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مقاله پژوهشی

متظاهرانۀ مأمون

دریافت 1400/5/4 :پذیرش1400/6/1 :
محمدرضاانواری
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چکیده
رویکــرد مأمــون در مواجهــه بــا امــام رضــا gدر مقایســه بــا رویکــرد خلفــای امــوی و عباســی قبــل و
بعــد او بــا امامــان معصــوم ،منحصــر بــه فــرد اســت؛ چراکــه او شــیوۀ متظاهران ـهای را در پیــش گرفــت
تــا جایــی کــه پذیــرش حکومــت را بــه ایشــان پیشــنهاد داد و اصــرار زیــادی بــرای قبــول امــام داشــت.
هــدف از ایــن مقالــه ،تحلیــل مواجهــۀ امــام رضــا gبــا مأمــون بهمثابــه انســان متظاهــر اســت .از
ایــنرو ســوال اصلــی مقالــه دســتیابی بــه الگــوی مواجه ـ ۀ امــام رضــا gدر مواجهــه بــا کنشهــای
متظاهرانــه مأمــون اســت .روش تحقیــق ،هرمنوتیــک متــن بــا رویکــرد «اســتنطاقی و مؤلفمحــور»
اســت .یافتههــای تحقیــق نشــان میدهــد ،کنشهــای امــام در مواجهــه بــا تظاهــر مأمــون را میتــوان
در قالــب کنشهــای «غیریتســاز»« ،افشــاگرانه»« ،بصیرتافــزا» و «مصلحتگــرا» تحلیــل کــرد کــه
آخریــن نــوع کنــش امــام حاکــم بــر ســه کنــش قبلــی اســت .همــۀ کنشهــای امــام در دایــرۀ «مشـ ّـیت
الهــی» انجــام میشــود .روح حاکــم بــر کنشهــای امــام« ،هدایتگــری» اســت کــه هــم ناظــر بــه
فــرد متظاهــر اســت و هــم ناظــر بــه عمــوم جامعــۀ اســامی و ایــن تفــاوت اساســی رویکــرد اســامی بــا
رویکردهــای دیگــر اســت .امــام نـ ه تنهــا هدایــت مأمــون بهمثابــه انســان متظاهــر را مــد نظــر دارد بلکــه
در ایــن زمینــه از ارائــه مشــورت و راهنمایــی در جهــت مصالــح جامعــۀ اســامی و حتــی اصــاح حکومت
او دریــغ نمیکنــد.
کلیدواژهها :امام رضا ،gتظاهر ،کنشهای متظاهرانه ،مأمون.
 .1دانشآموخته دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم m_reza.anvari1358@yahoo.com : g
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 .۱مقدمه
«کنــش» 1در ادبیــات علــوم اجتماعــی ،بــار معنایــی ویــژهای دارد و در برابــر رفتــار 2قــرار
میگیــرد .رفتــار بــه کارهایــی گفتــه میشــود کــه بــدون نیــاز بــه تفکــر یــا بــا کمــی تفکــر انجــام
میگیــرد؛ درحالیکــه مفهــوم کنــش بــه یــک فراگــرد فعاالنــه ،آگاهانــه ،خالقانــه و ذهنــی اطــاق
میشــود(ریتزر529 :1388 ،؛  .)۶۷ :۱۳۹۲بــرای اعمــال انســانی دو الیــۀ آشــکار و پنهــان متصور
اســت .الیــۀ آشــکار همــان رفتــار قابــل مشــاهده اســت ،امــا الیــۀ پنهــان فراگــرد تفکــر اســت کــه
معانــی و نمادهــا را دربرمیگیــرد .برخــی رفتارهــای آشــکار ،فاقــد الیــه پنهــان تفکـ ر اســت ماننــد
رفتارهــای خوکــرده یــا واکنشهــای بــدون تفکــر در برابــر محرکهــای خارجــی مثــل پلــک زدن،
امــا اکثــر رفتارهــای انســانی دارای دو الیــه اســت و هــر رفتــاری کــه دارای دو الیــه باشــد ،بــدان
کنــش اطــاق میشــود(همان.)286 :
کنــش متظاهرانــه کنشــی اســت اجتماعــی کــه بــا مشــارکت و مــد نظــر قــرار دادن دیگــران
انجــام میشــود و داللــت بــر نگرشــی ناهمگــون بــا نگــرش واقعــی فــرد دارد کــه پــی بــردن بــه ایــن
ناهمگونــی بــا پیچیدگــی و دشــواری همــراه اســت .در ایــن کنــش ،فــرد بــا گفتــار یــا رفتــار خــود،
بــا انگیــزه نفــوذ و بــه قصــد جلــب نظــر مثبــت دیگــران ،معنایــی را در ظاهــر ایجــاد میکنــد کــه
برخــاف آن چیــزی اســت کــه در ذهــن دارد .هــدف اصلــی فــرد در پــس کنــش او پنهــان بــوده
و نمیتــوان بــا گــزارهای کــه فــرد متظاهــر بیــان کــرده و بــا اســتفاده از قواعــد موجــود در زبــان،
معنــای اصلــی کنــش او را فهمیــد ،بلکــه پــیبــردن بــه عمــق معنــای کنــش فــرد بــا کشــف نیتــی
صــورت میگیــرد کــه کنشگــر از گفتــار یــا رفتــار خــود مــد نظــر دارد .هــدف از ایــن کنــش،
رســیدن بــه منافــع شــخصی اســت کــه بــا فریــب و گمراهــی دیگــران تــوأم اســت .کنشهــای
مأمــون بــر ایــن تعریــف منطبــق اســت ،امــا بــرای فهــم کنشهــای امــام رضــا gکــه ناظــر
بــه هدایــت عمــوم انسانهاســت ،کنــش معطــوف بــه هدایــت کــه در حکمــت اســامی تعریــف
میشــود بایــد مــد نظــر قــرارگیــرد .از منظــر حکمــت اســامی مهمتریــن ویژگــی کنش انســانی با
رویکــرد اجتماعــی ایــن اســت کــه معطــوف بــه هدایت انســان به ســوی ســعادت و حقیقت اســت.
1. Action
2. Behavior
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ی مبتنــی اســت؛
ایــن کنــش بــر بنیانهــای هستیشــناختی و انسانشــناختی حکمــت اســام 
از یــک ســو بــر دو عنصــر آگاهــی و اراده انســانی قــوام مییابــد و از ســوی دیگــر نگــرش توحیــدی
بــه هســتی موجــب شــده تــا کنــش انســان در جغرافیــای توحیــدی عالــم ،در متــن مشـ ّـیت و علــم
الهــی ،هویــت مســئوالنه و متعهدانــه پیــدا کنــد .بــه ایــن معنــا کــه کنــش انســانی عنصــر نهایــی
بــرای تفســیر و تغییــر عالــم نباشــد؛ بلکــه واقعیتــی باشــد کــه در متــن علــم و مشـ ّـیت خداونــد و در
چهارچــوب ســنن الهــی امــکان بــروز و ظهــور مییابد(پارســانیا )14-13 :1391 ،روح حاکــم بــر
کنشهــای امــام رضــا gدر مواجهــه بــا تظاهــر را میتــوان طبــق ایــن تعریــف ،تبییــن کــرد .در
ایــن مقالــه ،مأمــون بهمثابــه انســان متظاهــر و کنشهــای او بهعنــوان کنشهــای متظاهرانــه
مفــروض دانســته شــده اســت(ر.ک :انــواری .)۱۳۹۹ ،بــا فــرض ایــن نکتــه ،مقالــه درصــدد یافتن
پاســخ ایــن ســوال اســت کــه امــام رضــا gدر مواجهــه بــا کنشهــای متظاهرانــه مأمــون چگونــه
عمــل کــرده و بــرای خثنــی کــردن تظاهــر او از چــه ســازوکارهایی اســتفاده کــرده اســت؟ بــه بیــان
دیگــر الگــوی امــام رضــا gدر مواجهــه بــا کنشهــای متظاهرانــه مأمــون چگونــه اســت؟

 .۲روش تحقیق
در ایــن تحقیــق از روش هرمنوتیــک متــن بــا رویکــرد «اســتنطاقی و مؤلفمحــور» اســتفاده
شــده اســت .هنگامــی کــه مفســر از بافــت زمانــی و تاریخــی متــن فاصلــه میگیــرد ،نیــاز بــه
روشــی تفســیری دارد کــه ابهــام متــن را روشــن کنــد .هرمنوتیــک در ایــن معنــا ،هنــر خوانــش
متــن اســت .ایــن رویکــرد بــه امــکان فهــم عینــی متــن معتقــد اســت و درک مــراد واقعــی مؤلــف
را قابــل دســترس دانســته و بــه امــکان مطابقــت فهــم مفســر بــا معنــای واقعــی متــن ،بــاور دارد .از
دیــدگاه مفســران اســامی ،مفســر بایــد در پــی فهــم مقصــود مؤلــف از رهگــذر فهــم معنــای متــن
باشــد و فاصلــۀ زمانــی میــان صاحبســخن و مفســر متــن ،مانــع از امکان دســتیابی به ایــن هدف
نیســت .فهــم متــن ،عملــی «متنمحــور» و در عینحــال «مؤلفمحــور» اســت و بایــد از دخالــت
پیشداوریهــای ذهنــی مفسر(مفســر محــوری) مصــون بماند(علیاحمــدی و رحیمــی وردوق،
۳۳۶ :۱۳۹۸؛ واعظــی .)۹۶-۹۵ :۱۳۸۰ ،تفســیر متــون میتوانــد بــا ســه رویکــرد متفــاوت انجــام
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شــود .۱ :تفســیری کــه هدفــش صرفــا کشــف منظــور مؤلــف اســت .۲ .تفســیری کــه هدفــش
تأمیــن هــدف خواننــده اســت و مســیری کامــا متفــاوت بــا مؤلــف متــن را طــی میکنــد.۳ .
تفســیری کــه هدفــش ادامــۀ مســیر مؤلف اســت .رویکــرد ســوم از منظر اســامی همان اســتنطاق
اســت کــه بــا مراجعــه بــه متــون اســامی ســعی میکنــد آن را در پاســخ بــه ســؤاالت جدیــد فعــال
کنــد .منظــور از اســتنطاق ،قــراردادن پرســش پیــش روی متــن و پاس ـخگرفتن از آن اســت .بــه
بیــان دیگــر بــه ســخن درآوردن متــن دربــارۀ موقعیتهــا ،دیدگاههــا و مســائلی کــه مســتقیم در
خــود متــن طــرح نشــد ه و متــن بــه طبــع اولیــه و بــه حســب محتــوای مطابقــی و مضمــون درونــی
خویــش بــه آن موضوعــات نپرداختــه و در پاســخ بــه آن پرسـشها ،ارائــه نشــده اســت .اســتنطاق
دربــارۀ هــر متنــی اعــم از وحیانــی و بشــری امکانپذیــر اســت و در زمــرۀ معانــی التزامــی متــن
محســوب میشــود(واعظی۲۹۵ :۱۳۹۰ ،و.)۳۰۲
از منظــر دینــی ،معنــا نــه از ســوی متــن بــه انســان تحمیــل میشــود و نــه بــه انســان تفویــض
شــده اســت .در واقــع ،تفســیر امــری اســت میــان متــن و انســان کــه در یــک رابطــۀ اســتنطاقی
شــکل میگیــرد .هرمنوتیــک اســتنطاقی میپذیــرد کــه معنایــی در «متــن» وجــود دارد کــهبایــد
آن را بیابــد ،امــا در اســتنطاق ،جایــگاه ســازندۀ خواننــده بهکلــی از دایــرۀ توجــه خــارج نمیشــود.
معنــای «طلــب» کــه در اســتنطاق وجــود دارد ،امــری اســت میــان ســاختن و یافتــن .در نــگاه
ســازهگرا ،ذهن(ســوژه) ،عیــن را میســازد و در نــگاه ســاختارگرا ،ذهن(ســوژه) ،عیــن را مییابــد.
در هــر دو نــگاه ،عین(متــن) ،منفعــل اســت؛ زیــرا یــا یافتــه یا ســاخته میشــود ،امــا در هرمنوتیک
اســتنطاقی دو طــرف ،ســوژه اســت و رابطــهای میانذهنــی برای دســتیابی به پاســخ یک مســئله،
میــان آنهــا برقــرار میشــود؛ هــم کســی کــه طلــب میکنــد و هــم کســی کــه نطــق میکنــد در
یــک رابطــۀ دوطرفــه معنــا را ایجــاد میکننــد« .مــراد از اســتنطاق ،تفســیر موضوعــی قــرآن اســت
بهگونـهایکــه بــا مطالعــۀ اوضــاع جوامــع هــر عصــر ،مســائل و موضوعــات مختلــف دانســته شــده
و ســپس بــا عرضــه بــه قــرآن بــه شــکل ســؤال ،پاســخش دریافــت شــود»(صدر۱۴۲۸ ،ق)۲۶ :
از آنجــا کــه امامــان معصــوم bنیــز ِعــدل قــرآن بــوده و قــرآن ناطــق هســتند ،در ایــن مقالــه بــا

