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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 ویکمشماره هفتاد، هجدهمسال 

 6931 پاییز

 

 های سازمان وکالت در دوران امامت خود با تنش مواجهه امام هادی

 

 22/7/66: ییدتأ یختار  22/6/66 :یافتدر یختار

 1خانی قاضی حسین 

پیوسته بود کهه د  صرهح ورهو      هم ای از وکالی به وکالت، شبکه سازمان

دهی امو  شیعیان  ا د  امهو  مهحطبب بها امها  بهح ص ه          سامان  ، وظیفهائمه

بها طوههه بهه شهحایب سیاسهی       داشت. این سازمان د   وزگا  امها  ههادی  

الیهت خهود  ا   ، دو ان ه یه ی از فع پ ی آم   طوسب دستگا  خالفهت صباسهی  

هسهتن از   ها به صهو   په هانی و دو ی   آن، انجا  فعالیت  کحد که الزمه طجحبه 

طلبیه  طها امها      هحگونه طهش و اختالف د ونی بود. این شهحایب وسها ، مهی   

زایهی د    هها و صوامهت طههش    به صهوان  هبح صالی این سهازمان، بسهتح   هادی

لزو ، با ا ائه  اهکا ههایی د    های کا گزا انش  ا  ص  که ؛ طا د  موقع فعالیت

سهالمت، از    فهت از طههش، سهازمان  ا هه ایت کهه  و بهه       پیشگیحی یها بهحون  

 و گذ  ده . استقحای اطالصا  طا یخی محطبب با وکهالی امها      خطحهای پیش

ای و سپس بح سی و طحلیت آن ا، مؤی  ایهن فحیهیه    از مهابع کتابخانه هادی

بستحهای بحوز طعا ض و طهش د  سهازمان   زبا آگاهی ا است که اما  هادی
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و د  مواه ه   وکالت، د  د هه نخست د  ص د پیشگیحی از بحوز طعا ض بود 

گحفتن از  اهکا های مختلف که د  متن مقالهه   های پ ی آم   نیز با ب ح  با طهش

 طفریت معحفی ش  ، سازمان  ا د  بحابح خطحا  پیحامونی وفظ نمود. به

 

، مدیریت تعارض، سازمان وکالت، تاریخ اماماان یاهع ،   امام هادی: کلیدواژگان

 تاریخ یهعهان.

 مقدمه

هاي شیعیان از مركز زندگی امام  گاه با فزونی یافتن جمعیت شیعیان، دوري برخی سکونت

كارگماشتن برخی افراد، تحت  و فشارهاي دستگاه حاكمه، امامان شیعه بر آن شدند تا با به

ارتباطی میان امام و شیعیان را بنیان نهند كه امروزه از آن باا عناوان     عنوان وكیل، شبکه

 از آنجا كه فعالیت این وكال در عصار اماام كاا      2شود. نهاد و سازمان وكالت یاد می

این،  2دانند.  هور و بروز خاصی پیدا كرد، برخی آغاز فعالیت این سازمان را از این دوره می

 2اند. را آغازگر این مسیر برشمرده امام صادق در حالی است كه برخی دیگر

توانست خطرهایی را متوجه امام و شیعیان كناد.   هاي این شبکه می آشکارشدن فعالیت

باا رصاد ویاعیت دساتگاه خالفات و شارای         نماود امماه  به همین جهت، الزم مای 

پردازناد تاا از   هاي فرارو به رفع آنها ب گروهی شیعیان، برآن باشند تا با شناخت آسیب درون

سالمت عبور دهند. از جمله خطرهااي فاراروي ساازمان،     خطرهاي احتمالی سازمان را به

دادن تنش میان وكیالن با شیعیان و دستگاه  بروز تعارض و تنش در میان كارگزاران، یا رخ

                                              

سکازران وکالک  عک و  و سکازران دلک        ؛ روبک بای  سازران وکالک  . ب ای اط ع ب شت ی ر.ک  جباریی 1
 .لباس ان

 . 22ی ص ردتب در ه آی ه ادار . رهرسای 2

 .131ی صااریو س اسا غ ب  اراو دوازدهم. جاسم حس نی 3
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را باا   توانسات بنیاان ساازمان     هایی كه در صورت عادم مادیریت، مای    خالفت بود؛ تنش

 واجه سازد.خطرهاي جدي م

باشد كه: در روزگار امامت امام پرسشی كه این مقاله در پی پاسخ به آن است، این می 

از چاه   رو گردیاد  و اماام هاادي    هایی روبه ، سازمان وكالت با چه نوع تنشهادي

 ها بهره گرفت  هایی براي عبور از این تنش تکنیک

نگاهی باه ادبیاات    ها، تالش شده است ابتدا با نی  گویی به این سؤال در راستاي پاسخ 

با مسئله تعاارض و مادیریت آن،     ، آشنایی اوّلیه«عل  مدیریت»بحث مدیریت تعارض در 

و منابع مربوط به وكالي  حاصل آید تا در ادامه، با مراجعه به تاریخ زندگانی امام هادي

هاي بروزیافته در سازمان وكالت در عصر ایشان، یمن شاناخت   تنشحضرت، با استقراي 

هااي   هااي موجاود، تکنیاک    ها، با بررسای و تحلیال داده   عوامل و بسترهاي بروز تعارض

 ها نیز به تصویر كشیده شود.  رفت سازمان از این تنش در برون حضرت

ن سابب، باه عناوان    باشد. بادی  دیرین نمی  مسامل، امري با سابقه  چنین نگاهی به این

و  2اثار ساید مساعود عاانع     رهی ی  اوارض با روید د اسک را هاي  توان از كتاب پیشینه می

اماام  »در كناار مقااالت:    2خاانی  به خامه حسین عایی های رهی   خها و رهی ی  ا ش رس ل

