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چکیده
مدیــر موفــق کســی اســت کــه در مواجهــه بــا بحــران ،از موقعیتهــا بهتریــن و ســریعترین بهــره را
ببــرد .یــک مدیــر بحــران راه حــل معقولــی بــرای برطــرف کــردن شــرایط غیرعــادی در بازگشــت بــه منافع
و ارزشهــای اساســی تامیــن میکنــد .ایــن شــرایط غیرعــادی معمــوال بــا نشــانههایی مثــل تهدیــد بودن
بــرای ماهیــت وجــودی و کلیــت ســازمان ،غافلگیرکننــده بــودن ،نیــاز بــه تصمیم فــوری و تغییر شــناخته
میشــود .پژوهشــگران در زمینههــای مختلــف مدیریتــی دســت بــه مطالعــۀ رفتارهــای مدیریتــی عــام
و خــاص مدیــران الهــی زدهانــد تــا اصــول مدیریتــی در قالــب ارزشهــای اســامی را کشــف کننــد.
ایــن مقالــه بــهروش 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  gدر ماجــرای والیتعهــدی ایشــان کــه مامــون عباســی پیشــنهاد کــرد.
در وهلــۀ اول مولفههــای اصلــی و مهــم و مرتبــط آن دوران را بررســی میشــود .همچنیــن مولفههــای
فرصتگــون و تهدیدآفریــن در قالــب مولفههــای زمینــهای و حکومتــی مطالعــه میشــود .ســپس بــا
ســیرۀ امــام بــه بررســی اقدامــات امــام رضــا  gدر 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
پرداختــه میشــود.
کلیدواژهها :امام رضا  ،gسیره رضوی ،مدیریت بحران ،والیتعهدی.
 .1دانشیار گروه فلسفه و کالم دانشگاه میبد (نویسنده مسئول)vahidi@meybod.ac.ir :
 .2دانشجوی دکترای مدیریت ،دانشگاه شهید بهشتیsta.abpeykar@meybod.ac.ir :
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 .1طرح مسئله
در تقســیمبندی ســنتی ،بحرانهــای جوامــع بشــری بــه دو نــوع «بحــران طبیعــی» و «بحــران
انسانســاخت» تقســیم میشــود .آنچــه در ایــن میــان اهمیــت شــایان توجهــی دارد ،تشــکیل
مدیریتــی توانمنــد اســت کــه بــا بهکارگیــری شــیوههای صحیــح و مناســب ،بــا کنتــرل وضعیــت
بحرانــی ،تــا حــد زیــادی میــزان خســارتها را کاهــش دهــد و در کوتاهتریــن زمــان ممکــن ،جریان
امــور را بــه حالــت قبــل از بحــران برگردانــد.
ائمــه شــیعه bبهعنوان جانشــینان پیامبــر ،nهدایــت و راهبری همۀ مــردم بهویژه شــیعیان را
برعهــده داشــتند؛ ایــن راهنمایی مشــتمل بــر حوزههای دینــی ،سیاســی ،اجتماعــی و اقتصادی
بــوده اســت .در زیــارت جامعــۀ کبیــره ،عــاوه بــر وصــف ائمــه bبــه «حامــان کتــاب خــدا» و
«اوصیــای پیامبــر» ،بــا تعابیــری چون «پیشــوایان خلــق»« ،رهبــران شایســته» و «سیاسـتمداران
و فرمانروایــان تدبیرگــر بــر تمامــی بنــدگان» نیــز توصیــف شدهاند(مجلســی1396،ق ،ج)99:93
کــه نشــانگر ابعــاد مختلــف رهبری ایشــان در جامعه اســامی اســت .امامــان معصــوم bاز جمله
امــام رضــا  gدر طــول زندگــی خــود ،بحرانهایــی را ســپری کردهانــد کــه پیدایــی آن ،گاه از
ناحیــۀ مخالفــان و گاه از ســوی برخــی شــیعیان بــوده اســت .مدیریــت بحــران در ســیرۀ امــام رضــا
 gدر زمینــۀ والیتعهــدی تبلــور ویــژهای دارد .ایشــان و شــیعیان از لحــاظ اقتصــادی در وضــع
نامطلوبــی بــه س ـ ر میبردنــد .ایــن وضعیــت بحرانــی ســبب شــد مدیریــت ویــژهای از ایــن امــام
همــام gبــروز 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 بازیخــورده فتنههــا و بحرانهــا نشــود .اســام 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 میکنــد .اوصیــای الهــی در سراســر عمــر
خــود کوشــیدند تــا در قــول و عمــل بهعنــوان نمونــۀ عینــی و شــاهد کامــل الهــی ظاهــر شــوند.
زندگــی آنهــا سرشــار از آموزههــا و درسهایــی اســت کــه میتوانــد 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  gدر مدیریــت
بحــران ایــن سلســله عوامــل و تنشهــا چــه بــوده اســت؟ به ایــن منظــور ،مدیریــت بحران در ســیرۀ
امــام رضــا  gدر ماجــرای والیتعهــدی را بررســی میکنیــم و میتــوان مولفههــای دخیــل در
بحــران مــد نظــر را در دو دســتۀ زمینـهای و حکومتــی طبقهبنــدی کــرد .در ایــن میــان ،مولفههایی
هســتند کــه مثبــت مینماینــد و میتواننــد بــرای امــام بهعنــوان فرصــت بهــره بــرداری باشــند،
و میتــوان بــه عواملــی چــون :اقامــه نمــاز عیــد توســط امــام رضــا  ،gدعــای بــاران حضــرت و
نتیجــۀ مناظــرات علمــی و ادیانــی امــام رضــا  gاشــاره کــرد.
حضــرت علــی بــن موســی  ،gهشــتمین امــام شــیعیان در  11ذی القعــده ســال  148قمــری
دیــده بــه دنیــا گشــود .حــدود  20ســال از زندگــی حضــرت در دوران حکومــت هــارون الرشــید
گذشــت کــه بــه گــواه تاریــخ ،شــیعیان را در تنگنــا قــرار داده بــود و پــدر بزرگــوار امــام هشــتم،
حضــرت موســی بــن جعفــر  gرا مدتهــا در زنــدان تحــت کنتــرل داشــت و ســال  183قمــری
در زنــدان بــه شــهادت برســد .بــا مــرگ هــارون عباســی در ســال 193قمــری پســرش امیــن
خلیفــه عباســیان شــد و  5ســال از عمــر مبــارک امامــت حضــرت رضــا  gدر ایــن دوران و در
مدینــه گذشت(طبرســی ،1373 ،ج .)42-41: 2مامــون بــا قتــل بــرادرش امیــن ،جامــۀ خالفــت
پوشــید و دو یــا ســه ســال بعــد بــا مشــاهدۀ پیچیدگــی شــرایط پیــش روی خــود دســت بــه اقدامــی
هوشــمندانه و جســورانه زد .مامــون ســال  200یــا  201قمــری درحالیکــه  17ســال از امامــت
امــام رضــا gدر مدینــه گذشــته بــود ،وی را از مدینــه بــه مــرو بــرد و ایشــان را بهعنــوان ولیعهــد
خــود معرفــی کرد(کلینــی ،1391 ،ج  .)151 :8حضــرت علــی بــن موســی ّ
الرضا  gســال 203
هجــری قمــری بــا زهــر کیــن مامــون بــه شــهادت رســید.
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 .1-1بحران چیست؟
پاراســکواس معتقــد اســت کــه کلمــۀ «بحــران» از واژۀ یونانــی « »krisisمیآیــد کــه ترجمــۀ
انگلیســی آن انتخــاب یــا تصمیمگیــری اســت .اگــر در ایــن واژه ایــن نکتــه در نظــر گرفتــه شــده
باشــد کــه بــرای یــک وضعیــت خــاص ،بهتریــن راه حــل بهعنــوان تصمیــم و انتخــاب وجود نــدارد،
مصالحــهای میــان بررســی و اقــدام پیــش میآیــد( .)Paraskevas ,2006:65از ایــن جهــت،
برنامههــای اســتراتژیک بســیار مفیــد هســتند؛ مدیریــت فراینــد بایــد برنامهریزیشــده و
ســاختاریافته باشــد ( .)Cutlip Et al, 2006:327یــک بحــران ،وضعیتــی غیرطبیعــی اســت
کــه رویــداد ،مانــع یــا مســئلهای فوقالعــاده خطرنــاک را بــرای کس ـبوکار نشــان میدهــد
و تنهــا مدیریــت دقیــق میتوانــد از پیشــرفت آن جلوگیــری کنــد .مفهــوم اصلــی کلمــۀ
«بحــران» ،وضعیتــی اســت کــه در آن الزم اســت تصمیمــات مهــم در زمــان کوتــاه گرفتــه
شــود(.)Turner & Pedgeon, 1997:90
بحــران را یــك لحظــۀ اثرگــذار و مهــم یــا مقطــع حیاتــی و نقطــۀ عطفــی بــرای بهتــر یــا بدتــر
شــدن اوضــاع نیــز تعریــف كردهانــد .پــس در مواجهــه بــا آن نمیتــوان از اینكــه وضعیــت مذكــور
نوعــی محدودیــت (تهدیــد) محســوب میشــود یــا یــك موقعیت(فرصــت) مطمئــن بود(ســوری،
 .)98 :1394ســوری بــه نقــل از مــك كارتــی ،مطــرح میکنــد اصــل مدیریــت بحــران ،راه حلــی
معقــول بــرای برطــرف كــردن شــرایط غیرعــادی اســت ،بهگونــهای كــه منافــع و ارزشهــای
اساســی ،تأمیــن شــود(همان .)99 :علمــداری نیــز پنــج شــاخص را بــرای مدیریــت بحــران
معرفــی میکنــد :یکپارچهســازی(والیتمداری)؛ شــاخص هماهنگــی و هدایتگــری؛ شــاخص
هدفمحــوری؛ شــاخص شــفافیت؛ شــاخص آینــده نگــری؛ شــاخص واقعیتگرایی(علمــداری،
.)13-12: 1387
بحرانهــا در انــواع مختلفــی دســتهبندی میشــوند از قبیــل اجتماعــی ،فرهنگــی ،سیاســی،
اقتصــادی ،نظامــی ،قومــی و ...بــروز و ظهــور میكنند(قائــدی .)320 :1382 ،بحرانهــای
اجتماعــی میتواننــد جنبههــای سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی داشــته باشــند .بحرانهــای
سیاســی مربــوط بــه اصــول و کلیــات حاکمیتــی اســت و خطــرات آن حاکمیــت را نشــانه مـیرود
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و «بحرانهــای اجتماعــی خطرهایــی هســتند كــه تعــادل امنیــت و ســامت اجتماعــی را بهطــور
جــدی تهدیــد میكننــد ،امــا هــم ماهیــت و هــم منشــأ اجتماعــی دارنــد و بهصــورت تعارضهــای
اجتماعــی ،ناآرامــی ،فشــارهای بــر هــم زننــدۀ سیاســی ،شــورشها و اعتصابهــای بیمهــار
بــرای درخواســتهای سیاســی و هماننــد آن ظاهــر میشوند»(ســوری.)99 :1394 ،
 .2-1تبیین 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 میکنــد کــه
مســئله موضوعــی ناخوشــایند اســت کــه آمــاده تصمیمگیــری اســت( .)Chase, 1984:38در
ســالیان بعــد از آن ،مســئله بــه روشهــای مختلــف تعریــف و دســتهبندی شــده اســت .بــا وجــود
ایــن ،پذیــرش منطقــی و گســتردهای از یــک مســئله بهعنــوان 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, 2002:42در واقــع ،بحرانهــا
در ابتــدا از مســائل شــروع میشــوند و مشــکالتی (در داخــل یــا خــارج از ســازمان) بودهانــد کــه
بهطــور خــاص توســط مدیـران کماهمیــت قلمــداد شــده اســت .بــر اســاس نظــر پیرســون و کلیــر،
یــک بحـران ســازمانی رویــدادی کماحتمــال و پرتأثیــر اســت کــه زندگــی ســازمان را تهدیــد میکند و
بــا ابهــام در علــت ،معلــول و راه حلهــا و همچنیــن بــا شــکلگیری اعتقــاد بــر این کــه تصمیمگیری
بایــد ســریعتر انجــام شــود ،شــناخته میشــود(.)Pearson & Clair, 1998:60
از جهتــی ،مفهــوم ریســک نیــز بــر نبــود اطمینــان پذیرفتهشــدهای 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 گســتردهتر در زمینــۀ مدیریــت اســت کــه متشــکل از مهارتهــا و تکنیکهــای مــورد نیــاز
بــرای شناســایی ،ارزیابــی ،درک و مقابلــه بــا یــک وضعیــت جــدی اســت ،بهویــژه از لحظــۀ رخــداد
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اتفــاق تــا مرحلــه شــروع فراینــد بازیابــی( .)James, 2007 :78فراتــر از بحــران ،از منظــر آســیب و
فرصــت اقــدام ،مفهــوم فاجعــه مطــرح میشــود .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
میگیــرد(.)Turner & Pedgeon, 1997 :105
 .3-1شاخصهای بحران
جئورجــی بــا بررســی ادبیــات موضــوع ،بحــران را دارای مشــخصههای خاصــی میدانــد:
پیامــد زیــاد ،احتمــال کــم ،همــراه بــا خطــر و نبــود اطمینــان ،تحــت فشــار زمــان ،اختاللگــری
ن برنــده شــهرت ( .)Georgy, 2005 :313مــک مــوالن
در شــرایط عــادی و بهطــور بالقــوه از بی ـ 
معیارهــای بحــران را بررســی و تــاش 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 شــدهای بــرای در برگرفتــن بحــران بهصــورت جامــع
وجــود نــدارد( .)McMullan, 1997 :96دارلینــگ اشــاره میکنــد آنچــه کــه بح ـران را در تجــارت
بینالملــل تعریــف میکنــد ،بــه تعــدادی متغیــر بســتگی دارد :ماهیــت رویــداد ،اهمیــت موضــوع
بـرای دولتهــای خارجــی و محلــی ،تاثیــر بــر ســایر بنگاههــا ،صنایــع و غیــره()Darling, 1994 :27

