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 دهیچک
 ثباتیحاد و ب یل کرده و به حالتیتحم جامعه بر را یمشکالت که است ندیناخوشا و رمنتظرهیغ یدادیرو ، بحران

 203 یهاسال، یعیامامت ش خیاست. در تار  یاقدامات اساس ازمندین، رفع آن و شودیم لیجامعه تبد ایافراد و  یبرا
پرست یبه رهبر  یقمر  یهجر  260تا   ،امام جواد یدوران زندگان دراختصاص دارد؛  علیهم السالم ابناءالرضا یو سر

 یاتتبع، )ع( ائمه با مواالت و یدوست که بود حاکم یعیش جامعه بر یخفقان علیهم السالم یو امام عسکر  یامام هاد
توانستند  ییهامیو اتخاذ تصم ری)ع( با تداب داشت. ابناءالرضا یشهادت در پ یشکنجه و حت، حبس، چون مصادره اموال

و آرامش سوق  تیبه سمت امن، بیآس نیرا از گزند حوادث حفظ کرده و با کمتر  یعیو جامعه ش تیر یجامعه را مد
 یآمادگ و یر یشگیمنظور پ را به عهیمجموعه اقدامات ائمه متأخر ش، یلیتحلـ  یفیتوص یبا روش پژوهش نیدهند. ا

با وقوع  نیح»، «قبل از وقوع بحران»مرحله  دودر  راو بازدارنده  یامقابله یراهکارها نیبا بحران و همچن ییارو یرو 
ک  مورد تواندیم زین حاضر عصر در که یتیر یکرده است؛ اصول مد یو معرف یبنددسته، یتیامنـ  یبر امور حفاظت دیتأ
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 مقدمه -1
« ساختانسان بحران»و « بحران طبیعی»های جوامع بشری به دو نوع بحران، بندی سنتیدر تقسیم

کارگیری هب تشکیل مدیریتی توانمند است که با، شود. آنچه در این میان اهمیت شایان توجهی داردتقسیم می
ترین های صحیح و مناسب با کنترل وضعیت بحرانی تا حد زیادی میزان خسارات را کاهش و در کوتاهشیوه

 زمان ممکن جریان امور را به حالت قبل از بحران برگرداند.
ویژه شیعیان را بر عهده ههدایت و راهبری همه مردم ب، عنوان جانشینان پیامبر)ص()ع( به عهیائمه ش

اجتماعی و اقتصادی بوده است. در زیارت جامعه ، سیاسی، های دینیداشتند؛ این راهنمایی مشتمل بر حوزه
وایان پیش»به تعابیری چون « اوصیای پیامبر»و  «حامالن کتاب خدا»)ع( به  صف ائمهعالوه بر و، کبیره
، 1368، )مجلسی «بندگان مداران و فرمانروایان تدبیرگر بر تمامیسیاست»و « رهبران شایسته»، «خلق

آن اند که نشانگر ابعاد مختلف راهبری ایشان در جامعه اسالمی است. نیز توصیف شده (93ص، 99ج
گاه از ناحیه مخالفان و گاه از ، آنی که پیدایپشت سر گذاشتند هایی را بحران، بزرگواران در طول زندگی خود

ابناء »سیره ائمه متأخر شیعه که در این نوشتار از واژه سوی برخی از شیعیان بوده است. مدیریت بحران در 
اجتماعی  ـ ای دارد. ایشان و شیعیان از لحاظ سیاسیتبلور ویژه، شودبرای یادکرد آنان استفاده می« الرضا)ع(

بردند. این وضعیت بحرانی سبب شد مدیریت سرمیدر شدیدترین شرایط خفقان از سوی خلفای عباسی به
 ای از این ائمه همام بروز یابد. ویژه

اصال در برخی نبوده و یا شمول جهان، حاکم بر جوامع کنونیمتداول و با توجه به آنکه اصول مدیریتی 
اکمیت زوم حبا عنایت به ل، باشدکارگیری تمامی آنها در جوامع اسالمی جایز نبهموارد ممکن است 

؛ به همین مد نظر قرار گیردالزم است شیوه خاص مدیریت اسالمی نیز  اسالمی های الهی در جوامعارزش
برداری برای د با شرایط بحرانی جهت بهره)ع( به هنگام برخور منظور آشنایی با الگوهای مدیریتی ابناءالرضا

با استفاده از  و تحلیلی ـروشی توصیفیبا  کارگشا خواهد بود. نوشتار حاضر در پی آن است، مالحظه فوق
ه رایطی با توجه بمدیریت ایشان را در چنین ش، )ع( های تاریخی و روایات متضمن سیره ابناءالرضاگزاره

 ،. الزم به ذکر است انتخاب سیره ابناءالرضا)ع( در استخراج الگوهای مدیریت بحرانکندبررسی  مراحل فوق
گانی تمرکز کمتر بر زندست؛ گرچه اجتماعی و سیاسی با جامعه امروز از شرایطل همسانی در بسیاری یبه دل

کند. درباره اهمیت این پژوهش را دو چندان می، این پیشوایان دینیآشنایی شیعیان با سیره لزوم ائمه متأخر و 
رد بحث و مورا )ع(  که الگوی مدیریت بحران در سیره ابناء الرضااثری تاکنون پیشینه پژوهش باید گفت 

 . وجود ندارد، مداقه قرار داده باشد

 بحران یشناسمفهوم -2
اعم از  نفوذ دامنه آن در تمامی جوانب زندگی بشرهای مختلف و به دلیل کاربستواژه بحران تبیین 
نظران علم صاحب، ونیاسیس رونیهم از ست؛یچندان ساده ن، یفرهنگ و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی

 طهیکار گرفته و به فراخور حهرا ب واژه نیا یک به نحویمحققان هر  گریروانشناسان و د، اقتصاددانان، تیریمد
 د.ش داز آنها اشاره خواه یاند که در ادامه به برخداده دستبه یگوناگون فیتعار، خود یکار
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 کیانتقال از  یمعنا به ؛(4390ص، 1377، )دهخدااست  یونانیمعرب و  یبحران لفظ، یلغو لحاظ از
د به بحران ب یبه بحران خوب و از دوم یشود. از اولیم منجر یضیمر ای صحت به که گرید حالت به حالت

 جادیا ماریب یبرا، دیشد امراض در که یناگهان رییتغ ای( و 121ص، 1306، یدیزبینی)حس است شده ریتعب
 ،دیآیوجود مبه ضیمر یبرا تب حالت در که یریی(. دهخدا بحران را تغ46ص، 1363، شود )ابن منظوریم

 (.4390ص، 1377، )دهخدا است کرده معنا
ا یمرحله ، زمان، زیر هر چینقطه عطف در س، بحران است معتقد 1برگ دیوید، یاصطالح لحاظ از ماا

 ندیخوشا یتح ایو  ندیناخوشا یامدهایکننده وقوع پنییآن تع جهیکه نت یتیموقع ؛کننده استنییتع یدادیرو
ا حادثه آغاز و با تضاد دنبال داند که بیم یارهیاز زنج بیبحران را ترک 2بارنت .(135ص، 1373، )برگ است

 یمنظر از 3پرو .(,p476 1998, Burentt) ابدییخاتمه م یختگیدرهم گس حالت   نیدتریشود و به شدیم
رده و به ده روبرو کرا با مشکالت عم ستمیکه س یاختالل و آن را دانسته زیبحران را از حادثه متما، یستمیس

. (Perrow, 2011, p84) کندیم فی( تعربرخالف حادثه)دارد یباز م تیو از ادامه فعال انداختهیخطر م
 را مرگ ایبلوغ و افول ، رشد، د که مراحل تولدندانیم یسمیبه مکان هیبحران را شب 4ترهررو و پاـ  گنزالس

 ,Coombs) است کیآن نزد یکه نابود یزمان یعنی، حال انحطاط ک سازمان دریعمر  انیپا ای؛ کندیم یط
p133 1999,.) خود مخرب اثر که دانندیم یها را مقاطعبحران، 5تیت و اشمیپیل، نریگر، رابطه نیهم در 

آنها به هر شکل و . (9ص، 1385، ینی)حس گذارندیم یها بر جاعمر سازمان ریرات مرتبط با سییتغ را بر
 با که کنندیم جادیا یتیموقع سازمان ایگروه ، فرد یو برا( Ash, 2004, p50) شوندیظاهر م یدر هر زمان

 رمالن تیریمد یالگوها که یرعادیغ یتیوضع یعنی ؛کرد برخورد آن با توانینم، معمول یهاروش از استفاده
 .(Burentt, 1998, p476) بود نخواهند پاسخگو طیشرا نیا در