اســتفاده از رویکــرد اســتنطاقی بــا محــور قــرار دادن مســئله تظاهــر و چگونگــی مواجهــه بــا آن و
عرضــۀ ایــن مســئله بــه ســیرۀ امــام رضــا gو گفتوگــو بــا متــون ،ســعی میکنیــم بــا بــه نطــق
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درآوردن متونــی کــه ســیرۀ ایشــان را تبییــن کردهانــد ،بــه پاســخ ســوال خــود دســت پیــدا کنیــم.

 .۳کنشهای امام رضا gدر مواجهه با کنشهای متظاهرانه مأمون
از یــک منظــر کلــی ،کنشهــای امــام در مواجهــه بــا کنشهــای متظاهرانــه مأمــون را میتــوان
بــه چهــار دســتۀ کلــی «کنشهــای غیریتســاز»« ،کنشهــای افشــاگرانه»« ،کنشهــای
بصیرتافــزا»« ،کنشهــای مصلحتگــرا» تقســیم کــرد.
 .۱-۳کنشهای غیریتساز
کنشهــای غیریتســاز آن دســته از کنشهایــی اســت کــه امــام رضــا gدر مواجهــه بــا تظاهــر
مأمــون و بــرای نشــاندادن تفــاوت گفتمانــی خــود با مأمــون از آنها اســتفاده کــرده اســت .از آنجا
کــه مأمــون قصــد داشــت بــا اســتفاده از «زنجیــرۀ هـمارزی» 1گفتمــان خــود را «هـمارز» 2گفتمــان
امــام نشــان دهــد(ر.ک :انــواری )۱۳۹۹ ،امــام بــرای ابطــال ایــن معنــی بــا اســتفادهاز کنشهــای
غیریتســاز ،تفــاوت میــان خــود و مأمــون را آشــکار کــرد .گرچــه بــهلحــاظ منطقــی ایــنســنخ از
کنشهــای امــام مقــدم بــر کنشهــای دیگــر اســت ،امــا ایــن تقــدم رتبــی اســت نــه زمانــی؛ زیــرا
اینگونــه کنشهــا از زمــان حرکــت ایشــان از مدینــه آغــاز شــده و در تمــام دوران والیتعهــدی در
ب کنشهــای زبانــی و غیرزبانــی گوناگــون بــه چشــم میخــورد.
قالـ 
امــام رضــا gاز همــان ابتــدای حرکــت از مدینــه بــه مــرو ،مجموعــه کنشهایــی داشــت تــا نــه
تنهــا فرضیــۀ هـمارز بــودن دو گفتمــان را ابطــال کنــد ،بلکــه کنشهــای زبانــی و غیرزبانــی امــام،
زنجیــرهای از تفــاوت فاحــش گفتمانــی را بــه تصویــر کشــید و بهتدریــج از چهــرۀ متظاهرانــه مأمون
پــرده برداشــت .در ادامــه حلقههــای ایــن زنجیــرۀ تفــاوت گفتمانــی توضیــح داده میشــود.
1. Chain of Equivalence

 .2مفهــوم «هـمارزی» در تحلیــل گفتمــان الکال و موفــه مطــرح میشــود و منظــور ایــن اســت کــه گفتمــان حاکــم در مناســبات قــدرت
ســعی میکنــد خــود را مســاوی و هـمارزش بــا برخــی گفتمانهــای جامعــه قــرار دهــد تــا قــدرت خــود را در برابــر ســایر گفتمانهــا
برجســته کند(یورگنســن و فیلیپس.)۸۳ :۱۳۸۹ ،
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 .۱-1-۳اظهار کراهت شدید از سفر به مرو
ن دادن نارضایتــی از ســفر و غیریــت
امــام رضــا gدر مواجهــه بــا احضارشــان بــه مــرو بــرای نشــا 
گفتمانــی خــود بــا مأمــون ،کنشهــای معنــاداری بــروز دادنــد تــا کراهــت خــود را نــه تنهــا بــرای
مردمــان عصــر خــود بلکــه بــرای افــکار عمومــی در قرنهــای آینــده نیــز روشــن کننــد .بیپاســخ
گذاشــتن نامههــای مأمــون ،اولیــن واکنــش ســلبی امــام بــه درخواســتهای مکــرر مأمــون
بــرای ســفر بــه مــرو بــود .امــام هــر بــار بــه عللــی تمســک میجســت و از قبــول ایــن ســفر عــذر
میخواســت(کلینی۱۴۰۷ ،ق ،ج .)۴۸۸ :۱خداحافظیهــای ســؤالبرانگیز ،نمــود دیگــری از
کراهــت شــدید ایشــان از ایــن ســفر بــود .امــام وقتــی گریــزی از قبــول ایــن دعــوت نیافتنــد ،بــرای
علنیکــردن نارضایتــی خــود از آن بهگون ـهای رفتــار کردنــد کــه همــگان بــه ناخشــنودی ایشــان
واقــف شــوند .از جملــۀ ایــن رفتارهــا ،خداحافظــی ایشــان بــا کعبــه ،بهگونـهای کــه نشــان از عــدم
بازگشــت بــه آن بود(بحرانــی ،1388 ،ج ،)277 :22وداع چندبــاره بــا مرقــد پیامبــر nو گریــه بــا
صــدای بلنــد در آن مکان(ابــن بابویــه ،1387 ،ج )۵۲۶ :2کیفیــت وداع بــا خانــواده کــه بــا غــم
و انــدوه فــراوان همــراه بــود تــا جایــی کــه تمــام اعضــای خانــواده و بســتگان خــود را جمــع کــرد
و فرمــود« :مــن از کنــار جـ ّـدم بیــرون رانــده میشــوم و در ســرزمین غربــت کشــته شــده و کنــار
هــارون دفــن میشــوم .بــه شــما و جمیــع خویشــاوندانم دســتور میدهــم بــر مــن گریــه کنیــد؛
زیــرا هرگــز بــه ســوی شــما بــاز نخواهــم گشــت»(بحرانی ،1388 ،ج )226 :22همگــی داللــت
آشــکاری اســت بــر کراهــت شــدید ایشــان از ســفر بــه مــرو کــه غیریــت گفتمانــی بــا مأمــون را
بهوضــوح آشــکار میکنــد.
 .۲-۱-۳شالودهشکنی در مذاکرات والیتعهدی
امــام پــس از تظاهــر مأمــون بــه مــدح ایشــان و اصــرار مکــرر او بــر پذیــرش خالفــت ،ضمــن اظهار
بینیــازی بــرای تصــدی خالفــت و شالودهشــکنی از گفتــار مأمــون ،جریــان مذاکــرات را بهنحــوی
پیــش بردنــد کــه مأمــون مجبــور شــد نقــاب از چهــرۀ متظاهرانــه خــود بــردارد .دو جملــه در ایــن
مذاکــرات بــار معنایــی ویــژهای دارد .یکــی از آنهــا هنگامــی اســت کــه امــام خطــاب بــه مأمــون
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،38تابستان 1401

الگوی مواجهۀ امام رضا  gبا کنشهای متظاهرانۀ مأمون (انواری)

15

میفرمایــد« :اگــر ایــن خالفــت از آن توســت ،روا نیســت جامـهای را کــه خداونــد بــه تــو پوشــانده
از خــود برگیــری و بــه غیــر خــود بپوشــانی و اگــر خالفــت از آن تــو نیســت ،حــق اینکــه چیــزی را
کــه از تــو نیســت بــه مــن واگــذاری ،نداری»(ابــن بابویــه ،13۸۷ ،ج )31۳ :2امــام بــا بیــان ایــن
جملــه کــه در قالــب یــک حصــر عقلــی مطــرح شــده در واقــع مأمــون را بر ســر دوراهــی قــرار دادند،
بهگونـهای کــه او بــا انتخــاب هــر طــرف ،محکــوم بــه شکســت بــود .ازایـنرو مأمــون در پاســخ بــه
ـد» ایشــان روی
ـن «محبتآمیــز» بــه «تهدیـ ِ
ایــن اســتدالل امــام درمانــده شــد و ناچــار بــا تغییــر لحـ ِ
آورد .جملــۀ دیگــر امــام در مذاکــرات کــه موجــب شــد مأمــون لحــن خــود را تغییــر دهــد و امــام