از نظــر ســیگر و همکارانــش ســه عنصــر اصلــی بــرای یــک بحــران شــناخته میشــود :الــف.
تهدیــدی بــرای ســازمان باشــد ،ب .غافلگیــر کننــده باشــد و ج .نیازمنــد تصمیمگیــری کوتاهمدت
باشــد( .)Seeger Et al, 1998:85عنصــر چهارمــی را نیــز میتــوان بــا اقتبــاس از نظــر ونــت
اضافــه کــرد .وی اســتدالل میکنــد کــه بحــران رونــد تحولــی اســت کــه طــی آن سیســتم قدیــم
دیگــر نمیتوانــد باقــی بمانــد؛ بنابرایــن ،عنصــر چهــارم بحــران نیازمنــدی بــه تغییــر اســت.
اگــر تغییــر الزم نیســت ،واژههــای شکســت یــا حادثــه ،توصیفگرهــای بهتــری بــرای آن رویــداد
هســتند(.)Vanette, 2003 :205
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 .1-3-1مدیریت بحران
مطالعــۀ مدیریــت بحــران در دهــۀ  1980بــا فاجعــۀ صنعتــی و زیسـتمحیطی در مقیــاس بــزرگ
آغــاز شــد( .)Shrivastava et al, 1992 :114مفهــوم مدیریــت بحــران طــی ســالهای گذشــته
شــاهد تحوالتــی بــوده اســت .مراحــل اولیــۀ ایــن تحول شــامل مــدل بحران شــش مرحلـهای لیتل
جــان (طراحــی ســاختار ،انتخــاب تیــم بحــران ،آمــوزش تیــم ،بررســی وضعیــت بحــران ،طــرح
احتمالــی ،مدیریــت بحــران) ()Littlejohn, 1982 :13؛ مــدل چهــار مرحلـهای فینــک و اســتیون
(مقدماتــی ،حــاد ،مزمــن ،قطعنامـهای) ( )Fink & Steven, 1986 :21-25و برنامهریــزی هشــت
مرحلــهای کالــج برنامهریــزی اضطراری(جهتگیــری ،جمــعآوری اطالعــات ،نوشــتن طــرح،
مشــاوره ،انتشــار ،اعتبارســنجی آمــوزش ،تاییــد یــا تجدیــد نظــر(.)Harrison, 1999 :21
بانــدی معتقــد اســت کــه مدیریــت بحــران فراینــدی اســت کــه در آن یــک ســازمان بــا یــک رویداد
مخــرب و غیرمنتظــره روبـهرو میشــود و ایــن رویــداد کلیــت ســازمان ،ذینفعــان یــا عمــوم مــردم را
تهدیــد میکنــد( .)Bundy Et al, 2016 :1661همچنیــن آشــکرافت و لینــدا بیــان میکننــد
کــه مدیریــت موثــر اطالعــات بــرای ســازمانها بســیار مهــم اســت .ایــن بــه دلیــل جریــان
اطالعــات ضــروری اســت کــه بایــد بــه ذینفعــان مربوطــه در شــرایط بحــران داده شــود(:325