بررسای مادیریت   »و  2به عل  محسن الاویري « و مدیریت پیشگیري از تعارض كا  

شاایان کكار    4خانی یاد كرد. یافته توس  حسین عایی نگارش« ن وكالتتعارض در سازما

است، در كتاب نخست، نگارنده به بحث مدیریت تعارض با رویکرد اسالمی توجاه داشاته   

، ساعی  گرفتن از آیات عرآن، احادیث و تاریخ زندگانی معصومان رو، با بهره است. ازاین
                                              

 .ی رهی ی  اوارض با روید د اس را. قا:ع1

 .های رهی  و رهی ی  ا ش رس ل خها. قاضا خا:ای 2

رجم ل  رقاال  همایش س    و زرا:  حض   ی «و رهی ی  اوارض اراو کاظم». ال ی یی 3

 .اراو ر سا کاظم

 .:ار  لوما ک پژوهشا رش ق ر ل د ی هص «ب رسا رهی ی  اوارض در سازران وکال ». قاضا خا:ای 1
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اي سازمان وكالات، آن ها  در عصار اماام     هدر ارامه مطالب داشته است و توجه به تنش

، مورد اهتمام ایشان نبوده است. در دومین كتاب و نخستین مقالاه یادشاده نیاز    هادي

 و عصار امامات اماام كاا       هاا را در دوران پیاامبر  ها و تنشنویسندگان تعارض

 هااي ساازمان وكالات در روزگاار امامات       اند. تنها دوماین مقالاه اسات كاه تانش     كاویده

را به عنوان بخشی از مجموعه حیات سازمان وكالات ماورد توجاه داشاته      امام هادي

 است.

 نگاهی بر ادبیات بحث مدیریت تعارض
  تعریف واژگان:. 1-1

 اند: رو، مفاههم ذیل با این معانی استفاده گردیده پهشِ   در مقال 

تعاارض،  کشمکش پنهاان،  » :گون  تعریف یده است اصطالح تنش، این تننش: . 1-1-1

تخالف یا وضعی در مناسبات دو کشور، دو گروه یا بهن افراد ک  امکان دارد ب  قطع روابط 

نمودن آن ب  دلهل تخاصمِ ایجادیده از  تنش، حالتی است ک  ب  هنگام رخ 1«.آنها بهنجامد

یود و چ  بسا ب  پدیدآمدن درگهری منجر  یان کاست  میهای نقش بازدهی مثبت افراد در

 یده خواهد بود. حاصل آن، بازماندن سازمان از اهداف در نظر گرفت  یود ک 

هاا در  بدان سبب ک  در مباحث علم مدیریت پرداختن ب  بحاث تانش   تعارض:  .2-1-1

گهرد، ناگزیر اصطالح تعارض نهز باید ماورد  ذیل مبحث تعارض و مدیریت آن صورت می

 توج  باید.

  بارزترین نمود ،در صورتی ک  این تجسم است؛ گر نزاع و درگهری تجسم غالباً ،تعارض

تر تعارض مانند  ب  انواع مالیم ،زندگی  تعارض است. با کمی دقت در امور روزمره  خصمان 

؛ اماا با      یاده اسات  ئی ارابسهارتعاریف  ،از این واژهمواج  هستهم. ها  جدال و یا انتقادها

یک دست  یاا   حاصل پندارفرآیندی  گون  تعریف کرد: توان تعارض را این میصورت جامع 

                                              

 .181 ی صه ه س لو و س اسادی ار اهشاریو  . آهابخشا1
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 گذارد یا قرار است اثرات منفای با    جای می منفی بر آثار ،گروه دیگر اندیشند می ک گروه 

  1ل است.البت  در مورد همان چهزهایی ک  مورد توج  طرف یا گروه اوّ ؛بار آورد 

اما در این  2نند،دا با اینک  امروزه برخی اندیشمندان تعارض را دارای کارکرد مثبت نهز می

زایی آن است. ب  همهن رو، در این تحقهق تنش و تعارض، با    تنش  نویتار، تأکهد بر جنب 

 یود.  می  کار برده یک معنا ب 

  سازمان وکالت. 1-1

از وکالت ) ب  فتح و کسر واو(، معنای عهدکردن با دیگری ک  عملی را برای او انجاام  

از عصار اماام    ای از وکالی امامان معصاوم وکالت، یبک یود. سازمان  دهد، اراده می

دهی امور  معصوم، افرادی را ب  سامان تا روزگار غهبت صغری است ک  امام کاظم

هاای   هایی مانند: پاسخ ب  پرسش گمایت تا ب  فعالهت مرتبط مهان ایشان و یهعهانشان می

 رساهد،   آوری اموال یرعی یهعهان ک  باید با  دسات معصاوم مای     عقهدتی و فقهی، جمع

همات  هاای سهاسای و عقهادتی،     و نهز هدایت فکری یهعهان جهت قرارنگرفتن در فتنا  

 3گمارد.

 تعارض رفت از برونهای  تکنیک. 2-1

اناد   ها از سوي اندیشمندان عل  مدیریت براي كنترل تعارض مطرح شده برخی تکنیک

توان به: حلّ مسئله، افازایش مناابع، اجتنااب، مصاالحه و تدییاردادن      كه از جمله آنها می

 4متدیرهاي ساختاري و انسانی اشاره كرد.

