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چکیده
ســلوک رفتــاری و گفتــاری امــام رضــا  gمیتوانــد بــه عنــوان الگویــی در تعامــات مــورد توجــه قــرار
گیــرد .در ایــن دوران «زیدیــه» از انقالبیتریــن فرقههــای شــیعی محســوب میشــد کــه چنــدان مــورد
تأییــد و حمایــت امــام عصــرش نبــود .تعامــات امــام رضــا  gبــا فرقــه زیدیــه بــه عنــوان یــک دوســت
منحــرف ،الگــوی رفتــاری ســازماندهی شــدهای را بــه دســت میدهــد کــه راهگشــای مســائل نــو ظهــور
خواهــد بــود.
ایــن مقالــه بــه روش توصیفــی تحلیلــی ،بــه شناســایی رویکردهــای اجتماعی گفتمــان امام رضــا  gدر
مواجهــه بــا ســران فرقــه زیدیــه میپــردازد .امــام رضــا  gدر گفتمانهــای اجتماعــی مربــوط بــه عامــه و
دانشــمندان ،بــا طــرح مباحــث توحیــد ،امامــت و والیــت و پاســخ بــه پرسـشها و شــبههها ،رهنمودهــای
رفتــاری ارزشــمندی از خــود بــه جــای گذاشــتهاند .ایــن گفتمانهــا بــه طــور غیر مســتقیم ،متأثــر از عنصر
ســوم گفتمان(مأمــون عباســی -قــدرت) نیــز اســت .محورهــای اساســی خلــق گفتمــان امــام رضــا  gبــا
ســران فرقــه زیدیه(دوســت منحــرف) ،در مقابــل دشــمن مشــترک (مأمــون) ،با هــدف روشــنگری و هدایت
صــورت پذیرفتــه اســت؛ امــا محورهــای اساســی در خلــق گفتمــان رضــوی بــا مأمــون بــا هــدف تبییــن و
ســازشناپذیری اســت کــه گاهــی بــا تقیــه در اظهــار نظــر همــراه اســت .در هــر کــدام از ایــن رویکردهــا بــه
دالهــای مرکــزی میرســیم کــه نقــش مهمــی در تحلیــل گفتمــان امــام رضــا  gبــا زیدیــه دارد.
کلیدواژهها :امام رضا  ،gرویکرد اجتماعی ،تحلیل گفتمان روایی ،زیدیه.
 .1کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ایران ،زاهدانsalma.akbari 800 @gmail.com :
 .2دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ایران ،زاهدان (نویسنده مسئول)dr.khakpour@theo.usb.ac.ir :

 .3دانشیار گروه معارف اسالمی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ایران ،زاهدانe.noori@theo.usb.ac.ir :
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 .1مقدمه
اســتفادۀ الگویــی از روایــات و تقریــرات ائمــه معصــوم  bدر مســائل روز ،نیــاز ضــروری جامعــه
اســامی اســت .کشــف و فهــم صحیــح گفتمانهــای روایــی ایشــان و اســتخراج الگــوی مناســب
بــرای کاربــردی کــردن آن در مســائل مشــابه ،راهگشــای بســیاری از امــور خواهــد بــود؛ از آنجــا کــه
امــام رضــا  gبــه عنوان یــک مدبر اجتماعــی ،سیاســی ،فرهنگــی و ،...راه حلهای پیشــگیری،
تصحیــح و درمــان بســیاری از مســائل اجتماعــی را بیــان کردهانــد؛ تحلیــل گفتمانــی ایشــان بــا
قشــرهای مختلــف مردمــی ،میتوانــد بــرای رفــع نیــاز امــروز جوامــع انســانی نیــز مفیــد باشــد.
امــام رضــا  gدر عصــر پرتالطــم هجــوم افــکار غیــر اســامی ،با وجــود خدعههــای مأمــون برای
امــام  gو علویــان و اوضــاع متشــنج اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی حاکــم ،بــا گفتمانهــای
بــه موقــع و البتــه طالیــی خــود ،بــا حفــظ وحــدت ،تربیــت و هدایــت ،تــک و پاتکهــا و ایجــاد
فضــای اســتحفاظی ،بــه بهبــود و درمــان اوضــاع کمــک کرد(خاکپــور )32 :1393،بــه یقیــن همه
ایــن مــوارد ،در آن واحــد بــا چنــد گفتمــان در زمانــی محــدود ،جــز از یــک امــام معصــوم ســاخته
نیســت .راهکارهــای اساســی کــه بــا داشــتن بصیــرت بــاال و شــناخت موقعیــت ،توانمندی امــام را
در آن برهــه زمانــی نشــان میدهــد .از جملــه فرقههایــی کــه مطالعــه گفتمــان امــام رضــا  gبــا
آنهــا میتوانــد ســودمند باشــد ،فرقــۀ زیدیــه اســت.
در دوران حیــات امــام رضــا  gفرقــۀ زیدیــه از انقالبیتریــن فرقههــای درونشــیعی محســوب
میشــد کــه مــورد تأییــد و حمایــت امــام عصــرش نبــود و حتــی بــا برخــی ،اب ـراز مخالفــت شــدید
هــم داشــته اند(اصفهانــی ،بــی تــا )186 :ایــن فرقــه از پیــروان زیــد بن علــی  gاســت کــه در دوران
امامــت امــام ســجاد  gظهــور کــرد .زیدیــه در تعظیــم اهــل بیــت  bبــا امامیــه اتفــاق نظــر دارنــد؛
امــا دربــارۀ واجــب االطاعــه بــودن آنــان اختــاف دارنــد .تنهــا امــام بعــد از امــام حســین  ،gامــام
رضــا  gاســت کــه بــه دلیــل حضــور امــام  gبــه منصــب والیتعهــدی بــوده اســت(فرمانیان،
 )194 :1386انقالبیــون زیــدی بــدون شــناخت مقــام امــام مفتــرض الطاعــه ،بــا دوری از آموزههای
نــاب اهــل بیــت  bو فریبکاریهــای هــارون و مأمــون در عصــر امــام رضــا  ،gاج ـرای عدالــت و
قســط و مبــارزه بــا طاغــوت را کــه وظیفــۀ یک«امــام» اســت بـرای خــود میدانســت.
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،35پاییز 1400
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دربــارۀ ضــرورت پرداختــن بــه ایــن بحــث بایــد گفــت :تعامــات امــام رضــا  gبــا فرقــه زیدیــه
بــه عنــوان یــک دوســت منحــرف ،بــه ســبب مشــترکات اعتقــادی فرهنگــی ،الگــوی رفتــاری
ســازماندهی شــدهای را بــه دســت میدهــد کــه کشــف عناصــر آن در رویکردهــای متفــاوت
اجتماعــی بــه دلیــل پیونــد عمیــق بــا آیــات جاویــد وحــی ،راهگشــای همیشــگی مســائل نــو
ظهــوری ایــن چنیــن خواهــد بــود.
فرقــۀ زیدیــه در نــگاه دوســت منحــرف در تمامــی رویکردهــای امــام نســبت بــه آنهــا ،تعامــل
و تســامح را در عیــن هدایتگــری بــه همــراه داشــته اســت .از میــان رویکردهــای مختلــف
رویکــرد جامعهشــناختی اهمیــت بیشــتری دارد و خــود دارای ابعــاد مختلفــی اســت کــه ُبعــد
اجتماعــی مســئله ،مــد نظــر ایــن پژوهــش اســت .از ایــن رو ،ضمــن کشــف عناصــر رویکردهــای
جامعهشــناختی امــام رضــا  gدر مواجهــه بــا فرقــه زیدیــه ،بــه طــور ویــژه در بعــد اجتماعــی و
تطبیقدهــی آن ،میتــوان بــه نظریــۀ اجتماعــی امــام  gدر ایــن حــوزه نزدیــک شــد و الیههــای
پنهــان گفتمــان امــام را مشــخص کــرد.

 .2روش کار
روش کار پژوهــش پیــش رو بــه ایــن شــکل اســت کــه روش پــدام بــهعنــوان الگــوی زیرســاخت
اولیــه در نظــر گرفت ـ ه شــده و بــا توجــه بــه تحقیقــات پیشــین نگارندگان(خاکپــور و همــکاران)،
روایــات امــام رضــا  gدر برخــورد بــا ســران زیدیــه بـ ه مثابــه یــک گفتمــان در نظــر گرفتـ ه شــده و
پژوهشــی بینارشــتهای شــکل گرفتــه اســت .از ایــن رو ،بررسـیهای صــورت گرفتــه بیشــتر مربوط
بــه تعامــات اجتماعــی امــام  gدر مواجهــه بــا ســران زیدیــه اســت.

 .3مبانی نظری بحث
برای روشن شدن دقیق موضوع و روش کار ابتدا چارچوب نظری بحث بیان می شود.
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 .1-3الگوی عملیاتی تحلیل گفتمان پدام
«الگــوی عملیاتــی تحلیــل گفتمــان» ( ،)PDAMروشــی عملیاتــی از تحلیــل گفتمــان بــرای
تحلیــل متــون گوناگــون از جملــه متــون سیاســی و ارتباطــی اســت کــه بــا بهرهگیــری از روش
نورمــن و فــرکالف و توســعه آن ارائــه و معرفــی شــده اســت .ایــن الگــو ،در بردارنــدۀ ســه اصــل
رهیافــت نورمــن و فــرکالف بــا تفســیر جدیــد ،بــهعــاوه دو ســطح عمیــق و عمیقتر اســت .ضمن
اینکــه در آن از مفاهیمــی ماننــد دال مرکــزی ،دال شــناور ،عنصــر وقتــه یــا لحظــه ،تخاصــم،
داللتهــای ضمنــی متــن ،هژمونــی ،مفصلبنــدی و بینامتنیــت کــه در الکال و موفــه دیــده
میشــود ،اســتفاده شــده اســت.
الگــوی عملیاتــی تحلیــل گفتمانــی ،بــر دو پایــۀ تحلیــل الیههــای ســطح متــن و عمــق متــن در
ُ
ـق عمــق و عمیقتــر اســتوار اســت« .در
ـطح عمــق ،عمـ ِ
ـطح ســطح ،عمـ ِ
ـق ســطح ،سـ ِ
پنــج بعــد سـ ِ
ـطح ســطح ،یــا فوقانیتریــن الیــۀ متــن ،ســاختار بیرونــی و شــکل بیــان یــا نمــود گفتمــان را
سـ ِ
ـق ســطح کــه عمیقتریــن الیــۀ ســطحی متــن اســت ،ســاختار
میتــوان جس ـتوجو کــرد .عمـ ِ