 .)Ashcroft & Linda, 1997پنــروز دیــدگاه جامعــی از مدیریــت بحــران بهعنــوان یــک فراینــد
پیشــنهاد کــرد :در گذشــته ،اقدامــات قبــل و بعــد از بحــران بهعنــوان یــک فراینــد و فعالیــت
واحــد در نظــر گرفتــه نشــده اســت ،درحالیکــه ایــن فعالیتهــا بــا هــم یــک خوشــه را تشــکیل
میدهنــد و بایــد در مجمــوع بــه جــای مجموعـهای از فعالیتهــای جداگانــه مــورد توجــه قــرار
گیرنــد( .)Penrose, 2000 :155ســوری ،مدیریــت بحــران را مجموعــه اقداماتــی بیــان میکنــد
كــه قبــل ،حیــن و بعــد از وقــوع بحــران بــرای جلوگیــری از ایجــاد بحــران ،جس ـتوجوی دقیــق
و اندیشــمندانه بحــران و كنتــرل و خاتمــه آن در راســتای تأمیــن منافــع ملــی و همچنیــن كاهــش
هرچــه بیشــتر آثــار و عــوارض آن انجــام میگیــرد .شــکل ( )1مدلــی جامــع از مدیریــت اثربخــش
بحــران را نشــان میدهــد کــه مجموعــه اقدامــات از قبــل تا بعــد از بحــران را در بر میگیرد(ســوری،
.)98 :1394
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شکل ( )1مدل جامع رابطهای مدیریت بحران ()Jaques, 2007

 .1-1-3-1پیشینۀ تحقیق
مطالعــۀ ســیرۀ مدیریتــی اولیــا و معصومیــن ،bبــا عنــوان مســائل الگویــی علــم و در طــول
آموزههــای مدیریتــی قــرآن کریــم مــورد توجــه مدیریــت اســامی قــرار بــوده اســت(کارگروه
بنیادیــن مدیریــت اســامی .)97-93 :1395 ،برخــی محققــان و پژوهشــگران اســامی بــا توجــه
بــه اهمیــت موضــوع بحــران و چگونگــی مواجهــه و کنتــرل آن مخصوصــا در دوران امامــت امامــان
 bدر زمینههــای مختلــف مدیریتــی دســت بــه مطالعــۀ رفتارهــای مدیریتی عــام و خــاص مدیران
الهــی زدهانــد کــه در اینجــا بــا توجــه بــه موضــوع پژوهــش بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود.
یکــی از دوران مهــم و بحرانــی در حاکمیــت اســامی ،دورۀ حکومــت امیرالمومنین علــی  gبوده
کــه دشــتی ( )1380در بــاب مدیریــت بحــران حضــرت علــی  gپژوهشــی انجــام داده و طــی آن
ابتــدا انــواع بحرانهــای دوران حکومــت ایشــان را معرفــی ،ســپس بحرانســازها را فهرســت کــرده
و بــه بررســی اقدامــات مدیریتــی آن حضــرت پرداختــه اســت  .نقیپورفــر و ابــروش( )1393نیــز
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بــه طــور خــاص بــه بحــران جنــگ جمــل و مدیریــت حضــرت در ایــن مــورد خــاص پرداختهانــد و
ضمــن بیــان مولفههــای پژوهــش ،اقدامــات مدیریتــی حضــرت را در مدیریــت بحران جمل در ســه
دســته پیــش از بحــران ،حیــن بحــران و پــس از بحــران مطالعــه قــرار کردهانــد .ســتوده نیــا و جانــی
پــور( )1391نیــز الگــوی مدیریــت بحــران هــای سیاســی اجتماعــی را از منظــر امیرالمؤمنین علی
 gبــا روش تحلیــل محتــوای پیامهــا و نامههــا و خطابههــای حضــرت ،ضمــن بحرانهــای
دوران ایشــان ،بررســی کردهانــد .دوران مهــم دیگــری کــه بهطــور ویــژه بــه آن توجــه شــده مربــوط
بــه بحــران بزرگــی اســت کــه بزرگتریــن تاثیــرات را در عالــم اســام و حتــی غیراســام گذاشــته و
میگــذارد و آن واقعــۀ عاشوراســت .واقعــۀ عاشــورا از جوانــب مختلــف مدیریتــی مطالعــه و عالوهبــر
مدیریــت حضــرت سیدالشــهدا ،از حیــث مدیریت بحــران ،مدیریت حضرت ســجاد  gو حضرت
زینــب کبــری  hنیــز پژوهــش شــده اســت .نقــی پــور فــر و همــکاران ( )1396در مقالـهای ،عالوه
بــر روششناســی مــورد اســتفاده در بررســی مدیریــت بحــران جمــل در ســیرۀ امیرالمومنیــن،g
جنبههــای شــخصیتی حضــرت زینــب hرا نیــز بهعنــوان ویژگیهــای شــخصیتی مدیــر بحــران
بررســی کردهانــد.
مســئله والیتعهــدی امــام رضــا  gاگرچــه از منظــر مدیریــت بحــران مطالعــه نشــده ،امــا از
مســائل قابــل توجــه بــرای علمــا و پژوهشــگران اســامی و همچنیــن تاریخنــگاران بــوده اســت.
چنانکــه شــهید مطهــری در کتــاب ســیری در ســیره ائمــه اطهــار  bدر بخشــی ،ایــن موضــوع
را عامــل ایجــاد شــبهات گوناگــون معرفــی میکنــد و بــه شــبهات آن بــا دیالکتیکهــای منطقــی و
بیطرفانــه پاســخ میدهد(مطهــری .)204-176 :1384 ،همچنیــن روحانــی ،در مقالـهای ایــن
مســئله و فرضیــات را مطــرح و پاسـخها را بررســی کــرده اســت .حســینی جاللــی و فهیمــی نــژاد
( )1392بهصــورت طبقهبنــدی شــده ،بــه شــاخصههای اصلــی عصــر امــام رضــا  gو اهــداف
حضــرت رضــا  gو مامــون اشــاره و موضعگیریهــای امــام را در ایــن زمینــه بیــان میکننــد.
یوســفی و خــان محمــدی ( )1393بــه ســیرۀ ارتباطــی امــام رضــا  gتوجــه کــرده و در ظــرف
تئوریهــای مدیریــت ارتباطــات و رســانه ،از زمــان شــروع ســفر از مدینــه النبــی بــه مطالعــۀ آن
پرداختهانــد؛ بنابرایــن دربــارۀ نــوآوری ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه تحقیقاتــی کــه در پیشــینه بــه
آن اشــاره شــد ،میتــوان گفــت در موضــوع ایــن پژوهــش تاکنــون تحقیقــی انجــام نشــده اســت.
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ایــن تحقیــق در بــاب نحــوه و اقدامــات امــام رضــا  gدر مدیریــت بـهروز و شــکلگیری عوامــل و
تنشهــا در هــر عصــری و ارائــۀ راهکارهــا میتوانــد الگویــی بــرای مدیریــت چنیــن بحــران هایــی
باشــد.