است:  یپنج جنبه اساس یاست که دارا یتیبحران وضع»که  توان گفتیم، مختلف فیتعار یبندبا جمع
قطع یا اختالل در جریان ، قابل توجهی از افراد جامعه جمع یزندگ قراردادن ریتأث تحت، یناگهان یرخداد

 ،)صلواتیان« تصمیمات و اقدامات فوریبه همراه داشتن خسارت مادی و معنوی و نیاز به اخذ ، عادی امور
 .(30ص، 1389

  یعباسدوره  در انیعیش یکیز یبحران حذف ف -3
ع( و ) ابناءالرضا توان گفت:می، های بحران بیان شدبیان ویژگیو آنچه در تعریف بحران  بر اساس

با حمایت  ابتداچراکه بنی عباس در  ؛بردنداز سوی خلفای عباسی به سرمی وضعیتی بحرانیشیعیان در 
دن تعقیب و زندانی کر، با کشتن ؛دوستی را به دشمنی بدل کرده، علویان به قدرت رسیدند؛ اما پس از آن

از  ت؛گرفصورت می )ع( به طرق گوناگون نفوذ در بیت ابناءالرضاسعی در نابودی آنان داشتند. ، علویان
جاسوسان ، (410ص، 2ج، 1431، یعقوبی)مأمون از سوی  )ع( امام جواد فضل باامپیشنهاد ازدواج با جمله 
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به نحوی که شیعیان در برقراری  ؛ن را زیر نظر داشتندامام و شیعیاوآمدهای و مأموران عباسی همواره رفت
 ودندمحروم ب نیز سالم کردن مثل مورد آداب معاشرت میان دو مسلمانکمترین از برقراری ، )ع( ارتباط با امام

 در چنین شرایطی هر کس اظهار دوستی و مودت با ابناءالرضا .(269ص، 50ج، 1368، مجلسینک: )
، یگفرهن، اجتماعی، های سیاسیبا حداقل مجازات که عبارت بود از محرومیت از فعالیت، )ع( داشت

سبب ، این وضعیت بحرانی شد.شکنجه و شهادت روبرو می، حبسهمچون مصادره اموال و یا حداکثر آن 
رفتار  ؛با شیعیان یکسان نبودخلفا نحوه برخورد هرچند  .)ع( بروز یابد ای از این ائمه همامریت ویژهشد مدی

 :کرد بندیطبقه، صورت سه نیاتوان در را می خلفا و به طور کلی حکومت

 با شیعیان  برخورد نرم -3-1
نها نحوی که در زمان خالفت آبه ؛منتصر و واثق رفتار خوبی با شیعیان داشتند، از میان خلفای این دوره

امام  اذن زیارت حرمبه شیعیان ، در زمان منتصرحتی متوجه شیعیان نبود. ، ی از جانب حکومتچندان آسیب
ی و های حکومتو یا برکناری ناصبیان از سمته شد بازگرداندفدک و موقوفات علویان  داده شد؛ )ع( حسین

 نیز در دوران واثق .(4178ص، 9ج، 1370، اثیر ابننک: )وضع بهتر شد ، با علویانفتاری رتوصیه به خوش
و تعیین مقرری برای ( 4093ص، همان)های مالیاتی بخشش، مکه و مدینههای مالی به مردم بخششبا 

 . تری قرار گرفتوضع شیعیان در شرایط مناسب، (476ص، 1419، )ابوالفرج اصفهانیطالبیان سامرا 

 با شیعیان برخورد سخت -3-2
برخوردی سخت و ، مهتدی و معتمد، معتز، مستعین، سایر خلفای این دوره که عبارتند از متوکل

آمیز با شیعیان داشتند که در این بین نیز متوکل گوی سبقت را ربوده و از دشمنان سرسخت خاندان خشونت
ت نزدیکان خود را که با به همین عل .(478ص، 1419، ابوالفرج اصفهانینک: )رفت شمار میهعلوی ب

، )قمی کردآنان را مصادره می و داراییزندانی ، رفتند)ع( می علویان در ارتباط بودند یا به زیارت مرقد امامان
متشکل از افراد ضد علوی از مناطق  سپاهیاو ارتشی به نام شاکریه ایجاد کرد؛  .(345ص، 2ج، 1325

میت موازات محروبه ، همچنین. برای فشار بر مخالفان حجاز و عنبا، جبل، الجزیره، وریهویژه از سمختلف به
افرادی با گرایش، روانیم از حکمرانی سامرا و سیهای سیاسی نظیر اخراج اسحاق بن ابراهشیعیان از فعالیت

 نظیر جرجرائی و ابن خاقان ؛(84-82صص، 1377، )حسینکرد های افراطی ضد شیعی را منصوب می
ترساندند و او را به همواره او را از قیام علویان می، ناصبیان اطراف متوکل. (49ص، 14ج، 1354، )طبری

تحرکی از  نسبت به هرکه  روستهمین ؛ از(4116ص، 9ج، 1370، اثیر )ابن کردنددوری از آنها وادار می
به خبر یارگیری  اوبه واکنش  توانمیعنوان نمونه داد. بهنشان میخشنی از خود العمل عکس، علویانسوی 

حص خانه ابن حنبل را تف، شبانه تا یکی از علویان در منزل احمد بن حنبل اشاره کرد که والی بغداد را واداشت
ازجویی قانع نشده و به ب، این جدیت تا بدانجا بود که مأمورین حتی بعد از آشکار شدن ناراستی گزارش .ندنک

بازجویی از کسی که محبوبیتی خاص نزد اهل  ؛(267ص، 11ج، 1413، )ذهبی پرداختندصاحب منزل 
 . (325ص، 5ج، 1415، عساکر)ابن ویژه متوکل داشتهحدیث و ب

نحوی هت باز امام علی)ع( و فرزندانش کینه داشاین نکته به ثبت آمده است که متوکل  تاریخی در متون
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ش را ضبط و او را به ادارایی، امام علی)ع( و اوالد ایشان است دوستدارفردی  دادندکه اگر به او اطالع می
 .(395ص، 6ج، 1971، )ابن خلکان ن ابن سکیت شاعر و ادیب شیعی استرساند که نمونه آشهادت می
باید به مله از ج ؛ر گرفتند و بسیاری نیز شهید شدندعلویان بسیاری زندانی یا تحت تعقیب قرا، در این زمان

، 1368، )مجلسی نوح تحت تعقیب نب ایوب، (140ص، 50ج، 1368، )مجلسی فرج بن محمدبازداشت 
عاصم  بن جعفر بن و عیسی(  354ص، 1411، )طوسیبند  ابن، راشد بن و شهادت ابوعلی( 177ص، 50ج

حدی بود که شفاعت باره به گیری متوکل در اینسخت. اشاره داشت (135ص، 13ج، 1415، عساکر)ابن
، 2ج، تابی، )طوسیپذیرفت نمیرا جعفر  بن عبدالله بن خاقان برای آزادی علی خودکس حتی وزیر هیچ
دیگر تاب تحمل حکومت متوکل را نداشتند و ، خفقان حاکم بر جامعه به حدی رسید که شیعیان. (866ص

ای به امام هادی )ع( زمان هالکت نامه آرزو داشتند هرچه زودتر اجلش فرا رسد؛ لذا شخصی از مدائن در
 . (185ص، 50ج، 1368، )مجلسیمتوکل را سؤال کرد 

ن ب ناچار به زندگی مخفیانه در شهرهای دیگر روی آورند. احمد، فوقخاطر اختناق هببرخی از علویان 
، 492ص، 1419، ابوالفرج اصفهانی) عبدالله بن موسی الحسن و )ع( بن علی بن الحسین عیسی بن زید

 احمد، از جمله این افراد بودند. با این وجود( 248ص، 1416، )نجاشیو عبدالعظیم الحسنی  (501 و 498
رگ آنها طبیعی م، بن عیسی و عبدالله بن موسی با فاصله زمانی اندکی از یکدیگر جان سپردند. به گفته برخی

دعبل خزاعی شاعر نیز پس از فرار به شهادت  .(43ص، تابی، )نجف اندنبوده و به امر متوکل مسموم شده
شیعیان مصر که از امامیه محسوب ، به دستور متوکل .(385-384صص، 2ج، 1416، )امینی رسید

ر صورت دستور داد د حتیمورد آزار و اذیت قرار گرفتند.  (حاکم مصر)توسط یزیدبن عبدالله ترکی ، شدندمی
دینه نیز د شوند. در مینه تبعیان آنجا به عراق و سپس به مدییا طالب علوی محکوم، ر اویك علوی و غین ینزاع ب

، انیابوالفرج اصفه) زندگی محروم باشند کمترین نیازهایعلویان باید در محلی جدا از سایرین زندگی و از 
تخریب حرم و تبدیل آن به زمین مزروعی از دیگر ، )ع( نیارت امام حسیممنوعیت ز .(479ص، 1419