                                              

 .481ی ص 3ج ی رهتار سازرا:ا. راب  زی 1
 .125ی ص :ظ ی  سازران. ج  هچ و کا:و فی 2
 .سازران وکال . ب ای اط ع ب شت ی ر.ک  جباریی  3
راب  کزی  ؛ 345ک   342 ی صائک ری سکازران  راب  زی ؛ 43 ک  58 ی صرهی ی  اوارض و رذاک  . رضای انی 1

 .822ی ص 3 ی جرهتار سازرا:ا
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 تنش در سازمان وکالت در عصر امام هادیبروز های  زمینه. 2

ب  عوامل توان  می ها تعارض در سازمان وکالت را بسان دیگر سازمانبروز بسترها و عوامل 

ساختاری و انسانی تقسهم کرد ک  البت  ممکن است برخی بسترها، هم آبشخور ساختاری و 

یوند کا    ای می ب  جنب هم انسانی دایت  بایند. در این صورت، این گون  بسترها منتسب 

گون  نهست ک  این عوامل فقاط مخات     بهشتر با آن در تناسب بایند. البت  باید گفت این

بروز  ق( بوده باید و در دوران دیگر ائم 252ا   222) ب  دوران امامت امام هادی

ر تاوان ردّ برخای از آنهاا را د    نهافت  باید؛ بلک  این عوامل در مواردی کلی هساتند و مای  

نهز رصد کرد. در این نویتار، تالش یده است عواملی کا  در دوران   دوران دیگر ائم 

اند، با ذکر یاهد مثال معرفی گردناد؛ تاا در اداما  نهاز      نمودِ ظاهری یافت  امام هادی

 ها ارائ  یود. با این تنش یهوه مواجه  حضرت

 عوامل ساختاری. 1-1

پدیدآورندگانش، ب  یاکل خاصای باروز و ظهاور پهادا      هر سازمانی با توج  ب  اهداف 

هاست ک  چهدمان نهروها، هرم قدرت، چگونگی روابط  کند. در واقع، این اهداف سازمان می

هاای   ساازد. برخای تعاارض    جغرافهایی و... را مشخ  مای   مهان رئهس و مرئوس، گستره

ساز در عوامل ساختاری تنش ها، برآمده از ساختار آنها هستند؛ از جمل  داده در سازمان روی

 توان ب  این موارد ایاره کرد: نهاد وکالت، می

های آن در اساتتار و   طلبهد فعالهت مهم نهاد وکالت؛ ک  می  یاخص  سرّی بودن: .2-1-1

ب  دور از چشم حاکمان انجام گهرد. این مسئل ، ب  قدری دارای اهمهات باود کا  تماامی     

 ای متأثر از آن بوده است.  های این نهاد، ب  گون  فعالهت

 : چنهن آمده است در گزاریی از یرایط آغازین روزهای امامت امام هادی
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فرج، وکهال   در منزل محمدبن ب  هنگامی ک  بزرگان یهع  پس از یهادت امام جواد

،و امام هادی امام جواد
گرد آمده تا در مورد امام بعادی تکلهاف خاود را بدانناد،      1

همچنهن، آمده است ک  یکی از القاا    2آید این خبر انتشار نهابد. وکهل امام درصدد بر می

، و اوّلهن نائب دوران غهبات صاغری،   دوران امام عسکریهن سعهد، سروکهل بن عثمان

یهخ طوسای تصاریح دارد وی در پویاش ایان      3فروش( بوده است. سمان و زیات )روغن

ک  با توج  ب  یرایط  2سانهده استر می اموال یهعهان را ب  محضر امام عسکری یغل،

سعهد از هر دو اماام،   نب در سامرّا، و وکالت عثمانمشاب  دوران امام هادی و عسکری

نهز چنهن رویای ماورد اساتفاده     توان چنهن بردایت کرد ک  در دوران امام هادی می

، ب  دلهل تغههار  بوده است. همچنهن، یایان ذکر است ک  در روزگار امامت امام هادی

نهاز با     نگرش دستگاه خالفت ب  یهعهان، اوضاع امامه  دگرگون گشت  و امام هادی

هاای   دایاتن فعالهات   این یرایط نامساعد، مخفای نگااه    الزم  5ود.ی ا خوانده میسامرّا فر

سازمانی ب  بهرون و عدم درگهاری   سازمان، تالش برای عدم انتشار اخبار و منازعات درون

با مأموران حکومتی بوده است؛ اموری ک  عدم پایبندی ب  آن، خطارات جادی را متوجا     

 کرد. میامام، وکهالن و یا یهعهان 

آوری وجاوه یارعی و اهادایی     در مهان وظایف وکال، جمع جایگاه مالی سازمان: .3-1-1

ک  برخی از این امر ب   ای گون  یهعهان و رسانهدن آنها ب  امام، نمودِ بهشتری دایت  است؛ ب 

                                              

 .131ک  132ی ص سازران وکال . ب ای اط ع ب شت ی ر.ک  جباریی 1
 .321ی ص 1ی ج الداها. کو  ای 2
 .123ی ص 1ی ج الم اقبعه آع بی  . ابن3
 .311ی ص الغ بة. ط سای 1
اکاریو س اسکا غ بک  ارکاو     . ب ای اط ع ب شت  از وضو   ارار   در این لصک ی ر.ک  جاسکم حسک نی    1

 .88ک  81ی صدوازدهم
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مسائل    1انگهزباودن آن تأکهاد دارناد.    کنند و بر وسوسا   ی وکال یاد می عنوان تنها وظهف 

گهری فرق  واقفه  و توقاف   ای است ک  یکی از عوامل نضج ه مالی سازمان، ب  گون جایگا

توسط وکالی سریناس حضرت، هماهن مسائل  ماالی و وجاود      در امامت امام کاظم

همچنهن، آمده است طماع در اماوال    2یود. اموال فراوان در نزد وکالی ایشان معرفی می

بود، در عصار غهبات صاغری با       عسکریرا ک  وکهل امام  3، ابن باللامام زمان

 2معارض  با نائب دوم کشانهد.