 .2بررسی ابعاد ماجرای والیتعهدی امام رضا g
عواملــی کــه ماجــرای والیتعهــدی امــام رضــا  gرا در دامنــۀ تعریفــی بحــران قــرار میدهــد،
در دو طیــف قابــل بررســی اســت :عوامــل زمینــهای و عوامــل حکومتــی؛ عوامــل زمینــهای
دربرگیرنــدۀ مســائل فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی معاصــر اســت کــه هــم میتوانــد زمینههــای
بحــران را فراهــم آورد و هــم آتــش بحــران را شــعلهورتر ســازد .از جهتــی دیگــر در مدیریــت بحــران
نقــش کمککننــده داشــته باشــد .همچنیــن عوامــل حکومتــی دربرگیرنــدۀ اقدامــات دســتگاه
خالفــت صرفــا در زمینــۀ پدیــدۀ مــورد مطالعــه ،یعنــی ماجــرای والیتعهــدی اســت.
 .1-2عوامل زمینهای مرتبط با والیتعهدی امام رضا g
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.)10 :1386 ،
دربــار عباســی ،پــس از ســالها رشــد و توســعه ،همچنیــن عالوهبــر ایــن ،احتمــاال بــه علــت رو
شــدن چهــره دروغیــن و ســتمگر و ناکارآمــد ،دچــار ضعــف و شــکاف عمیقــی شــده بود(.حســینی
جاللــی و فهیمــی نــژاد .)64 :1392 ،علویــان نیــز از ایــن موقعیــت اســتفاده کــرده و بــر بعضــی از
شــهرها مســلط شــده بودنــد و کشــور اســامی تقریبــا از کوفــه تــا یمــن ،دچار اغتشــاش بود .ســال
ّ
ابوالســرایا دســت بــه قیــام زد و
 199هجــری محمــد بــن ابراهیــم طباطبــا علــوی تبــار بــا کمــک
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 ّ
امیــه از عالقــۀ ایرانیــان و ســایر مســلمانان در بــاد اســامی بــه خانــدان پیامبــر و
همچنیــن از نارضایتــی متراکــم از آنهــا اســتفاده کــرده بودند(حســینی عاملــی.)20 :1365 ،
امــام رضــا  gپیــش از ســفر بــه مــرو در مدینــه محبوبیــت و مقبولیــت فراوانــی در میــان مــردم
داشــت .امــام در گفتوگویــی بــا مأمــون دربــاره والیتعهــدی در توصیــف ایــن دوره میگویــد:
والیتعهــدی حقیقتــا هیــچ امتیــازی را بــر مــن نیفــزود .فرمــان مــن آنگاه کــه در مدینــه بــودم ،در
شــرق و غــرب نفــوذ میکــرد و وقتــی ســوار بــر مرکــب ،از کوچههــای مدینــه میگذشــتم کســی
عزیزتــر از مــن نبود(پیشــوایی .)498 :1365 ،پــس از ولیعهــد شــدن نیــز دیگــر تنهــا پیشــوای
شــیعیان نبــود ،بلکــه اهــل ســنت ،زیدیــه و دیگــر فرقههــای متخاصــم شــیعه ،همــه بــر امامــت
و رهبــری وی اتفــاق کردند(حســینی عاملــی ،)211 :1365 ،امــا مطابــق آنچــه روحانــی بــه نقــل
ً
از شــهید مطهــری مطــرح میکنــد ایــن وضعیــت از ری بــه آن طــرف ،یعنــی عــراق كــه قبــا
دارالخالفــه بــود ،حجــاز ،یمــن ،مصــر و ســوریه متفــاوت بــوده اســت .تمایــات آنهــا بــا مــردم
ایــران متفــاوت و در واقــع در ضدیــت بــود .حضــرت رضــا  gدر خراســان حتــی اگــر خلیفــه هــم
میبــود ،بغــداد در مقابلــش میایســتاد ،چنانکــه بغــداد پــس از شــنیدن خبــر والیتعهــدی
ایشــان بــا حکــم مامــون فــوری نماینــده مامــون را عــزل کرد(روحانــی )78 :1385 ،ضمــن اینکــه
پــس از وفــات امــام موســی کاظــم  gبیــن شــیعیان امامیــه شــکاف بهوجــود آمــد و گروهــی از
بــزرگان طایفــه واقفیــه والیــت و امامــت امــام رضــا  gرا نپذیرفتند(حســینی جاللــی و فهیمــی
نــژاد.)65 :1392 ،
شــخص مامــون نیــز کــه خلیفــۀ همعصــر حضــرت علــی بــن موســی  gو ســازندۀ فتنــۀ
والیتعهــدی بــود ،مطابــق نظــر شــهید مطهــری( )178-177 :1384بســیار روشــنفکر بــوده
و خدمــات شــایانی بــه اســام کــرده اســت و یکــی از دانشــمندترین خلفــای عباســی بهحســاب
میآیــد .اینکــه عصــر امــام رضــا  gبــه شــکوفایی علمــی ،درخشــش فرهنگــی ،رفــع تشــنج
سیاســی و آزادی عقیدتــی بــرای فرقهگرایــان و اندیشــمندان ادیــان مختلــف آوازه دارد نیــز از
معلولهــای همیــن امــر اســت .هــارون الرشــید نیــز البتــه تــا حــدی اینچنیــن بــوده اســت ،امــا
در برابــر هرگونــه احســاس تزلزلــی در قــدرت دســت بــه هــر جنایتــی میزدنــد .شــهید مطهــری
ُ
لقــب «شــیعه امامکــش» را بــه آنهــا مــی دهــد .چنانکــه مــردم کوفــه ،اهــل بیــت  bرا دوســت
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داشــتند ولــی هــم علــی  gرا و هــم فرزنــدش حســین  gرا بــه آن شــکل غریبانــه بــه شــهادت
رســاندند .در واقــع امــام رضــا  gبــا دســتگاهی روبهروســت کــه تمایــات شــیعی دارد و ایــن
تمایالتــش را بــرای محکــم کــردن قدرتــش در ایــران فریــاد هــم میزنــد ،امــا حکومــت را از هــارون
الرشــید بــه ارث بــرده اســت.
 .2-2عوامل حکومتی مرتبط با والیتعهدی امام رضاg
بــرای بررســی عوامــل حکومتــی بحرانآفریــن ،اقداماتــی از دســتگاه خالفت را مطالعــه میکنیم
کــه آگاهانــه و بهمنظــور ســاخت و کســب منفعــت از بحــران صــورت گرفته اســت .مشــخص اســت
بــرای کســی کــه در زندگــی سیاســی خود ،بــرادر خــود را به قتــل میرســاند و در زندگــی خصوصی
خــود از فســق و فجــور ابــا نــدارد ،واگــذاری خالفــت یــا والیتعهــدی بــه امــام رضــا  gفقــط یــک
حرکــت فتنهانگیــز و حسابشــدۀ سیاســی بــوده است(حســینی عاملــی.)214-213 :1365 ،
همــان ابتــدا ایــن مســئله مشــخص اســت كــه مأمــون در ایــن زمــان جوانــی كمتــر از  30ســال و
نّشــان حــدود  50ســال اســت(مطهری.)183 :1384 ،
حضــرت رضــا  gس 
مأمــون پــس از دعــوت اجبــاری از امــام  ،gمســیر مشــخصی را بــرای ســفر ایشــان بــه مــرو
برگزیــد تــا حضــرت از مناطــق شیعهنشــین کمتــری عبــور کنــد .او بهعمــد دســتور داد کــه
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
ً
نقلهــا) بــدون مشــورت امــام و جلــب نظــر قبلــی ایشــان و بــدون ایــن كــه اصــا موضــوع روشــن
باشــد انجــام داد تــا وی را در مــرو در عمــل انجامشــده قــرار بدهــد و بهزعــم خــود از اقدامــات
پیشگیرانــه امــام جلوگیــری کند(همــان.)187-185 :
پــس از آنکــه مامــون ،موضــوع را بــا امــام در میــان گذاشــت ،حضــرت بهشــدت ابــا كــرد .مامــون
ابتــدا خــود خالفــت را بــه حضــرت رضــا  gپیشــنهاد داد کــه امــام نپذیرفــت .ســپس اینچنیــن
ابــراز کــرد کــه بــه دلیــل نپذیرفتــن پیشــنهاد اول ناچــار بایــد والیتعهــدیام را قبــول نمایــی .در
مرحلــۀ بعــد مامــون ،فضــل بــن ســهل و حســن بــن ســهل را نــزد حضــرت رضــا  gفرســتاد و
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حضــرت مجــدد امتنــاع كــرد .فرســتادگان بــه امــام گفتنــد اختیــاری نیســت ،اگــر امتنــاع كنــی،
مأموریــت داریــم گردنــت را بزنیــم ،ولــی بــاز هــم حضــرت قبــول نكــرد و آنهــا را بازگردانــد .دیگــر
بــار مأمــون خــود بــا حضــرت بــا اســتداللی خــاص مذاكــره كــرد و گفــت :عمــر بــن خطــاب بــرای
خالفــت بعــد از خــود شــورایی شــش نفــره بــا عضویــت ّ
جدتــان علــی بــن ابیطالــب تشــکیل و
دســتور داد هــر یــک از آنــان بــه مخالفــت برخاســت گــردن او را بزننــد .ســپس بــه امــام رضــا g
گفــت اینــک چــارهای جــز قبــول آنچــه اراده کــردهام نــداری ،چــون راه دیگــری نمییابــم .مامــون
بــا ایــن بیــان در واقــع تلویحــا امــام را بــه مــرگ تهدیــد کــرد و امــام بهناچــار بــا اکــراه و اجبــار،
والیتعهــدی را بــا بیــان شــرایطی پذیرفت(انصــاری.)9 :1386 ،
مطهــری بنــا بــه نقــل تاریخــی بیــان میکنــد که لقــب رضــا را نیــز مامــون روز انتصــاب ایشــان (روز
دوشــنبه هفتــم رمضــان ســال  ۲۰۱ق ).بــه والیتعهــدی خــود بــرای حضــرت علــی بــن موســی
 gگذاشــته اســت .وی میخواســت خاطــرۀ  90ســالۀ ایرانیهــا را كــه بــا عنــوان ّ