ها لو مطابق برخی نقاو را دستگیر ، مأموران متوکل به محض دیدن زائری، او بود. پس از ویرانی آنجااقدامات 
این کشتار شیعیان از سوی خلفای . (253ص، 1417، )سیوطیکردند میکشتند یا به شدت مجازات او را می

  .(307ص، 1988، )بالذری گرفته شدبعدی نیز پی
مورد انتقاد شدید قرار ، ای بود که گاه حاکمانگونهمخصوصًا علویان به، برخورد با مخالفان حکومت

محمدبن عبدالله طاهری درباره برگزاری جشن پیروزی بر قیام  از ابوهاشم جعفری، عنوان نمونهگرفتند. بهمی
یم چشم و بریدن سرش انتقادیکی از علویان به نام یحیی بن عمر و جدا کردن گوشت و بیرون آوردن حدقه 

نامه ، آمیز حکومت با شیعیاناز دیگر شواهد رفتار خشونت. (128-127صص، 14ج، 1354، )طبریکند 
 از این، های خود کردبن محمد به امام عسکری)ع( است. او زمانی که مهتدی شروع به کشتن وابسته احمد

، 2ج، 1341، )مفیدخدا را حمد کرد ، ع( و شیعیان به این علت به حداقل رسیده) جهت که آزار و اذیت امام
 برد که در حبسی طوالنی مدت باقی ماندندشیخ عباس قمی نیز حدود ده نفر از علویان را نام می .(333ص

نامه یکی از شیعیان مبنی بر شکایت از سنگینی غل و زنجیر و  آنها بر اثر شکنجه از دنیا رفتند.که برخی از 
 .(238ص، 99ج، 1368، )مجلسی یگر از این دست استای دبدرفتاری زندانبانان نمونه
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 با شیعیان  برخورد دوگانه -3-3
 هایی مبنی بر اعمالدر زمان مأمون و معتصم نیز گرچه شیعیان در آزادی و آرامش نسبی بودند؛ اما گزارش

توان از آنها ها و عملکردهای مأمون که میاست. از جمله فعالیت آمدهثبت  به خشونت علیه شیعیان
، 1988، توان به بازگرداندن فدک به علویان )بالذریمی، جانبداری و حمایت از شیعیان را برداشت کرد

کارگیری به، (3974ص، 9ج، 1370، اثیر تشییع جنازه علویان )ابنمناسک همچون ( شرکت در 43ص
 های مالیاتی اشاره کرد( و بخشش145-045صص، تابی، العیون و الحدائقلکتی )شیعیان در امور مم

 ؛دهدهایی وجود دارد که سیاست ضد علوی مأمون را نشان میگزارش، در مقابل (.77ص، 1377، )حسین
، (274ص، 1ج، 1404، بابویه )ع( )ابن ساله ابوصلت هروی پس از شهادت امام رضانمونه حبس یکبرای 

، 1370، اثیر و جلوگیری از ورود علویان به کاخ )ابن ـ عباسیاننماد ـ اجبار علویان به پوشیدن لباس سیاه 
(. این 307ص، 1988، ( و افزایش خراج قم از دو میلیون به هفت میلیون درهم )بالذری3911ص، 9ج

جدی همراه شود. برخی  با چالشی های اواقدامات مأمون سبب شد تا اظهارنظر درباره شخصیت و گرایش
معتقدند تمایالت شیعی دیگر برخی  و (6ص، 4ج، 1425، اند )مسعودیشیعه بودن او تصریح کرده هب

 رایبسو با تشیع بود. هم، های معتزلیانمأمون به دلیل رویکرد اعتزالی او بوده است؛ چراکه برخی اندیشه
 عهدی امام رضایتو یا از وال را باور داشتنددیگر خلفا  )ع( بر نیز برتری امام علیبرخی از اعتزالیان ، نمونه

 (. 133-134صص، 1380، )ع( حمایت کردند )طقوش
ین بر ا، دو نظر وجود دارد. برخی مانند ابن اثیر نیزدرباره برخورد معتصم با علویان ، به همین منوال

ان به توانستند از علوینحوی که نزد او نمیبه ؛اعتقادند که او نیز همانند مأمون به علویان گرایش داشته است
سیاست معتصم  برخی را اعتقاد بر این است که (؛ اما4060ص، 9ج، 1370، اثیرابننک: بدی یاد کنند )
، 1380، )طقوش کنندیاد میهای علویان برپایی قیامبوده و دلیل خود را گیرانه بسیار سخت، در قبال علویان

سع بن نامه الی ؛ از آن جمله باید بهبر سختگیری او نسبت به شیعیان وجود داردشواهدی دال البته (. 178ص
وزیر معتصم ـ عمرو بن مسعده شدن و احتمال قتل از سوی که از تهدید اشاره داشت )ع(  حمزه به امام هادی

 دستورخشم معتصم بر یکی از علویان و در رابطه با  نیز /271ص، 1411، )حلیـ سخن به میان آورده است 
(. جاسم حسین معتقد است معتصم 131ص، 4ج ، 1425، مسعودینک: ، به کشتن او با حیوانات درنده

)ع( به علت اوضاع مناسب  در زمان امام جواد)ع( با علویان سختگیر بوده است؛ اما در زمان امام هادی
د و به است او تغییر کرتوانایی حامیان علویان برای عملیات نظامی کاهش یافت؛ لذا سی، اقتصادی حکومت

 (.81ص، 1377، )حسین دیدنمیسختگیری بر لزومی مانند گذشته 

 )ع( ابناءالرضا بحران تیر یمد -4
جر به بینی فاکتورهای منپیش ی نظیریهایافته است که طی آن فعالیتفرایندی نظام، مدیریت بحران

ارگیری کجستجو و به، آمادگی برای مقابله با آنریزی و برنامه، تالش جهت پیشگیری از وقوع بحران، بحران
 گیرد.صورت می، بازگرداندن شرایط به حالت عادی، تیزا و در نهاراهکارهای مناسب برای رفع شرایط بحران
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بل از ق»شود: تقسیم می اساسی بندی کلی به سه مرحلهمدیریت بحران در یک تقسیم، بر همین اساس
 «.ز بحرانپس ا»؛ «حین بحران»؛ «بحران

 با قابلهم یهاتیفعال یسازنهیبه همانا که بحران تیریمد یمرحله فوق است که هدف کلبا پیگیری سه 
 & Koster) ابدییتحقق م، است آن از یناش یمنف راتیتاث کنترل و یمحدودساز، خسارات کاهش، بحران

Norton, 2004, p608). مین بردن شرایط غیرعادی با تأبین هدف یعنی یافتن روشی معقول برای از، نیبنابرا
 .(51ص، 1390، )عبدالحمیدزاده شودهای اساسی تأمین میو حفظ منافع و ارزش

  )ع( قبل از بحران ابناءالرضا تیر یمد-4-1
، رو. از این(28ص، 1381، بینی و پیشگیری هستند )میتراف و انگناسها قابل پیشتقریبًا اکثر بحران

یابد. مدیریت قبل از بحران میضرورت ، که اولین چرخه مدیریت بحران است بحرانبینی و پیشگیری پیش
 امام عسکریتوان مشاهده کرد. برای نمونه می وفوره)ع( ب را در سیره ابناءالرضابینی و پیشگیری پیشدر قالب 

میحذر سنجیده برو شیعیان را از انجام اقدامات ن کنندتعبیر به فتنه می، )ع( از کشته شدن برخی از خلفا
را به  ای اسحاق بن جعفر زبیریطی نامه، خلیفه عباسی بیست روز قبل از مرگ معتز، عنوان نمونه. بهشتنددا

امام جماعت منصوب خلیفه در ـ یحه ر  ماندن در خانه سفارش کردند تا جانش حفظ شود. در این فاصله ب  
ایشان پاسخ دادند که این  ؛)ع( نوشت و کسب تکلیف کرد ای برای اماماسحاق نامه .کشته شدـ  حرمین
نیز  /622ص، 2ج، 1407، تا آنکه معتز از دنیا رفت )کلینی . مدتی گذشتمورد نظر نبوده است حادثه

رسد به نظر می (.297ص، 50ج، 1368، مجلسی نک:علی صیمری ای با همین مضمون به محمدبننامه
و جانشان به شدند میمتهم قتل خلیفه به ، شدنددر سطح جامعه دیده می، ن افراد در آن مدت معیناگر ای

 افتاد. خطر می
ای در کمین اوست و توصیه ای نوشتند که فتنهنامه، بن زیاد برای علی بن محمدامام ، ای مشابهدر نامه

از - محمود بن به خاطر کشته شدن جعفرکردند همانند فرش خانه در منزلش بماند. چندی بعد معلوم شد 
، اند )مجلسیتحت تعقیب قرار گرفته و برای یافتن او صدهزار درهم مژدگانی در نظر گرفته -درباریان متوکل