ایای ایان مسائل  چهاره نشاان      ز ای مهام از چاالش   نهز نمون  در روزگار امام هادی 

را در منطقا  جباال و از جملا      ک  زمانی وکالت اماام هاادی   5حاتم بن هد. فارسد می

دار بود، مسهر انحراف و خهانت در پهش گرفت. او اماوال یاهعهان را تحویال     قزوین عهده

کرد. آمده است ک  اماام   خودداری می دادن آن ب  امام هادی گرفت؛ ولی از تحویل می

عی عبهداهلل دینوری ک  حکایت از تحویل وجوهات یار  بن علی  در پاسخ ب  نام  هادی

فاارس در ایان    6تحویل نشاده اسات.   ب  فارس دایت، مرقوم دایت آن اموال ب  امام

خط، رسهد جعلای وصاول اماوال با  اماام       جا پهش رفت ک  با جعل دست ها تا بدان خهانت

  7کرد. را صادر می هادی

ها و نبودِ دسترسی آسان ب   عدم حضور مسئوالن سازمان در دسترس نبودن امام: .4-1-1

آورد؛  ن، از عواملی است ک  احتماال ساوا اساتفاده برخای کاارگزاران را فاراهم مای       ایشا

                                              

 .225ی ص اط ر الفد  الس اسا. احمه الداابی 1
 .152ک  114و  121ی ص اخت ار رو هة ال  جال. ط سای 2
 .558ک  555ی ص سازران وکال . ب ای اط ع ب شت ی ر.ک  جباریی 3
 .122ی ص الغ بة. ط سای 1
 .514ک  512ی ص سازران وکال . ب ای اط ع ب شت   ر.ک  جباریی 1
 .121همانی ص . 5
 . 121. همانی ص 4
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 2زا گردید و عصر غهبت صغری چالش 1ای ک  در دوران زندانی بودن امام کاظم مسئل 

 و برخی وکال و کارگزاران نهاد وکالت، ب  خهانت روی آوردند. 

یدن حضرت از مدین  ب  سامرّا و تحت  نهز ب  دلهل فراخوانده در روزگار امام هادی 

جدیدی   در این یهر، سازمان وکالت دوره 3های طوالنی نظر بودن عملی ایشان برای سال

ید تاا ارتبااب باا اماام      ای ک  باعث می کرد؛ مسئل  از در دسترس نبودن امام را تجرب  می

 آسانی مهسر نباید. ب 

گستردگی جغرافهاایی منااطق    فیایی قلمرو سازمان و پیامدهای آن:گستردگی جغرا .5-1-1

طلبهد، گاه باعث دخالت وکال در کار  عالوه بر آنک  تعداد وکهل بهشتری را می 2نشهن، یهع 

 ید. یکدیگر می

آیاد کا  ایاو  و     برمای  5نوح، وکهل حضرت در کوف ، بن ب  ایو  از نام  امام هادی 

با  عناوان وکاالی     6در بغداد، مدائن و قارای ساواد،   هادی راید، وکهل امام نب ابوعلی

حضرت در برخی امور مرتبط با قلمرو جغرافهایی وکالتی یکدیگر ورود پهدا کارده بودناد و   

 7باعث ایجاد مشکالتی برای یکدیگر یده بودند.

                                              

 .152ک  114و  121ی ص اخت ار رو هة ال  جال. ط سای 1
 .122ک  344ی ص الغ بة. ط سای 2
کک  عک و رف که ایکن دوران را      در سار ّای اخت ف اس ؛ درحالا های اقار  اراو هادی . در ر رد سال3

ج زیی ره  این دوران را حهود ب س   بن طعه آع ب و سب عمارد. هتال : شاب ریی ابن حهود د  سال ب را
؛ 111ی ص 1ی ج روضکة الکک الظ ن ؛ هتکال : شکاب ریی   312ی ص 2ی ج اإلرعککادا:که. مرف کهی    سکال دا:سکت   

 .322ی ص اذک ة الخ اصج زیی  بن ؛ سبط121ی ص1ی جالم اقبعه آع بی  ابن
 .41ی ص سازران وکال . جباریی 1
 .111ک  111ی ص سازران وکال . ب ای اط ع ب شت ی ر.ک  جباریی  1
 .118ک  111. ب ای اط ع ب شت   ر.ک  همانی ص  5
 .111ی ص اخت ار رو هة ال  جال. ط سای 4
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وکال ب  سبب مسئولهتشان، چا  بساا باا کاارگزاران حکومات       درگیری و آزار: .6-1-1

یدند و از سوی ایشان مورد اذیت و آزار  ر مواردی با کارگزاران خائن درگهر میعباسی و د

 رفتند.گ قرار می

عبدالواحاد، قاضای    های جعفاربن  ک  از اذیت دراج، وکهل امام هادی بن نوح بن ایو  

وقت کوف ، ب  تنگ آمده بود، با ارسال نام  ب  حضرتش درخواست کمک و رفع مشکل را 

کا  راباط ساازمان وکالات و      ماهوی  قزوینی، وکهل امام هادی بن حاتم بن فارس 1دارد.

کارد، در اواخار دوران امامات     یهعهان مناطق جبال در ایران بود و در ساامرّا فعالهات مای   

وکهل دیگر امام  2جعفر همانی، بن گهرد. فارس با علی حضرت، مسهر انحراف را در پهش می

کشااند   یود و کار را ب  مشاجره مای  لهت مشغول بود، درگهر میک  وی نهز در سامرّا ب  فعا

نگرانی در مهان یهعهان منطق  و عدم پرداخات وجاوه یارعی از     حاصل آن، ایجاد دل ک 

 یود. از سوی دیگر، وکهالن مناطق دیگر در حهرت بودند ک  اموال امام جانب آنان می

 3یک از این دو در سامرّا تحویل دهند. را ب  کدام

 عوامل انسانی . 1-1

داده، برآمده از ساختار ساازمان نهسات؛ بلکا  ریشا  در رفتارهاای       های رخ گاه تعارض

کارگزاران سازمان دارد؛ رفتارهایی ک  برآمده از باورها، یخصهت، وابستگی و یا آرزوهاای  

، ایشان است. از جمل  عوامل انسانی بروزیافت  در سازمان وکالت ب  روزگار امام هادی

 توان ب  این موارد ایاره کرد: می

های جدی در سازمان وکالت ک  در  چالش  از جمل  های اعتقادی و فکری: انحراف .1-1-1

نهز چهره نشان داد، بحث انحراف عقهدتی کارگزاران باود؛ انحرافای    عصر امام هادی

                                              

 .841ی ص 2ی ج الغمة کشف  . اربوای1
 .112ک  134ی ص سازران وکال . ب ای اط ع ب شت ی ر.ک  جباریی  2
 .124و  123ی صاخت ار رو هة ال جال. ط سای 3
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در پای  توانست با توج  ب  جایگاه اجتماعی، دینی و مالی وکال، خطارات جادی را    ک  می

 دایت  باید.