ســطح عمــق یعنــی فوقانیتریــن ســطح از عمــق
درونــی یــا محتــوای بیــان را در بــردارد .در
ِ
متــن ،محتــوای مشــخص متــن قــرار دارد .انتخــاب حــوادث داســتانی یــا خبــری یــا موضوعــات

ـق عمق،
مطرحشــده در متــن و دلیــل ایــن انتخــاب ،در ایــن الیــه از متــن واقع شــده اســت .در عمـ ِ

ســاختارهای کالن واقــع شــدهاند .محتــوای گفتمــان ،نقــش و کارکــرد اجتماعــی متــن و نقش آن
در فرهنــگ و دانــش اجتماعــی فرهنگــی مخاطــب و باالخــره ســاختارهای فرهنگــی ،اجتماعــی
و حتــی تاریخــی در برگیرنــدۀ متــن ،از جملــه ســاختارهای کالنــی هســتند کــه شــکلدهندۀ
ـق عمــق محســوب میشــوند»(میرفخرایی )25 :1384،و در مرحل ـه
ایــن الیــۀ متــن یعنــی عمـ ِ
ً
عمیقتــر ،نگاهــی کامــا کالن بــه متــن و رابطــۀ آن بــا زمینــه و فرامتــن خواهــد شــد و محورهــای
اصلــی و جزئیــات گفتمــان متــون اســتخراج ،بررســی و تبییــن میشــود.
ـطح عمــق ،بــه شــکل ســه محــور اساســی ذیــل
ـطح ســطح ،عمـ ِ
ـق ســطح ،سـ ِ
ســه مرحل ـ ه سـ ِ

مطــرح شــد ه اســت:

 .1برداشــت از اصــل متــن .2 ،جهتگیــری و گرایــش متــن .3 ،تحلیــل توجیهــی بــا توجــه بــه
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ســایر گرایشهــای متن(بشــیر )8 :1385 ،بـ ه عبارتدیگــر ،متــن بـ ه عنــوان یکــی از بخشهــای
اصلــی تحلیــل ،بایــد مــورد توجــه و مطالعــۀ جــدی قــرار گیــرد.
«در مرحلـ ۀ بعــدی ،جهتگیریهــا و گرایشهــای متــن ،بــه شــکل جزئــی و کلــی و بــا توجــه بــه
الیههــای ســطحی و عمیــق متــن در ســطوح مختلــف متــن ،مــورد توجــه ،مطالعــه و ارزیابــی قــرار
میگیرند»(میرفخرایــی.)14 :1384 ،
ـق عمــق؛ در این شــیوه تحلیل پیشــنهادی شــامل دو مرحلــه اســت .1 :مرحله عمیق
مرحلــه عمـ ِ
ً
ـق عمق که بیانگــر روابط بینامتنیــت درون
 .2مرحلــه عمیقتــر .اولــی بـرای مرحل ه نســبتا کالن عمـ ِ
ً
و بیــرون متــن اســت و دومــی ،بـرای مرحلـ ه کامــا کالن عمــق اســت کــه بــا تکیــه بــر ســاختارها و
اطالعــات مرتبــط فرهنگــی ،سیاســی ،اجتماعــی ،دینــی و تاریخی در تالش اســت گفتمــان حاکم
بــر متــن را بــا گفتمانهــای بیــرون متــن (ولــی مرتبــط بــا آن) پیونــد دهــد و مقایســه کنــد.
ـق ســطح)
بــهایـ 
ـطح ســطح و عمـ ِ
ن ترتیــب ،میتــوان مجمــوع دو مرحلـ ه اول و دوم ایــن الگــو (سـ ِ

را مشــابه بــا مرحلــۀ اول الگــوی تحلیــل گفتمانــی فــرکالف یعنــی توصیــف در نظــر گرفــت .مرحلۀ
ســوم ایــن الگــو (ســطح ِ عمــق) را نظیــر مرحل ـ ه دوم الگــوی تحلیــل گفتمانــی فــرکالف یعنــی
تفســیر ارزیابــی کــرد و در نهایــت مراحــل چهــارم و پنجــم ایــن الگــو (ســطوح عمیــق و عمیقتــر)
را در چارچــوب مرحل ـ ه ســوم الگــوی تحلیــل گفتمانــی فــرکالف یعنــی تبییــن تعریــف کــرد .بــه
ایــنترتیــب ،مجمــوع پنــج مرحلــه مزبــور تشــکیلدهندۀ تحلیــل گفتمانــی مــد نظــر خواهــد بود.
بــا چنیــن شــیوهای ،میتــوان اطمینــان یافــت کــه بــا هــر مرحلــه از تحلیــل ،بخشــی از معنــا در
ن و در نهایــت ،در مرحلــۀ پایانــی تحلیــل گفتمــان ،حلقههــای معنایــی
حلقههــای مختلــف ،روشـ 
مزبــور ،معنــای کامــل ارائــه شود(بشــیر.)101 :1385 ،
 .2-3روش «پدام» در تحلیل متون دینی
در روش تحلیــل گفتمــان بــر پایــۀ پــدام دو عنصــر «زمینه» یــا «بافــت» و «فرامتن» نقش اساســی
در خلــق و کشــف گفتههــا و ناگفتههــا دارد .بینامتنیتهــا و گفتمانگونگیهــا ،اگرچــه در
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فراینــد تحلیــل گفتمــان بســیار اهمیــت دارد ،در واقــع بــهعنــوان تکمیلکننــدۀ رابطـهای اســت
کــه بــر اســاس مفصلبندیهــای ایجــاد شــده میــان درون و بیــرون متــن اســتوار اســت .بـ ه عبارت
دیگــر ،بینامتنیتهــای درون و بیــرون گفتمانــی ،بیــش از آنکــه در تعییــن دالهــای اساســی بــا
عناصــر محــوری گفتمــان نقــش داشــته باشــند ،در تبییــن چگونگــی دخالــت آنها در خلــق معنا
و در حقیقــت «توســعه معنایــی» بهویــژه در ذهــن مخاطبــان کــه اســاس کلیــه رویکردهــای مربــوط
بــه «قرائتهــای گوناگــون» اســت ،نقــش محــوری دارنــد.
برخــاف آنچــه در تحلیــل متــون غیردینــی ،بحــث زمینــه ،حائــز اهمیــت اساســی نیســت،
در تحلیــل متــون روایــی بــ ه عنــوان مصداقــی از متــون دینــی ،بینامتنیتهــای درونمتنــی و
برونمتنــی ،حائــز اهمیــت اساســی بــوده و در حقیقــت ،میتواننــد بــه دلیــل ثبــت نشــدن
زمینههــای خلــق گفتمــان مربــوط بــه روایتهــا ،بــهمثابــه جایگزینــی نــه کامــل بلکه نســبی تلقی
شــوند .در روش پــدام بــرای تحلیــل متــون غیردینــی ،تبییــن رابطــه متــن و فرامتــن در زمینههــای
مختلــف اجتماعــی ،سیاســی ،فرهنگــی و  ...پنــج ســطح تعییــن شــده ،امــا در تحلیــل گفتمــان
متــون دینــی ،ایــن پنــج ســطح بــه پنــج فضــا نامگــذاری شــده کــه منعکسکننــده «فضــای متنــی
و بینامتنــی» مؤثــر در خلــق گفتمــان روایــی اســت .ایــن پنــج فضــا عبــارت اســت از :ســاختاری،
معنایــی ،ارتباطــی ،گفتمانــی و فراگفتمانی .تحلیــل و الگوی پیشــنهادی نگارندگان بــر این روش
بیانگــر آن اســت کــه فضــای پیشاســاختاری نیــز بایــد در تحلیــل متــون دینــی مــورد توجــه قــرار
گیــرد .پیشاســاختار خــود متکــی بــر عوامــل درونــی و بیرونــی اســت .از جملــه عوامــل درونــی آن
مبانــی اعتقــادی و جهانبینــی امــام  gاســت و از عوامــل بیرونــی میتــوان بــر فضــای قــدرت،
سیاســت و عوامــل دیگــر اســتوار باشــد .ناگفتــه نمانــد کــه عنصــر تقیــه نیــز در برخــی مــوارد نباید
فرامــوش شــود .چـ ه بســا گفتمــان امــام  gبر اصــل تقیــه ،بهعنوان پیشاســاختار اســتوار باشــد.
در فضــای ســاختاری معمــوال زبــان ،ســاختارهای زبانــی ،روابط دســتوری و عوامل مؤثــر بالغی،
مــورد توجــه قــرار میگیــرد .در فضــای معنایــی معنــای زیریــن مــورد توجــه اســت .ایــن معنــا ،نــه
تنهــا در ظاهــر و باطــن الفــاظ و جملههــا نهفتــه اســت ،بلکــه در اجــزا و نیــز معنــای کلــی متــن
پنهــان اســت .فضــای معنایــی منعکسکننــدۀ جهتگیریهــای متــن بــرای تحقــق اهــداف
گفتمانــی اســت کــه مــورد توجــه قــرار میگیــرد.
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در فضــای ارتباطــی روابــط بینامتنــی میــان ســاختار و معنــای موجــود در متــن بــا ســاختارها و
معناهــای بیرونــی متــن بررســی میشــود .کشــف ایــن روابــط ،شــاید مهمتریــن مرحلـهای اســت
کــه در تحلیــل گفتمــان روایــی مــورد توجــه است(بشــیر101 :1385 ،و .)25 :1395
در فضــای گفتمانــی شــرایط قــدرت  -حاکمیــت کــه مهمتریــن عنصــر مؤثــر در خلــق گفتمــان
روایــی اســت ،بررســی میشــود .ایــن شــرایط ،تعیینکننــدۀ رویکــرد گفتمانــی متــون روایــی
اســت .در فضــای فراگفتمانــی میتــوان بــا رابطــۀ میــان «فضــای گفتمانــی» و «گفتمــان روایــی»
در ســطوح همزمانــی و درزمانــی آشــنا شــد .ایــن فضــا ،بیــش از آنکــه بــه ســطح هــ م زمانــی
گفتمــان توجــه داشــته باشــد ،بــه ســطح درزمانــی و بـ ه عبارتدیگــر بــه فراینــد تحــول گفتمانــی
در دورههــای مختلــف توجــه دارد .فضــای فراگفتمانــی ،فضــای ترســیمکننده شــرایط قــدرت -
حاکمیــت بــرای بــروز گفتمانهــای مختلــف روایــی در دورههــای مختلــف اســت کــه بــا کشــف این
فضــای فراگفتمانــی میتــوان بــرای فهــم روایتهــای مختلــف و تعییــن معانــی ،جهتگیریهــا و
اهــداف آنهــا اقــدام کــرد .ایــن پنــج گام در تحلیــل متــون روایی بــه روش پــدام ،فرایندی را ترســیم
میکنــد کــه در ســایۀ آن میتــوان بــرای تحلیــل گفتمانــی روایــی اقــدام کــرد .نمــودار شــماره ()2
نشــاندهنــدۀ ایــن مراحــل و معنــای هــر مرحلــه بــرای تحقــق ایــن فراینــد اســت.