، جعفر بن مانند علیبه او را ، شدنیز در سطح جامعه حاضر می بن محمد علی(. اگر 297ص، 50ج، 1368
ت طوسی علت بازداششیخ ؛ زیرا بازداشت کرده و شکنجه و حبس در انتظارش بودبن فرج  ابوهاشم و محمد

، )طوسی دانسته استش به شیعیان او متوجه شدن اتهام قتلعباسی  محمد بن ابوهاشم را کشته شدن عبدالله
 (.227ص، 2ج، تابی

ایجاد  ،تقویت بعد معنوی عبارتند از: )ع( در مرحله قبل از بحران ابناءالرضا مهمترین اقدامات برخی از
در  روهای نفوذیاستفاده از نی، تقویت جبهه نخبگان فکری و دینی، ای از طریق سازمان وکالتروابط شبکه

 .که در ادامه توضیح هر یک خواهد آمد انجام آموزش امور حفاظتی و امنیتیارکان حکومت و سر

 بحراندر برابر  ینیشیپ یمثابه آمادگ به یبعد معنو تیتقو -4-1-1
 تعبد و توکل به خداوند متعالویژه هتکیه بر مسائل دینی ب، شرایط بحرانیآمادگی برای  هایراهیکی از 

ها و زمین بر شخصی بسته باشد ولی تقوای الهی پیشه )ع( فرمودند: اگر راه آسمان از جمله امام جواد است؛
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( و یا امام هادی)ع( شرط 477ص، 15ج، 1407، دهد )کلینیخداوند برایش گشایش قرار می، سازد
، 1368، )مجلسیدانستند ها را تنها بر خدا توکل کردن و اجابت را فقط از او خواستن استجابت دعا در سختی

 سازی کرد وباید زمینهرفت از شرایط بحرانی روندر باستمداد از خداوند برای  بنابراین(. 128ص، 50ج
برای اوقات مختلف  ایادعیه، )ع( ادعیه منقول از ابناءالرضارو در از همینکرد. قابلیت را در خود ایجاد 

، 1368، مجلسینک: )وارد شده است های شب نیمهو عصر ، صبح هایپس از نمازروز از جمله شبانه
 (103ص، 10ج، همان)هنگام خواب و یا بیدارشدن دعا به .(450، 97ج؛ 352ص، 83ج؛ 270ص ،90ج

 . (61ص، 1411، )حلیاند نیز از همین دستهقنوت نماز و نیز راز و نیازی برای 
 یا: »ها ثبت شده استهمین رویکرد است که دعایی از ایشان برای خالصی از سختی و مبناهمین بر 

پس بر محمد و آل  ؛صبرم تمام شد، ز! سوگند به عزت و جاللتیل و خوارکننده هر عزیدهنده هر ذلعزت
؛ این ادعیه چنانچه در کنار (343ص، 1991، طوسی) «محمد درود فرست و رنج و اندوهم را برطرف نما

داری خداوند را کامال باور و پشتباشد  امیدوار، به استجابت دعار گیرد که دعاکننده باید دستورات کلی قرا
. سازدها آماده میو آنها را برای رویارویی با بحران دفزوا خواهد را بسیار دعاکنندگاناستقامت و روحیه ، 1کند

اش را جز این نمیرا تخطئه کرده و نتیجهبه غیر خدا کردن رو ، )ع( امام جواددقیقا به همین دلیل است که 
 . (161ص، 3ج، 1405، اربلی)گذارد میاو را به همو وای تعالی نیز خداداند که 

ا موجب رپرهیزکاری و نیکوکاری اشاره نمود که امام عسکری)ع( سر آخر باید به حدیثی از ، در این بخش
؛ امری که اگر به آثار روانی آن در کنار ابعاد (147ص، 1408، حلوانی)معرفی کرده است غلبه بر دشمنان 

تذکر این نکته نیز  .کندمی نمایندگیرا به خوبی در مدیریت قبل از بحران  نقش آن، ن الهی توجه داشتسن
صرفًا  و )ع( بدون انجام فعالیتی ن معنا نیست که ائمهیبدخالی از لطف نخواهد بود که توجه به ابعاد معنوی 

ا هم خود ر گیری از اصول مدیریتیرا داشته باشند؛ بلکه بهرهبحرانی انتظار خروج از شرایط ، با اذکار و ادعیه
  کردند.خود توصیه می در دستور کار داشتند و هم به شیعیان

  یانسان یروهاین از یر یگبهره-4-2-2
ها و اقدامات ضروری برای مقابله با اداره فعالیتآن است که ، یکی از مباحث اصلی در مدیریت بحران

روست همین ؛ ازمند استنیازافراد با مهارت و مجرب ای مجموعهو به است از توان یک فرد خارج ، بحران
دقیقا التفات به این نکته را در مدیریت (. 17ص، 2000، 2ضروری است )رید، تشکیل تیم مدیریت بحران که

ابناءالرضا)ع( د. لذا گیرمیگیری از نیروهای انسانی در دستور کار قرار کنیم و بهرهابناءالرضا )ع( مشاهده می
د. ردنکمی برقرار اعضای سازمان وکالتعیان از طریق ارتباطات خود را با شی، منظور حفظ جامعه شیعیبه

کردند تا شیعیان در را برای امر تبلیغ دین آماده می آنها، همچنین با آموزش و تربیت اصحاب و یاران خود
به آنها مراجعه کنند. از طرفی نفوذ در بدنه حکومت نیز در همین راستا از سوی ابناءالرضا)ع( ، مشکالت دینی

 .شوده میه بیان آن پرداختانجام شد که در ادامه ب
                                                           

د ، به استجابت آن یقین داشته باشدداردر بارگاه الهی دست به دعا برمیفردی . برای نمونه در روایت نبوی آمده که هرگاه 1

  (.30ص، 1407، )قطب راوندی

2. Reid 
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 وکالت سازمان قیطر  از یاشبکه روابط جادیا -4-2-2-1
در  نشینگستردگی قلمرو جغرافیایی مناطق شیعه، آور حکومت عباسیانگیز و خفقانفضای رعب

کالت و)ع( از طریق تشکیل سازمان  اختالل ایجاد کرده بود که ائمه، )ع( برقراری ارتباط بین شیعیان و ائمه
سازمان وکالت که ائمه پیشین رو حفظ کردند. جان شیعیان را از خطرات پیش، التعالوه بر حل این مشک

و  به این ترتیب ارتباطات مستقیم کاهشدر دوره ابناءالرضا)ع( استمرار و تقویت شد. ، تأسیس کرده بودند
منطقه ( 1 ند:بوده مشغول به فعالیت طور کلی وکالء در پنج منطقبهجایگزین آن شد. ، ارتباطات با واسطه

شامل ، جزیره العربمنطقه ( 2نصیبین و کوفه. ، بصره، موصل، مراسا، سواد، مدائن، شامل بغداد، عراق
قرمیسین و ، دینور، )آبه( آوه، قزوین، ری، همدان، شامل قم، غرب ایرانمنطقه ( 3یمن و بحرین. ، حجاز

( 5را. کش و بخا، سمرقند، بلخ کابل، مرو، نیشابور، )سبزوار( بیهقشامل ، شرق ایرانمنطقه ( 4 .آذربایجان
  (.7-6صص، 1ج، 1382، )جباری شامل مصر و مغرب، شمال آفریقامنطقه 

شدند. به این ترتیب که وکالی مقیم در میاعضای سازمان نیز در سراسر قلمرو جامعه شیعی پراکنده 
سانی رارشد نیز در این پنج منطقه مستقر شدند تا توانایی خدمتنشین استقرار یافتند. وکالی شهرهای شیعه

الوکالء نیز در نزدیکی مرکز سازمان به شیعیان و نظارت بر کار وکالی مقیم ناحیه خود را داشته باشند. وکیل
)ع( در آن سکونت داشتند. وکالی سیار نیز در رفت و  شهری بود که ائمه، یافت. مرکز سازماناستقرار می

پرواضح است که  .(176-175صص، 1ج، 1382، )جباری )ع( بودند ل استقرار اعضا و اماممد بین محآ
تمهید مناسبی برای توانسته تا چه حد می، حل مشکالت جامعه شیعی است داری که عهدهوجود سازمان

 مدیریت پیش از بحران باشد. 