ک  مساهر انحاراف    1در سامرّا ماهوی  قزوینی، از وکالی امام هادی بن حاتم بن فارس 

، در پهش گرفت  بود، با نزدیک نشان دادن خود ب  سهد محمد، فرزند بزرگ امام هادی

  3بکن یی کا دهقکانی    لک وة  2کارد.  داران خود، امامات محماد را تارویج مای     در مهان طرف

روی  بستن بر اماام هاادی   است ک  راه انحراف در پهش گرفت و ب  دروغ فرد دیگری

  2آورد.

هاای فارا روی    دایتن ادعای بابهّت و نهابت، از دیگار چاالش   ادعاهای دروغین: .2-1-1

نهاز چهاره    ای ک  هر در روزگار اماام هاادی   سازمان در دوران فعالهت آن بود؛ مسئل 

 نشان داد. 

عالوه بر نشر باورهایی مانند غلو ک  با اعتقادات  در عصر امام هادی 5حسک  بن علی 

 6ساخت.اسالمی همخوانی ندایت، ادعای بابهّت و نهابت از جانب امام را نهز مطرح می

  ای سازمان وکالته و مواجهه با تنش امام هادی. 3

توانست در سازمان وکالت ایجاد تنش و تعارض  و عواملی ک  می پس از آینایی با بسترها

تاوان   ها در سازمان وکالت، میدر مواجه  با تنش نماید، با بررسی اقدامات امام هادی

 گر بود: یده در این مسئل  را از دو منظر نظاره های انجام فعالهت

                                              

 .125ص  . همانی1
 .381ک  381ی ص الدب ی ههایة . خص بای 2
 .514ک  514ی ص سازران وکال . ب ای اط ع ب شت ی ر.ک  جباریی 3
 .143ی ص اخت ار رو هة ال  جال. ط سای 1
 .541ک  542ی ص سازران وکال . ب ای اط ع ب شت ی ر.ک  جباریی 1
 .114. همان ی ص 5
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  از بروز تنشبرای پیشگیری های مورد استفاده توسط امام هادی تکنیک. 1-1

پهشگهری در مدیریت تعارض، امری است ک  اندیشمندان این علم بر آن تأکهد دارناد.  

ها ب  هنگام بروز تنش را گرفت و یا از مهزان  توان جلوی هدررفت سرمای  با پهشگهری می

های زیردستانش، آناان را با     آن کاست. پس، مدیری موفق است ک  با تأثهر بر انگهزاننده

یاده توساط اماام     هاای اساتفاده   تکنهک 1ز رفتارهای مورد نظر خود سوق دهد.سوی برو

 اند از: در جهت پهشگهری از بروز تنش در سازمان وکالت، عبارت هادی

با  دلهال گساتردگی قلمارو      شنده:  تعیین  دستور به انجام وظایف در محدوده .1-1-1

اخل وظاایف وجاود دایات؛    جغرافهایی سازمان وکالت و لزوم متعددبودن وکال، امکان تاد 

بهنای ایان امار،     با پاهش  هایی را همراه آورد. امام هادی توانست تنش تداخلی ک  می

فرمان داده و از دخالات در وظاایف     یده مشخ   وکالی خویش را ب  فعالهت در محدوده

 نمود. سایر وکال نهی می

 کوفا ، وی    ناوح، وکهال حضارت در ناحها      بان  ای با  ایاو    در ناما   امام هادی 

 راید، وکهل امام در مناطق بغداد، مادائن و قارای ساواد را با  انجاام وظهفا         بن و ابوعلی

دهد. متن ناما  چناهن    یده و عدم دخالت در امور یکدیگر فرمان می مشخ   در محدوده

 است: 

هی  هیا ارتطاتیار فیراخان بیود بیا       د نوح! فرمان می   بن من تو را، ای ایوب

راشد را قطع هن ! خ هریک از شما دخ نفر، ملتزم بیا امیری باشید هیا      بن ابوعل 

ای شیود هیا بیرای نن نشیه شید        بدان مأمور است خ فعالیتش محدخد با ناحیا

مکیرر بیا     اید پایطند باشید، از مراجعیا  ننچا مأمور شد   است؛ چراها شما اگر با

بواهید شد. خ تو را نیز ای اباعل ! بدانچا بیا ایویوب امیر هیردم،     نیاز  نزد من ب 

                                              

 .38 ک 34 ی صا:ارهی ی  رهتار سازرب :چارد ه سای . 1
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ده . ]ای ایوب![ نطاید از اهل بغداد خ میدانن چییزی بییییری خ بیرای      فرمان م 

بیودر بیرای تیو      هس را ها از غییر ناحییا   مالقار با من اذن صادر هن ، خ نن

ای اباعل ! بیا   بودش رهنمون شو. خ با تو نیز  چیزی نخرد، با سوی خهیل ناحیا

هن . خ هریک از شما تنها بایید بیا ننچیا     مثل ننچا با ایوب فرمان دادم، امر م 

 1مأمور شد  است، عمل نماید.