نمودار ( :)2سطوح تحلیل متون روایی
سال نهم ،شماره  ،35پاییز  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

16
 .4تحلیل رویکرد اجتماعی امام رضا  gبا سران زیدیه
همــان طــور کــه مشــخص اســت در ایــن روش ،پنــج ســطح ،بحــث و بررســی میشــود .در
«فضــای ســاختاری» بــه روابــط دســتور زبانــی و عوامــل شــبیه آن توجــه مــی شــود و در «فضــای
معنایــی» ،معانــی زیریــن مــورد توجــه قــرار میگیــرد کــه منعکسکننــد ۀ «جهتگیریهــای
متــن» بــرای تحقــق «اهــداف گفتمانــی» اســت .از ایــن رو ،در پژوهــش پیــش رو متــن گفتــاری
امــام و ســران فرقــه زیدیــه هــر کــدام بــه صــورت مجــزا در جدولهــا مشــخص شــده تــا تحلیــل
گفتمــان راحتتــر و دسترســی بــه الیههــای مخفــی و امــکان مقایســه آســانتر باشــد .بــا توجــه بــه
تعــداد بســیار روایــات و گســتردگی آنهــا ،ایــن شــیوه انتخاب شــده تــا از حجم مقاله کاســته شــود
و خواننــده بتوانــد بــه ســادگی گفتمانهــای مختلــف را بــا هــم مقایســه کنــد و رویکــرد اجتماعــی
امــام  gنیــز برجســتهتر شــود .نکتــۀ قابــل توجــه در تحلیــل گفتمــان معصومیــن ایــن اســت کــه
بایــد بــه فضــای پیشــاگفتمان نیــز توجــه کرد(خاکپــور و همــکاران1397 ،و  .)1399ایــن نکتـهای
اســت کــه در روش پــدام بــه آن توجــه نشــده اســت .فضــای پیشــاگفتمان مجموعــه عواملی اســت
کــه رویکــرد امــام  gرا در گفتمــان شــکل میدهــد .مبانــی فکــری ،اعتقــادی و  ...از جملــه
مهمتریــن آنهاســت .بــه عنــوان نمونــه در پژوهــش پیــش رو مبانــی اعتقــادی زیدیــه کــه از ســوی
امــام رضــا  gدر گفتمــان بــا آنهــا بــه چالــش کشــیده شــده اســت ،از فضــای پیشــاگفتمان
شــمرده میشــود.
 .1-4ارتباطشناسی گفتمان امام رضا  gبا زیدیه(فضای ارتباطی)
ارتباطــات طبــق مکاتــب مختلــف تعریــف میشــود و هرکــدام از آنهــا اهدافــی را دنبــال میکند.
نظریهپــردازی در ایــن موضــوع نیــز بــا توجــه بــه مکاتــب مختلــف ،دســتاوردهای متفاوتــی داشــته
اســت .امــروزه بــا پیشــرفت ارتباطــات ،بــا وجــود رســانههای جمعــی ،ارتباطــات ،تأثیــرات عمیقــی
بــر مناســبات اجتماعــی و روابــط انســانی داشــته است(شــوتس ایشــل )15 :1391 ،از ایــنرو ،در
دســتهبندی انــواع ارتباطــات اجتماعــی ،عناصــر ارتباطــی ،ابــزارآالت ارتباطــی و وظایــف آنهــا و
 ...تعاریــف و اندیشـههای بســیاری چــون مــک لوهــان ،رایزمــن ،تونیــس ،الســول ،کولــی ،لیپمن
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و مارکــس و  ...شــاهد هســتیم کــه خطاهــا و نواقــص زیــادی دارند(لیتــل جــان.)795 :1384 ،
بــر ایــن اســاس در جهتگیــری اســامی بــه ایــن علــم ،بایــد بــه علــوم اســامی مراجعــه کــرد
و بــا تبییــن اصــول و مبانــی الهــی آن ،بــه نظریههــای هدفمنــد الهــی رســید .امــروزه نظریههــای
ارتباطــات ،اســاس تمــام تجربیــات انســانی اســت کــه اهــداف آنهــا از پیــش تعیینشــده و تنهــا
بــا شــناختی از تاریــخ و تجــارب گذشــتگان بــه دســت آمــده اســت کــه در برخــی مــوارد ،بــه نــکات
قابــل قبولــی رســیده (نــه اصــل حقیقــت) و گاهــی نیــز از نظــر فرهنگــی مــورد تاییــد تمــام اقــوام و
ملیتهــا نیســت .گفتمانهــای صــورت گرفتــه بیــن امــام رضــا  gو زیدیــه ،بــا نظــر بــا دو عنصــر
گفتمانــی امــام رضــا  gو افــراد زیــدی اعــم از رهبــران قیــام ها ،عامــه و دانشــمندان اســت؛ اما از
آنجــا کــه تأثیــر حکومــت وقــت( قــدرت) در قیامهــای زیــدی نقــش اولیــه را دارد ،عنصــر گفتمانــی
شــخصیت مأمــون عباســی نیــز وارد عناصــر خلــق گفتمــان شــده و ســه شــاخه گفتمانــی را در این
شــبکه ترســیم میکنــد:
نمودار( :)2عناصر خلق گفتمان اجتماعی رضوی با فرقۀ زیدیه.

 .2-4تحلیل فضای ارتباطی
در فضــای ارتباطــات ،روابــط بینامتنــی میــان ســاختار و معنــای موجــود در متــن بــا ســاختارها و
معانــی بیرونــی متــن بررســی میشــود .کشــف ایــن روابــط مهمتریــن مرحلــه محســوب میشــود
کــه در تحلیــل گفتمانــی روایــی مــورد توجــه است(بشــیر )73 :1392،در پژوهــش پیــش رو ،بــا
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روش تحلیــل گفتمــان روایتهــای امــام رضــا  gبــا شــخصیتهای مطــرح شــده در تاریــخ در
روش پــدام ،بــه تحلیــل دقیقتــری از روابــط صحیــح انســانی بــا رویکــردی اســامی میرســیم کــه
بــا عنــوان رویکردشناســی اجتماعــی مطــرح شــده اســت .بــا تأمــل در کتابهــای رجالــی شــیعه،
مثــل رجــال کشــی ،عیاشــی ،ابــن غضائــری ،حلی و معجــم الرجــال خویــی و دقــت در کتابهای
تاریخــی ،در کنــار تأمــل در کتابهــای روایــی شــیعه ،بــه شــخصیتهای اصلــی زیدیــه یعنــی
رهبــران قیامهــا و اندیشــمندان آنهــا دســت مییابیــم .نکتــه قابــلتأمــل ایــن اســت کــه در متــن
پیــش رو روایــت را بــهمثابــه گفتمــان در نظــر گرفتهایــم و اگرچــه بــه منابــع تاریخــی هــم مراجعــه
شــده اســت؛ امــا منبــع اصلــی بــا توجــه بــه نــوع کار ،کتابهــای اصیــل روایی شــیعه اســت .از این
رو ،نقــش کتــب اربعــه شــیعه و کتابهــای رجالــی اصیــل پررنگتــر اســت .بــا توجــه بــه مطالــب
پیشگفتــه ،طبــق بررســیهای انجامشــده ،کنــش شــخصیتهای برجســته زیدیــه روشــن
میشــود .پــساز آن ،بــه رویکــرد شناســی رفتــار امــام  gپرداختــهشــده اســت.
جدول( :)2تحلیل فضای ارتباطی گفتمان رضوی ،عباسی با زیدیه
متنگفتاری-
رفتاری زیدیه

متنگفتاری-
تحلیلگفتمان
رفتاری امام رضا
زیدیه
g
تطمیعامام gبرای جذب
نیرو.

(در قیام ابن
طباطبا) اگر از
امام رضا g
نیز بیعت گرفته
 عدم اعتبارشود...،امر ما
یکی می شود( ما رهبران در بین
نیزمیآییم!) ...خاندانشان و سایر
مردم.
بی بصیرتی وگمراهیرهبران

امام ...:gپس از  20روز
نزد شما خواهم
آمد...
(18روز بعددر حال فرار
زیدیان)20 ...:
روز گذشت یا
نه!...
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تحلیلگفتمان
امام g

متنگفتاری-
رفتاری مأمون

تحلیلگفتمان
مأمون

 نبود اطمینانواگذاری اموربیاعتنایی.جنگ با شورشیان قلبی به دوستی با
1
علویان ایران
عدم ارشاد .به فضل بن سهل صبر و انتظار .و دخالت نکردندر آنها
دوری از اتهامو توهین از طرف
زیدیه و عدم حرف
شنوی از آنان در
جریانبرپایی
2
قیامها
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ای عمو! پدراستفاده از او خود را امیرو برادر خود را
المومنینخواند .سمت الهی برای
9
تجمع نیرو بیشتر .تکذیب مکن که
..
این امر تمام نمی
5
شود ...
(چشمشآسیب دید) گفت:
امیدوارم مهدی
10
قائم باشم ...

(بعدشکستدر نبرد با مأمون،
سیاهپوشید)
گفت :خالفت از
آن مأمون است و
من در آن حقی
11
ندارم.