را تهدیــد بــه مــرگ کنــد ،در پاســخ بــه اتهــام مأمــون دربــارۀ زهــد امــام اســت .امــام بــه او فرمــود:
«تــو نظــرت ایــن اســت کــه مــردم بگوینــد علیبنموســی gبــه دنیــا بیرغبــت نیســت ،بلکــه
ایــن دنیاســت کــه بــه او بیرغبــت اســت ،مگــر نمیبینیــد چگونــه از روی طمــع والیتعهــدی را
پذیرفــت ،تــا بــه خالفــت نائــل گردد»(همــان .)۳۱۴-۳۱۵ :در واقــع امــام بــا بیــان ایــندو جملــه،
ضمــن شالودهشــکنی از ســاختارهای معنایــی پنهــانشــده در جمــات مأمــون ،از نیــت واقعــی او
ن کــردن مــردم نســبت بــه جایــگاه امــام اســت ،بــر همــگان
پــرده برمـیدارد و هــدف او را کــه بدبیـ 
آشــکار میســازد؛ بنابرایــن امــام بــا اســتفاده از راهبــرد اســتنکاف از پیشــنهاد خالفــت ،نــه تنهــا
از قبــول آن تــوأم بــا رضایــت ،خــودداری کردنــد ،بلکــه تنهــا در شــرایط اضطــرار آن را پذیرفتنــد:
«خــدا میدانــد کــه مــن از ایــن امــر چقــدر کراهــت داشــتم ولــی وقتــی در وضعــی قــرار گرفتــم
کــه میــان قبــول والیتعهــدی و قتــل یکــی را میبایســت اختیــار کنــم ،بــه ناچــار قبــول را بــر
قتــل ترجیــح دادم .در ایــن امــر داخــل نشــدم مگــر ماننــد کســی کــه از آن خــارج شــده باشــد»
(همــان )312 :و اجبــار خــود بــر پذیــرش را اینگونــه بیــان داشــتند« :همــان چیــزی کــه جــدم
امیرالمومنیــن gرا وادار کــرد کــه در شــورای عمــر وارد شــود مــرا نیــز وادار کــرد تــا والیتعهــدی
را بپذیرم»(همــان .)۳۱۵-۳۱۶ :امــام حتــی بــه مأمــون توصیــه کردنــد خبــر والیتعهــدی در
جایــی منتشــر نشــود(اربلی ،138۲ ،ج )۱۰۱ :۳کــه نشــاندهنــدۀ بیرغبتــی ایشــان بــه ایــن
منصــب اســت .در جــای دیگــر امــام رضــا gدوران والیتعهــدی خــود را بــا دوران امــام علــیg
مقایســه کــرد کــه ایشــان بــرای حفــظ مصالــح اســام و بــرای پرهیــز از اختــاف بیــن مســلمانان
متعــرض تصمیمهــای ناپســند منافقــان نشــد(ابن بابویــه ،1387 ،ج .)۳۲۹ :2امــام همچنیــن
والیتعهــدی را بهصــورت «مشــروط» پذیرفتنــد« :والیتعهــدی را میپذیــرم بــه ایــن شــرط کــه
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نــه امــر و نهــی کنــم و نــه در قضــا و داوری دخالــت کنــم؛ در عــزل و نصــب احــدی دخالــت نکنــم؛
رســمی را تغییر ندهم؛ ســنتی را نشــکنم و از دورادور مشــیر و راهنما باشــم»(همان.)۷۰ :۱۳۷۶ ،
اســتنکاف امــام و اینکــه ایشــان والیتعهــدی را تنها در شــرایط اضطــرار قبول کردنــد و همچنین
مقایســۀ دوران خــود بــا دوران ســکوت امــام علــی gدر برابــر خلفــا ،بــه خوبــی وجــود غیریــت
گفتمانــی میــان گفتمــان ایشــان و مأمــون را نشــان میدهــد .امــام بــا ایــن کنــش زبانــی ،تظاهــر
مأمــون را آشــکار کــرد؛ زیــرا باعــث شــد او در نهایــت بــرای قبوالنــدن والیتعهــدی بــه تهدیــد و
اجبــار تمســک جویــد.
مأمــون در طــول دوران والیتعهــدی تــاش میکــرد بــه لطایفالحیــل امــام را بــه مناصــب
حکومتــی بکشــاند .او گاهوب ـیگاه نــزد امــام میآمــد و از وی میخواســت کــه یکــی از کســانی
را کــه بــه او اعتمــاد دارد بــه منطق ـهای کــه علیــه حکومــت فســاد میکنــد بگمــارد یــا دیگــری
را از کار برکنــار کنــد یــا بــر مــردم نمــاز بگزارد(همــان ،1387 ،ج ،)۳۸۱-۳۸۰ :2امــا امــام هــر
دفعــه هوشــیارانه نقشــۀ او را خنثــی میکــرد و در همــه ایــن مــوارد شــروطی را کــه بــا مأمــون
گذاشــته بــود کــه در امــور حکومــت دخالتــی نکنــد یــادآوری میکــرد .از جملــه امــام در پاســخ بــه
خواســت مأمــون بــرای خوانــدن نمــاز عیــد ،شــرطهای خــود در وارد نشــدن بــه امــور حکومتــی
یــادآور شــد و در برابــر اصــرار بیشــتر مأمــون گفــت« :مــن بــه ســنت پیامبــر nو علــی gنمــاز
ن دهنــدۀ تفــاوت و دوگانگــی
میخوانم(».مفیــد ،ج )۲۵۶ :۲همیــن شــرط از ســوی امــام نشــا 
میــان ســنت پیامبــر nو شــیوۀ حکومــت مأمــون اســت.
 .۳-۱-۳محزون بودن امام
امــام رضــا gبــرای نشــان دادن ناخرســندی و اکــراه بــر والیتعهــدی ،فقــط بــه گفتــار اکتفــا
نکــرد بلکــه حالتهــای روحــی ایشــان در دوران والیتعهــدی نشــانۀ ناخرســندی ،اکــراه و اجبــار
ایشــان اســت .توصیفهــای متعــددی در منابــع نقــل شــده کــه نشــان میدهــد ایشــان در دوران
والیتعهــدی همــواره محــزون و ناراحــت بودنــد و حتــی در حالــی والیتعهــدی را پذیرفــت کــه
اشــک میریخــت و محــزون بــود .در یکــی از روزهــای انتهــای دوران والیتعهــدی شــکایت خــود
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را بــا خــدا اینگونــه بیــان میکننــد« :خدایــا اگــر فــرج مــن از ایــن گرفتــارى بــا مــرگ اســت هــر
چــه زودتــر مرگــم را برســان» و پیوســته غمگیــن و افســرده بود تــا از دنیــا رفت(مجلســی1403 ،ق،
ج۱۳۱ :49و )۱۴۰ایــن دعــا کــه محــزون بــودن امــام را نشــان میدهــد ،از وضعیــت ناگــوار ایشــان
حکایــت میکنــد و داللــت ضمنــی بــر غیریــت گفتمانــی میــان ایشــان و مأمــون دارد.
 .۲-۳کنشهای افشاگرانه
کنشهــای امــام رضــا gدر مواجهــه بــا تظاهــر مأمون تنهــا به مشــخصکردن تفــاوت گفتمانی
بــا مأمــون ،خالصــه نمیشــود؛ بلکــه ایشــان بــا بهرهگیــری از فرصتهــا ســعی در افشــای ماهیــت
او داشــتند .تظاهــر مأمــون از یکطــرف و تصویرســازی مثبــت او از خــود کــه بــا بهرهگیــری از
تاکتیکهــای «مدیریــت تصویرپــردازی» 1صــورت میگرفــت از ســوی دیگــر ،حقیقــت چهــرۀ وی
را بــرای عــوام و تــا انــدازهای بــرای خــواص پوشــیده نــگاه میداشــت؛ بنابرایــن امــام رضــا gبــا
بهرهگیــری از کنشهــای افشــاگرانه ســعی کــرد ،چهــرۀ متظاهرانــه او را بــر همــگان عیــان کنــد و
ماهیــت حقیقــی او را آشــکار ســازد کــه مصادیــق آن عبــارت اســت از:
 .۱-۲-۳بهرهگیری از کنایهها و بیان حقایق در لفافه