«الرضــا مــن
«الرضــی مــن آل ّ
آل ّ
محمــد» یــا ّ
محمــد» قیــام كردنــد ،زنــده كنــد و بــه آنهــا نشــان بدهــد کــه
احیاکننــدۀ خواسـتهای آنهاســت(مطهری  .)182 :1384عــاوه بــر ایــن اقــدام زیرکانــۀ مامون
در آن روز پــس از بیعــت بــا امــام رضــا  gبهعنــوان 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
 gبیعــت گرفــت و بــه نــام رضــا  gخطبــه 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.
مامــون از ارتبــاط امــام بــا عمــوم مــردم و حتــی دوســتان امــام  gتــا حــد امــکان جلوگیــری
میکــرد و بــرای خانــۀ امــام نیــز نگهبــان و مراقبــی گمــارد .مامــون هشــام بــن ابراهیــم راشــدی ،از
نزدیــکان امــام را نیــز را بهعنــوان دربــان امــام قــرار داد تــا مالقــات امــام را زیــر نظــر بگیــرد و محــدود
کنــد و دوســتان امــام کمتــر بــه او دسترســی پیــدا میکردند(ابــن بابویــه ،1387 ،ج ،)153 :2ولی
از طرفــی جلســات مناظــرۀ علمــی را بــا عالمــان فــرق و ادیــان مختلــف بــا هــدف دو ســر بــرد برگزار
میکــرد؛ یــا امــام میتوانســت بــهایــن مخالفــان پاســخ دهــد کــه درایــن صــورت بــرای مامــون
انتخــاب چنیــن ولیعهــدی افتخــار بــه حســاب مــی آمــد یــااینکــه امــام شکســت میخــورد و خــود
ّ
را کنــار میکشــید و خــط بطالنــی میشــد بــر دعــوی شــیعه بــه امامــت ایشــان .از جهتــی بــه ایــن
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صــورت ،علمــای دربــار و ّ
وعــاظ هــم مشــغول امــور حاشــیهای بحــث میشــدند و از فکــر کــردن بــه
تصرفــات حاکــم و دســتگاه خالفــت دور میشدند(حســینی جاللی ،فهیمــی نــژاد.)63 :1392 ،
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 عالقهمنــد
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 ،ج.)359-358 :2
مطابــق آنچــه در ادبیــات موضــوع مشــاهده مــی شــود اهــداف مامــون از پیشــنهاد والیتعهــدی
اینچنیــن ذکــر شــده اســت .1 :فــرو نشــاندن شــورشهای علویــان .2 .گرفتــن اعتــراف از
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.
 .5راضــی نگهداشــتن عباســیان و هواخواهــان آنها(انصــاری .6 .)1386 ،ایجــاد ائتــاف بیــن
علویــان و ایرانیــان در برابــر عباســیان و منتقمــان احتمالــی امیــن .7 .ایجــاد تشــکیک و تفرقــه
در شــیعیان بــا شکســتن عــرف مخالفــت همیشــگی ائمــه بــا دســتگاههای حکومتــی ،طغیــان و
سرکشــی گروههایــی مثــل واقفیهــا بهخاطــر پذیــرش والیتعهــدی خلیفــۀ نامشــروع توســط
امــام شــیعیان .8 .ایجــاد وجهــۀ شــرعی بــرای خالفــت مامون(حســینی جاللــی ،فهیمــی نــژاد،
 ،)1392احســاس ایمنــی از خطــری کــه بــه اعتــراف خــود مامــون از همــه محبوبتــر بــود.9 .
تحــت کنتــرل قــرار دادن امــام و کاهــش رابطــۀ وی بــا دوســتانش .10 .جدایــی امــام از مــردم و
شــیعیان .11 .ایجــاد پایــگاه ملــی قدرتمنــد بهخاطــر محبوبیــت امــام رضــا  gدر میــان مــردم
ایــران چــه ســنی و چــه فــرق مختلــف شــیعه .12 .نیــاز حکومــت بــه چیــزی کــه ســبب خشــنودی
عمــوم مــردم بشــود .13 .نشــاندادن حســن نیــت در اجــرای خیــر دنیــوی و اخروی مــردم و محقق
کــردن آنچــه عباســیان وعــده داده بودنــد .14 .پاکســازی گنــاه برادرکشــی و بازســازی اعتمــاد
مــردم بــا اعــان هــدف حکومــت اهــل بیــت .15 .اعطــای ولیعهــدی صرفــا از روی گشادهدســتی
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 بزرگتریــن شخصیتشــان بــدون جریح ـهدار کــردن علویان(حســینی عاملــی:1365 ،
.)234-203
 .3-2چهارچوب مفهومی پژوهش
ّ
اقداماتــی كــه مدیــران بــرای كنتــرل و حــل بحــران انجــام میدهنــد ،مجموعههــای واحــد و
بههمپیوســته اســت کــه میتوانــد در ســه دســته اقدامــات پیــش از بحــران ،حیــن بحــران و پــس
از بحــران بررســی شــود .شــرایط ناپایــدار و تــوام بــا بیاطمینانــی ایجــاب میکنــد مدیــر از ایــن
نکتــه آگاه باشــد کــه هــر یــك از ایــن اقدامــات برای كنتــرل و مدیریــت بحران اهمیــت ویــژهای دارد
و عــاوه بــر پاســخگویی بــه تهدیــدات از فرصتهــای موجــود نیــز بهموقــع 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 ،ممكــن اســت بحــران جدیــدی شــكل
بگیــرد و از ایــن طریــق ،ســازمان را بــا بحرانهــای جدیــدی مواجــه کنــد .همچنیــن اگــر اقدامــات
پیــش از بحــران بهطــور جــدی مــورد توجــه و مالحظــه قــرار نگیــرد و تنهــا بــه اقدامات حیــن بحران
ّ
متحمــل هزینههــای زیــاد و ناکامــی
و پــس از بحــران اكتفــا شــود ،ممكــن اســت مدیریــت بحــران
در حــل بحــران شــود(نقی پــور فــر و ابــروش)95 :1393 ،؛ بنابرایــن ،در ایــن پژوهــش ،اقدامــات و
اتفاقــات تحــت چتــر چنیــن رویکــردی بررســی و مطالعــه خواهــد شــد.
 .4-2روششناسی پژوهش
روش پژوهــش از لحــاظ هــدف ،کاربــردی و از لحــاظ چگونگــی گــردآوری اطالعــات
کتابخانـهای 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  gدارد .محقــق در رویکــرد تحلیــل هرمنوتیــک ،پدیــده
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مــورد مطالعــه را بــا توجــه بــه زمینــۀ پیدایــش و وقــوع آن بررســی و تحلیــل میکند و معنابخشــی
بــه رفتارهــا و وقایــع بــا توجــه بــه ظــرف زمانــی و موضوعــی حادثــه و نیــز زمینــۀ تاریخــی مرتبــط
بــا حــوادث تفســیر میشــود .ایــن حرکــت تفســیر اجــزا بــا توجــه بــه زمینــۀ کلــی و از زمینــه
کلــی بــا توجــه بــه اجــزا را چرخــۀ هرمنوتیــک میگویند(داناییفــرد و همــکاران .)131 :1398
در ایــن مطالعــه ،گــردآوری دادههــا در چهارچــوب حــوادث و اقدامــات قبــل ،هنــگام و بعــد
از وقــوع بحــران انجــام میگیــرد .همچنیــن در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت بــا رویکــرد
نشانهشناســانه و تحلیــل مضمونهــا ،تمامــی دادههــا و گزارههــای معتبــری کــه در تحلیــل
عوامــل مدیریــت امــام رضــا  gدر ماجــرای والیتعهــدی مؤثــر بــوده اســت ،جمــعآوری و
بحــث و بررســی شــود.
 .5-2یافتههای پژوهش
 .1-5-2عوامل مرتبط با مدیریت بحران در سیرۀ امام رضا  gدر ماجرای والیتعهدی
پیــش از برشــمردن عوامــل و مولفههــای تاثیرگــذار در بحــران مــورد مطالعــه ،شــایان ذکــر
اســت کــه موضــوع مطالعــه ایــن پژوهــش مدیریــت بحــران توســط حضــرت امــام رضــا g
در ماجــرای والیتعهــدی اســت .در ایــن بخــش عوامــل مرتبطــی مــد نظــر اســت کــه کلیــت
اســام اجتماعــی و حاکمیتــی را تهدیــد میکنــد .درواقــع بــرای شــخص امــام رضــا g
بهعنــوان رهبــر جامعــۀ اســامی موضــوع شــهادت بیشــتر یــک آرزوســت تــا یــک بحــران .بــه
بیــان دیگــر ،موضــوع ایــن بحــران ،بهعنــوان بحرانــی کــه از زاویــۀ دیــد مدیریتــی امــام رضــا
 gبررســی شــده ،زندگــی یــا شــهادت امــام نیســت ،بلکــه زندگــی یــا مــرگ سیاســی اســام
اســت .بنــا بــر آنچــه گفتــه شــد ،بهطــور خالصــه میتــوان مولفههــای دخیــل در بحــران
مــد نظــر را در دو دســتۀ زمین ـهای و حکومتــی طبقهبنــدی کــرد .در ایــن میــان ،مولفههایــی
هســتند کــه مثبــت مینماینــد و میتواننــد بــرای امــام بهعنــوان فرصــت قابــل بهــره بــرداری
باشــد .هرچنــد از دالیــل ،عوامــل یــا اقدامــات مامــون در شــکلگیری فتنــه پیشــنهاد
والیتعهــدی اســت.
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جدول ( )1مولفههای مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با مدیریت بحران در سیرۀ امام رضا  gدر ماجرای
والیتعهدی
زمینهای حکومتی