دعوت بهخالفت خود.

ناتوانی درکنترلقیام.

 بی وفایی وفسق نیروها. 8

19

 نصیحت وگوشزدنافرجامی
قیام.
دوری از ارتباطبا مدعی دروغگو
(دیباج).

 من با خودعهد کردم که با او
 اظهار ابراز(عمویشان)زیر
تنفر از مدعی
یک سقف نباشم.
دروغگو.
اگر رفت و آمد
او
نداشته باشیم و
دعوت بهچیزی
دربارۀ من
هدایت و راستی او
اش
ه
گفت
بگوید
تا آخرین لحظه.
مورد قبول مردم
بریدنپیوندنمیشود. 6
خویشاوندیبا
به نزد محمدمدعی دروغگو.
برو و بگو فردا
 تالش برایقیام نکند ...زیرا
شکستمیخورد حفظ جان مدعی
و یارانش کشته دروغگو تا آخرین
لحظه.
میشوند.7

(زیر نعشاو راه می رفت)
می گفت :این
َر ِحم من است...
( 30هزار دینار
قرض دیباج را
پرداخت). 3

فرستادن امامرضا  gبرای
پایان جنگ .4

 اظهار دوستیو انعطاف پذیری و
خیر خواهی برای
دشمن َ
نسبی.

 ریاکاری درهمه امور.

دخالتدادن امام g
به عنوان فردی
مقبول دو طرف،
برای کنترل بهتر
اوضاع.

 قبول وساطتبین دوست نادان
و دشمن.
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 من برادرو فرزند پدر تو
هستم .

 ریاست طلبیو سلطه جویی
رهبران.

19

 (به آتشکشیدن منازل و
20
خود عباسیان).

 (ترویجافکار سفله اهل
21
کوفه)...

 خشونتطلبی و
انتقامجوییدر
قیامها.

 سفلهگریرهبر قیام

 شرط رسیدنبه پاداش ...
اطاعت از
14
خداست
 تو وقتی برادرمنی که خدا را
15
اطاعت کنی . ..
 خدا تنهاآتش جهنم را بر
فرزندانفاطمه,
حسن و حسین
حرام نموده و
شامل حال تو
16
نیست. .
 (مثل تو مثلپسر نوح است)
بنابراین به سبب
نافرمانیش خدا او
را از خاندان نوح
17
بیرون کرد!
زید( ابن علی )gمردم را به
"الرضا من آل
محمد" دعوت
می کرد و اگر
پیروز میشد البته
به آنچه مردم را
دعوت میکرد،
18
وفا می نمود.
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 بصیرتافزایی امام .g
 انتقاد ازمغلطه حق و
باطل مأمون.

 توضیح وتبیین انحرافات و
اشتباهات زید و
مأمون.

 برائت ومخالفت با اصول
غیر اخالقی قیام
زید.

 (زید را بهتوصیه امام رضا
 gآزاد کرد). 12

 (قیام زیدالناررا با قیام زید بن
علی در هدف
یکی بیان کرد).13

 فرصت طلبیدر ابراز حسن
نیت.
مغلطهگریکردن.
ریاکاری. استفادهنکردن از مسائل
تنشزا با علویان
و در رأس با امام
.g

 استفاده ازمقام َ
نسبی با امام
رضا  .gبرای
یکی معرفی کردن
اهدافحکومتش
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تحلیــل فضــای ارتباطــی در گفتمــان امــام بــه روشــنی موضــع و رویکــرد اجتماعــی امــام در هــر
مــورد را مشــخص میکنــد .بــه عنــوان نمونــه در مســئله قیــام ابــن طباطبــا ،گســتردگی ایــن قیــام
و حضــور بــرادران حســود امــام  gدر قیام(زیــد ،ابراهیــم ،اســماعیل) موجــب ایــن رفتــار امــام
 gشــده اســت .خشــونت و بــی رحمــی یکــی از مهمتریــن عقایــد آنــان بــود ،چنانکــه زیــد بــه
زیدالنار(بــه خاطــر بــه آتــش کشــیدن عباســیان) و ابراهیــم بــه جزار(قصــاب) مشــهور شــدند و
بســیاری از مــردم از آنــان روی گردانیدند(اصفهانــی ،بــی تــا534 :؛ طبــری ،1353 ،ج1234 :4؛
ابــن اثیــر ،1370،ج114-112 :6؛ اللیثــی .)345 :1385 ،تحلیــل گفتمــان اجتماعــی مامــون
در همیــن مســئله ،نشــان میدهــد کــه وی دریافــت کــه نــه تنهــا در میــان فرزنــدان پــدر بلکــه در
میــان اعــراب و علویــان هــم اعتبــاری ندارد(نیــای رشــتخوار .)135 :1389،در ســایر مــوارد همان
طــور کــه در جدولهــا مشــخص اســت ،بــه اســتخراج و تحلیــل گفتمانهــا پرداختهایــم.
 .3-4فضای گفتمان روایی عناصر خلق گفتمان و تحلیل آن
بــرای تحلیــل درســت فضــای گفتمــان روایــی عناصــر خلــق گفتمــان ،ابتــدا بــه تفکیــک
گفتمانهــا میپردازیــم .بــه طــوری کــه گفتمــان امــام رضــا  gبــا هــر کــدام از ســران زیدیــه،
مامــون بــا ایــن افــراد و گفتمــان امــام بــا مامون بــه صــورت دو بــه دو و مجــزا از درون گفتمــان روایی
اســتخراج شــده اســت .در ایــن مســیر هــم از منابــع روایــی اصیــل شــیعه و هــم کتابهــای معتبــر
تاریخــی اســتفاده کردهایــم .پــس از ایــن کار اقــدام بــه تحلیــل بینامتنــی گفتمانهــا کردهایــم.
در گام ســوم ،مولفهگیــری بــا توجــه بــه گفتمــان روایــی و تحلیــل بینامتنــی گفتمــان صــورت
پذیرفتــه اســت .ایــن کار تــا حــد زیــادی رویکــرد اجتماعــی امــام  gرا روشــن مــی ســازد .بــا توجه
بــه حجــم قابــل توجــه گفتمانهــای روایــی ،مطالــب پــس از اســتخراج بــه طــور خالصــه در جدول
ذیــل قابــل مشــاهده اســت .مراجــع و مســتندات گفتمــان روایــی و برخــی توضیحات در پانوشــت
ذکــر شــده اســت.
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جدول( :)3تحلیل فضای گفتمان روایی عناصر خلق گفتمان رضوی ،عباسی و زیدی.
شخصیتها
(دو به دو)

تحلیلبینامتنیگفتمانها(مولفهگیری)

امام  -gابن
طباطبا.

بی اعتنایی ، 26عدم برخورد مستقیم ، 27فاصلهگیری
و عدم اظهار نظر برای حفظ احترام و شخصیت خود.
توجه کردن به درخواستها در حد شنیدن.

امام – gزیدالنار

شبههزدایی  ،32حقمداری  ،33برائت از امور غیر
اخالقی ، 34خدامحوری بجای قومگرایی ، 35شجاعت،
بصیرتزایی ، 36واسطهگری برای حفظ جان منحرف، 37
38
مخالفت مستقیم با عقاید منحرف

امام  -gدیباج

نصیحت و ارشاد ، 43واقعنگری ، 44قطع ارتباط با
مدعیان دروغ پرداز ، 45امید داشتن به توبه خطاکار و
46
منحرف .واسطهگری در حفظ جان

خود رأیی ، 39فریب کاری،
قدرتطلبی ،دروغگویی ،برتری
جویی ،بی بصیرتی ،بی خردی
نظامی  ،40عدم استقامت در برابر
فشارها و بی ثباتی اعتقادی، 41جو
زدگی. 42

مأمون -ابن طباطبا

عدم اعتماد به علویان ،تطمیع نیروها برای حفظ
حکومت ،بی توجهی به درخواستهای قیام کنندگان. 48

خونخواهی ،قدرت طلبی،
شورشگری ،کینهتوزی. 47

مأمون -دیباج

قومگرایی ،ریاکاری و اظهار خیرخواهی ،عفو ریایی،
شناخت کامل دشمن .50

بی بصیرتی ،ترسو ،جو زدگی ،خود
محوری بی ثباتی اعتقادی ،ساده
لوحی ،عدم شناخت دشمن. 49

28
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قدرتطلبی ،تطمیع برای جذب
طرفدار ، 22بی بصیرتی ، 23بی
اعتباری ، 24کینه توزی.25
خشونتطلبی ،خونخواهی، 29
بی بصیرتی ،سلطهطلبی، 30
خونریز ،جائر ،فاسق ،برتریجو .
31
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مأمون-زیدالنار

قومگرایی ،اظهار دوستی ،مغلطهگری ،ریاکاری،
فرصتطلبی برای مقبول افتادن در اذهان و ثبوت
حکومتش ،عفو ریایی ،شناخت کامل دشمن. 52

بی بصیرتی ،ترسو جو زدگی،
خشونت طلبی ،خود محوری ،ظاهر
51
سازی ،قدرت طلبی ،خونخواهی
.

امام  -gمأمون

واسطهگری برای زیدیه ،افشاگری ، 58نصیحت و
ارشاد ،59مشاوره ،خنثیسازی. 60

نفاق ، 53فریبکاری ، 54ستمگری،55
تخریب شخصیت و برچسب
57
زدن ، 56تهاجم فرهنگی فکری ،
سلطهطلبی.

امام  -gعامه و
عالمان.

بصیرت افزایی ،در دسترس قرار دادن علوم ناب و سالم
اسالمی ، 62دعوت به امامت خود ،شبهه زدایی ،ابراز
کرامت ،دعوت به تقیه ،اخالق مداری ،ترویج فرهنگ
اسالمی ،توجه به امور معیشتی.

مشتبه شدن ،اسناد خواهی در
قبول حقیقت ، 61پرسش گری،
حقیقتطلبی،کسبتکلیف،تسلیم
شدن بر حق یا کتمان و عدم پذیرش
حق ،فقر.