شــرایط سیاســی پیچیــده ،امــکان افشــای صریــح تظاهــر مأمــون را در همــه زمانهــا و مکانهــا
از امــام ســلب میکــرد؛ بنابرایــن ایشــان برخــی حقایــق را در قالــب کنایــه و در لفافــه مطــرح
میکردنــد .امــام رضــا gدر مســیر حرکــت بــه مــرو در پاســخ بــه شــخصی کــه از ایشــان تقاضــای
حدیــث کــرد ،فرمودنــد« :از مــن طلــب حدیــث میکنــی در حالــی کــه مــرا از کنــار قبــر جــدم
بیــرون آوردنــد و نمیدانــم عاقبــت کار مــن چــه خواهــد شــد و اینهــا بــا مــن چگونــه رفتــار
خواهنــد کرد»(ابــن بابویــه ،1387 ،ج .)۳۰۴ :2امــام بــا بیــان ایــن عبــارت کــه «مــرا از کنــار قبــر
جــدم بیــرون آوردنــد» بــا کنایــه بــه مخاطــب میفهمانــد حکومــت مأمــون مشــروعیت نــدارد.
جملــۀ امــام بهصــورت مجهــول آمــده و ایشــان نخواســتهاند بــا تصریــح بیــان کننــد کــه حکومــت
1. Impression Management
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مأمــون ایشــان را بهاجبــار بــه مــرو میبــرد .امــام همچنیــن در حدیــث معــروف سلســلۀالذهب
کــه در اجتمــاع مــردم بیــان کردنــد ،بــا کنایــه مشــروعیت نداشــتن حکومــت مأمــون را افشــا
میکننــد« .از پدرانــم از رســول خــدا nو او از جبرئیــل شــنیده اســت کــه خداونــد فرمــود :ال الــه
اال اللــه ،دژ محکــم مــن اســت و هــر کــس داخــل آن گــردد از عــذاب ایمــن میشــود»(ابن بابویــه،
۲۳۵ :۱۳۷۶؛ اربلــی ،138۲ ،ج .)۱۴۵ :۳ســپس ادامــه دادنــد «بــه شــرطها و شــروطها و أنــا
مــن شــروطها»(همان) .امــام در ایــن حدیــث ،مــردم را نســبت بــه پیونــد ناگسســتنی توحیــد بــا
امامــت آگاه میســازند .ایشــان بــا بیــان جملــۀ «انــا مــن شــروطها» در لفافــه مشــروعیت حکومــت
عباســیان و مأمــون را زیــر ســوال میبرنــد و ایــن حقیقــت را آشــکار میکننــد کــه امــام از جانــب
خداونــد ولــیامــر اســت نــه از جانــب مأمــون .بــه بیــان دیگــر والیــت «خویــش» را اثبــات و والیــت
«غیــر» یــا «دیگــری» را کــه همــان والیــت مأمــون اســت ،نفــی میکننــد.
امــام از ســند رســمی والیتعهــدی بــه عنــوان وســیلهای بــرای روشــنگری افــکار عمومــی و
ن اســتفاده کردنــد .امــام صحبت خــود را بــا قرائت
شناســاندن واقعیــت مقاصــد و هدفهــای مأمــو 
ایــن آیــۀ قــرآن آغــاز کردنــد« :ســپاس خــدا را کــه خیانــت چشـمها را میدانــد و بــر آنچــه ســینهها
پنهــان میکننــد آگاه اســت» (1غافــر )19 ،امــام بــا اســتفاده از ایــن آیــات معنــیدار ،ضمــن
کنایــه بــه مأمــون میخواهنــد حقیقتــی را کــه او پشــت ایــن صحنهســازی مخفــی کــرده اســت،
افشــا کننــد و در لفافــه ایــن معنــی را بــه حاضــران و عمــوم افــرادی کــه بعدهــا چیســتی و چرایــی
والیتعهــدی را بررســی میکننــد ،انتقــال میدهنــد کــه در پشــت پــردۀ منصــب والیتعهــدی
ََ َْ
ال ْع ُ
ـت(خائنة
خیانتــی نهفتــه اسـ
ـن) و او هــدف اصلــی خــود را در ســین ه مخفــی نــگاه داشــته
ـ
ی
ِ
ِ
ُ
ـت(و مــا ُت ْخفــی ُّ
اسـ َ
الصــدور) .امــام در ایــن ســند بــا بیــان ایــن جملــه خطــاب بــه مأمــون ...« :او
ِ
مــرا ولیعهــد خــود نمــود و فرمانروایــى بــزرگ را بــه مــن واگــذار كــرد در صورتــى كــه پــس از او زنــده
بمانم(»...ابــن بابویــه ،1387 ،ج )3۲۸ :2بــا اشــاره بــه تفــاوت زیــاد ســنی بیــن خــود و مأمــون،
ضمــن کنایــه بــه او ،افــکار عمومــی را بــه غیرطبیعــی و متظاهرانــه بــودن والیتعهــدی خــود
متوجــه میکنــد؛ زیــرا بــه طــور معمــول ولیعهــد بایــد جوانتــر از خلیفـ ه حاکــم باشــد تــا بتوانــد
بعــد از مــرگ خلیفــه ،جانشــین او شــود.
ََ
الص ُدور
خائنة ْالَ ْع ُی ِن َو ما تُخْ فِی ُّ
 .1یَ ْعلَ ُم ِ
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 .۲-۲-۳استفاده از اقرارهای مأمون
در ســند والیتعهــدی مســئله جانشــینی پیامبــر nمطــرح میشــود و تاریــخ رســمی خالفــت
مــورد مناقشــه قــرار میگیــرد .طــرح مســئله جانشــینی در ایــن ســطح از ســوی یــک خلیفــه تــا
آن زمــان بیســابقه بــوده اســت و امــام رضــا gهــم نــه تنهــا بــر آن صحــه میگذارنــد بلکــه بــر
بیســابقه بــودن طــرح آن تأکیــد میکننــد .امــام از اقــرار مأمــون اســتفاده کردنــد و فرمودنــد:
«مأمــون حــق مــا را کــه دیگــران انــکار کــرده بودنــد ،بــه رســمیت شــناخت؛ خالفــت را بــه مــن
واگذاشــت و اعتــراف کــرد کــه ایــن منصــب حــق اهلبیــت اســت»(همان) امــام بــا بهرهگیــری از
ن حــق اهلبیــت در حکومــت ،ماهیــت نامشــروع حکومــت او
اقــرار مأمــون در بهرســمیتشــناخت 
را افشــا میکنــد .پذیــرش والیتعهــدی از جانــب امــام ،اعتــراف عملــی مأمــون بــه ایــن حقیقــت
بــود کــه علویــان در امــر خالفــت ،صاحب حــق و بلکــه ســزاوارتر هســتند و حقانیت دیرینــه علویان
را اثبــات کــرد .امــام رضــا gیکــی از فوایــد پذیــرش والیتعهــدی را ایــن طــور بیــان میکنــد:
«بــرای آنکــه مــردم از خالفــت مــا مأیــوس نشــوند و دشــمن نیــز اقــرار کنــد کــه بــرای مــا نیــز در
زمامــداری بهــرهای است»(مجلســی1403 ،ق ،ج.)140 :49
 .۳-۲-۳افشای چهرۀ حقیقی مأمون
انســان متظاهــر چهــرۀ واقعــی خــود را بــه نمایــش نمیگــذارد و ایــن ،مواجهــۀ بــا او را بــه شــدت
ســخت میکنــد .ایــن شــرایط وقتــی دشــوارتر میشــود کــه شــخص متظاهــر نقــاب دین بــر چهرۀ
خــود میزنــد و در کنشهــای خــود بــه امــور دینــی تمســکجویــد .مأمــون نیــز بســیار ماهرانــه از
ایــن رویــه اســتفاده میکــرد .امــام رضــا gدر چنیــن شــرایطی بــا کنشهــای زبانــی و غیرزبانــی
ســعی کردنــد چهــر ۀ واقعــی مأمــون را ابتــدا بــرای یــاران نزدیــک خــود و ســپس بــرای ثبــت در
تاریــخ ،بــرای همــگان افشــا کننــد.
امــام از همــان ابتــدای ســفر بــه مــرو بــا کنشهــای گوناگــون ابتــدا خانــواده ،نزدیــکان ،اصحــاب
خــاص خــود و ســپس عمــوم مــردم مدینــه را متوجــه اجبــاری بــودن ســفر خــود کــرد بــه گونـهای
کــه فضــای مدینــه مملــو از اظهــار نارضایتــی ایشــان نســبت بــه ایــن ســفر شــد .پاسـخهای امــام
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بــه مأمــون در مذاکــرات والیتعهــدی و همچنیــن اســتنادهایی کــه ایشــان بــه آیــات قــرآن و ســیرۀ
امــام علــی gداشــتند ،چرایــی قبــول والیتعهــدی را بــرای شــیعیان و عمــوم مــردم روشــن
ســاخت .همچنیــن اخبــار غیبــی کــه امــام دربــارۀ شــهادت و مســمو م شــدنش بــه دســت مأمــون
بیــان میکــرد ،ماهیــت تملقهــا و احترامهــای متظاهرانــه او را افشــا میکــرد.
علیبن ّ
محمدبنجهــم نقــل میکنــد در مجلســی مأمــون از علیبنموســیالرضا gدربــارۀ
آیــات قــرآن و اخبــارى كــه ایــن توهــم را ایجــاد میکــرد کــه پیامبــران معصــوم نیســتند ســؤال
میكــرد و امــام تمــام آنهــا را جــواب داد .مأمــون بعــد از پاســخ امــام بــه هــر پرســش ایــن جمــات
را میگفــت« :شــما واقعــا پســر پیامبــرى»« ،خــدا بــه شــما چــه نعمتــى ارزانــى داشــته!»« ،خــدا
از ایــن بیشــتر بــه شــما نعمــت دهــد» .وقتــى هرچــه پرســید امــام پاســخ دادنــد ،مأمــون گفــت:
َّ
«دلــم را شــفا دادى یابنرســول اللــه و آنچــه دربــارۀ آن اشــتباه داشــتم واضــح نمــودى .خداونــد
از طــرف انبیــا و اســام بــه تــو خیــر دهــد ».علیبن ّ
محمدبنجهــم میگویــد« :مأمــون بــه
محمدبنجعفر(عمــوی امــام رضــا )gگفــت :دیــدى پســر بــرادرت چــه كــرد؟! او از خانــدان
پیامبــر nاســت كــه دربــارۀ آنهــا میفرمایــد :خانــدان مــن و پاكسرشــتان فرزندانــم در
كودكــى از همــه مــردم بردبارترنــد و در بزرگــى از همــه داناتــر .بــه آنهــا چیــزى نیامــوز كــه آنهــا
از شــما داناترنــد هرگــز شــما را از راه راســت منحــرف نمیكننــد و بــه گمراهــى نمیكشــانند».
علیبن ّ
محمدبنجهــم میگویــد وقتــی بعدهــا ایــن ســخن مأمــون را بــرای امــام عــرض كــردم،
امــام لبخنــدى زد و فرمــود« :پســر جهــم ،آنچــه شــنیدى فریبــت ندهــد ،او مــرا بــه خدعــه و
نیرنــگ خواهــد كش ـت؛ ولــى خــدا از او انتقــام خواهــد گرفت»(ابــن بابویــه ،1387 ،ج-۴۱۶ :۱
 .)۴۱۷لبخنــد امــام بعــد از شــنیدن صحبتهــای راوی ،حــاوی ایــن پیــام اســت کــه جمــات
تحســینآمیزی کــه مأمــون دربــارۀ ایشــان بــه کار بــرده متظاهرانــه اســت و او بــه آنچــه میگویــد
اعتقــاد راســخی نــدارد.
امــام رضــا gدر خــال مناظــرات نیــز ماهیــت حقیقــی مامــون را افشــا میکردنــد .مأمــون
بــه دلیــل مهــارت خوبــی کــه در مباحــث علمــی داشــت ،مناظــرات زیــادی را بــه منظــور اثبــات
برتــری امــام علــی gبــر خلفــا انجــام مـیداد .ظاهــر ایــن مناظــرات نشــانۀ اعتقــاد او بــه تشــیع
ک شــدن بــه امــام رضــا gو جلــب نظــر ایشــان
اســت و حــال آنکــه او ایــن جلســات را بــرای نزدیـ 
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انجــام مـیداد ،امــا امــام بــرای اینکــه یارانــش در شــناخت ماهیــت حقیقــی مأمــون دچــار اشــتباه
نشــوند در مواقــع مختلــف پــردۀ تظاهــر را از چهــرۀ او برمیداشــت .در یــک جلســه مأمــون بعــد از
پاسـخهای امــام ضمــن تعریــف از علــم ایشــان گفــت« :خداونــد مــرا پــس از تــو زنــده نگــذارد اى
ابوالحســن! بــه خــدا ســوگند علــم صحیــح یافــت نمیشــود مگــر نــزد شــما خانــدان و علــوم همــه
پدرانــت یكجــا بــه تــو رســیده اســت .» حس ـنبنجهم میگویــد امــام بعــد از جلســه در منــزل
وقتــی از احتــرام و تعریــف مامــون بــه ایشــان ابــراز خوشــحالی کــردم بــه مــن فرمــود« :آنچــه تــو از
احتــرام و اكــرام او نســبت بــه مــن و گــوشدادن او بــه مطالــب مــن دیــدى فریبــت ندهــد ،همانــا بــه
زودى مــرا بــا دادن سـ ّـم هــاك خواهــد كــرد و او بــر مــن جفــاكار اســت ،امــا اینمطلــب را تــا مــن در
قیــد حیاتــم فــاش مســاز و آن را كتمــان كن»(همــان ،ج 433 :2و .)۴۸۵
بهکارگیــری القــاب منفــی روش دیگــری اســت کــه امــام بــرای پردهبرداشــتن از چهــره متظاهرانه
مامــون از آن اســتفاده کردنــد .ابوصلــت هــروى نقــل میکنــد از امــام رضــا gشــنیدم کــه
میفرمــود« :بــه خــدا قســم هیــچ یــك از مــا ائمــه نیســت مگــر آنكــه بــه قتــل میرســد و شــهید
میگــردد( ».ابــن بابویــه .)۶۳ :۱۳۷۶ ،از او ســؤال شــد :چــه كســی شــما را بــه قتــل میرســاند؟
فرمــود« :بدتریــن خلــق خــدا در زمــان مــن مــرا بــا خورانیــدن زهــر میكشــد»(همان) امــام روز
قبــل از شــهادت خــود ،ضمــن بیــان جزئیــات چگونگــی شــهادت خــود بــه دســت مأمــون بــرای
هرثمــه ،مامــون را «طاغــی» نامید(همــان ،1387 ،ج .)603 :2ایشــان همچنیــن در نقــل دیگــری
در روز قبــل از شــهادت خــود بــه اباصلــت فرمــود« :فــردا مــن پیــش ایــن فاجــر میروم»(همــان:
« .)۵۹۴نفریــن» امــام نســبت بــه مامــون را میتــوان شــدیدترین کنــش زبانــی ایشــان در راســتای
افشــای ماهیــت حقیقــی او دانســت .برگــزاری مناظــرات علمــی ،فضــای بــاز فرهنگــی ایجــاد کرد
کــه امــام بــا بهرهگیــری از ایــن فضــا ،کالسهــای درس برقــرار کــرد .وقتــی بــه مأمــون خبــر رســید
کــه امــام رضــا gمجالــس علمــى تشــكیل میدهــد و مــردم شــیفتۀ مقــام علمــى او شــدهاند،
ضمــن تعطیلــی آن مجالــس ،امــام را احضــار كــرد و ســخنان توهینآمیــزی نســبت بــه ایشــان
بیــان کــرد .امــام رضــا gغضبنــاك از نــزد او بیــرون آمــد و دو رکعــت نمــاز خوانــد و در قنــوت نمــاز
اینگونــه مأمــون را نفریــن کــرد ...« :و انتقامگیــر از آن کــس کــه بــر مــن ســتم روا داشــته و مــرا
ّ
ســبک ســاخته و پیــروان مــرا از در خانــۀ مــن رانــده اســت ،تلخــی خــواری و خفــت را بــه او بچشــان
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چونانکــه او بــه مــن چشــانیده اســت و وی را از درگاه رحمــت و کرمــت دور ســاز آنچنانکــه چــرک
و پلیــدی دور ریختــه میشــود»(همان.)40۱-399 :
 .۴-۲-۳بهرهگیری از رسانۀ شعر
امــام رضــا gاهتمــام ویــژهای نســبت بــه تکریــم شــاعرانی داشــت کــه از یکســو معــارف دینــی
و سیاســی را در راســتای تبییــن جایــگاه امامــت در اشعارشــان ترویــج میدادنــد و ازســویدیگر
چهــرۀ حقیقــی حکومتهــای بنیامیــه و بنیعبــاس را بــا اشــعار خــود افشــا میکردنــد .از
ُ
ترین اینگونــه شــاعران« ،دعبــل خزاعــی» اســت .ویژگیهــا و نقــش دعبــل و بهویــژه
برجســته ِ
تأییدهــای قــوی کــه امــام نســبت بــه او داشــتهاند ،مــا را بــه ایــن حقیقــت رهنمــون میســازد کــه
دعبــل را میتــوان بهمثابــۀ زبــان گویــای امــام رضــا gدر آن دوران دانســت .موضعگیریهایــی
کــه امــام بــه ســبب وجــود تقیــه یــا محذوریتهــای خــاص سیاســی نمیتوانســت بــه صراحــت
بــرای مــردم بیــان کنــد ،دعبــل بــا زبــان رســای شــعر و بــا آهنــگ حماســی و تأثیرگــذار خــود بــه
مــردم انتقــال مـیداد؛ بنابرایــن امــام رضــا gبهصــورت غیرمســتقیم توســط دعبل به افشــاگری
تظاهــر مأمــون پرداختهانــد.
در افتــادن بــا حکومــت در هــر زمــان ،دخالــت در بزرگتریــن مســئله سیاســی محســوب
میشــود .دعبــل از آن دســته شــاعران چاپلوســی نبــود کــه بــ ه طمــع بهدســتآوردن منافــع
مــادی بــه مداحــی و تملــق خلفــا بپــردازد؛ بلکــه او بــا دفــاع از حکومــت بهحــق حضــرت علــیg
و امامــان بعــد از ایشــان در اشــعارش ،خالفــت بنیامیــه و بنیعبــاس را مــورد ســوال قــرار داده و
نفــی میکــرد و ایــن بزرگتریــن مســئله سیاســی آن روز بــود .ازایـنرو دعبــل را میتــوان شــاعری
سیاســی دانســت .قصیــده «تائیــه» ،مشــهورترین و بلندتریــن شــعر دعبــل اســت که بــا آن بــه آوازۀ
ل بیــت ســروده شــده و
عالمگیــر دســت یافــت .از نظــر محتــوا ،قصیــده در مــدح و ثناگســتری اهـ 
بــه ذکــر مصایــب آنــان پرداخته اســت .موضوعاتــی همچــون والیت و خالفــت علــی gو اوالدش،
بیوفایــی و جفــاکاری مــردم نســبت بــه امــام علــی gو خانــدان آن حضــرت بعــد از پیامبــر،n
جنایتهــای بنیامیــه و بنیعبــاس ،حادثــه دلخــراش کربــا ،قیامهــای علویــان در برابــر خلفــای
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امــوی و عباســی ،مســائل اعتقــادی و تاریخــی دیگــر ،جانمایــه فکــری و پیــام اصلــی ایــن قصیده
را تشــکیل میدهد(قلـیزاده )۵۶-۵۵ :1380 ،دعبــل بعــد از ســرودن آن نــزد امــام رضــا gرفت
َّ
و گفــت« :یابــنرســولالله مــن قصیــدهاى ســرودهام و ســوگند یــاد كــردهام كــه بــراى احــدى قبــل
از شــما نخوانــم ».حضــرت فرمــود :بخــوان .وقتــی قصیــدۀ دعبــل تمــام شــد ،امــام او را تحســین
کــرد و پیراهنــى بــا كیســه دینــار بــه دعبــل داد و فرمــود« :ایــن كیســه را هــم قبــول كــن كــه بــه
زودى بــه آن نیازمنــد خواهــى شــد! بــه قــم بــرو كــه از ایــن ســفر بهرههــا خواهــى بــرد .قــدر ایــن
پیراهــن را بــدان كــه بــا آن هــزار شــب در هــر شــب هــزار ركعــت نمــاز خوانــدهام و هــزار مرتبــه قــرآن
بــا آن ختــم نمودهام»(طوســی۱۴۱۴ ،ق .)۳۶۰-۳۵۹ :توصیــۀ امــام رضــا gبــه دعبــل بــرای
رفتــن بــه قــم بــا توجــه بــه اشــعار حماســی و بیپــردۀ او ،در راســتای رســاندن پیــام مظلومیــت اهل
بیــت و افشــای ظلــم و ســتم عباســیان و بهویــژه درهمشکســتن کنشهــای متظاهرانــه مأمــون
ارزیابــی میشــود .شــواهد نشــان میدهــد ،شــعر دعبــل بهمثابــه ارتباطــات آیینــی در تمامــی
نقــاط عالــم اســام خوانــده شــد(نجفی .)97 :1397 ،نقــش دعبــل در مقابلــه با تظاهر عباســیان
انکارشــدنی نیســت .حمایــت و تشــویق امــام رضــا gاز دعبــل و اشــعارش بــا اعطــای صلــه بــه او
نشــانۀ تأییــد امــام بــر اشــعار اوســت .ازاینروســت کــه دعبــل را میتــوان زبــان گویــای امــام رضــا
 gدر رسواســاختن و افشــای تظاهــر عباســیان و مأمــون دانســت.
 .۳-۳کنشهای بصیرتافزا
ایــن ســنخ از کنشهــای امــام ناظــر بــه مجموعــه کنشهایــی اســت کــه ایشــان بــرای بــاال بــردن
ق بخشــیدن بــه شــناخت مــردم انجــام دادنــد تــا آنهــا خــود بتواننــد مــرز میــان
بصیــرت و عم ـ 
تظاهــر و صداقــت را تشــخیص دهنــد 1.در واقــع ایــن نــوع کنشهــا مصــداق مواجهــه بلندمــدت
بــا تظاهــر اســت.