فرصت

تهدید

ردیف

مولفههای دخیل در بحران

1

موقعیت متزلزل مامون هم در میان علویان و هم
عباسیان

*

2

شکلگرفتن گروه واقفیه از شیعیان که امامت امام
رضا  gرا نپذیرفتند

*

3

بیاعتمادی مردم به مامون پس از قتل برادرش
امین

*

*

4

قیام علویان و اغتشاش در شهرهای اسالمی

*

*

4

عالقۀ مردم ایران به علویان و احتمال همراهی
آنها در قیام

*

*

5

نارضایتی مردم از عباسیان بهعلت تحقق نیافتن
وعدههایشان دربارۀ اهل بیت

*

*

6

ضدشیعی بودن حکومتهای بغداد ،حجاز،
یمن ،مصر ،سوریه

*

*

7

زیرکی باالی رفتاری مامون

*

*

8

رفتار نفاقگونه مامون در ابراز تمایالت شیعی

*

*

9

شروع خشکسالی در سرزمینهای تحت
حکومت مامون

*

*

10

پیشنهاد والیتعهدی در عین حدود 20سال
جوانتر بودن از امام

*

11

انتخاب مسیر غیرشیعی از مدینه تا مرو

*

*

12

در عمل انجامشده قرار دادن امام ،در مرو برای
پیشگیری از اقدام امام و طرفداران

*

*

*
*

*
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13

تهدید امام برای پذیرش والیتعهدی

*

*

14

انتصاب لقب رضا برای جلب خشنودی ایرانیان

*

*

*

15

حکم پوشانیدن لباس سبز به مردم برای جلب
خشنودی علویان

*

*

*

16

دریافت تایید علویان بر حکومت خویش

*

*

17

جلب رضایت اعراب با وارد کردن مردی بزرگ از
بنیهاشم در حکومت خراسان

*

*

18

ایجاد تشکیک بین شیعیان

*

*

19

بازسازی اعتماد از دست رفته بهخاطر برادرکشی
و ساخت چهرهای خیرخواه و شیعی از خود

*

*

20

ایجاد ائتالف و بازسازی پایههای مردمی در برابر
عباسیان

*

*

21

ساخت چهرهای خیرخواه و شیعی از خود

*

*

22

ن آوردن سطح تصورات مردم از حکومت ائمه
پایی 
و تخریب علویان

*

*

23

ایجاد فضای باز فکری و برگزاری جلسات
مناظره برای حمله دو سر برد افکار مختلف به
تفکر شیعی