امــام رضــا  gدر گفتمــان هــای اجتماعــی مربــوط بــه عامــه و دانشــمندان ،بــا طــرح مباحــث
توحیــد ،امامــت و والیــت ،و پاســخ بــه پرســش هــا و شــبهه هــا ،رهنمودهای رفتــاری ارزشــمندی از
خــود بــه جــای گذاشــتهاند .ایــن گفتمانهــا نیــز بــه طــور قطــع ،بــه طــور غیــر مســتقیم ،متأثــر
از عنصــر ســوم گفتمان(مأمــون عباســی) بــوده اســت کــه بــه صــورت جداگانــه بررســی میشــود.
موضــوع پرس ـشها شــامل مــوارد ذیــل میشــود :پرســش از عقــل ،دانــش ،ایمــان ،شــناخت
خــدا ،قضــا و قــدر ،نبوت(عــام و خــاص) ،عصمــت انبیــا ،قــرآن و تفســیر برخــی آیــات ،مــرگ و
قیامــت ،بهشــت و دوزخ ،شــناخت اهــل بیــت  ،bامامت(عــام و خــاص) ،اثبــات امامــت ایشــان،
آموزههــای عبــادی ،حکمتهــای اخالقــی و عملی(ظاهــر انســان) و توصیههــای پزشــکی و
بهداشــتی ،رهنمودهــای اقتصــادی و  ...کــه توســط مــردم ،عالمــان دینــی و مذهبــی یــا دشــمنان
ایشــان ،مطــرح میشــد .امــام رضــا  gهــم بــا ســعه صــدر بــه آنهــا پاســخ میگفتنــد.
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بــا توجــه بــه اینکــه در موضوعــات پیــش گفتــه مخاطــب شناســایی نمیشــد یــا زیــدی بودنــش
قطعــی نبــود ،تأثیــرش را بــه طــور غیــر مســتقیم ،بــر بحــث مطالعــه میکنیــم .بــه عبــارت دیگــر،
رفتــار امــام  gرا بــر علویــان خراســان کــه اکثــر آنــان زیــدی بودنــد و اهل قیــام ،تعمیــم میدهیم.
از ایــن رو شناســایی ایــن مولفههــا ،بــه رویکردشناســی گفتمــان امــام  gبــا زیدیــه کمــک
میکنــد.
 .4-4رویکردها و مولفههای گفتمان اجتماعی امام رضا  gدر مواجهه با زیدیه
پــس از تحلیــل فضــای گفتمانــی عناصــر خلــق گفتمــان و اســناددهی مولفههــای برداشــت
شــده بــه گفتمــان امــام gبا زیدیه(دوســت منحــرف) و مأمون (دشــمن مشــترک) ،برای رســیدن
بــه ســطح بعــدی یعنــی فضــای فــرا گفتمانــی ،بــه دســتهبندی رویکردهــا و مولفههــای گفتمــان
امــام  gبــا زیدیــه میپردازیــم و از رهگــذر آن مولفههــای مطــرح شــده در هــر کــدام از ایــن
گفتمانهــا نیــز ترســیم میشــود.
جدول( :)4رویکردها و مولفههای گفتمان امام رضا gبا زیدیه و مأمون.
رویکرداعتقادی

امام شناسی -تصحیح مشترکات اعتقادی(توحید -قرآن –اهل بیت.)b

رویکردفرهنگی

آزاد اندیشی -خودباوری -حقیقت طلبی -مهدویت گرایی.

رویکرداجتماعی

دینگرایی-دینیسازی.

رویکردتاریخی

اصالتمداری امامت اهل بیت.b

رویکردسیاسی

حق امامت اهل بیتbتا قیامت -مبارزات منفی با غاصبان و مدعیان امامت .حفظ امت
واحده.

رویکرد اخالقی

جذب حداکثری – دفع حداقلی.

رویکرداقتصادی

دینگرایی اقتصاد -اولویتبندی نیازمندیها -عملگرایی مسئوالن.
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رویکردعرفانی
رویکردمعرفتی
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فرهنگسازی علوم -توسعهطلبی علمی -ظرفیتسازی تکثیر علوم -برتریطلبی علمی-
تولید علم -مدیریت اخالق مناظرات -تحدیگرایی.
والیتمحوری سلوک توحیدی.
امام محوری کائنات -لدنی بودن علم امام -نصگرایی امامت -امامت محوری اصول دین-
واجب االطاعه بودن امام.

 .5-4تحلیل فضای فراگفتمانی
در تحلیــل فضــای فراگفتمانــی در روش تحلیــل گفتمــان پــدام ،بهتــر میتوان محوریــت موضوع
گفتمــان را پیــدا و جمعبنــدی کــرد .در فضای فراگفتمانــی ،گفتمان حاکم بر متــن با گفتمانهای
مرتبــط بیرونــی پیونــد میخــورد .ایــن گفتمــان خــارج از متــن بــه دنبــال گفتمانهــای مشــابه و
مرتبــط بــا گفتمــان حاکــم اســت؛ روابــط گفتمــان داخــل متــن و فراگفتمانهــای داخــل متــن،
ســطح تحلیــل را عمیقتــر میکنــد و بــه معنــای خــارج از متــن میرســیم کــه بــا زمینههــای
مختلــف و گفتمانهــای گوناگــون بیرونــی مرتبــط اســت(ر.ک :بشــیر.)5 :1395 ،
جدول( :)5رویکرد شناسی محورهای فراگفتمان اجتماعی امام رضا gبا زیدیه و مأمون
امام شناسی -تصحیح مشترکات اعتقادی(توحید -قرآن –اهل بیت.)b

رویکرداعتقادی

آزاد اندیشی -خودباوری -حقیقت طلبی -مهدویت گرایی.

رویکردفرهنگی

دینگرایی-دینیسازی.

رویکرداجتماعی

اصالتمداری امامت اهل بیت.b

رویکردتاریخی

حق امامت اهل بیت bتا قیامت -مبارزات منفی با غاصبان و مدعیان امامت .حفظ امت
واحده.

رویکردسیاسی

جذب حداکثری – دفع حداقلی.

رویکرد اخالقی
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دینگرایی اقتصاد -اولویتبندی نیازمندیها -عملگرایی مسئوالن.

رویکرداقتصادی

فرهنگسازی علوم -توسعهطلبی علمی -ظرفیتسازی تکثیر علوم -برتریطلبی علمی-
تولید علم -مدیریت اخالق مناظرات -تحدیگرایی.

رویکردعلمی

والیتمحوری سلوک توحیدی.

رویکردعرفانی

امام محوری کائنات -لدنی بودن علم امام -نصگرایی امامت -امامت محوری اصول دین-
واجب االطاعه بودن امام.

رویکردمعرفتی

بحث و بررسی
محورهــای اساســی خلــق گفتمــان امــام رضــا  gبــا ســران فرقــه زیدیــه ،بــه عنــوان دوســت
منحــرف در مقابــل دشــمن مشــترک (مأمــون) بــا هــدف روشــنگری و هدایــت صــورت پذیرفتــه
اســت؛ امــا محورهــای اساســی در خلــق گفتمــان رضــوی بــا مأمــون ،بــا هــدف تبییــن اهــداف و
نیــات او و ســازشناپذیری بــا اوســت کــه البتــه گاهــی بــا تقیــه در اظهــار نظــر امــام  ،gهمــراه
بــوده اســت کــه در جــدول( )3و ( ،)4ضمــن تحلیــل گفتمــان هــا ،بــه محــور هــای آن نیــز اشــاره
شــد.
دالهــای مرکــزی رویکردهــای اجتماعــی امــام رضــا  gبــه روشــنی گــواه ایــن مطلــب اســت
کــه رفتــار و گفتــار ســنجیدۀ امــام  gدر مواجهــه بــا زیدیــه ،برخاســته از نظــرگاه جامعهشــناختی
صحیــح اســت کــه میتوانــدبــه عنــوان الگــوی گفتمانــی رفتــاری در مواجهــه بــا هــر منحرفــی
بــه کار رود .از مهمتریــن رویکردهــای جامعهشــناختی بــرای مواجهــه بــا فرقــه زیدیــه ،رویکــرد
سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اعتقــادی اســت کــه میتوانــد گفتمــان اجتماعــی امــام بــا ایــن
فرقــه را مــورد تحلیــل قــرار دهــد .در رویکــرد اعتقــادی دو محــور امامشناســی و تصحیح مشــترکات
اعتقــادی ،نقــش بســیار مهمــی دارد و هــر کــدام دارای دالهــای مرکــزی خــود اســت .محــور
«امامشناســی» بــه عنــوان مهمتریــن محــور گفتمــان امــام  gدر رویکــرد اعتقــادی بــا چهــار دال
مرکــزی مهــم تبییــن شــده اســت:
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 .1امام مفترض الطاعه است.
 .2امامت به انتصاب خداوند است(به نص).
 .3امام عصمت دارد.
 .4امام ظالم نیست.
در حقیقــت امــام  gبــا تاکیــد بــر ایــن چهــار دال مرکــزی ،تــاش کردنــد تــا ســران زیدیــه
را بــه ایــن شــناخت برســانند کــه قیامهــای آنــان چیــزی جــز تجــاوز ،ظلــم و گمراهــی از مســیر
حــق نیســت .بــر ایــن اســاس بــه ســبب وجــود دشــمن مشــترک(مأمون) ،گفتمــان را غالبــا بــه نحو
«مســالمت آمیــز» و بــا «حفــظ دوســتی» ادامــه دادنــد .البتــه در مــواردی کــه فــرد متجــاوز اســت
گفتمــان امــام تفــاوت میکنــد .بــه عنــوان نمونــه امــام  gدر مواجهــه بــا زیــد النــار کــه تجــاوز بــه
جــان و مــال مــردم را جایــز شــمرده بــود ،بســیار قاطــع برخــورد نمودنــد.
تحلیــل گفتمــان اجتماعــی امــام رضــا  gدر محــور «تصحیــح مشــترکات اعتقــادی» مــا را بــه
ســه دال مرکــزی رهنمــون میســازد:
 .1توحیدی (پرستش خدای واحد و مشترک)؛
 .2قرآن (کتاب مشترک آسمانی)؛
 .3قبول داشتن اهل بیت bبه عنوان نسلی از حضرت فاطمه .h
امــام  gبــا تبییــن جایــگاه توحیــد و امامــت و بیــان ارتبــاط تنگاتنــگ آنــان بــا یکدیگــر و تأییــد
آن بــا آیــات کریمــه قــرآن و بــه رفــع شــبهات اعتقــادی زیدیــه اقــدام کردنــد .امــام  gاز ســوی
دیگــر بــه ترویــج احــکام و آرا نــاب محمــدی از اجــداد مطهرشــان پرداختنــد .امــام  gدر ایــن
رویکــرد بــه تصحیــح و اظهــار اشــتباهات زیدیــه اقــدام نمــوده و از ارتباطــی اســتفاده میکننــد
کــه موجــب اتحــاد و قــدرت دوســتان میشــود و دشــمن مشــترک را زمینگیــر و نابــود میکنــد.
در رویکــرد اجتماعــی ،محور«دینگرایــی و دینیســازی» بســیار فعــال اســت .بــه عبــارت
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دیگــر ،امــام  gدر گفتمــان رفتــار خویــش بــه گونـهای عمــل کردنــد کــه رفتارهــای اجتماعــی را
بــه درجـهای از اســتاندارد شــیعه اثناعشــری برســانندکه بتوانــد در مســیر رشــد رفتــار هــای دینــی
قــرار گیــرد و در نهایــت بــه تمــدن اســامی منجــر شــود.
این محور را می توان در چهار دال مرکزی مشاهده کرد:
 .1تقوا پیشگی
 .2حفظ حق الناس
 .3ایثار و فداکاری
 .4خدمات رسانی
امــام رضــا  gبــا توجــه ویــژه بــه بیــان نــکات مهم ســبک زندگــی در خانــواده و جامعه اســامی
پرداختنــد .از ثبــت بیشــترین احادیــث اجتماعــی در دوره صادقیــن  cو امــام رضــا  gنشــان
میدهــد کــه هویتبخشــی دینــی جامعــه بــرای ایجــاد یــک تمــدن اســامی بــا اولویــت بســیار،
مــورد توجــه امامــان bبوده اســت.
رویکــرد فرهنگــی بــا چهــار محــور مهــم در رفتــار (گفتمــان) امــام رضــا  gدر مواجهه بــا زیدیه،
همراه اســت:
 .1آزاد اندیشی
 .2خود باوری
.3حقیقتطلبی
.4مهدویتگرایی
آزاد اندیشــی یکــی از بهتریــن و مهمتریــن راه حلهــای مقابلــه بــا تهاجمــات فرهنگــی در عصــر
امــام رضــا  gبــه شــمار م ـیرود .گفتوگــوی ادیــان ،مناظــرات علمــی و اعتقــادی و  ...درمــان
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خوبــی بــود بــرای زیدی ـهای کــه انحــراف اعتقــادی داشــتند و آمــاج تهاجمــات فرهنگــی ســایر
ادیــان و مذاهــب هــم قــرار گرفتــه بودنــد .پیروزیهــای امــام رضــا  gدر مناظــرات و برتــری علــم
ایشــان بــر ســایر اصحــاب علــم ،مســیر خــود بــاوری اجتماعــی را رشــد داد و ســیر خونریــزی هــای
معترضانــه حکومتــی را در زیدیــه تنــزل بخشــید .ایــن برتــری امــام  ،gزیدیــه را صبــور کــرد تــا بــه
جــای خونریــزی بــه مقــام حکومتــی ایشــان(والیتعهدی) بیشــتر توجــه کننــد .از ایــن رو ،کشــف
حقیقــت بــرای آنــان بــا اهمیتتــر شــد .زیدیــه در طلــب حقیقــت بــه جلســات پرســش و پاســخ و
مناظــرات مراجعــه میکردنــد تــا جایــی کــه انتشــار عقایــد درســت مهــدوی توســط امام رضــا ،g
صبــر و انتظــار را بــرای زیدیــه معنــا بخشــید .در نتیجــه ،قیامهایــی کــه بــر اســاس ظلمســتیزی
انجــام میشــد ،بــا ایــن کار مهــم ،کمتــر شــد.