 ینید و یفکر  نخبگان جبهه تیتقو  -4-2-2-2
بودند که  اصحاب و شاگردانیتربیت و تقویت ، برای مدیریت پیش از بحران)ع(  ابناءالرضاتدبیر دیگر 
امامت انتقال آنها را در سطح جهانی برعهده داشتند. ، های خود از محضر ائمه)ع(با کسب آموزه

پرورش نخبگان لزوم ، )ع( ویژه امام جوادهب در سنین جوانیایشان حذف فیزیکی در کودکی و لرضا)ع( اابناء
)ع(  سازی شیعیان در پذیرش امامت ابناءالرضاچراکه وظیفه همراه ؛کندفکری را بیش از پیش مشخص می

در سنین کودکی و یا جلوگیری از انحراف شیعیان توسط فرق ضاله پس از شهادت ابناءالرضا)ع( بر عهده این 
صفوان بن ، ان از جمله ریان بن صلتیعیش گروهی از، )ع( برای نمونه پس از شهادت امام رضا ؛گروه بود

 بتیونس بن عبد الرحمن در خانه عبد الرحمن بن حجاج جمع شده و برای مصی و میمحمد بن حک، ییحی
مواجه گشت و آن پذیرش سابقه با چالشی بی؛ افزون بر این جامعه شیعی ن بودندیاندوهگ، از دست دادن امام

س بن ونیدر این هنگام بود که . هنوز به سن تکلیف و بلوغ نرسیده بودی که از لحاظ سن و سال امامت فرد
 حتی، باشد اعطا شده )ع( جواداالئمهاگر مقام امامت از طرف خدا به با اشاره به این نکته که عبد الرحمن 

. این (99ص، 50ج، 1368، مجلسی) رهبری بزرگ است، از نظر علم و دانش، ك روزه باشدیاگر طفل 
 .در آن شرایط التهابی و بحرانی بسیار حائز اهمیت است گیریموضع
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با  اام ؛بودشده های آنان بسیار محدود شعاع فعالیت، )ع( ئمهبه دلیل کنترل شدید اهرچند در این دوره 
دانی تربیت شاگر، تفسیر و حدیث، کالم، ای گوناگونی چون فقههتوانستند در زمینه)ع(  ابناءالرضا، وجوداین 

، (409-397صص، تابی، نفر )طوسی 110شیخ طوسی تعداد اصحاب و شاگردان امام جواد)ع( را کنند. 
 داندنفر می 100)ع( را نیز  ( و امام عسکری427-410صص، تابی، نفر )طوسی 185)ع( را  امام هادی

د و راهبریهای امام و شیعیان در نظر گرفت که وجوتوان واسطهاین نخبگان را می (.427ص، تابی، )طوسی
چنان در مسائل دینی و علمی ، از اصحابنقش مهمی در مدیریت بحران داشته است. شماری ، هایشان

امامیه  های شیعهشدند تا به ترویج آموزهبه مناطق مختلف فرستاده می عنوان مبلغ مذهببهارجمند بودند که 
، ع() امام هادیبرای نمونه گوی شبهات و سؤاالت دینی آنان باشند. عیان و پاسخیبپردازند و محل رجوع ش

 (.344ص، 10ج، 1368، )مجلسی دادندع ارجابرای حل مسائل دینی به عبدالعظیم حسنی را رازی  ابوحماد

 حکومت ارکان در ینفوذ یروهاین -4-2-2-3
 نفوذ در بدنه حکومت بود تاگسیل داشتن افرادی برای ، )ع( در حمایت از شیعیان یکی از اقدامات ائمه

پناه ، را سامان دهند. آنها در حوادث شیعیاندوستان خود را از ستم ظالمان حفظ کنند و امور ، از این طریق
ند نامبردگان زیر شیعیانی بود کننده حوائج نیازمندان و حافظ مؤمنان در برابر ظالمان بودند.برطرف، مؤمنان
ت و سیستان سحاکم ب  ، حسین بن عبدالله نیشابوریپست و جایگاه سیاسی داشتند: ، ستگاه عباسیکه در د

 ؛(137ص، 4ج، 1364، )طوسی حاکم بحرین، علبا اسدی بن حکم ؛(340ص، 46ج، 1368، )مجلسی
 محمدو  (45٠ص، 1416، )نجاشیبن حماد انباری سلمی از کاتبان دربار منتصر  یزید بن ابویوسف یعقوب

جهت خدمت به شیعیان ایفای نقش . این افرد در (448ص، 2ج، 1431، )یعقوبیبن فرج کارگزار مصر 
 منظور به معتصم خالفت سال اولین در( ع) جواد امام از سیستانی مردی درخواستاز آن جمله ؛کردندمی

پیشین ائمه سیره چنانکه در  ؛(334ص، 6ج، 1364، طوسی) مالیات کاهش در او شهر فرماندار به سفارش
و علی بن  (331ص، 1416، )نجاشیبن اسماعیل بزیع  نظیر محمدشد و افرادی این راهکار دنبال مینیز 

  .توان نام بردرا می (731ص، 2ج، تابی، ی)طوسـ  وزیر هارونـ  یقطین
سپاه دشمن جذب کرده تا در )ع( با استفاده از علم لدنی خود افرادی را از  گاهی اوقات نیز ابناءالرضا

اط مورد نظر ارتب با فرد دیدند)ع( در مواردی که زمینه را مساعد می مواقع مورد نیاز از آنها استفاده کنند. ائمه
ر بغای کبی، )ع( در مدینه با استفاده از علم لدنی امام هادی، نمونه کردند. برایجذب میرا و او  کردهبرقرار 

گاه نبوده در دیار خود به هنگام کودکی با آن نام خوانده میرا به نامی صدا زدند ک ین بد ؛شد و کسی از آن آ
 .(117ص، 2ج، 1417، )طبرسی )ع( شد برد و شیفته امامترتیب به مقام ایشان پی

 یتیامن -یآموزش امور حفاظت -4-2-3
به خوبی  ،ائمه پیشین و شیعیانشناسی و اطالع از خباثت عباسیان در برخورد با با دشمن، )ع( ابناءالرضا

میشهادت ه حتی بو شده شکنجه  و بازداشت، آشکار شودپیشوایانشان ارتباط شیعیان با چنانچه دانستند می
، رت دیگربه عبا منظور حفاظت از جان شیعیان اندیشیدند.تمهیداتی به، بینی این امرا پیشلذا برسیدند. 

 ئمهاد؛ لذا اداحتمال شناسایی و دستگیری شیعیان را افزایش می، )ع( ارتباط حضوری و مستمر با ابناءالرضا
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ه همین ب .کردندشیعیان را به برقراری ارتباط از طریق اعضای سازمان و یا ارتباط نوشتاری دعوت می، )ع(
 )ع( بیشتر است.  به نسبت با سایر ائمهدر این زمانه حجم مکاتبات شیعیان ، علت

حوه )ع( طی بیان ماجرایی از ن ینمونه امام عسکراشاره کرد؛ برای تقیه به رعایت  همچنین باید به توصیه
ره آن حضرت به حکایتی اشاکردند. شیعیان را با روش تقیه آشنا ، تقیه فردی در کتمان مذهب تشیع خود

مذهبش شکوه نمود که قصد دارند از از محاصره شدنش توسط عامه  )ع( نزد امام هادی یشخصداشت که 
، ه نخستکه خلیف سوگند خورد، ی در منزلشیچهارپااو نیز با اشاره به د. ر شونداخبردرباره خلیفه نخستین 

)ع( به همین  کند و طبق فرمایش امام هادیبدین طریق آنها را قانع کرده و خطر را از خود دفع می. امام است
یکی ، ای دیگردر نمونه .(405ص، 72ج ،1368، )مجلسین همراه ایشان خواهد بود ییعل یعلت در اعل

ا ر« وّلی»کلمه ، پیرامون تقیه در برخورد با افراطیان عامه، )ع( به فردی شیعی از اصحاب امام عسکری
را نیز د جان خو، نسوگند نخورد ضمن دهد تا رفعرا  «هاء» و یا استفاده کند «والله»وزد تا به جای آممی

 اندعامل و تارک تقیه بودهی برشمرد که شیعیانحسنه چنین فردی را معادل پاداش )ع(  مامحفظ کرده باشد. ا
 .(364ص، 4091، المنسوب الی االمام العسکری) است صد سال گناه آمرزش، کمترین آنکه 

)ع( به اصحاب خود می . امام عسکریکردند)ع( همواره شیعیان را به حفظ تقیه سفارش می ابناءالرضا
)ع( و دشمنی با حکومت را پنهان کرد. بزرگترین واجبات  دوستی با ائمه، موضع ضعف بایددر »فرمایند: 

هی در ادای اترک تقیه و کوت؛ به کار بردن تقیه است، آنهاخداوند بعد از دوستی با ایشان و دشمنی با دشمنان 
در روایتی دیگر . (409ص، 72ج، 1368، )مجلسی «خشم خداوند را به دنبال دارد، حقوق برادران مؤمن

 (هالبته در حال تقی))ع(  مدارا و سازش با دشمنان خدا و دشمنان ائمه، منظور ترغیب به تقیهاز آن حضرت به
 . همچنین(355ص، 1409، المنسوب الی االمام العسکری) گذاری شده استبهتر از انواع صدقه ارزش