ت کــه بــر اثــر اینگونــه کنشهــای امــام ،معرفــت شــیعه عمیقتــر شــد ،تاجاییکــه
ـخ بعــد از امــام رضــا gگویــای ایــناسـ 
 .1تاریـ ِ
ـیعیان بعــد از ایشــان ،همــه
بعــد از ایشــان شــیعیان از انحــراف مصــون ماندنــد و انشــعابات جدیــدی در شــیعه دیــده نمیشــود و شـ
ِ
دوازده امامــی هســتند.
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 .۱-۳-۳آگاهسازی خواص
ن گفتــن در لفافــه بودنــد ،امــا از
امــام در مراســم رســمی و علنــی مجبــور بــه رعایــت تقیــه و ســخ 
همــان ابتــدا بــه آگاهســازی خــواص و یــاران نزدیــک خود توجــه داشــتند .در مجلــس والیتعهدی
ن روز بـ ا خوشــحالی نســبت بــه آنچــه جریان داشــت
یکــی از اصحــاب ایشــان میگویــد« :مــن در آ 
مینگریســتم ،امــام بــه مــن اشــاره فرمــود کــه نزدیــک بیــا و بهگونـهای کــه کســی نمیشــنید 1بــه
مــن فرمــود بــه ایــنامر دلخــوش مبــاش ،زیــرا بــه ســامان نخواهــد رســید»(مفید ،ج .)۲۵۴ :۲این
آگاهســازی بهتدریــج بــه عمــوم مــردم تســری پیــدا کــرد.
 .۲-۳-۳پاسخگویی به شبهات
ش متظاهرانــه بــه جهــت ماهیــت دوگانـهای کــه در ذات خــود دارد ،اذهان را با شــک و شــبهه
کنـ 
مواجــه میســازد .یکــی از اقدامــات امــام بــرای خنثیکــردن تظاهــر مأمــون ،پاســخگویی بــه
شــبهاتی بــود کــه بهویــژه دربــارۀ علــت قبــول والیتعهــدی از امــام میپرســیدند .ویژگــی بــارز
پاســخهای امــام اتــکا بــر شــواهدی از قــرآن اســت(ابن بابویــه ،1387 ،ج .)۴۲۰ :2در نتیجــه
بهتدریــج ماهیــت متظاهرانــه پیشــنهاد والیتعهــدی و شــرایط خــاص ایشــان کــه منجــر بــه قبــول
آن گردیــد ،بــرای مــردم روشــن شــد .نمون ـهای از پاس ـخهای امــام در جــواب بــه ریانبنصلــت
اســت کــه از چرایــی پذیــرش والیتعهــدی میپرســد و ایشــان میفرماینــد« :وای بــر آنــان!
مگــر نمیداننــد کــه حضــرت یوســف بــا اینکــه پیامبــر خــدا بــود ،وقتــی ضــرورت ایجــاب کــرد کــه
سرپرســتی خزایــن پادشــاه را بپذیــرد ،بــه پادشــاه گفــت :خزایــن زمیــن را بــه مــن واگذار کــن؛ من
ن صــورت مــن نیــز والیتعهــدی را بــا بیمیلــی و
هــم حافظــی درســتکار و هــم دانایــم .بــههمی ـ 
از ســر اجبــار پذیرفتــم زیــرا در آســتانۀ کشــتهشــدن قــرار داشــتم ضمــن آنکــه مــن بهگونـهای آن را
پذیرفتــم کــه گویــا رهــا کردهام»(همــان.)۳۱۲-۳۰۸ :

 .1این عبارت نیز نشان میدهد امام در شرایطی نبودند که بهطور علنی نارضایتی خود را در مجالس رسمی ابراز کنند.
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ِ .۳-۳-۳اعمال قدرت بر مأمون
قــدرت ،ظرفیــت یــا توانایی «بالقــوه» در تغییر دیگــران اســت(افجه )372 :1385 ،کــه ِاعمال آن

باعــث تغییــر رفتــار طــرف مقابــل میشــود و اگــر چنیــن قدرتــی ِاعمــال نمیشــد ،کنــش مخاطب
بهگونــهای دیگــر اتفــاق میافتاد(رابینــز )244 :1386 ،بررســی حــوادث دوران والیتعهــدی
نشــان میدهــد امــام رضــا gبــا ِاعمــال انــواع قــدرت بــه فراخــور شــرایط نــه تنهــا رفتــار مأمــون

را تغییــر داده ،بلکــه تظاهــر او را نیــز آشــکار کــرده اســت .برخــی مصادیــق آن بــه شــرح زیر اســت:
 .۱-۳-۳-۳قدرت مرجعیت

ایــن قــدرت ناشــی از احترامــی اســت کــه افــراد بــرای رهبــر یــک گفتمــان قائــل هســتند کــه
ّ
مرجعیــت ،بیشــتر بــا اعتمــاد ،تشــابه ،پذیــرش،
بــه مفهــوم کاریزمــا نزدیــک اســت .قــدرت
ّ
ّ
محبــت ،میــل بــه تقلیــد و تعلقهــای روحــی همــراه اســت .قــدرت مرجعیــت بهصــورت تقلیــد
ظاهــر میشــود و شــخصیتهای مرجــع افــرادی دوستداشــتنی هســتند(مورهد و گریفیــن،
)385 :1385
ن دهنــدۀ قــدرت مرجعیــت امــام رضــا gاســت ،در ماجــرای نمــاز
از مصادیــق بــارزی کــه نشــا 
عیــد و نمــاز بــاران رقــم خــورد .نحــوۀ حرکــت امــام رضــا gبــرای شــرکت در نمــاز عیــد بهگونـهای
بــود کــه نــه تنهــا شــیعیان و مــردم عــادی بلکــه لشــکریان و کارگــزاران حکومــت مأمــون را تحــت
تاثیــر خــود قــرار داد و همــگان بــه علــت قرارگرفتــن در جذبــۀ معنــوی امــام ،ســعی میکردنــد
رفتــاری «شــبیه» آنچــه ایشــان انجــام میدهــد از خــود بــروز دهند(تقلیــد از رفتــار امــام) کشــش و
جاذبـهای کــه در مــردم و بهویــژه در کارگــزاران حکومتــی شــکل گرفــت ،قــدرت مرجعیــت امــام را
نهتنهــا در تــودۀ مــردم بلکــه در کارگــزاران حکومــت نشــان میدهــد .نمایــش ایــن قــدرت آنقــدر
بــر مأمــون ســنگین بــود کــه باعــث «تغییــر رفتــار» او شــد .تــرس مأمــون از جمعیــت زیــادی کــه
بــرای نمــاز آمــده بودنــد و بــروز حالتهــای معنــوی در مــردم ،او را وادار کــرد بــه بهانههــای واهــی
مرجعیت» امام اســت؛
امــام را از خوانــدن نمــاز عیــد بازگردانــد .ایــن تغییــر رفتار ناشــی از «قــدرت
ِ
در نتیجــه درخواســت مأمــون از ایشــان بــرای اقامــه نمــاز کــه بــا هــدف وارد کــردن امــام در امــور
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حکومتــی و کســب مشــروعیت بــرای خــود بــود ،بــا ِاعمــال قــدرت مرجعیــت امــام بــه فرصتــی