نتیجهگیری
خلــق گفتمانهــای امــام رضــا  gگنجینـهای از علــوم اســت کــه دالهــا و عناصــر رویکردهــای
آن ،در امــور فــردی و اجتماعــی ،میتوانــد دقیقتریــن تحلیلهــا را بــه ثمــر آورد .تحلیــل فضــای
گفتمــان امــام نشــان میدهــد کــه ایــن امــام همــام بــا تبییــن جایــگاه توحیــد و امامــت و بیــان
ارتبــاط تنگاتنــگ آنــان بــا یکدیگــر و تأییــد آن بــا آیــات کریمــه قــرآن ،بــه رفــع شــبهات اعتقــادی
زیدیــه اقــدام کردنــد .امــام در ایــن رویکــرد اجتماعــی اعتقــادی خــود بــه تصحیــح اشــتباهات
زیدیــه اقــدام و از ارتباطــی اســتفاده میکننــد کــه موجــب اتحــاد و قــدرت دوســتان و ضعــف
دشــمن مشــترک شــود.
در رویکــرد اعتقــادی دو محــور :امامشناســی و تصحیــح مشــترکات اعتقــادی ،نقــش بســیار
مهمــی دارد و هــر کــدام دارای دالهــای مرکــزی خــود اســت .محــور «امامشناســی» بــه عنــوان
مهمتریــن محــور گفتمــان امــام در رویکــرد اعتقــادی ،بــا چهــار دال مرکــزی مهــم تبییــن شــده
اســت .در حقیقــت امــام  gبــا تاکیــد بــر ایــن چهــار دال مرکــزی ،تــاش کردنــد تــا ســران زیدیــه
را بــه ایــن شــناخت برســانند کــه قیامهــای آنــان چیــزی جــز تجــاوز ،ظلــم و گمراهــی از مســیر
حــق نیســت .بــر ایــن اســاس بــه ســبب وجــود دشــمن مشــترک(مأمون) ،گفتمــان را غالبــا بــه
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نحــو «مســالمتآمیز» و بــا «حفــظ دوســتی» ادامــه دادنــد .البتــه در مــواردی کــه فــرد متجــاوز
اســت گفتمــان امــام تفــاوت میکنــد .در رویکــرد اجتماعــی امــام  ،gمحــور «دینگرایــی
و دینیســازی» بســیار فعــال اســت .بــه عبــارت دیگــر امــام  gدر گفتمــان رفتــار خویــش بــه
گون ـهای عمــل کردنــد کــه رفتارهــای اجتماعــی را بــه درج ـهای از اســتاندارد شــیعۀ اثناعشــری
برســانند کــه بتوانــد در مســیر رشــد رفتــار هــای دینــی قــرار گیــرد و در نهایــت بــه تمــدن اســامی
منجــر شــود.
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پی نوشت ها
 .1مامــون دریافــت کــه نــه تنهــا در میــان فرزنــدان پــدر بلکــه در میــان اعــراب و علویــان هــم اعتبــاری ندارد(.نیــای رشــتخوار: 1389،
.)135
 .2اصفهانی ،بی تا534 :؛ طبری ،1373 ،ج1234 : 4؛ ابن اثیر ،1370،ج114-112 :6؛ مختار اللیثی.345 :1385 ،
 .3تشید.142 :1385 ،

 .4او سخنان امام  gرا قبول نکرد و یارانش قلع و قمع شدند و شکست خورد(اصفهانی ،بی تا)441-440 :
 . 5اربلی1405 ،ق ،ج.94 :3

 .6صفار قمی ،1391 ،ج236 :1؛ ابن بابویه ،1363 ،ج221 :1
 .7ابن بابویه ،1378 ،ج207 :2؛ اربلی1405 ،ق ،ج.300 :2
 .8طقوش132 :1380،

 .9گفتمان مربوط به محمد دیباج است (مظفر.)110 :1368 ،

 .10اصفهانی ،بی تا.539 :

 .11اربلی1405 ،ق ،ج.94 -93 :3
 .12ابن بابویه ،1363 ،ج.234 :2
 .13ابن بابویه،1378 ،ج.233 :2
 .14همان.104 :

 .15ابن شهر آشوب.361 :1379 ،

 .16ابن بابویه ،1378 ،ج.234 :2
 .17فیاض.179 :1382 ،

 .18ابن بابویه ،1363،ج.259-257 :1

 .19گفتمان مربوط به زید النار است (همان).

 .20همان ،ج 234 :2؛ طبری ،1353 ،ج.535 :8
 .21ابن بابویه،1378 ،ج.235 :2

 .22ابوالســرایا ایــن قیــام را بــه نــام « :ابــن طباطبــا» و «رضــای آل محمــد» و «عمــل بــه کتــاب و ســنت» ،دعــوت میکــرد؛ بعــد
پیــروزی مناطقــی بــه فرماندهــان لشــکرش کــه از بــرادران امــام gنیــز بودنــد واگــذار شــد ،ابراهیــم ،اســماعیل و زیــد بــرای یمــن،
فارس،اهــواز ،و ( ...ابــن اثیــر ،1370 ،ج305 :6؛ ابــن خلــدون ، 1961 ،ج8 :4؛ شــامی.)175 :1367 ،

 .23بــی بصیرتــی از اوصــاف تمــام زیدیــان و عامــه اســت کــه بــدون توجــه بــه واقعیــت اوضــاع و شــرایط دســت بــه قیــام و کشــتار بــی
فایــده و حتــی بــی برنامــه میزدنــد و در دســتان عباســیان لــه میشدند(مجلســی1402 ،ق ،ج.)913 :14

 .24ابوالســرایا از علویــان نبــود ،لــذا مــردم بــه خاطــر ابــن طباطبــا و بعــد از او محمدبــن جعفــر  gحمایتشــان را داشــتند ،ابوالســرایا
از فرماندهــان معتــرض عباســی بــود کــه از آنــان جــدا شــده بــود .از طــرف دیگــر خشــونتطلبیهای بعــدی افــرادی چــون زیدالنــار،
ابراهیــم جــزار و بــی احترامــی هــواداران ابوالســرایا بــه مکــه و خانــه خــدا و ...باعــث دور شــدن مــردم و ناراحتــی از آنــان شــد(اللیثی،
.)353-351 :1385
 .25ابــن طباطبــا بــه ســبب توهینــی کــه از طــرف بنــی اعمــام شــد و قیامــش را در هنــگام بیعــت گرفتــن نصربــن شــبیب بــرای او ،بــه
هــم زدنــد اظهــار عــدم رضایــت کــرد و در حــال غضــب اشــعاری بیــان کــرد؛ از طــرف دیگــر اختــاف بیــن ابــن اطباطبــا و ابوالســرایا نیز
در تاریــخ ثبــت شــده کــه بــه مــرگ ابــن طباطبــا منجــر شــده اســت کــه میتــوان برداشــت کینهتــوزی ابوالســرایا را داشــت(اصفهانی،
بــی تــا479-478 :؛ ابــن اثیــر ،1370 ،ج.)149 :4