*

*

*

 .2-5-2سیرۀ امام رضا gدر مدیریت بحران
زمانــى كــه فرســتادهای بــه مدینــه آمــد تــا امــام رضــا  gرا بــه خراســان ببــرد ،امــام بــرای وداع از
رســول خــدا چندیــن مرتبــه وارد حــرم میشــد ،از حــرم بیــرون میآمــد و دوبــاره کنــار حــرم پیغمبــر
میرفــت و بلنــد گریــه مىكــرد .وقتــی اطرافیــان علــت را جویــا شــدند ،حضــرت پاســخ دادنــد مــن
از جــوار جـ ّـدم بیــرون رفتــه ،در غربــت از دنیــا خواهــم رفــت .ســپس موقعــى كــه مىخواســتند
ایشــان را از مدینــه ببرنــد ،افــراد خانــواد ه را جمــع كــرد و دســتور داد برایــش گریــه كننــد تــا گریــه
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آنهــا را بشــنود .بعــد از آن در میــان آنهــا  12هــزار دینــار تقســیم كــرد و فرمــود دیگــر بــه ســوى
شــما بــاز نخواهــم گشــت(ابن بابویــه ،1387 ،ج.)218 :2
همچنیــن درحالیکــه ســفر کوتــاه نبــود ،امــام کســی از خانــوادهاش ،حتــی فرزندش امــام جواد
 gرا بــا خــود بــه مــرو نبــرد درحالیکــه مأمــون بــه امــام گفتــه بــود هــر کــس از خانــوادهاش را کــه
ن میدهــد امــام از ابتــدا قصــد پذیــرش حکومــت
میخواهــد بــا خــود همــراه کنــد .ایــن نشــا 
نداشــته و از شــهادتش اطــاع داشــته اســت(انصاری )8 :1386 ،چنیــن برخوردهایــى و تعییــن
فرزنــدش محمــد  gبهعنــوان امــام بعــد از خــود و فرمــان بــر اطاعــت از او بــرای متوجــه ســاختن
مــردم بهویــژه شــیعیان را كــه در ارتبــاط مســتقیم بــا امــام بودنــد ،از اجبــار ایشــان در پذیــرش
حکومــت بــود.
چنانکــه 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 چهرهبهچهــره و زبانــی
انتخــاب کردنــد و در هــر منطقــه و هــر شــهر بــا زبان مــردم همــان دیار ســخن گفتند .مطابــق نقل،
ایشــان بــه زبانهــای ســندی ،هنــدی ،مغولــی و فارســی بــا مــردم مناطــق مختلف صحبــت کردند
(یوســفی و خانمحمــدی .)105 :1393 ،ایشــان هــم در اهــواز و هــم در بصــره خــود را در معــرض
ّ
محبــت دل هــا قــرار داد .حتــی آنهــا کــه در معــرض دلهایــی کــه نامهربــان بودنــد .در نیشــابور با
ّ
اکثریــت اهــل تســنن نیــز حدیــث مشــهور سلســلة الذهــب را برای همیشــه به یــادگار گذاشــت .در
مــرو هــم كــه مقصــد ســفر و محــل اســتقرار دســتگاه خالفــت بــود ،در هــر فرصتی حصــار حكومت
را بــرای حضــور در انبــوه جمعیــت مــردم میشــكافت(روحانی .)78 :1385 ،همچنیــن کرامــات
زیــادی را بــه مــردم نشــان م ـیداد تــا نشــانی باشــد بــر حقانیتــش در میــان دلهایــی کــه تشــنۀ
دریافــت حقیقــت بودنــد .مهمتریــن و مســتندترین حادثه در طول مســیر ،در نیشــابور اتفــاق افتاد
کــه امــام رضــا gدر آنجــا حدیــث روشــنگر و محکــم معــروف بــه سلســلة الذهــب را ایــراد کــرد.
حدیثــی کــه از جهتــی رد شــیعیان منحــرف شــده و غیــردوازده امامــی بهخصــوص واقفیههــا
بوده(فضــل اللــه )133 :1377 ،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 میزنــد 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 والیتعهــدی همــراه بــا تهدیــد توســط مامــون
مــرور و بیــان شــد امــام بــا شــرایطی والیتعهــدی را پذیرفــت .ایــن شــرطها یکــی دخالــت نکــردن
در رتــق و فتــق امــور ،یکســان نگرفتــن نقشهــای مفتــی و قاضــی و دیگــری دخالــت نکــردن در
عــزل و نصــب یــا ایجــاد هرگونــه تغییــری بــود کــه مأمــون همــه ایــن شــرایط را پذیرفت(انصــاری،
 .)8 :1386ایــن قــدر شــروط امــام میتوانــد همــه امــور حکومتــی را در بربگیــرد کــه واضــح اســت
میخواســت مســئولیت كارهــای مامــون را نپذیــرد و حتــی بهصــورت آشــکار نقــش مخالفــت و
جدایــی از حکومــت و عــدم همــکاری را بگیرد(مطهــری ،)195-192 :1384 ،زیــرا امــام پیــش
از آن عنــوان والیتعهــدی از طــرف مامــون را هــم عنوانــی غلــط دانســت؛ آنجــا كــه حضــرت در
جــواب اصــرار مامــون فرمــود :اگــر ایــن خالفــت مــال توســت ،جایز نیســت خــودت را خلــع كنى و
لباســى را كــه خــدا بــه تــو پوشــانده بــه دیگــرى بدهــى و اگــر خالفــت مــال تــو نیســت ،چیــزى كــه
مــال تــو نیســت ،جایــز نیســت آن را بــه مــن بدهى(قریشــی ،1382 ،ج.)452 :2
در روز انتصــاب امــام بــه والیتعهــدی ،امــام خطبــهای عجیــب و بــا معنــای تنــد و روشــن
میخوانــد .در ایــن خطبــه نــه یــادی از مأمــون میکنــد و نــه كوچكتریــن تشــكری از او و دســتگاه
حکومتــش .درحالیکــه مامــون انتظــار داشــت حضــرت در آنجــا تاییــد و تشــکری از او و خالفتش
ّ
بكنــد ،حضــرت در یــک یــا دو خــط خطبــه بــا ایــن مضمــون کــه :مــا حقــی داریــم بــر شــما مــردم
ّ
داریــم کــه ولـ ّ
ـی امــر شــما باشــیم و شــما نیــز متقابــا حقــی داریــد بهعنــوان مردمــی كــه خلیفــه
بایــد آنهــا را اداره كنــد .شــما مــردم بایــد حـ ّـق مــا را بــه مــا بدهیــد و اگــر شــما حـ ّـق مــا را بــه مــا
بدهیــد ،مــا هــم در مقابــل شــما وظیفـهای داریم كــه باید انجــام دهیــم و وظیفــه خودمــان را انجام
میدهیــم .والســام! یعنــی در واقــع ایــن حـ ّـق اصــا مــال امــام اســت نــه اینكــه مامــون بخواهــد
بــه امــام واگــذار كند(مطهــری )195-192 :1384 ،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.
عالوهبــر ایــن ،حضــرت رضــا  gدر جاهــای مختلــف بــه جبــر در پذیــرش والیتعهــدی
را بــه دوســتداران خــود متذکــر شــدهاند .ایشــان بــه یکــی از خــواص کــه از والیتعهــدی امــام
خوشــحال بــود ،فرمــود« :خوشــحال نبــاش ،ایــن کار بــه انجــام نخواهــد رســید و بــه ایــن حــال
نخواهــد مانــد» (انصــاری .)8 :1386 ،آن حضــرت روزی پــس از خــروج از مســجد در حالــت
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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 عــدهای نیــز کــه بهخاطــر 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 .بهطــور 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)9 :1386 ،؛ «آیــا
پیغمبــران شأنشــان باالتــر اســت یــا اوصیــای پیغمبــران؟ گفتند :پیغمبــران .فرمــود :یك پادشــاه
مشــرك بدتــر اســت یــا یــك پادشــاه مســلمان فاســق؟ گفتنــد :پادشــاه مشــرك .فرمــود :آن كســی
كــه همــكاری را بــا تقاضــا بكنــد ،باالتــر اســت یا كســی كه بــه زور بــه او تحمیــل كنند؟ گفتنــد :آن
كســی كــه بــا تقاضــا بكنــد .فرمــود :یوســف ّ
صدیــق پیغمبــر اســت ،عزیز مصــر كافــر و مشــرك بود
و یوســف خــودش تقاضــا كــرد چــون میخواســت پســتی را اشــغال كنــد كــه از آن پســت حســن
اســتفاده كنــد ،تــازه عزیــز مصــر كافــر بــود ،مأمــون مســلمان فاســقی اســت؛ یوســف پیغمبــر بود،
مــن وصـ ّ
ـی پیغمبر هســتم؛ او پیشــنهاد كــرد و مرا مجبــور كردنــد (مطهــری.)207-206 :1384 ،
بــه خــدای متعــال شــکایت میکنــم و از او یــاری میجویم(انصــاری.)10 :1386 ،
عالوهبــر اقداماتــی کــه در رابطــۀ مســتقیم بــا ماجــرای والیتعهــدی و مقابلــه بــا فتنــۀ
شــکلگرفته توســط مامــون بــود ،حضــرت امــام رضــا  gاز روزنههــای بهوجــود آمــده در ایــن
تهدیــد ،فرصــت ســاختهاند .امــام چنانکــه گفتــه شــد از ارتبــاط بــا عمــوم مــردم منــع میشــد،
امــا شــرایط عمومــی طــوری پیــش رفت کــه مامــون ناچار شــد اقامه نمــاز عیــد را از حضــرت تقاضا
کنــد .امــام بهخاطــر مخالفــت بــا ایــن کار ،شــروط و عهــد و پیمــان والیتعهــدی را نپذیرفــت،
ولــی مامــون اســتیصال خــود را نمایــان کــرد و گفــت :انجــام نــدادن هیچگونــه کار حکومتــی و
قضاوتــی و شــریعتی اجتماعــی موجــب شــده مــردم حرفهایــی دربــارۀ حکومــت بزننــد .فلــذا
چــون الزم اســت امــر والیتعهــدی شــما در قلبهــا تثبیــت شــود ،بایــد قبــول كنیــد .حضــرت
نمــاز را پذیرفــت ،ولــی بهشــیوۀ جـ ّـدش رســول اللــه  nو حضــرت علــی  .gصبــح روز عیــد
امــام و خدمتگزارانــش بــا پــای برهنــه و لبــاس ســفید از خانــه خــارج شــدند و هرچنــد قــدم خــود
تکبیــر میگفتنــد .مــردم رفتــه رفتــه بــا پــای برهنــه بــه امــام ملحــق میشــدند و فضــای شــهر
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تکبیــر و اشــک و اشــتیاق شــد .جاسوســان مامــون خیلــی زود مامــون را از آنچــه دارد رخ میدهــد،
ترســاندند و درنتیجــه ،مامــون بــه بهانــۀ بــه زحمــت نیفتــادن حضــرت رضــا  gایشــان را از مســیر
نمــاز بازگرداند(ابــن بابویــه ،1387 ،ج.)151-149 :2
همچنیــن از ایــن قبیــل حــوادث یــا اقدامــات میتــوان بــه دعــای بــاران مســتجاب حضــرت
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 میرســد 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  gتحقیــر امــام شــیعیان را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
امــا بــه ایــن شــکل پیــش نرفــت و حضرت امــام رضــا  gدر امامت جمــع زیــادی از مــردم در بیابان
از خــدا خواســت پــس از بازگشــت مــردم بــه منازلشــان بارانــی ببــارد کــه ویرانــی نیز بــه بار نیــاورد.
اســتجابت چنیــن دعایــی بــا ایــن جزئیــات قطعــا نهتنهــا برنامــه مامــون را خــراب میکــرد کــه موج
عظیمــی از عالقــه بــه امــام شــیعیان را بــه دنبــال مـیآورد .پس دعــای حضــرت مســتجاب و بارش
بــاران اینچنیــن نیــز کرد(ابــن بابویــه ،1387 ،ج.)183-179 :2
حضــرت امــام رضــا  gدر ماجــرای مناظــرات برگــزار شــده توســط مامــون نیــز از ایــن فرصــت
بــه بهتریــن نحــو اســتفاده کــرد .بــر اســاس اســناد موجــود از مناظرههــا و مباحثههــای امــام،
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 چهرههــای علمــی و دینــی جامعــه
آن را نتیجــۀ ایــن مناظــرات دانســتند .بهخصــوص اینکــه امــام در مباحثــه بــا ادیــان غیراســامی
و مناظــره بــا اهــل کتــاب از خــود توانایــی بــزرگ و شــاهکار گون ـهای 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.)82 :1392 ،
در مدیریــت بحــران فراینــد بلندمــدت ارتباطــات در میــان تمــام افــراد درگیــر در بحــران الزامــی
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اســت .بهنحویکــه میتوانــد بیــش از هــر عاملــی بــر رونــد بحــران و مدیریــت آن تأثیــر بگــذارد.
مطالعــه بحرانهــای مقطعــی نشــاندهندۀ تاثیــر مهــم انتقــال اطالعــات از طریــق ابزارهــای
ارتباطــی در مدیریــت بحرانهاســت .جمـعآوری واقعیــات و بیــان موضــوع از اهــداف اصلــی در
ارتباطــات بحــران محســوب میشــود(نقی پــور فــر و ابــروش )95 :1393 ،چنانکــه بررســی
شــد ،ارتباطــات حضــرت امــام رضــا  gدر دربــار مامــون بــه علمــا و افــراد دربــار و ارتباطــات
کنترلشــده محــدود بــوده اســت ،امــا هروقــت امــام فرصتــی بــرای ایجــاد ارتبــاط عمومــی بــا
مــردم بــه دســت م ـیآورد از آن نهایــت اســتفاده را میبــرد .همچنیــن امــام از ابتــدای شــروع
ســفر تــا گاه شــهادت هــم از حیــث گرفتــن اطالعــات و هــم از حیــث روشــنگری و دادن بینــش و
اطــاع از آینــده بیشــتر و برندهتــر از حــدود تعییــن شــده توســط دربــار عمــل کــرد .از اقدامــات
قبــل از ســفر و آگاهســازی مــردم گرفتــه تــا خطبــه کوتاهــش در روز انتصــاب بــه والیتعهــدی و
روشــنگریهایش دربــارۀ پذیــرش والیتعهــدی 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.
اگرچــه بــاور برخــی بــر دوســتی واقعــی مامــون باقــی بــود و مــرگ امــام را بــه مــرگ طبیعــی
برداشــت کردند(انصــاری )8 :1386 ،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 ،
ج .)359-358 :2اگرچــه در حوصلــه و حیطــۀ مســتقیم موضــوع نمیگنجــد ،امــا مســئلۀ امامت
پــس از حضــرت علــی بــن موســی ّ
الرضــا  gنیــز پیچیدگیهایــی داشــته اســت .امامــی کــه
واقفیــه امامتــش را نپذیرفتــه و در آن شــبهه ایجــاد میکردنــد و وجــود مبــارک فرزنــد خردســالش
نیــز بــه بهانــۀ شــباهت نداشــتن بــا امــام رضــا  gتشــکیکات را پیچیدهتــر میکــرد ،الزم بــود
بــرای دوران پــس از بحــران و بعــد از شــهادت خــود و بهمنظــور جلوگیــری از افتــراق بیــن شــیعیان
مســئلۀ امامــت پــس از خــود تمهیداتــی بیندیشــد .ضمــن اینکــه ضــرورت حفــظ محرمانگــی
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  gهــم هنــگام تولــد فرزنــدش ،جواد
او را مبارکتریــن مولــود شــیعه معرفــی میکنــد و هــم در جــواب ابهــام در ســن پاییــن حضــرت
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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 بهعنــوان جانشــین پــس از خــود
معرفــی مــی کند(عمــادزاده.)91-86 :1341 ،
جدول ( )2اقدامات اساسی امام رضا  gدر مدیریت بحران ماجرای والیتعهدی
اقدامات حضرت رضا  gدربارۀ بحران
والیتعهدی

