــورد اشــاره اکثریــت اســت و 
شــواهدی از قبیــل وداع، اکــراه در پذیــرش، پیشــگویی دربــارۀ شــهادت، شــهادت فرزنــدش امــام 
جــواد g توســط مامــون و دختــرش نشــان دهندۀ عــدم تاییــد نقــل قول هــای متناقــض اســت. 
ایــن تحریفــات تاریخــی بیانگــر وقــوع یــک بحــران سیاســی و اجتماعــی در ســه ســال آخــر دوران 
مبــارک امامــت حضــرت رضــا g اســت. مولفه هــای اصلــی ایــن بحــران  مطالعــه  و در دو دســتۀ: 
1. زمینــه ای و 2. حکومتــی تفکیــک و بررســی شــد. برخــی از ایــن عوامــل در قالــب تهدیــد پاســخ 

داده و برخــی در قالــب فرصــت اســتفاده شــد. 

ــت بحــران ماجــرای والیت عهــدی در چهــار  ــی و ســیرۀ امــام رضــا g در مدیری اقدامــات اصل
دســته: 1. پیش گیــری، 2. آمادگــی، 3. حیــن بحــران و 4. پــس از بحــران بیــان می شــود. ایــن 
چهــار دســته کــه در نحــوۀ مدیریــت و ســیرۀ امــام عالوه بــر آموزشــی بــودن نتایــج بســیار مهــم و 
ــوان  ــا g به عن ــام رض ــی ام ــدد مدیریت ــای متع ــن الیه ه ــت از  تبیی ــارت اس ــی دارد، عب اثربخش
یــک انســان الهــی و کامــل. از ایــن مــوارد کــه باعــث کنتــرل و مدیریــت بحــران شــده و بیشــتر 
ــوان  ــۀ آگاهی بخشــی و روشــنگری مــردم و زمان هــای متعــدد دیگــر خواهــد داشــت، می ت جنب
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بــه ایــن مــوارد به عنــوان مدیریــت بحــران و ســیرۀ امــام معصــومg اشــاره کــرد: وداع و روشــنگری 
دربــارۀ اجبــار و اکــراه و بی بازگشــت بــودن ســفر، ایجــاد ارتبــاط تبلیغــی اثربخــش در شــهرهای 
مســیر، گذاشــتن شــرط هایی کــه بیان کننــدۀ مفهــوم عــدم پذیــرش والیت عهــدی، اســتدالل بــر 
حقانیــت امــام در حکومــت، ایــراد خطبــه دربــارۀ حقانیــت امام بــر حکومت، اســتدالل دربــارۀ جبر 
در پذیــرش والیت عهــدی، روشــنگری در چرایــی پذیــرش والیت عهــدی، ابــراز کراهــت و ناراحتــی 
ــوب و  ــوذ در قل ــی، نف ــاط عموم ــاد ارتب ــای ایج ــب از فرصت ه ــتفاده مناس ــون، اس ــرح مام از ط
باورهــای حــق پذیــر بــا دعــای بــاران، پیش بــردن منطــق و بحــث اســالم شــیعی بــا فرصت طلبــی 
از مناظــرات، شــهادت روشــنگرانه و خبــر دادن بــه اطرافیــان پیــش از شــهادت مــواردی اســت کــه 
امــام بــا درایــت و تدبیــر توانســت بــر بحــران غلبــه کنــد و بــه مدیریــت بحــران بپــردازد و بــه نتایجــی 
کــه بــه خواســت خداونــد می خواســت بــه آن هــا برســد و بــرای مــردم و دوســتداران و پیــروان خــود 

روشــنگری کنــد. 
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