هایی در وظایف این وکهالن رخ نموده ک  البت  با    دهد، تعارض نشان می  این گزارش

تعارض و بروز تنش   ادام  رو، امام با راهنمایی الزم، راه را بر حدّ درگهری نرسهده بود. ازاین

 بندد. و درگهری می

ها باعاث یاده باود کا      در مواردی، برخی ابهام تبیین جایگاه و مقام وکیالن: .2-1-1

بنگرند و از تحویل اموال با  وکهال اماام     تردید ب  وکالی امام هادی  یهعهان با دیده

با تبههن جایگاه و مقام وکهالن، یرایط  طلبهد امام هادی بنابراین، می 2خودداری کنند.

 الزم برای فعالهت آنان را فراهم آورد تا یهعهان با اطمهنان ب  وکال رجوع نمایند.

 نویسد:  بالل می بن ای ب  یکی از یهعهان ب  نام علی در نام  امام هادی 

عطید ربویا )خهییل امیام      بین  حسیین  بین(  راشد( را با جای )عل  من ابوعل )بن 

قرار دادم خ بر اخ اعتماد نمیودم؛   3بغداد، مدانن خ قرای سواد(  در منطقا یهاد

هیای  هیا هسی      های اخ دارم؛ صیالحیت  با سطه شنابت  ها نسطت با صالحیت

   4گیرد... نسطت با اخ در ننها پیش  نم 

                                              

 .111ی ص اخت ار رو هة ال  جال. ط سای 1
 .124و  123. همانی ص2
 .111ک  113ی ص سازران وکال . ب ای اط ع ب شت ی ر.ک  جباریی 3
 .113ی ص اخت ار رو هة ال  جال. ط سای 1
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پاس بار تاو بااد اطاعات از او      »... یاود کا :    الل دستور داده میببن در ادام ، ب  علی

کردن یهعهان ب  جایگاه او، و کمک  حقوق مالی ب  او، و آگاه  راید( و تسلهم هم  بن لی)ابوع

  1.«اش ک  این، مطلو  ماست...  و یاری

ای ب  یهعهان بغداد و منااطق اطاراف، پاس از آنکا       در نام  همچنهن، امام هادی

و نافرمانی از  نماید، اطاعت از وی را اطاعت از حضرت ابوعلی را فردی کاردان معرفی می

2خواند. دستوراتش را نافرمانی از فرامهن امام می
در موردی دیگر آمده است: هنگامی کا    

دار باود، از حضارتش   را در قام عهاده   ک  وکالت امام هادی 3احمدبن اسحاق ایعری

ینوی  کند اموال مخصوص امام را ب  دست چ  کسی برساند و از چ  کسی حرف سؤال می

برد و او را با وصف ثق  و امهن ممتااز   سعهد نام می بن از عثمان امام هادیدایت  باید، 

 2سازد. می

  ها در مواجهه با تنشراهکارهای مورد استفاده توسط امام هادی. 1-1

دادن  ها مد نظر است، بروز تعارض و ب  تبع آن رخ انسان تعامل،  از آنجا ک  در سازمان

توان متوقاع باود کا  تنهاا باا       ز ذهن نهست. پس، نمیتنش و ایجاد درگهری، امری دور ا

 هاا پرداخات. بناابراین، بخشای از ایان مسائل  را بایاد        پهشگهری بتوان ب  کنترل تعارض

 هاای ذیال    ها رصاد کارد. تکنهاک    دادن تنش های مورد استفاده ب  هنگام روی در تکنهک

هاا اساتخراج    ب  هنگام بروز تنش های مرتبط با وکالی امام هادی توان از داده را می

 کرد.

                                              

 .113. همانی ص 1
 .111ک  113. همانی ص 2
 .115ک  118ی ص سازران وکال . ب ای اط ع ب شت ی ر.ک  جباریی 3
وَ قَهْ أَخْبَ َ:ِا أَبُ  لَوِاٍّ أَحْمَهُ بْنُ إِسْیَاقَ أَ:َّ ُ سَأَلَ أَبَا الْیَسَنِ صَاحِبَ   »213ی ص الغ بة. ط سای 1

ا أَدَّى إِلَ ْكَ هَوَ ِّا یُؤَدِّی [ الْوَمْ ِیُّ ثِقَتِا هَمَ وَ قَالَ  رَنْ أُلَارِ ُ وَ لَمَّنْ آخُذُ وَ قَ ْلَ رَنْ أَقْبَ ُ هَقَالَ ]لَ ُ الْوَسْدَ ِ

 «وَ رَا قَالَ لَكَ هَوَ ِّا یَقُ لُ هَاسْمَعْ لَ ُ وَ أَطِعْ هَإِ:َّ ُ الثِّقَةُ الْمَأْرُ نُ.
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گاه ب  هر روی، انتظاری ک  از وکهال منطقا  اسات، حاصال      جایگزینی وکیل:. 1-1-1

تواند با  حالّ مشاکل کماک      جایی کارگزاران می ناچار در چنهن مواقعی، جاب  ید و ب آ نمی

 کند. 

عبهداهلل دینوری ک  حکایت از تحویل وجوهات  بن علی  در پاسخ ب  نام  امام هادی 

تحویال نشاده اسات و با       یرعی ب  فارس دایت، مرقوم دایت ک  آن اموال ب  امام

ناوح ارساال    بان  همهن جهت، دیگر ب  فارس چهزی داده نشود و وجوهات از طریق ایاو  

 1یود.

و یاهعهان از انحاراف و خهانات وکاالی     کاردن ساایر وکاال     آگاه رسانی: اطالع. 2-1-1

هاای   تواند عالوه بر جلوگهری از هادررفت اماوال، ماانعی بار ساوا اساتفاده       طردیده، می

 محتمل از جانب آنان باید.