پیش از بحران
پیشگیری

آمادگی

وداع و آگاه کردن اطرافیان از اجبار در پذیرش سفر
و بیبازگشت 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

*

حین
بحران

پس از
بحران

*

ایراد خطبه دربارۀ حقانیت امام بر حکومت

*

*

استدالل و روشنگری دربارۀ جبر در پذیرش
والیتعهدی

*

*

استدالل و روشنگری در مورد چرایی پذیرش
والیتعهدی

*

*

ابراز کراهت و ناراحتی از پذیرش والیتعهدی

*

*

استفاده از فرصتهای ایجاد ارتباط عمومی
)گسترده (نماز عید و دعای باران

*

نفوذ در قلوب و باورهای حقپذیر با دعای باران
مستجاب

*
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پیشبردن منطق و بحث اسالم شیعی با
فرصتطلبی از مناظرات

*

*

شهادت روشنگرانه و خبر دادن پیش از شهادت

*

*

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

*

 .3نتیجهگیری
متــون متعــددی بهصــورت توصیفــی یــا تحلیلــی یــا توصیفــی تحلیلــی روایــات متنوعــی را از
ماجــرای والیتعهــدی امــام رضــا  gارائــه کردهانــد .در بعضــی متــون ،شــرایط امــام بســیار
خــوب توصیــف شــده بــه ایــن معنــا کــه دوســتی مامــون و وزیــرش فضــل بــن ســهل بــا امــام
رضــا  gمــد 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  gتوســط مامــون و دختــرش نشــاندهندۀ عــدم تاییــد نقــل قولهــای متناقــض اســت.
ایــن تحریفــات تاریخــی بیانگــر وقــوع یــک بحــران سیاســی و اجتماعــی در ســه ســال آخــر دوران
مبــارک امامــت حضــرت رضــا  gاســت .مولفههــای اصلــی ایــن بحــران مطالعــه و در دو دســتۀ:
 .1زمینـهای و  .2حکومتــی تفکیــک و بررســی شــد .برخــی از ایــن عوامــل در قالــب تهدیــد پاســخ
داده و برخــی در قالــب فرصــت اســتفاده شــد.
اقدامــات اصلــی و ســیرۀ امــام رضــا  gدر مدیریــت بحــران ماجــرای والیتعهــدی در چهــار
دســته .1 :پیشگیــری .2 ،آمادگــی .3 ،حیــن بحــران و  .4پــس از بحــران بیــان میشــود .ایــن
چهــار دســته کــه در نحــوۀ مدیریــت و ســیرۀ امــام عالوهبــر آموزشــی بــودن نتایــج بســیار مهــم و
اثربخشــی دارد ،عبــارت اســت از تبییــن الیههــای متعــدد مدیریتــی امــام رضــا  gبهعنــوان
یــک انســان الهــی و کامــل .از ایــن مــوارد کــه باعــث کنتــرل و مدیریــت بحــران شــده و بیشــتر
جنبــۀ آگاهیبخشــی و روشــنگری مــردم و زمانهــای متعــدد دیگــر خواهــد داشــت ،میتــوان
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بــه ایــن مــوارد بهعنــوان مدیریــت بحــران و ســیرۀ امــام معصــوم gاشــاره کــرد :وداع و روشــنگری
دربــارۀ اجبــار و اکــراه و بیبازگشــت بــودن ســفر ،ایجــاد ارتبــاط تبلیغــی اثربخــش در شــهرهای
مســیر ،گذاشــتن شــرطهایی کــه بیانکننــدۀ مفهــوم عــدم پذیــرش والیتعهــدی ،اســتدالل بــر
حقانیــت امــام در حکومــت ،ایــراد خطبــه دربــارۀ حقانیــت امام بــر حکومت ،اســتدالل دربــارۀ جبر
در پذیــرش والیتعهــدی ،روشــنگری در چرایــی پذیــرش والیتعهــدی ،ابــراز کراهــت و ناراحتــی
از طــرح مامــون ،اســتفاده مناســب از فرصتهــای ایجــاد ارتبــاط عمومــی ،نفــوذ در قلــوب و
باورهــای حــق پذیــر بــا دعــای بــاران ،پیشبــردن منطــق و بحــث اســام شــیعی بــا فرصتطلبــی
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 میخواســت بــه آنهــا برســد و بــرای مــردم و دوســتداران و پیــروان خــود
روشــنگری کنــد.
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ـ فضل الله ،محمدجواد .)1377( .تحلیلی از زندگانی امام رضا .gترجمه محمدصادق عارف .چاپ چهارم .مشهد :بنیاد
پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
ـ قائدی ،محمدرضا« .)1382( .مولفههای نظری بحران» .فصلنامه راهبرد .شماره  .29صص333-317 :
ـ قریشی ،باقر شریف .)1382( .پژوهشی دقیق در زندگی علی بن موسی الرضا  .gترجمه سید محمد صالحی .تهران :دارالکتب
االسالمیه.
ـ کلینی ،محمدبن یعقوب .)1391( .اصول كافى  :مجموعه احادیث برگزیده .ترجمه داود روحانی معین .چاپ پنجم .قم :بهار دلها.
ـ کارگروه بنیادین مدیریت اسالمی .)1395( .پیشنویس نقشه جامع مدیریت اسالمی (نجما) .قم :انتشارات دانشگاه قم.
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.122-95 : صص.)72(19
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.56-45 : صص.31  شماره. فصلنامه زن و فرهنگ.» مذهبی دوران اسارت-سیاسی
. دار صادر: بیروت. تاریخ الیعقوبی.) احمد بن اسحاق (بی تا،ـ یعقوبی
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