تبدیــل شــد کــه نــه تنهــا اهــداف مأمــون را بــرآورده نکــرد بلکــه قلبهــای مــردم را یکبــار دیگــر
متوجــه جایــگاه امامــت و والیــت کــرد .ماجــرای نمــاز عیــد ضمــن بیاثــر کــردن نقشــۀ متظاهرانــه
مأمــون ،نشــان داد ،جنــس قــدرت امــام رضــا gبــا آنچــه در امثــال مأمــون وجــود دارد کامــا
متفــاوت اســت .امــام بــه جــای حکومــت بــر بدنهــا ،بــر قلبهــای مــردم حکومــت دارد.
مصــداق دیگــر قــدرت مرجعیــت امــام در نیشــابور و هنــگام بیــان حدیــث سلســلۀالذهب بــه
ظهــور رســید .هنگام بیان ایــنحدیث24 ،هــزار راوی حضــور داشــتند(اربلی ،138۲ ،ج)۱۴۵ :۳
تجمــع ایــن تعــداد راوی بــرای شــنیدن حدیــث از امــام رضــا gدر شــرایطی کــه امــام در نیشــابور
و در مســیر حرکــت بــهمــرو بودنــد ،نشــانۀ دیگــری اســت کــه امــام حتــی قبــل از والیتعهــدی از
ت کــه ایــن تعــداد راوی نــه در
قــدرت مرجعیــت برخــوردار بودنــد .نکتــه حائــز اهمیــت ایــناس ـ 
ل آنکــه
مدینــه کــه ســالها محــل ســکونت امــام بــوده ،بلکــه در نیشــابور تجمــع پیــدا کردنــد حــا 
ایشــان ســابقۀ زندگــی در ایــن شــهر را نداشــتند و ایــن گســترۀ قــدرت مرجعیــت امــام را نشــان
میدهــد.
 .۲-۳-۳-۳قدرت تخصصی
معمــوال ایــن نــوع از قــدرت ،مؤثرتریــن نــوع قــدرت اســت .قــدرت تخصصــی امام رضــا gبیش
از همــه در مجالــس مناظــرات علمــی بــروز پیــدا کــرد .امام بــا برخــورداری از ایــنقــدرت از فرصت
طالیــی پیــش آمــده بــهبهتریــن نحــو اســتفاده کردنــد تــا جایــیکــه مأمــون را مجبــور بــه بازنگــری
رفتــار خــود در برگــزاری مناظــرات کرد.
حضــور امــام رضــا gدر جلســات مناظــره و بحــث بــا علمــا و نماینـدگان ادیــان مختلــف تنهــا
پاســخگویی بــه مســائل فقهــی ،کالمــی و ...نیســت؛ بلکــه ایــن جــدال علمــی نوعــی مبــارزه بــا
خلفــای عباســی نیــز محســوب میشــود! زیــرا هرچنــد در ظاهــر امــام بــهیــک مســئله فقهــی یــا
کالمــی پاســخ میدهــد امــا در واقــع بــا پاســخ بــهآن مســئله ،افــکار و نظــرات باطلــی کــه در آن
موضــوع وجــود داشــت نیــز تخطئــه میشــد؛ از جملــه آنهــا دیدگاهــی اســت کــه حکومــت از آن
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طرفــداری میکنــد؛ ماننــد اعتقــاد بـ ه جبــر یــا مســئله قدیم یــا حــادثبــودن قــرآن؛ بنابرایــن ورود
امــام در مناظــرات و رد عقایــد مخالــف ،خــود نوعی مبارزه اســت امــا از جنــس فرهنگی(خامنهای،
.)۱۷ :۱۳۹۵
برتــری امــام در مواجهـ ۀ علمــی بــا علمــای تمامــی ِفــرق و ادیــان ،نشــان داد قــدرت تخصصــی
ُ
امــام منحصربهفــرد اســت و ایــنانحصــار ،قــدرت خبرگــی و تخصــص ایشــان را بیشــتر نمایــان
ن قــدرت ،مأمــون را نســبت بــهبرگــزاری مناظــرات پشــیمان کــرد و موجــب تغییــر
کــرد .نمایــش ایـ 
رفتــار او شــد تــا جایــی کــه سیاســت فضــای بــاز فرهنگــی کــه در ابتــدای والیتعهــدی و بــا شــروع
جلســات مناظــره شــکل گرفتــه بــود ،بهتدریــج تغییــر کــرد و مأمــون را کــه بــهدوســتداشــتن علــم
و دانــش ،تظاهــر میکــرد ،مجبــور کــرد نقــاب از چهــره بــردارد و سیاســت انــزوا و حصــر فرهنگــی
ارتباطــی امــام را در پیشگیــرد و حتــی مجالــس درس امــام را تعطیــل کنــد.
امــام رضــا gمناظــرات را کــه مأمــون بهمنظــور کاهــش مقــام و منزلــت ایشــان ترتیــب داده بود،
ن مناظــرات ،آنچنــان
بــهفرصتــی بــرای نشــر و گســترش معــارف دیــن تبدیــل کردنــد .امــام در ایـ 
دیدگاههــای سیاســی خــود را در مســئله خالفــت و امامــت مطــرح کردنــد کــه بیــش از هــر عامــل
ن روز
دیگــری در افشــای عــدم مشــروعیت مأمــون تأثیرگــذار شــد .علمــای شــیعه معارفــی را که تــا آ 
جــز در خلــوت ب ـ ه زبــان آورده نمیشــد ،در مجامــع عمومــی بــر زبــان میآوردند(همــان)۳۱۵ :
ـی امــام و بــروز قــدرت تخصصــی ایشــان کــه اوج آن در مناظــرات بــه
در نتیجــۀ اینرویارویــی علمـ ِ

وقــوع پیوســت ،مأمــون کــه در نظــر داشــت بــا قــرار دادن امــام در چالشهــای فکــری و علمــی از
عظمــت امــام بکاهــد ،شکســت خــورد.
 .۳-۳-۳-۳قدرت اطالعاتی
قــدرت اطالعاتــی یعنی داشــتن اطالعــات مفید یــا دسترســی بــه آن(رضاییــان.)405 :1385 ،
بــه بیــان دیگــر ،قــدرت برخــورداری از اطالعاتــی کــه دیگــران ندارنــد ،یــا قــدرت توزیــع اطالعــات
بــه عنــوان ابــزاری بــرای ایجــاد تغییــر کــه هرچــه منحصربهفــرد بــوده ،یــا محــدود بهافــراد خاصــی
باشــد ،اهمیــت و تأثیرگــذاری آن بیشــتر نمایــان میشــود .امــام رضــا gبهواســطۀ برخــورداری
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از اطالعــات گســترده نســبت ب ـ ه شــرایط مــردم در ســرزمینهای اســامی ،از ایــناطالعــات در
راســتای متقاعــد کــردن مأمــون بــرای اتخــاذ تصمیمهــای صحیــح و تغییــر در اســتراتژیهای
حکومتــی بهخوبــی اســتفاده کردنــد .اطالعــات دقیــق امام از وضعیت کشــور و ســختی و فشــاری
کــه مــردم در شــهرهای مختلــف ب ه دلیــل بیکفایتــی کارگــزاران حکومتی در آن شــهرها داشــتند و
تبییــن ایــن شــرایط بــرای مأمــون موجــب تغییــر راهبــرد وی در تغییــر پایتخــت حکومــت از مــرو به
بغــداد شــد .اطــاع از وضعیــت نابســامان بغــداد و نگــرش منفــی که عباســیان بــه مأمون داشــتند
و فضلبنســهل آنهــا را از مأمــون مخفــی نــگاه داشــته بــود و همچنیــن افشــای خیانــت فضــل
ن اطالعــات را بــهمأمــون
بــرای بــهزیرکشــیدن مأمــون از اریکــه حکومــت کــه امــام صادقانــه ای ـ 
رســاند ،باعــث تغییــر موضــع مأمــون نســبت بــه فضــل گردیــد.
«اخبــار غیبــی» کــه امــام در مواقــع مختلــف بــرای نزدیــکان و حتــی خــود مأمــون بیــان میکــرد،
ن دهنــدۀ باالتریــن و منحصرتریــن نــوع اطالعاتــی اســت کــه تنهــا در اختیــار ایشــان قــرار
نشــا 
داشــت و امــام بــا بیــان آنهــا از چهــرۀ متظاهرانــه مأمــون پــرده برمیداشــت .قــدرت اطالعاتــی
تنهــا در داشــتن اطالعــات مهــم نیســت؛ بلکــه اســتفاده بهموقــع از آن میتوانــد منجــر بــهتغییــر
رفتارهــا و تصمیمهــای بههنــگام گــردد .امــام بــهجهــت برخــورداری و اســتفاده بهموقــع از قــدرت
اطالعاتــی خــود ،نــه تنهــا باعــث تغییــر در رفتــار مأمــون شــد ،بلکــه ضمــن بــا ال رفتــن بصیــرت
مــردم ،آینــدگان را نیــز بــا ماهیــت مأمــون آشــنا کــرد.
 .۴-۳-۳-۳قدرت قهریه
اســتفاده از قــدرت قهریــه توســط امــام بــهصــورت محــدود و ماننــد بهکارگیــری ســایر قدرتهــا
در راســتای هدایــت مخاطــب اســت .یکی از مصادیق اســتفاده از قــدرت قهریه در ماجــرای خورده
شــدن حمیدبنمهــران توســط دو عکــس شــیر بــهامــر امــام رضــا gاســت(ر.ک :ابــن بابویــه،
 ،1387ج .)۳۹۵-۳۹۱ :2امــام بــا ِاعمــال ایــن قــدرت ،عــاوه بــر آنکــه آن شــخص را بهســزای
ن حــال مأمــون را
رفتارهــای زشــت و تمســخرآمیزی کــه نســبت بــه امــام میکــرد ،رســاند ،در عیـ 

مجبــور کــرد تــا یکبــار دیگــر اعتــراف کنــد کــه خالفــت حــق امــام و شایســته ایشــان اســت.
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ِاعمــال انــواع قــدرت توســط امــام عــاوهبــر آنکــه نقش ـههای مأمــون در مواجهــه بــا ایشــان را