؛ چه آنکه (483ص، 1363، حرانیابن شعبه ) دمعرفی کردنک تقیه را مانند تارک نماز تار، )ع( امام هادی
اندازد و دیگر جانی در تن ندارند که بخواهد نماز جان خود را خطر می، تارک تقیه با فروگذاشتن این سنت

 .یابدبسیار اهمیت می، (حفظ جان) پس طبیعی است که تقیه بگزارد

 بحران نی)ع( ح ابناءالرضا تیر یمد -5
 .(Coombs, 2007, p4) پاسخ دهندمدیران باید به بحران مسئوالن و مرحله حین بحران زمانی است که 

ولیه ا مهار آن است؛ چرا که عدم مهار بحران در مراحل، بالقوه بحران کی رشد از یریجلوگ یاستراتژ نیبهتر
حال و در  .(65ص، 1383، )گاتز سازدآن را در پی دارد که کنترل آن را غیر ممکن می توسعه، گیریشکل

 توان شماره کرد.میمدیریت حین بحران  موارد ذیل را، ائمه متأخرعطف توجه به سیره 

 انیعیش و اعضا با سازمان رهبر میکاهش ارتباط مستق -5-1
 هایی از ارتباط شیعیان با ائمه خود وجود دارد؛ اما شرایطگزارش، )ع( گرچه در دوره زندگانی ابناءالرضا

( به )ع کاسته شود. امام هادی، موجب شده بود ارتباطات حضوری به نسبت دیگر ائمه، سیاسی این دوران
، 50ج، 1368، )مجلسی دادنددستور برگشت می، برخی از شیعیان که برای دیدار با ایشان آمده بودند

ردند. کسازمان رابطه برقرار میترین راه ارتباطی بود با شیعیان و اعضای نگاری که امننامه و از راه (185ص
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 ،شهر آشوبابننک: ) شدصورت محرمانه ارسال می بًا بههای مورد اطمینان و غالاز طریق پیک، هااین نامه
 ،)ع( از این فرصت استفاده کردند و با کاهش ارتباط مستقیم از طرفی ابناءالرضا (.428ص، 4ج، 1376

یعیان ش یو ارتباط یمال، یغیق به امور تبلیداده و از این طرشیعیان را به سمت دیگر اعضای سازمان سوق 
 پرداختند. یم

، یمسعودگزارش . در دستور کار قرار دادندصورت تدریجی  )ع( مسأله احتجاب را به امامین عسکریین
)ع( از پشت پرده با  محدود بود که امام عسکری: مالقات شیعیان به زمانی دهددقیقا این نکته را نشان می

گرفت که ایشان در مسیر رفتن به کاخ در ایامی صورت می، کردند و دیدار رودرروی ایشانمردم صحبت می
سازی آماده، فایده دیگری که بر این کار مترتب است .(272-271صص، 1384، )مسعودی خالفت بودند

عی را به وجوه شر کنندبه شیعیان نیشابور امر می ای)ع( در نامه عسکریبرای عصر غیبت بود. امام ، شیعیان
، 2ج، تابی، )طوسی به دست عثمان برساند ی دیگراهاز طریق واسطابراهیم بن عبده بپردازند و او نیز اموال را 

برقراری  )ع( به ایوب بن نوح نیز در اذن ندادن به مردم بغداد و مدائن برای فرمایش امام هادی .(847ص
ند و اءالرضا)ع( و شیعیان بودهدهنده این مطلب است که اعضای سازمان رابط بین ابنانشان، ارتباط با ایشان

 گرفته است. اجازه دیدار شیعیان با ایشان توسط این اعضا صورت می
نستند فرامین تواکردند و از این راه میاست که ایشان با اعضا برقرار می ارتباطات نوشتاری، مؤید دیگر

جمله  از .دادندشیعیان را به اعضای سازمان ارجاع می، )ع( به همین علت ائمه ؛کنندخود را به شیعیان منتقل 
از شهر خارج نشود تا اینکه با  که )ع( به اسحاق بن اسماعیل که به این امر اشاره فرمودند نامه امام عسکری

کرده و آشنا شود؛ زیرا هرچه از سوی شیعیان برای ایشان فرستاده دیدار کند و با او ارتباط برقرار ، ریم  ع  
 .(848ص، 2ج، تابی، )طوسی رساند)ع( می رسد و او نیز آنها را به امامابتدا به دست عمری می، شودمی

 تمام این اقدامات در راستای مدیریتی برای حفاظت از جان ائمه و شیعیان بوده است. 

 یحفاظت ریتداب و اصول تیرعا -5-2
 منظور حفاظت از جان به، است آمیز بودهمخاطره )ع( ارتباط شیعیان با ابناءالرضا از آنجا که برقراری

 ،کردند تا توسط نیروهای حکومتتدابیر امنیتی را لحاظ می، شاخص و برجستهویژه اعضای هب شیعیان
شامل موارد مختلفی بود که در ، تدابیر دهند. این شناسایی نشوند و خطرات احتمالی را تا حد امکان کاهش

 .ادامه به بیان آنها خواهیم پرداخت

 ارتباطات امن و رمزگونه یاستراتژ -5-2-1
، ادندددر مواقعی که فضا را ناامن تشخیص می، غیر عرب ی ارتباط با شیعیانربرقرا در)ع(  ابناءالرضا

در  برقراری ارتباط با شیعیان؛ به عبارت دیگر کردندصحبت می انبه زبان خودش بدون استفاده از مترجم
لم ها تکدان)ع( ب ابناءالرضایی که هابرخی از زبانه است. شدصورت رمزی انجام میبه، آمیزشرایط مخاطره

اطات که بیشتر در ارتب روسی(ـ  )زبان اسالوی صقالبی، ترکی، نبطی، هندی، عبارتند از فارسی، اندکرده
که ای امهندر برخی مکتوبات نیز از زبان غیر عربی استفاده شده است ازجمله  ،لبته. اشدحضوری لحاظ می



 
 

 

  245 / زهرا ابراهیمیانیعیش یکیز یالسالم در بحران حذف ف همیعل ابناء الرضا یتیر یاصول مد

؛ همان کنیزی که (6ص، 51ج، 1368، )مجلسیبه زبان رومی نگاشتند  برای خرید کنیزی )ع( امام هادی
 از آن مادر بوده است. )عج( والدت امام زمان

 )ع( نیز بر همه آنها تسلط داشتند در آن زمان وجود داشته و ائمه زبان 73 رسدطبق روایتی به نظر می
، غالم جوان خود را که اهل صقالب بود، عنوان نمونه علی بن مهزیاربه .(136ص، 50ج، 1368، )مجلسی

ت در شگف، )ع( فرستاد. غالم از اینکه ایشان با زبان صقالبی با او صحبت کرده بودند خدمت امام هادی
)ع( دانسته که با این روش درصدد بودند برخی از  علت را سری دانستن سخنان امام، بن مهزیاربود. علی 

 دریافتاز این روایت  (.191ص، 26ج، 1368، )مجلسی نشوند، وبدل شدهها متوجه مطالب ردغالم
دادند میجاسوسانی وجود داشته است که اخبار را به حکومت گزارش ، )ع( در میان خادمان امام که شودمی

 . کنند)ع( به همین علت به زبانی دیگر صحبت می و امام
ای مستعار هانتخاب نام، با شیعیانامن )ع( برای برقراری ارتباط  یکی دیگر از اقدامات امنیتی ابناءالرضا

 ،شد تا چنانچه نامه به دست نیروهای حکومتی افتادبیشتر در ارتباطات نوشتاری لحاظ می، بود که این روش
)موحد شاره داشت استفاده از نام زراری برای خانواده اعین اتوان به ه میعنوان نمونشناسایی نشوند. به

خود با نام سلیمان بن هایی که به یکی از اصحاب )ع( در نامه امام هادی همچنین .(11ص، 1400، ابطحی
ما ا معروف بودکردند. طایفه او به بنی جهم خطاب می «زراری»او را با نام مستعار ، نوشتندحسن جهم می

دلیل این کار را توریه امام دانسته تا هویت او را از  غالب زراری نیزبن اعین بود. ابو ةردختر زرا، مادر او
 .(117ص، 1411، )ابوغالب زراری مخفی بدارند، دشمنان

نوان نمونه عامنیتی بوده است؛ بهـ  توصیه به پنهان داشتن اطالعات از دیگر راهکارهای تدابیر حفاظتی
)ع( در پاسخ نامه یکی از پسران اسباط سفارش کردند که پس از ابالغ سالم به دوستان مورد  امام عسکری