 .26ابــن طباطبــا بــه ســبب توهینــی کــه از طــرف بنــی اعمــام شــد و قیامــش را در هنــگام بیعــت گرفتــن نصربــن شــبیب بــرای او ،بــه
هــم زدنــد اظهــار عــدم رضایــت کــرد و در حــال غضــب اشــعاری بیــان کــرد؛ از طــرف دیگــر اختــاف بیــن ابــن اطباطبــا و ابوالســرایا نیز
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در تاریــخ ثبــت شــده کــه بــه مــرگ ابــن طباطبــا منجــر شــده اســت کــه میتــوان برداشــت کینهتــوزی ابوالســرایا را داشــت(اصفهانی،
بــی تــا479-478 :؛ ابــن اثیــر ،1370 ،ج.)149 :4

 .27عــدم مخالفــت مســتقیم امــام gبــر خــاف رفتــار ایشــان بــود کــه تنهــا در ایــن مــورد روایــت رســیده ،بــه نظــر میرســد
«گســتردگی قیــام و عــدم حــرف شــنوی و یــا توهیــن احتمالــی» ســبب ایــن رفتــار بــوده اســت(همان).

 .28بــودن بــرادران حاســد بــه امــام gدر ایــن قیــام ،مانــع از بیــان نصایــح و ارشــادات میشــد ،از طرفــی گســتردگی ایــن قیــام بعــد از
 10ســال قوتگیــری و در عــوض ضعــف احتمالــی مأمــون بــه خاطــر تازگــی پایــان درگیــری بــا امیــن ،آنــان را مصمــم و امیــدوار کــرده
بود(اصفهانــی ،بــی تا186 :؛ ابــن خلــدون ،1961،ج8 :4؛ میرحســینی.)391 :1392 ،
 .29زیــد از جملــه اهدافــش در پیوســتن بــه ابــن طباطبــا و ابوالســرایا ،انتقامگیــری و کشــتن عباســیان بــود ،چنانکــه بعــد از پیــروزی
نســبی بــر مأمــون ،منــازل عباســیان را بــه آتــش کشــید و حتــی هــر لبــاس سیاهپوشــی میدیــد آتشــش میزد(ادیــب.)225 :1388 ،

.30گرفتــن حکومــت از حاکمــان جائــر و غاضــب از مهمتریــن اهــداف قیامهــای زیدیــه بــود کــه البتــه در دورۀ امامــت امــام  gتنهــا
دلیــل بــه شــمار میرفــت ،رکــود اخالقــی رهبــران بــه نســبت رهبــران اولیــه چــون زیــد بــن علــی  ،gنفــس زکیــه و برادرانــش،
ایــن امــر را قویتــر میکنــد؛ هــر چنــد بــا همــان شــعار«الرضا مــن آل محمــد» پیــش میرفتنــد امــا خــاف کتــاب و ســنت عمــل
میشــد(. ...نیــای رشــتخوار.)135 :1389،
 .31وی از عقایــد فاســقی کــه داشــت :فاطمــی خوانــدن خــود بــود بــه ایــن معنــا کــه ایــن نســب او را از آتــش جهنــم دور خواهــد کــرد،
لــذا هــر کاری از جــور و گنــاه را انجــام مـیداد کــه امــام  gاو را از ایــن افــکار برائــت مـیداد...« :ایــن کــه شــنیدهای خــاص حســن
و حســین اســت ... ،اگــر خیــال میکنــی تــو کــه معصیــت خــدا را میکنــی وارد بهشــت میشــوی و موســی بــن جعفــر کــه خــدا را
فرمانبــرداری کــرد نیــز داخــل بهشــت میشــود ،پــس بایــد تــو از موســی بــن جعفــر نــزد خــدا گرامیتــر باشــی!(»..ابن بابویــه،1363 ،
ج )261-257 :2زیــد در پیــان عمــر ندیــم منتصــر عباســی بود(همــان )228 :کشــتن هــر ســیاه جامــه و تصاحــب امــوال غیــر عیاســیان،
از دیگراعمــال او بود(ابــن اثیــر.)177 :1370 ،

 .32امــام  gچــه درگفتوگــوی مســتقیم بــا زیــد و چــه در جلســه اجــرای حکــم زیدالنــار توســط مأمــون ،بــه پاســخ شــبهات مأمــون،
زیــد و کوفیــان کــه چنیــن فکــری (فاطمــی بــودن) را بــه زیــد داده بودنــد ،پرداختنــد و از التقــاط حــق و باطــل جلوگیــری کردنــد تــا
ســبب گســترش گمراهــی و فســق و فجــور نشــود(ابن بابویــه ،1363 ،ج.)226-225 :2

 .33امــام  gبــا وجــود اینکــه جلســۀ محاکمــۀ زیــد النــار ،در کنــار دشــمن مشــترک بــود امــا بــاز هــم دســت از حــق گویی برنداشــتند
و زیدبــن علی دفــاع کردند(مفیــد.)4 :1372،

 .34امــام  gبعــد از توبیــخ و نکوهــش زیــد ،قســم خوردنــد تــا زندهانــد بــا او صحبــت نکنند(مجلســی1402 ،ق ،ج216 :49؛ ابــن
بابویــه ،1378 ،ج.)233 :2

 .35در روایتــی دیگــر نیــز آمــده :امــام  gاز حســن بــن جهــم« :ای زیــد! از خــدا بتــرس کــه مــا بــه هــر مرتبـهای کــه رســیدهایم از
پرهیــزگاری بــوده اســت و کســی کــه از خــدا نترســد و دیــن خــدا را مراعــات نکنــد از مــا نیســت و مــا از او نیســتیم ...ای پســر جهــم!
کســی کــه بــا دیــن خــدا مخالفــت کنــد مــن از او بیــزارم ،هــر کــس و از هــر قبیلـهای باشــد و هــر کــس بــا خــدا دشــمنی کنــد بــا او
دوســتی نکــن هــر کــس و از هــر قبیلـهای باشــد( ...گفتــم ):کیســت با خــدا دشــمنی کند؟(گفتنــد ):کســی کــه معصیــت او را کند»(ابن
بابویــه ،1378 ،ج .)235 :2

 .36امــام  gدر عیــن بیــان دفاعیــات ،در مقابــل مأمــون و همــۀ شــیعیانی کــه بــه خاطــر اهــل بیــت  bمــورد عــداوت و دشــمنی
حاکمــان بودهانــد راه زیــد بــن موســی  gرا مخالــف اصــول اســام در قیامهــا معرفــی کــرده؛ رضایــت خداونــد ،رضایــت ائمــه
 ، bمشــورت بــا ائمــه  ،bعــدم منافــات بــا اصــول امامــت و عــدم ادعــای امامــت ،از مهمتریــن اصــول در ایــن روایــت شــمرده
میشــوند(کارخانه.)70-68 :1392 ،

 .37وجــود مبــارک امــام ،gدر مقابلههــای مأمــون بــا علویــان ،موثــر بــود ،مأمــون بــا سیاســت اظهــار دوســتی(ریاکاری) بخشـشهای
بزرگــی بــه خاطــر امــام gانجــام داد کــه برخــی آن را روش امــام  gدر نجــات جــان علویــان دانســتهاند(زین العاملــی.)175 :1370،

 .38مجمــوع روایــات و اســتداللها ،از نارضایتــی و مخالفــت شــدید بــا رفتــار و اعتقــادات زیدالنــار در هــر مــکان(در نــزد دشــمن ،در
نــزد شــیعیانش) خبــر میدهــد (کارخانــه ،)75 :1392 ،لــذا امــام  gقســم یــاد کردنــد تــا پایــان عمــر بــا او ســخن نگویند(ابــن بابویــه،
 ،1378ج.)587 :4
 .39وی بــا وجــود نصایــح و مشــاورههای امــام ،gبــا اکاذیــب و ادعاهــای دروغیـناش ،خــود را امیــر المومنین(ابــن مهنــا172: 1362 ،؛
مظفــر )110 :1368 ،و مهــدی موعود(اصفهانــی1427 ،ق  )440:خوانــد و سوءاســتفاده از نســبش بــه آل محمــد (nاللیثــی1385 ،
 ،)338:انحرافاتــی در مهدویــت ،امامــت و والیــت بــه وجــود آورد ،لــذا امــام  gبــا اظهــار برائــت و تــرک صلــه ارحــام ،مخالفــت خــود را
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ابــراز کردند(ابــن بابویــه ،1363 ،ج.)500 :2

 .40تشــخیص نــدادن مصلحــت و ســعادت جامعــه و ناآگاهــی سیاســی اجتماعــی و گوشهنشــینی او باعــث شــد تــا قیــام منحــرف شــود
و شکســت بخــورد ،امــام  gدر ایــن بــاره فرمودنــد« :و کان محمــد بــن جعفــر معتــزال تلــک االمــور لــم یدخــل فــی شــی منها(»...ابــن
بابویــه ،1363 ،ج .)249 :1وی حکومــت را حــق خــود میدانســت(کارخانه )87 :1392 ،و زمانــی کــه تســلیم مأمــون شــد گفــت... :مــن
شــاهد بــر پیمــان هــارون بــرای دو پســرش بــودم ...بــه مــن خبــر رســید کــه مأمــون مــرده و مــردم مــرا خواندنــد و چــون بــر مــن از
مأمــون مواثیقــی بــود ،بــا مــن بیعــت کردیــد ،امــا اکنــون خبــر رســیده او زنــده اســت(...لذا) اســتغفار میکنــم(»...ر.ک :طبــری،1353 ،
ج.)128-127 :10
 .41وی بعــد دســتگیری ماهیــت قیــام خــود را منکــر شــد(ر.ک :کلینــی1401 ،ق ،ج )488 :1و خالفــت را از آن مأمــون خوانــد(ر.ک:
طبــری ،1353 ،ج128-127 :10؛ اربلــی1405 ،ق ،ج )94-93 :3و امــان خواســت(اصفهانی ،بــی تــا.)441-440 :
 .42وی بــه ســبب ظاهــر زاهــد و عابــد و نســبش بــه اهــل بیــت (bمفیــد1413 ،ق،ج211 :2؛ اصفهانــی1427،ق ،)439-438 :مــورد
حمایــت مــردم قــرار گرفــت و از وی درخواســت قیــام کردند(طبــری،1353 ،ج ( )5666 :13لــذا بــه خاطــر جــو حاکــم ،متأثــر شــد) و
برخــی علــت را جوابــی بــرای توهیــن بــه اهــل بیــت  bگفتهاند(اصفهانــی ،بــی تــا.)538 :