خنثــی کــرد و موجــب تغییــر در کنشهــای وی شــد ،شــأن و عظمــت امــام را نیــز در منظــر مأمــون
و عمــوم مــردم باالتــر بــرد و کارکــرد بصیرتافزایــی داشــت .اعمــال قدرتهــای یــاد شــده در
مجمــوع ،تظاهــر مأمــون را آشــکار کــرد و موجــب شــد او در مواجهــه بــا امــام دچــار ســردرگمی و
حیــرت شــود.
 .۴-۳کنشهای مصلحتگرا
آخریــن ســنخ از کنشهــای امــام رضــا gدر مواجهــه بــا تظاهــر مأمــون را میتــوان کنشهــای
مصلحتگـرا نامیــد .جنــس ایــن نــوع کنش با سـ ه کنش قبلــی تفــاوت دارد .تصــور اولیــه از مواجهه
بــا تظاهــر ،تقابــل خصمانــه اســت ،امــا برخــی کنشهــای امــام بــا مأمــون چنیــن تقابلــی را بــهذهن
متبــادر نمیکنــد .امــام رضــا gهمــواره مصلحــت باالتــری را مــد نظــر دارد و آن حفــظ مصلحــت
کالن جامعــه اســامی اســت .از ایــنرو گاهــی حتــی بــا بدتریــن فــرد در عصــر خــود همــکاری
میکنــد و ایــن وجــه تمایــز مواجهــه بــا تظاهــر در رویکــرد اســامی نســبت بــه رویکردهــای دیگــر
اســت .در ایــن رویکــرد ،تفــاوت گفتمانــی با شــخص متظاهــر موجب غفلــت از مصالــح کالن جامعه
نمیشــود؛ از ایــنرو امــام رضــا gگرچــه حکومــت مأمــون را نامشــروع میدانســتند ،امــا هیـچگاه
از ارائــۀ مشــاوره در جهــت حفــظ مصالــح مــردم و حتــی حکومــت مأمــون دریــغ نکردنــد .بهعنــوان
نمونــه بعــد از مراســم والیتعهــدی بــه مأمــون فرمودنــد« :ای امیر اخــاص با تــو الزم و واجب اســت و
غــش و دورویــی ســزاوار مومــن نیســت .رأی صــواب دربــارۀ شــما ایــن اســت کــه من و فضلبنســهل
را از خویــش دور ســازی تــا امــرت ســامان یابد»(همــان .)۳۲۶ :از ایــن عبــارت امــام کامــا روشــن
اســت کــه حتــی در مواجهــه بــا فــرد متظاهــر بایــد بــا صداقــت رفتــار کــرد و کنــش مــا نباید بــا تظاهر
و دورویــی همـراه باشــد .اینکــه امــام از مأمــون میخواهــد کــه او را در حکومــت خــود وارد نکنــد ،نهاز
ن جهــتکــه ایشــان صالحیــت و شایســتگی الزم را نداشــتند؛ بلکــه از ایــن جهت اســت که وقتی
ایـ 
مأمــون امــام را بــه والیتعهــدی نصــب کــرد ،عباســیان از او خشــمگین شــدند و در بغــداد مجمعــی
تشــکیل دادنــد و مأمــون را از خالفــت خلــع و ابراهیمبنمهــدی را بــه جــای او نصــب کردنــد؛ از ایــن
رو امــام ب ـرای خیرخواهــی و قــوامیافتــن حکومــت از مأمــون میخواهــد او و فضلبنســهل را کــه
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عباســیان بــا او نیــز میانــه خوبــی نداشــتند از حکومــت دور نگــه دارد تــا زمینــۀ اختالفــات میــان او و
عباســیان برطرف شــود(همان.)۳۲۷ :
خیرخواهــی دیگــر امــام نســبت بـ ه حکومــت مامــون در قضیــه خیانــت فضلبنســهل مصــداق
پیــدا کــرد .مأمــون بــه فضلبنســهل اطمینــان زیــادی داشــت و این ســبب شــده بــود ،فضــل برخی
تصمیمهــا را بـهدور از چشــمان مأمــون بگیــرد و او را ازبرخــی وقایــع بیاطــاع بگــذارد؛ مثــا فضــل
اوضــاع بغــداد را بـرای مأمــون خــوب توصیــف میکــرد در حالــیکــه شـرایط بغــداد نابســامان بــود
و عباســیان نســبت بــه مأمــون کینــه داشــتند .بهتدریــج قــدرت فضــل تــا بدانجــا رســید کــه علیــه
مأمــون توطئ ـهای را طرحریــزی کــرد و روزی بههم ـراه هشــامبنابراهیم نــزد امــام رضــا gآمــد و
در جلســه خصوصــی بـ ه ایشــان گفــت کــه مــا تصمیــم داریــم مأمــون را بــهقتل برســانیم تــا حکومت
بـرای شــما باشــد و حــق ب ه جــای خــود بازگــردد .امام بــه پیشــنهاد خائنانــۀ او اعتنایی نکــرد ،بلکه به
آنهــا بــد گفــت و فرمــود کــه شــما کفـران نعمــت کردیــد .وقتی فضــل واکنش منفــی امــام را دیــد ،با
تغییــر موضــع قبلــی خــود گفت« :مــا این مطالــب را برای امتحان شــما گفتیم و میخواســتیم شــما
را بیازماییــم ».امــام فرمــود« :دروغ میگوییــد و در قلبتــان همــان اســت که برزبــان آوردیــد؛ ِاال اینکه

مـرا موافــق خــود نیافتیــد ».فضــل بـرای جلوگیری از افشــای توطئــه خود پیــش مأمون رفــت و گفت
مــن بـرای آزمایــش ابوالحســن چنیــن گفتوگویــی بــا او داشــتم .در واقــع ،فضــل خــود را اینچنیــن
تبرئــه کــرد .امــام رضــا gبعــد از اینکــه فضــل از نــزد مأمــون بیــرون آمــد ،بــا مأمــون مالقــات کــرد و
حقیقــت ماجـرا را بـرای او بیــان و ســفارش کــرد کــه از فضــل ایمــن نباشــد .مأمــون وقتــی موضــوع را
از امــام رضــا gشــنید ،یقیــن کــرد حضــرت راســت میگوید(همــان)۳۸۳-۳۸۱ :؛ بنابرایــن امــام
رضــا gبــا پیشــنهاد فضــل کــه میخواســت بــا ایشــان همدســت شــود و مأمــون را از خالفــت خلــع
کنــد ،مخالفــت کــرد و حتــی مأمــون را از خیانــت فضــل آگاه ســاخت .کنــش صادقانــه امــام نشــان
ـمن متظاهــر خــود بــا صداقــت رفتــار کــرده اســت .امــام
میدهــد ایشــان حتــی در مواجهــه بــا دشـ ِ

همچنیــن وقایعــی را کــه فضلبنســهل دربــاره اوضــاع بغــداد از مأمــون پنهــان داشــته بــود بــه او
اطــاع میدهــد و میگویــد فضــل بــه تــو دروغ گفته(همــان.)۵۰۷ :
امــام گاهــی مأمــون را بـ ه جهــت رعایــت نکــردن مصلحــت مســلمین ســرزنش میکــرد ،بــا وجــود
ایــن بــرای حفــظ مصلحــت مســلمین بــهاو مشــاوره م ـیداد .ایشــان در برخــورد بــا شــادمانی
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مأمــون از فتــح یکــی از دهــات کابــل میفرمایــد« :آیــا فتــح قری ـهای از قریههــای اهــل شــرک
تــو را خشــنود میکنــد؟ از خــدا در مراعــات ّامــت محمــد nو مأموریتــی کــه خــدا بــهتــو داده
بتــرس .ســرزمینهایی کــه بــر آنهــا حکومــت داری ضایــع گذاشــتهای و بــه امورشــان رســیدگی
نمیکنــی و کســانی را بــر مــردم حاکــم کــردهای کــه برخــاف آنچــه خــدا فرمــوده بر آنــان حکومت
میکننــد .تــو در ایــن ســرزمین نشســتهاى و از مدینــۀ دارالهجــره غافــل شــدهای .مهاجــر و انصــار
در آنجــا مظلــوم واقــع شــدهاند و بــا بــودن تــو بــه آنــان ظلــم و تجــاوز میشــود و دادرســی ندارنــد.
عو
کســانی کــه بــر آنــان مســلط هســتند هیــچ مالحظ ـهاى دربــارۀ مؤمنیــن ندارنــد و تــو از وض ـ 
حــال آنهــا خبــر نــداری .روزگاری بــر مــردم مظلــوم آن ســامان میگــذرد كــه کامــا در مشــقت و
بدبختــی میگذراننــد و از نفقــه و مخــارج خــود عاجزنــد و كســى را نمىیابنــد كــه از حــال پریشــان
خــود بــه او شــكایت كننــد و دستشــان بــه تــو نیــز نمیرســد .از خــدا بتــرس و بــه امــور مســلمانان
رســیدگی کــن و آن را بــه دیگــران وانگــذار؛ زیــرا خداونــد از کارهــای تــو ســؤال خواهــد کــرد .پــس
از ایــن ســرزمین خــارج شــو و در منطقــۀ اجــدادت ســکنی گزین»(همــان .)365-364 :مأمــون
نیــز نظــر امــام رضــا gمبنــی بــر انتقــال مرکــز حکومــت را پذیرفــت و دســتور داد بــرای رفتــن بــه
عــراق آمــاده شــوند گوشــزد کــردن مصالــح مســلمین بــهمأمــون نشــان میدهــد شــیوۀ عمــل امام
حتــی در مواجهــه بــا دشــمن خــود کامــا صادقانــه اســت و تخاصــم گفتمانــی باعــث نمیشــود
خیرخواهــی در راســتای حفــظ مصالــح مســلمین نســبتبــه متخاصــم تــرک شــود.

 .۴عمل بر اساس مشیت خداوند
آخریــن و مهمتریــن نکتــه بــرای فهــم ســازوکار عمــل امــام رضــا gدر مواجهــه بــا مأمــون ایــن
اســت کــه از یــک منظــر کالن ،کنشهــای امــام در دایــرۀ «مشــیت الهــی» صــورت میگیــرد .در
واقــع ،مشــیت الهــی بــر تمامــی کنشهــای امــام رضــا gســایه افکنــده و حاکــم بــر آنهاســت.
دو نمونــۀ زیــر شــاهدی اســت بــر ایــن مطلــب کــه امــام همــواره تســلیم مصلحــت و خواســت
خداونــد اســت.
در ماجـرای خــورده شــدن حمیدبنمهـران توســط دو شــیر ،وقتــی مأمــون بــه هــوش آمــد ،خطاب
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بــه امــام گفــت :ایــن خالفــت از ِآن َجــد شــما بــوده و پــس از ایشــان بـراى شــما فرزنــدان اوســت .اگر

میخواهیــد مــن از ایــن مقــام كنارهگیــری میکنــم و آنرا بــه شــما میســپارم؟ امــام رضــاg
ن میدهــد اســاس کنشهــای ایشــان بــر خواســت و مشــیت
پاســخی بــه مأمــون دادنــد کــه نشــا 

الهــی بنــا شــده اســت .حضــرت فرمــود« :اگــر چنیــن چیــزى میخواســتم تــو را مهلــت نمـیدادم و
از تــو ّ
تمنــا و خواهــش نمیكــردم ،بلكــه از خــداى خــود میخواســتم ،ولــى خداونــد تعالــى در ایــن
عمــل ،مصلحتــى دارد و مــنرا امــر فرمــوده كــه اعتراضــى بــر تــو نداشــته باشــم ،چنانكــه یوســف را
تحــت فرمــان فرعــون مصــر قـرار داد»(ابــن بابویــه ،1387 ،ج .)395-394 :2امــام همچنیــن وقتی
برخــی یارانشــان نســبت بــه مناظراتــی کــه مأمــون در مقــام دفــاع از والیــت امــام علــی gانجــام
مـیداد دچــار شــبهه شــده بودنــد ،اینگونــه فرمودنــد« :فریــب اینگونــه کارهــای مأمــون را نخورید.
بــه خــدا ســوگند جــز او قاتــل مــن نیســت ولیکن مــن چــارهای جز صبــر و شــکیبایی نــدارم تــا اینکه
مــدت عمــرم بــه ســر آید»(همــان )433 :یعنــی امــام میدانــد اراده خداونــد ایــن اســت کــه در برابــر
مأمــون ،مأمــور بــه صبــر و مداراســت و همینگونــه عمــل میکنــد.
از ایــن دو عبــارت امــام رضــا gایــن ویژگــی مهــم دربــارۀ کنــش امامان معصــوم bبه طــور عام
و امــام رضــا gبــه طــور خــاص قابــل اســتفاده اســت کــه تمامــی کنشهــای زبانــی و غیرزبانــی
امــام در دایــرۀ «مشــیت الهــی» انجــام میشــود .یعنــی امــام بهرغــم توانایــی بــر انجــام هــر کاری از
جملــه تســلط بــر مأمــون یــا اســتفاده از قــدرت اعجــاز بــرای رســیدن بــه هــدف ،امــا انجــام هرگونه
کنــش را منــوط بــه قرارداشــتن آن در دایــرۀ مشــیت خداونــد میدانــد .امــام خــود را تســلیم
محــض خواســت خــدا میدانــد و ایــن تفــاوت مهــم کنــش امــام معصــوم gبــا کنــش صاحبــان
قدرتهــای مــادی اســت کــه بــرای رســیدن بــه منافــع زودگــذر دنیــا از هــر وســیلهای از جملــه از
نقــاب تظاهــر اســتفاده میکننــد.