بر فاش نساختن اسرار تأکید کردند؛ امری که اگر ، اعتمادشان در مصر و توصیه به تقوای الهی و ادای امانت
(. ایشان 297ص، 50ج، 1368، )مجلسی اهل بیت درآمده استمراعات نشود گویی در مقام جنگ با 

د ض دیحساسیت خاصی به خرج داده و آنها را در معر، همچنین برای تبادل برخی از اطالعات که سری بود
، 4ج، 1376، شهر آشوب)ابناشاره کرد اسناد در چوب  برای نمونه باید به جاسازیدادند؛ قرار نمی

در گزارش یکی ، از خوف جان )ع( های امام هادیو به کتابت درنیاوردن فرموده. اعتماد به حافظه (428ص
ی  رم  ای اینگونه روی برگه، )ع( از امام هادیپس از شنیدن مطالبی آمده است؛ او از اصحاب به نام داود ص 

؛ اوستآورم و کار به دست ه یاد میآن را ب، اگر خدا بخواهد، به نام خداوند بخشنده مهربان»نوشت: 
  (.483ص، 1363، حرانیابن شعبه ) «کننده نماز استمانند ترک، کننده تقیهترک

ه شدن . شناختنیز در دستور کار بوداستفاده از پوشش مشاغل مناسب ، سازی روابطبرای ایمن همچنین
فته شیخ گعثمان بن سعید که بنا به ، . برای نمونهکردسازی روابط کمک مییبه عاد، افراد با نام مشاغل

)ع( به او  برای امام عسکری که شیعیاناموالی کرد تا میفروشی روغن، شدطوسی به وی سمان گفته می
 .(354ص، 1411، )طوسی برد)ع( می به نزد امام در ظروف روغن قرار داده، دادندتحویل می

ردند. کاختصار را رعایت می، چه به لحاظ کالمی و چه نوشتاری، )ع( غالبًا در ارتباطات خود ابناءالرضا
نه به سامرا آمده بود تا درباره اختالفی که در مورد امامت یجوانی از نوادگان ابوذر غفاری از مد، به عنوان نمونه
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)ع( با گفتن نام خاندان او و نام مادرش با اینکه تاکنون  تحقیق کند. امام، ش آمده استی)ع( پ امام عسکری
(. ایشان با 270ص، 50ج، 1368، به امامت خود مطمئن کردند )مجلسی و راا، همدیگر را ندیده بودند

طور معمول برای آنکه که شاید بهحالیدر  ؛حقیقت را بر او آشکار کردند، پرسیدن دو سؤال کوتاه از جوان
 جوان به امامت ایشان معتقد شود به ارتباط کالمی بیشتر و در نتیجه زمان بیشتری نیاز بود. 

 یتیامن یهشدارها -5-2-2
نیز  داشتند. گاهیآنها را از انجام اقدامات ضد امنیتی برحذر می، )ع( با نصایحی به شیعیان ابناءالرضا
گاه می، شان را از خطراتی که در کمین آنان بودیاران، ایبا ارسال نامه کردند. این امر یا به دلیل نیروهای آ

ان شناختی که ایش، گرفت. گاهی نیزصورت می، از علم غیب نفوذی ایشان در حکومت و یا استفاده ایشان
 شود:هایی از آن اشاره میشدند که به نمونهیط را متذکر میامنیتی بودن شرا، از محیط اطراف داشتند

راهی بودند که او قصد پرسیدن )ع( در حال گذر از شاه محمد بن شرف در مدینه به همراه امام هادی
 او را از سخن گفتن منصرف، )ع( با اشاره به نامناسب بودن مکان برای طرح پرسش امامکند؛ ولی سؤالی می

)ع( به هنگام فرمان دادن به اسحاق برای  امام جواد . همچنین(65ص، 50ج، 1368، )مجلسی کنندمی
که  کنندن میکنند و علت آن را اینگونه بیااو را از انجام این کار در مأل عام نهی می، کشتن برخی از غالیان

سبب بازداشت و بازجویی ، کشتن علنی افراد را محدود به مواردی کرده است و اقدام آشکار این کار، اسالم
، طوسیشود )نک: به شهادتش منجر می، خود از این عمل به علت کتمان انگیزه ؛ امری کهاو خواهد شد

اما پیش از  ؛)ع( بودند منتظر امام عسکری جمعیتی در سامرا، در روایتی درخور توجه .(811ص، 2ج، تابی
و با دست به سوی من  چکس بر من سالم نکندیافت کردند با این مضمون که هیای از ایشان درنامه، مواجهه

. این روایت (269، 50ج، 1368، )مجلسین صورت جانتان به خطر خواهد افتاد یر ایدر غ ؛اشاره نکند
)ع(  کردند و امامبرای شناسایی شیعیان استفاده می مأموران حکومت از این اجتماعات ظاهراً  دهدنشان می
 .جان شیعیان را نجات و هم مأموریت مأموران را با شکست روبرو کردندهم ، با آن نامه

)ع( است که علی بن مهزیار را از آوردن اموال وصیت شده همشهریانش  مربوط به امام هادی، نمونه دیگر
. (233ص، 9ج، 1364، )طوسیاندازد را به خطر می شایشان نهی کردند؛ چرا که این کار جانبرای 

باز داشتند و علت را ترس ، اش بودای که در همسایگیمتعه زن بدکارهایشان حسین بن ظریف را از ، همچنین
  .(291ص، 50ج، 1368، )مجلسیاعالم کردند هویت آنان و لو رفتن این خبر از افشای 

کردند سفارش می آنها را به دوری از مرکز خالفت، )ع( پس از آزادی شیعیان از زندان امام هادیهمچنین 
. (866ص، 2ج، تابی، )طوسی سکنی گزیندمکه در به او فرمودند تا جعفر  بن علیپس از آزادی  از آن جمله

 .(605ص، 2ج، 1407، )کلینی از سامرا خارج شود، فرج نیز پس از آزادی فرمودند بن همچنین به محمد
 .(122ص، 2ج، 1407، )کلینی را به مکه و سپس مدینه فرستادند)ع( نیز فرزند خود  امام عسکری

 رفع بحران یها برااستفاده از فرصت -5-3
هبرای حل بحران بود؛ ب هاها و فرصتاستفاده از موقعیت، حین بحران)ع(  از دیگر اقدامات ابناءالرضا

ه شیعیان کاستاز سرکوبی  گیری از آنها تا حدود زیادیبا بهره های مرتبط با دستگاه خالفت کهویژه فرصت
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، فیدمنک: ) ها بودیکی از این فرصت )ع( با دختر مأمون توسط امام جوادپذیرش ازدواج ، عنوان نمونهبه. شد
تا حدی از سیاست )ع(  بدیهی است که مأمون به علت ازدواج دخترش با امام. (100-98صص، 1414

 . ستخصمانه خود علیه شیعیان کا
)ع( شبهه اجابت دعای راهب نصرانی در نزول باران را حل  زمانی است که امام عسکری، دیگرای نمونه

اران ی)ع( از فرصت استفاده کرده و آزادی  امام، ن هنگامیاز زندان آزاد شدند. در ا، کردند و به همین علت
ز خواسته ایشان را پذیرفت و بدین وسیله یفه نیدرخواست کردند. خلرا  را که با ایشان در زندان بودند خود

و بدین طریق گشایشی در امر شیعیان  (225ص، 3ج، 1405، )اربلی تعدادی از شیعیان خالصی یافتند
 پدید آمد.

 یعیش ریغ یکالم یهاانیو جر  با حکومت یمرزبند-5-4
ائل از مسبرخی طرفی در اعالم موضع بی، جامعه شیعی ت ازظا)ع( برای حف ابناءالرضایکی از اقدامات 

 .که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد تر از بقیه بوده استشاخص که دو نمونهسیاسی بود 
هایی که در قلمرو عباسی ها و جنبشقیاماشاره کرد.  هاامیق درباره یطرفیاتخاذ موضع ب نخست باید به

د. کربه نوعی مشروعیت و اقتدار سیاسی آنها را مخدوش و حکومت آنان را دچار بحران می، افتاداتفاق می
)ع( بود؛ اما صالح ندانستند موضع خود را ابراز کنند و در مقابل آنها  برخی از آنها مورد رضایت ابناءالرضا

توانستند هیچ سندی از مشارکت ایشان در خلفاء با اینکه نمی. (121ص، 1412، در)ص کردندسکوت می
( از این )ع کردند. اگر ائمهدست آورند؛ ولی دائما آنها را تحت نظر داشتند و منزلشان را تفتیش میهها بقیام
 چنانچه .وجه خارج نیست دواز  ایشانرفت؛ اما سکوت اساس تشیع از بین می، کردندت میها حمایقیام

دوم آن حالت کرد حمایت علنی صورت نگیرد؛ اما ایجاب می لزوم تقیه، حکومت بر باطل و قیام بر حق بود
 . اشتباه بود، در این صورت حمایت از قیام اشند کهدو طرف بر باطل ب است که