، جهت تحویل اموال ب  فارس وارد سامرّا عمرو عطار، از یهعهان امام هادی بن علی

عبادالغفار را   بان  علای  امام هاادی  سعهد، سروکهل سازمان، ب  دستور بن یود. عثمان می

عمارو فرساتاده، وی را از    بن ساخت تا فرد مورد اطمهنانی را نزد علی طلبهد و وی را مأمور 

آگاه کند. سرانجام اموال ب  جاای فاارس،    وضعهت فارس و لعن او از سوی امام هادی

  2یود. سعهد تحویل داده می بن ب  عثمان

عبهاداهلل دیناوری کا  حکایات از      بان  علای   ب  نام در پاسخ  گذیت ک  امام هادی

تحویال   تحویل وجوهات یرعی ب  فارس دایت، مرقوم دایت ک  آن اموال با  اماام  

ناوح با     بان  نشده است. ب  همهن جهت، دیگر ب  فارس چهزی داده نشود و از طریق ایو 

کاردن دساتخط جعلای     همچنهن، با ضمهم  امام هادی 3ارسال وجوهات مبادرت یود.
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نوح را از جریان مطلع  بن ک  توسط فارس صورت گرفت  بود، ایو  وصول اموال ب  امام

تاا دیگار یاهعهان بارای      1نمود و از وی خواست خهانت فارس را نزد یهعهان افشاا نمایاد  

 تحویل اموال ب  فارس مراجع  نکنند.

هاایی مانناد ساازمان وکالات، با  دلهال       دستگاه کارگزاران رفع تهدید و اذیت:. 3-1-1

جایگاه و مسئولهت مهمشان، در معرض تهدید و آزار از سوی مخالفان قرار دارناد؛ خاصا    

ک  در یرایط سخت دوران خالفت عباسای و تحات نظار باودن      وکالی امام هادی

یارایط،  رساندند. قرار دایاتن در ایان   بایست وظایف خویش را ب  انجام میامامشان، می

ب  عنوان سرپرست اصلی سازمان، کارگزاران  کرد ب  هنگام لزوم امام هادیطلب می

 رسان باید. های بروزیافت  یاری خویش را در سختی

عبدالواحاد قاضای    های جعفاربن  ک  از اذیت دراج، وکهل امام هادی بن نوح بن ایو  

وعاده   کوف  ب  تنگ آمده بود، با ارسال نام  ب  حضرتش درخواست کماک دارد. اماام  

اماام، او در ایان مادت عازل       دهد تا دو ماه دیگر یرّ او دفع خواهد ید. طباق وعاده   می

ز تصمهم متوکل جعفرهمانی ک  در زندان متوکل گرفتار یده بود، ا بن وقتی علی 2گردد. می

برای کشتن خود آگاه گردید، مکتوبی از زندان بدین مضمون برای امام هادی)ع( فرستاد: 

ترسام باا ایان تصامهم      ای بهندیشهد؛ چراکا  مای   ای سهد من! یما را ب  خدا برایم چاره»

حال ک  »امام نهز در پاسخ چنهن نگایت: « راه دچار لغزش و تردید یوم.  متوکل، در ادام 

پس از این باود کا    « ات مناجات خواهم کرد. تو چنهن است، با خداوند متعال دربارهوضع 

مرگ پهش بُارد و در ایان ایاام، وی      متوکل دچار تبی یدیدی گردید ک  وی را تا آستان 

 3جعفر را صادر کرد. بن دستور آزادی برخی زندانهان، از جمل  علی
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، الزم است مافوق جاناب کاارگزاری را   گاه در دعوای مهان دو نفر داری: جانب. 4-1-1

 فعالهتش خللی وارد نشود.  او، در ادام   ک  برحق است، بگهرد تا عالوه بر تطههر چهره

محمد همدانی  بن حاتم قزوینی، ابراههم بن جعفر همانی با فارس بن در جریان اختالف علی

در مورد رجاوع یاهعهان با      از امام هادی 1ک  در ردیف وکالی امام دهم قرار دایت،

 نگارند:  در پاسخ ب  او می نماید؛ حضرت یک از آن دو، کسب تکلهف می کدام

جعفر تردید رخا نیست. بداخنید   بن عل   این امر، نیازمند سؤال نطود  خ دربار 

حیات  مقایسیا    بن جایگا  خی را رفیع سابتا خ ما را از اینکا خی را با مثل فارس

است خ شیما خ اهیال  جطیال، بیرای رسییدگ  بیا امورتیان بیا          هنی ، منع نمود 

 2جعفر مراجعا هنید. بن عل 

کارگزاران با توجا    داشتن اخبار به جهت عدم تحریک کارگزاران معزول: پنهان نگه. 5-1-1

ب  اطالع از اسرار سازمان و مسائلی از این دست، ب  هنگاام عازل و طارد، با  عناصاری      

های آنان بود. عدم دقت در این نکتا ،   جویی   باید مراقب فتن یوند ک خطرناک تبدیل می

حااتم، گویاای    بن با فارس تواند عواقب سویی ب  بار آورد. یهوه مواجه  امام هادی می

 این معناست.

، مساهر انحاراف در   ماهوی  قزوینی، وکهل امام هادی بن حاتم بن پس از آنک  فارس 

وکهل دیگر امام، درگهار یاد و کاار را با  مشااجره       جعفر همانی، بن پهش گرفت و با علی

نگرانی در مهان یهعهان منطق  و عدم پرداخت وجوه یرعی از  کشاند، حاصل آن ایجاد دل

جعفار را   بان  ضمن آنک  در این مسئل  جانب علای  جانب آنان ید. بنابراین، امام هادی

 3ارتباب نبایاند.  فارس در هایی ب  وکالی خود، از ایشان خواست دیگر با گرفت و در نام 
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کند ک  این دستور را مخفی و سرّی نگاه دارند و از  سنجی خاصی طلب می حضرت با نکت 

سرّ این دساتور را بایاد در کاناال     1تحریک فارس خودداری نمایند تا وی ایجاد یر نکند.