 .۵جمعبندی
کنشهــای زبانــی و غیرزبانــی امــام رضــا gدر مواجهــه بــا کنشهــای متظاهرانــه مأمــون را
میتــوان در قالــب چهــار نــوع کنــش خالصــه کــرد .از بررســی و تأمــل در آنهــا میتــوان الگــوی
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مواجهــۀ امــام رضــا gبــا گفتمــان متظاهرانــه مأمــون را کشــف کــرد.
 .۱کنشهای غیریتساز
از اهــداف مهــم مأمــون در مواجهــه بــا امــام رضــا« gه ـمارز» نشــاندادن گفتمــان خــود بــا
ایشــان اســت .امــام در مواجهـ ه بــا مجموعــه کنشهــای متظاهرانــه او ،بــا انجــام کنشهــای زبانی
و غیرزبانــی گوناگــون ،زنجیــرۀ تفاوتــی را شــکل دادنــد تــا «غیریــت و تفــاوت گفتمانــی» موجــود
میــان گفتمــان خــود بــا گفتمــان مأمــون را بر همــگان آشــکار ســازند .در ایــن بــاره ،امام از یک ســو
بــا کنشهــای کالمــی از طریــق تولیــد گفتــار یــا نوشــتار بــه هــر شــکلی از جملــه ســخنرانی ،نقــل
حدیــث ،مناظــره علمــی ،درد دل بــا یــاران و نزدیــکان ،بیــان اخبــار غیبــی ،دعــا و شــکوه بــه درگاه
خداونــد و از ســوی دیگــر بــا کنشهــای غیرکالمــی ماننــد کیفیــت وداع اندوهبــار بــا کعبــه ،حــرم
پیامبــر nو خانــواده خــود در مدینــه ،طوالنــی کــردن فراینــد اجبــاری پذیــرش والیتعهــدی،
حالــت حــزن و اندوهــی کــه پیوســته در دوران والیتعهــدی از حکومــت داشــتند و از همــه مهمتــر
ورود نکــردن در امــور حکومتــی بهگونـهای کــه والیتعهــدی را بــه صــورت یــک منصــب تشــریفاتی
تبدیــل کردنــد ،غیریــت و تفــاوت گفتمانــی میــان خــود و مأمــون را بــه طــور کامــل آشــکار کردنــد.
امــام بــا «شالودهشــکنی» از گفتمــان مأمــون در مذاکــرات والیتعهــدی و شــرطهایی کــه بــرای
پذیــرش ایــن منصــب قــرار دادنــد ،عــاوه بــر اینکــه بــر تفــاوت گفتمانــی میــان خــود و مأمــون
تأکیــد کردنــد ،مشــروعیت سیاســی مأمــون را نیــز بــه چالــش کشــیدند و بــر هویــت یکســانی کــه
مأمــون تــاش داشــت بــا ایجــاد هـمارزی میــان گفتمــان خــود و امــام ایجــاد کنــد ،خــط بطــان
ل بیــت او معرفــی کردنــد.
کشــیدند و هویــت خــود را برگرفتــه از پیامبــر nو اهـ 
 .۲کنشهای افشاگرانه
گام دوم در مواجهــه بــا کنشهــای متظاهرانــه مأمــون ،افشــاگری اســت .اســتفاده از کنایههــا،
اقرارهــای مأمــون ،القــاب و صفــات منفــی بــرای مأمــون ،نفریــن او ،نترســیدن از حقگویــی و
انتقــاد صریــح از مأمــون ،بهرهگیــری از زبــان شــعر در قالــب حمایــت از دعبــل در افشــای تظاهــر
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مأمــون ،بخشــی از کنشهــای امــام بــه منظــور شناســاندن ماهیــت حقیقــی مأمــون و کنشهــای
متظاهرانــه اوســت.
 .۳کنشهای بصیرتافزا
گام ســوم بــرای خنثیکــردن کنشهــای متظاهرانــه مأمــون ،معطــوف بــه افزایــش بصیــرت
و معرفــت مــردم صــورت گرفتــه اســت .آگاهســازی خــواص و ســپس افکارعمومــی ،پاســخگویی
بــه شــبهات ،تربیــت شــاگردان ،ظهــور کرامتهــا ،بیــان برخــی اخبــار غیبــی ،حمایــت از دعبــل
بهمثابــه زبــان گویــای امــام در راســتای افزایــش بصیــرت افــکار عمومــی ،اســتفاده از منابــع
مختلــف قــدرت ،از جملــه کنشهایــی اســت کــه امــام بــرای بــاال بــردن بصیــرت و آگاهــی مــردم
اســتفاده کردهانــد .البتــه بخشــی از آنهــا بــه صــورت مســتقیم بــوده ماننــد پاســخگویی امــام بــه
شــبهات ،امــا بخشــی دیگــر بــه صــورت غیرمســتقیم اســت .مثــا امــام بــا حمایــت از دعبــل یــا
تربیــت شــاگردان ،بــه واســطه آنهــا بــه مقابلــه بــا تظاهــر پرداختهانــد.
 .۴کنشهای مصلحتگرا
امــام در کنشهــای خــود همــواره حفــظ مصالــح مســلمین را مــد نظــر داشــتند .نقــد ســازنده،
خیرخواهــی و مشــورت دادن ایشــان بــه حکومــت ،اســتفاده از قــدرت اطالعاتــی و احاطــۀ ایشــان
بــه شـرایط و وضعیــت مــردم در ســرزمینهای اســامی و بیــان توصیههایــی بــه مأمــون بـرای بهبــود
اوضــاع در ایــنراســتا ارزیابــی میشــود .نکتــۀ بســیار مهــم کــه از مجمــوع مواجهــۀ امــام بــا مأمــون
اســتفاده میشــود ایــن اســت کــه امــام هی ـچگاه از خیرخواهــی ب ـرای حکومــت مأمــون و مصالــح
مســلمین دریــغ نکردنــد .ایــن ســنخ از کنشهــای امــام بــر ســه نــوع کنــش دیگــر حاکــم اســت.
در نهایــت اینکــه روح حاکــم بــر ایــن چهــار کنــش هدایتگــری اســت کــه هــم ناظــر بــه شــخص
متظاهــر اســت و هــم شــامل تــودۀ مــردم میشــود .بــه بیــان دیگــر ،در برابــر کنــش متظاهرانــه کــه
از مأمــون صــادر میشــد کنــش امــام را بایــد کنــش معطــوف بــه هدایــت نامیــد .امــام در همــه
کنشهایــش هدایــت مخاطــب را مــد نظــر قــرار میدهــد؛ اگــر انتقــاد میکنــد ،اگــر در میــدان
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بحــث و مناظــره شــرکت میکنــد ،اگــر بــه نمــاز عیــد و بــاران میایســتد ،اگــر اعمــال قــدرت
میکنــد ،اگــر اخبــار غیبــی و کرامتــی ظاهــر میکنــد و ...در همــۀ مــوارد هــدف هدایــت مخاطب
اســت و تفاوتــی نمیکنــد کــه مخاطــب او از شــیعیان و یــاران نزدیــک او باشــد یــا از دشــمنان او.
البتــه ســطوح ایــن هدایــت بــه تناســب مخاطبانــی کــه در مواجهــه با امــام قــرار میگیرنــد متفاوت
اســت و هــر مخاطبــی بــه تناســب ظرفیــت و ســطح معرفــت خــود از جریــان هدایــت امام اســتفاده
میکنــد .امــام رضــا gدر نهایــت بــا شــهادت خــود موجــب شــدند مأمــون بــه ســیرۀ خلفــای
قبلــی عباســی برگــردد و نقــاب تظاهــر را از چهــرۀ او برداشــتند .شــهادت ایشــان باعــث هدایــت
شــیعیان و عمــوم حقجویــان و محققــان در طــول تاریــخ شــد؛ اگــر شــهادت امــام رضــا gنبــود
و مأمــون همچنــان بــه شــیوۀ متظاهرانــه قبلــی رفتــار میکــرد ،امــروز معلــوم نبــود قضــاوت مــا
دربــارۀ مأمــون چگونــه باشــد .پیشــنهاد میشــود بــا تأســی از ســیرۀ امــام رضــا ،gنحــوۀ مواجهه
بــا تظاهــر در شــرایط امــروز دسـتمایۀ مقالـهای قــرار گیــرد.
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طوسی ،محمدبنحسن۱۴۱۴(.ق).األمالی .قم :دار الثقافه.
ـ علیاحمدی ،علیرضا؛ رحیمی وردوق ،بتول .)۱۳۹۸(.روششناسی ترکیب و یکپارچهسازی نتایج مطالعات کمی /کیفی و تولید
دانش تفسیری .تهران :تولید دانش.
ـ قلیزاده ،مصطفی .)1380(.دعبل خزاعی شاعر دار بر دوش .قم :مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
ـ کلینی ،محمدبنیعقوب1407(.ق) .اصول الکافی .مصحح :على اكبر غفارى و محمد آخوندى .تهران :دارالکتب االسالمیه.
ـ مجلسی ،محمد باقر1403(.ق) .بحاراالنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار .بیروت :مؤسسه الوفاء.
ـ مفید ،محمدبننعمان(.بیتا) .االرشاد فی معرفة حجج الله على العباد .ترجمه سید هاشم رسولی محالتی .تهران :اسالمیه.
ـ مورهد ،گرگوری و گریفین ،ریکی .)1385( .رفتار سازمانی .ترجمه سیدمهدی الوانی و غالمرضا معمارزاده .تهران :مروارید.
ـ نجفی ،موسی .)1397(.تمدن رضوی :مؤلفههای تمدنساز در مکتب سیاسی امام رضا .gاصفهان :آرما.
ـ واعظی ،احمد .)۱۳۸۰(.درآمدی بر هرمنوتیک .تهران :مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
ـ ــــــــــــــ .)۱۳۹۰(.نظریۀ تفسیر متن .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ـ یورگنسن ،ماریان؛ فیلیپس ،لوئیز .)۱۳۸۹( .نظریه و روش در تحلیل گفتمان .ترجمه هادی جلیلی .تهران :نشر نی.
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