 .43امــام  gوی را از تکذیــب پــدر و برادرش(ابــن بابویــه،1378 ،ج)500 :2و برپایــی قیام(ابــن شهرآشــوب ،1376 ،ج )339 :4برحــذر
داشــت؛ امــا وی بــه وســاطت امــام  gتوجهــی نکــرد و قیــام کرد(قمــی.)330 :1380 ،
 .44انحرافــات ،بــی برنامگــی ،شــتابزدگی قیامهــا ،بــا کشــته شــدن افــراد بســیاری مواجــه میشــد کــه امــام gبــا ایــن شــیوۀ برپایــی
قیامهــای علویــان مخالــف بودند(بختیــاری.)126 :1392،
 .45امام  ...« : gمن با خود عهد کردم با او در زیر یک سقف نباشم» و قطع صله رحم کردند(ابن بابویه،1363،ج.)221 :2

 .46امــام  gبــا وجــود تــرک صلــه رحــم ،بــاز هــم در شــب آخــر ،کســی را بــرای نهــی دیبــاج از قیــام فرســتادند(ر.ک :اربلــی1405 ،ق:
)74امــام gواســطهگری مأمــون را بــرای نصیحــت دیبــاج پذیرفــت(ر.ک :تشــید.)142 :1385 ،

 .47مأمــون تمــام قیامهــا را برخاســته از ایــن مــوارد میدانســت(ر.ک :نیــای رشــتخوار )137-135 :1389 ،و بــه گفتــه برخــی مورخــان
شــهری نمییافتــی کــه شــخصی علــوی در صــدد قیــام نباشــد یــا از وی نخواهنــد تــا قیــام کند(...مرتضــی عاملــی.)184 :1365،
 .48همان.10 :

 .49مأمــون بــرای دفــع بهتــر شورشــیان ،بــا ریــاکاری بــه جــذب علویــان پرداخــت بــه خاطــر شــناخت خــوب رهبــران قیامهــا(ر.ک:
تشــید )142 :1385 ،بــرای دیبــاج ،تنهــا بــه ترســاندن و امــان دادن اکتفــا کرد(مظفــر.)110: 1368 ،
 .50مأمــون از تمــام ترفندهــا بــرای حفــظ حکومــت اســتفاده کــرد حتــی لبــاس علویــان را پوشید(ســبز)( مســعودی  ،بــی تــا 302 :و
بختیــاری.)91 :1392،
 .51مأمون زیرکترین خلیفه عباسی بود لذا با شناخت کامل و با دقت تمام سیاستش را عملی میکرد(بختیاری :همان).

 .52مأمــون فــردی بســیار فریبــکار و دو رو بــود بــه گونـهای کــه در کتــب تاریخــی از او در دو چهــرۀ خوب(اربلــی1405 ،ق)283-282 :
و بــد (بیهقــی157 :1383 ،؛ فضــل اهلل)126 :1384 ،یــاد شــده اســت.

 .53مأمــون کوشــید تــا در اظهــار دوســتی بــا علویــان ،دادن والیتعهــدی را از ســر حــق بــاوری و عالقــه بــه امام  gنشــان دهد(بشــیر،
.)210 :1392
 .54مأمــون بــا فریبــکاری از طرفــی عباســیان(تنها انگیــزه مــن از دادن والیتعهــدی ،حفــظ خــون شــما بــود؛  ...اگــر تصــور میکنیــد
انگیــزه مــن دادن والیتعهــدی بــه آل علــی بــوده ... ،اشــتباه میکنیــد... ،مــن در فکــر اصــاح کار شــما و نســل شــما هســتم ،در حالــی
کــه ســرگردان و حیــران ایــد و نمیدانیــد چــه نقشـههایی برایتــان دارند(مجلســی1402 ،ق ،ج ))213 :49و از طــرف دیگــر علویــان را بــا
دادن والیتعهــدی بــه امــام رضــا  gآرام ســاخت .حــال اینکــه امــام  gدر ایــن بــاره بــه یــاران نزدیــک خــود فرمودهانــد« :فریــب
مأمــون را نخوریــد ،بــه خــدا قســم کســی غیــر از اوقاتــل مــن نیســت ولــی مــن چــاره ای نــدارم جــز اینکــه صبــر کنــم تــا تقدیــر الهــی
فرا رســد(خضری.)176 :1387،
 .55مأمــون بــه اجبــار امــام  gرا بعــد از چندیــن نامــه نــگاری بــه مــرو آورد(بیهقــی )157 :1383 ،و بــه اجبــار والیتعهــدی را بــا
تهدیــد بــه مــرگ بــه ایشــان داد(...بــه خــد اقســم بایــد والیتعهــدی را بپذیــری اگــر قبــول نکنــی ،مجبــورت خواهــم نمــود و اگــر بــاز
هــم ابــا کــردی ،شــما را خواهــم کشــت .در نهایــت بــه ســتم ایشــان را مجبــور بــه خــوردن زهــر کردند(خضــری.)245 :1387 ،

 .56مأمــون تمــام تــاش خــود را بــرای تهمــت زدن بــه امامــت و والیــت اهــل بیــت bکــرد ،وی برگــذاری جلســات مناظــره را بــرای
تخریــب شــخصیت امــام gو تضعیــف حکومــت آل علــی gانجــام مــی داد .جلســه اجرای حکــم زید النــار ،مناظره ســلیمان مــروزی،
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مناظــرات بــا ادیــان مختلــف ،مناظــرات بــا خــود مأمــون در بــاب امامــت و ...همگــی از همیــن نــوع انــد(ن.ک :ابــن بابویــه،1378 ،ج:2
 35بــه بعــد).
 .57مأمــون در ترویــج علــوم ،ترجمههــای زیــادی از کتــب یونــان و مصــر و هنــد و ...را وارد جامعــه اســامی کــرد ،از طرفــی تعویــض
ســاختار حکومــت بــه ایرانــی و نفــوذ افــراد غیــر مســلمان بــه دربــار او کمــک بســیاری بــه ترویــج فرهنــگ غیــر اســامی شد(حســینی
فیــروز آبــادی.)63-61 :1374 ،

 .58امــام  gاز هــر فرصتــی بــا توجــه بــه شــرایط ،بــرای افشــاگری مأمــون اســتفاده میکردنــد ،کیفیــت خداحافظــی از مدینــه (وداع
جانســوز بــا قبــر پیامبــر  nو خانوادهشــان و اصــرار بــر گریســتن آنان)(ابــن بابویــه ،1363 ،ج)148 :1؛ عــدم مشــروعیت حکومــت
مأمــون در طــول ســفر ،مقومــت در پذیــرش والیتعهــدی ،تأکیــد بــر تشــریفاتی بــودن حکــم والیتعهدی(مرتضــوی)75-74 :1386 ،
نقــد و اعتراضــات بــه حکومــت مأمون(عــدم تصرفــات بــی حــد و حصر)(ابــن بابویــه ،1363،ج.)175 :1
 .59امام  gدر بسیاری موارد زبان به نصیحت و ارشاد مأمون میگشود(ابن بابویه :همان).

 .60امــام  gبــا موضعگیریهــای خــود در مقابــل توطئههــای مأمــون بــه خنثــی کــردن آنهــا میکوشــید(مانند :وقتــی مأمــون
تقاضاکــرد والیتعهــدی را امضــا کننــد ،امــام  gنوشــتند :بــه شــرطی کــه نــه دســتوری بــر انجــام کار و نــه نــدادن آن ندهــم ،نــه
قضــاوت کنــم و نــه تغییــری در شــرایط بــه وجــود آورم و بــه شــرطی کــه مــرا در انجــام همــۀ ایــن امــور معــاف داری(...مرتضــوی:1386 ،
.)75-74
 .61بســیاری از افــراد در مقابــل شــبهات ،پریشــان میشــدند ،لــذا صریحــا از امامــت ایشــان ســوال میکردند(.ن.ک:کلینــی،1389،
ج.)380 :1
 .62امــام  gاز زمانــی کــه در مدینــه بودنــد تــا آمــدن بــه مــرو ،بــه طــرح گفتمانهــای امامشناســی پرداختنــد .بــه طــور مثــال در
مســیر آمــدن بــه نیشــابور بــا بیــان حدیــث سلســله الذهــب بــرای عامــه ،آنــان را بــه امامــت خــود دعــوت کردند(ابــن بابویــه،1378 ،
ج.)298 :2
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ـ مسعودی  ،ابوالحسن علی (.بی تا )  .التنبیه و االشراف .تصحیح  :عبدالله اسماعیل الصاوی  .قاهره  :دارالصاوی.
ـ مظفر ،محمد حسین .)1368( .تاریخ شیعه .ترجمه :محمد باقر حجتی .تهران :نشر فرهنگ اسالمی.
ـ مفید ،محمد بن محمد .)1372( .امالی .ترجمه :استاد ولی .مشهد :آستان قدس رضوی.
ـ میرحسینی ،یحیی .)1392( .مناسبات دوسویه امام رضا  gو زیدیه .تهران :دانشگاه امام صادق gو پژوهشگاه فرهنگ ،هنر
و ارتباطات.
ـ میر فخرایی ،تژا .)1384( .فرایند تحلیل گفتمان .تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
ـ نیای رشتخوار ،مجید .)1389( .جنبش علوی ،هجرت رضوی :بررسی عوامل قیام علویان و تاثیر آن در دعوت امام رضا gاز
مدینه به مرو .مشهد :وارستگان.

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،35پاییز 1400