ارتباطی بودن فارس برای یهعهان مناطق جبال )بخش مرکزی و غربای ایاران( و کساب    

 وجو کرد. ای ک  از منصب وکالت ب  دست آورده بود، جست ه وج

کند و آن، هنگاامی اسات    آفرینی کارگزاران، گاه استمرار پهدا می تنش برخورد:. 6-1-1

هاا بارای هادایت وی، بااز بار رفتاار        ک  فردی بر لجاجت پای فشرده و با تمامی تاالش 

زا  ست متناسب با رفتارهاای تانش  افکن خود پای بفشارد. در چنهن مواقعی، الزم ا اختالف

ها از ساوی اماام    برخورد الزم انجام گهرد. در راستای مواجه  با چنهن افرادی، این تکنهک

 مورد استفاده قرار گرفت  است: هادی

واقعی خاطهان و آگاهانهدن ماردم    پرده بردایتن از چهره معرفی به شیعیان:. 1-1-1-1

خواهد نمود تا مردم از فروافتادن در دام ایشان مصون از اهداف پنهان آنها، کمک بسهاری 

 آنان تبدیل نشوند.  بمانند و ب  مهره

گرفتن  از تحویل تنها برخالف دستور امام حاتم، ن   بن مسهر انحراف، فارس  در ادام  

کرد، بلک  اموال تحویلی را با  خادمت اماام     اموال ارسالی از سوی یهعهان خودداری نمی

خواهد خلاع فاارس از وکالات را     در نهایت، حضرت از وکالی خود می 2ایت.د ارسال نمی

همچنهن، باا   امام هادی 3علنی کنند تا یهعهان دیگر وجوهات را ب  وی تحویل ندهند.

حااتم صاورت    بان  ک  توسط فاارس  کردن دستخط جعلی وصول اموال ب  امام ضمهم 

یان مطلع نمود و از وی خواسات خهانات   نوح، وکهل دیگرِ خود را از جر بن گرفت  بود، ایو 

یکی از یهعهان ک  ب  برخی   در پاسخ نام  امام هادی 2فارس را نزد یهعهان افشا نماید.
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فرمایاد:   حسک  می بن گو خواندن علی حسک  ایاره کرده بود، عالوه بر دروغ بن از افکار علی

یاود تاا    باعاث مای   دیاین اقدامات امام ها 1«یناسم. من او را جزا موالی خود نمی»

یی ا  بن ل وةگون  افراد را یناخت ، دیگر در دام ایشان دچار نهایند.  یهعهان چهره واقعی این

یاد، سارانجام با  دلهال در      یامرده مای   نهز ک  در ردیف وکالی اماام هاادی   دهقان

زدن بخش دیگری از آن،  گرفتن راه خهانت و بردایتن بخشی از اموال حضرت و آتش پهش

نصاهر نمهاری و    محمادبن  2گردد. توسط امام ب  عنوان فردی خاطی ب  یهعهان معرفی می

ب اماام را  محمد بابای قمی، از دیگر افرادی بود ک  ادعای وکالت و بابهّت از جانا  بن حسن

کردند.  کرده، با ادعاهای دروغهن خویش، اموالی را از یهعهان دریافت و مصرف می مطرح

ب  محمد عبهدی، حضارت ضامن آنکا  از ایان دو نفار و       ای از امام هادی در مرقوم 

باباا   نصهر و ابان  گزیدن از محمدبن جوید، عبهدی و یهعهان را ب  دوری افکاریان تبرّی می

باباا و   ای دیگر در پاسخ ب  سؤال یکی از یاهعهان از عقایاد ابان    در نام  3کند. سفارش می

گرفتن از نمهاری و   کناره  همچنان مسئل  یدن وضعهت او بر یهعهان، امام هادی مشتب 

 2دهد. بابا را مورد تأکهد قرار می ابن

هنگامی ک  نصاهحت و راهنماایی کاارگر نهفتاد، الزم اسات       عزل و طرد:. 2-1-1-1

ر فاسد از منصب و مقام دور نگاه دایت  یوند؛ تا امکان سوا استفاده از ایشان گرفت  عناص

 یود.

 کارگزاران امام هاادی   بن حاتم ک  روزگاری در زمره و فارس بن یی ا دهقان ل وة

مساهر انحاراف و     در سازمان وکالت قرار دایتند، از جمل  افرادی هستند ک  ب  دلهل ادام 
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یاایان توجا     1یوند. و عزل از مقام، و نهز طرد از جمع یهعهان واقع می خهانت، مورد لعن

فشاری فارس بر مسهر خهانت و انحراف، و دستور امام  هایی از پا است ک  در منابع، گزارش

 ک  نهازمند تأمل بهشتر است.  2گردد بر مواجه  فهزیکی با وی مشاهده می هادی

 نتیجه

به  و تنش در سازمان وكالت به روزگار امام هادي  تعارضعدم توجه به بسترهاي بروز 

توانست سازمان و وكال را در معارض خطرهااي    سبب شرای  خاص سیاسی آن عصر، می

افازود. باا    جدي عرار دهد. خاصه آنکه خیانت برخی كارگزاران نیز بر وخامات مسائله مای   

، پس از آگاهی و ديبررسی و تحلیل اطالعات تاریخی موجود در مورد وكالي امام ها

، به این شناخت بسترهاي بروز تعارض و تنش در سازمان وكالت به روزگار امام هادي

آفرین در سازمان، ابتدا ساعی در   رسی  كه حضرت با آگاهی از بسترهاي تعارض نتیجه می

پیشگیري از بروز تنش در سازمان داشت و در مواععی كه باه هار روي، تنشای برآماده از     

نمود، با اندیشیدن راهکارهاي مناسب در تاالش باراي رفاع     ا در سازمان رخ میه تعارض

كاه باا وجاود     اي گوناه  مشکل و جلوگیري از بازماندن سازمان از اهداف فرارو برآمدند؛ باه 

 هاي سازمان در عصار اماام هاادي    وجودآمده، خللی در روند انجام فعالیت هاي به تنش

 گردد. مشاهده نمی
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