به علت باطل بودن بود که الزنج )ع( درباره قیام صاحب سکوت امام عسکری، ای از حالت دومنمونه
ی طور علن)ع( بنا بر مصلحت به . امامهیچ جانبداری از امام صادر نشد، تیام وی و غیرمشروع بودن حکومق

که ا کردند اکتفبه بیان این جمله ، طور خاص که تنها شیعیان در جریان قرار بگیرنداما بهقیام او را رد نکردند؛ 
کاری این بود دلیل این خفیه .(429ص، 4ج، 1376، ابن شهرآشوب) صاحب الزنج از ما اهل بیت نیست

ت به حکوم، شدطور ضمنی مشروعیت حکومت را به دنبال داشت. از طرفی قیام وی سبب مینقد قیام او به
 )ع( و شیعیان را نداشته باشد؛ در نتیجه از اعمال مبارزه با او مشغول باشد و فرصت کافی برای دشمنی با امام

 شد. فشار بر شیعیان کاسته می
شود که نمونه خودداری از دخالت در مسائل کالمی نیز مشاهده می، افزون بر مرزبندی با حکومت

تفتیش عقاید پیرامون حدوث ، القرآنمحنهبود.  القرآنمحنه انیجر یمنف یامدهایاز پ سازیصونم، اعالی آن
بر این  .(Van Ess, 1990, V3, pp 446-508) و قدم قرآن است که توسط حکومت عباسی انجام شد

، 14ج، 1419، )شاکری رسیدندشدند و یا به قتل میشکنجه و زندانی می، مخالفان عقیده خلفا ،اساس
کارکردی سیاسی داشته است؛ با این توضیح که مأمون ، برخی بر این باورند که جریان محنه .(243ص
دست آورد یا اقتدار گذشته را بازیابد و به این ترتیب نفوذ اقتدار معنوی به، خواست برای خالفت خویشمی
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ملزم  ،علمای اهل سنت را محدود سازد. بدین ترتیب نوعی دستگاه تفتیش عقاید تشکیل داد تا همه مقامات
شکنجه و ، مخالفان عقیده خلیفه .(60ص، 1384، )نادریشوند به نظر کالمی خاص خلیفه ایمان بیاورند 

از آنجا که جنبه سیاسی این جریان . (224ص، 1384، بابویه )ابن رسیدندو یا به قتل میشدند زندانی می
، نکردند و با گفتن اینکه قرآ)ع( شیعیان را از ورود به آن نهی می ابناءالرضا، اش غلبه داشتبر بعد فکری

در زمان امام  .(همانجاهمان، ) کردندای دور میهای حاشیهافکار را از دامن زدن به بحث، کالم خداست
به همین جهت آن حضرت از  ؛جان خود را از دست بدهند، افراد زیادی تا این بحث سبب شد، )ع( هادی

 چرشعنک: ) ؛ استفاده از این واژه با توجه به بار معنایی آن(همان، همانجا) یاد کردند« فتنه»این اختالف به 
ای مواجه هستند که نسبت شیعیان را به این نکته رهنمون کرد که با مسأله (29ص، 1394، کهندل جهرمی و

 .حذر باشند و از آفات آن خود را مصون دارند به آن باید بر

 یکیز یمتافدعا و تصرف  قیطر  از انیعینجات ش -5-5
دعا  از سالح، افزون بر امور متداول و مندرج در مدیریت بحران)ع(  ابناءالرضادر پایان باید اشاره داشت 

دعایی )ع(  امام هادی، نمونهبرای گرفتند. میها بهره و قدرت تصرف خود در امور این جهانی برای حل بحران
، 1411، رهایی یابد )حلی ـ وزیر معتصمـ حمزه کوفی آموزش دادند تا از زندان عمرو بن مسعده  بن به یسع

وزش دادند تا دعایی به آنها آم، از شر موسی بن بغا )ع( نیز برای خالصی مردم قم (. امام عسکری 271ص
همچنین خود به دعای  )ع( ائمه (.64ص، همان)و از مشکل رهایی یابند بخوانند  خوددر قنوت نمازهای 

جانش که  ی)ع( را در جریان خطرات امام هادیپس از آنکه علی بن مهزیار آوردند. برای نمونه شیعیان رو می
 ؛(827ص، 2ج، تابی، )طوسی از خداوند خواستار دفع حیله مکاران شدندامام  قرار داد، کردرا تهدید می

گاه حرز و تعویذ همچنین  (.866ص، همان) ین راستاستهمدر نیز دعای ایشان برای آزادی علی بن جعفر 
 ،حلینک: )رسند پیروزی  و در کارزارها به دنشر دزدان و راهزنان در امان باششیعیان از تا  شدسفارش می

 . (48ص، 1409
، ده بودل شیاقتصادی که از ناحیه حکومت بر شیعیان تحم ـ )ع( در برابر فشارهای سیاسی ابناءالرضا

ده سنجیزدن به اقدامات ن یابد و از دست آنان افزایشپایداری کردند تا آنها را دلگرم و امیدوار به آینده می
ای نوشت و در آن از ظلم ظالمی )ع( نامه شیعیان به امام هادییکی از ، عنوان نمونهخودداری کنند. به

 نیرو و، وندتجاوزگر و حسودی از خدا، ما در این روز از هر ظالم»شکایت کرد. ایشان اینگونه پاسخ دادند: 
پس به او اعتماد کن و از او بخواه که ، خواهیم و او حافظ ماست. ... خداوند یاور مظلومان استکفایت می

شود. خداوند همراه ... به زودی فرجی برایت حاصل می نمایدرا زایل کند و شر اشرار را از تو دور  غمت
 (. 749ص، 1427، شامیابن حاتم ) «کنند و نیکوکار هستندکسانی است که صبر می

ل لب  ب   بن نمونه محمد )ع( اشاره داشت. برای ائمه هاییو دلگرم هایامیدوارباید به در پایان این بخش 
گاه گشت وقتی از فرمان معتز مبنی بر کشتن امام عسکری ی ا)ع( نامه نگران حال ایشان شد. امام، )ع( آ

؛ در تجای نگرانی نیس که نوشتند که در آن به هالکت خلیفه اشاره داشتند و به شیعیان اطمینان خاطر دادند
 (.431ص، 4ج، 1376، )ابن شهرآشوب سه روز بعد معتز کشته شد بینی امام محقق شد وپیش، پی این نامه
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 گیرینتیجه
و جوالن مذاهب  در شدیدترین شرایط خفقان سیاسی، شیعیان در شش دهه نخستین قرن سوم هجری

نه جامعه باشد. ائمه حذف شیعیان از صح، توانست پیامد آنبردند که میدینی و افکار وارداتی به سرمیدرون
توانستند جان ، در این بازه زمانی با طراحی الگوهای متعدد و انجام اقدامات و راهکارهاییمتأخر شیعه 

آمادگی و پیشگیری از بحران در اولویت قرار ، شیعیان و در نتیجه هویت شیعه را حفظ کنند. در وهله نخست
گاهی م با هدف جلوگیری از وقوع بحران و یا فروکاستن اثرات بخشی توده مردداشت. اهتمام به روشنگری و آ

، دکنتمهید بعدی بوده است. اما آنچه شیوه مدیریتی ایشان را متمایز و حائز اهمیت می، در صورت وقوع
و )ع( عبور از شرایط بحرانی را در گر پایبندی ایشان به اصول دینی و تقویت بعد معنوی است. ابناءالرضا

اختند. پردبه تقویت بعد معنوی خود و دیگران می، به همین علت پیش از بحران، ند دانستهاستمداد از خداو
نخبگان فکری و دینی و نیروهای ، افزون بر این با استخدام نیروهای کمکی همچون اعضای سازمان وکالت

آنها را به  ،کشتار شیعیانمنظور پیشگیری از  خود را برای مقابله با بحران آماده و به، نفوذی در ارکان حکومت
 شان برای حکومت هویدا نشود. کردند تا هویترعایت تقیه ملزم 

ابزاری  از هر، ضمن حفظ ارتباط خود با شیعیان، ائمه متأخر در حین بحران با استفاده از نیروهای کمکی
های ا جریانمرزبندی با حکومت و حفظ فاصله بکردند. حتی علم غیب برای نجات شیعیان استفاده می

 از دیگر راهکارهای ایشان در این مرحله بوده است. ابناءالرضاامنیتی ـ  رعایت اصول حفاظتیکالمی و نیز 
شیعیان را به سمت ، زمان تقویت سازمان وکالت)ع( با احتجاب خود و هم ویژه امامین عسکریینه)ع( ب

 . نشودمتوجه آنها ، )ع( مهدیگر اعضای سازمان سوق داده تا خطرات ارتباط مستقیم با ائ
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