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مقاله پژوهشی

دریافت: 1397/3/31  پذیرش: 1397/6/25
علی سلیمانپور1، امیر اکبری2، محمد دارینی3  

چکیده 

ــرش  ــد پذی ــی در فراین ــۀ گفتمان ــاد منازع ــازی و ابع ــوه غیریّت س ــی از وج ــر برخ ــۀ حاض در مقال
والیتعهــدی امــام رضــا )علیه الســالم( بررســی و بازنمایــی شــده اســت. ازآنجاکــه قبــول والیتعهــدی 
ــتردۀ آن  ــای گس ــت، تالش ه ــورت گرف ــی ص ــاّص سیاس ــای خ ــالم( در فض ــام )علیه الس ــوی ام از س
ــان  ــمن )گفتم ــی دش ــی ـ اجتماع ــی و سیاس ــری، معنای ــام فک ــن از نظ ــرای فاصله گرفت ــرت ب حض
رقیــب( و نفــی آن بــه شــیوه های زبانــی و عملــی، حایــز اهمیــت اســت. آنچــه مســلّم اســت اینکــه 
گفتمــان سیاســی رضــوی در چارچــوب گفتمــان کلّــی و کالن امامــت و والیــت و متأثــر از منازعــات 
ریشــه دار تاریخــی و طوالنــی نســبت بــه گفتمــان »خالفــت و ســلطنت« وجــوه مختلفــی از منازعــه 
و غیریّت ســازی را بــه نمایــش گذاشــته اســت. بررســی نــوع گفتمــان از ایــن منظــر می توانــد قالــب 

دیگــری از رویکــرد امــام نســبت بــه تفکــر حاکــم بــر جامعــۀ آن روز را نشــان دهــد .

ماحصــل ایــن برّرســی نشــان می دهــد گفتمــان رضــوی به تبــع از گفتمــان کلّــی امامــت از طریــق 
ــی و  ــرده اســت نظــام معنای ــالش ک ــب ت ــی گفتمــان رقی ــه عناصــر مفهوم غیریّت ســازی نســبت ب
ــر  ــه گفتمــان فراگی ــه گســترش دهــد و ب ــکار عمومــی آحــاد جامع اندیشــۀ سیاســی خــود را در اف
)هژمونیــک( تبدیــل شــود. بهره گیــری از ادبیــات و روش شناســی تحلیــل گفتمــان به ویــژه رویکــرد 
ــورد توجــه و  ــر م ــون کمت ــه اســت کــه تاکن ــن مقال ــز ای ــه« وجــه تمای ــو و موف پیشــنهادی »الکالئ

اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
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بیان مسئله

ــا  ــام رض ــی ام ــای سیاس ــاس آموزه ه ــر اس ــا ب ــت ت ــده اس ــعی ش ــه س ــن مقال در ای
ــاد  ــرش والیتعهــدی از ســوی آن حضــرت، ابع ــد پذی ــر فراین ــد ب ــا تأکی )علیه الســالم( و ب
مختلــف منازعــۀ گفتمــان سیاســی رضــوی بــا گفتمــان مخالــف، رقیــب و دشــمن )گفتمان 
خالفــت عباســی( تبییــن و برخــی وجــوه غیریّت ســازی و شالوده شــکنی در نظــام 
معنایــی آن تحلیــل و برّرســی شــود. آنچــه در مقــام بیــان مســئله اکنــون ضــرورت دارد، 
عبــارت از ایــن اســت کــه بدانیــم امــام و پیشــوای هشــتم شــیعیان در دوره ای از تاریــخ و 
نقطــه ای از جهــان اســالم بــه مقتضــای اصــل ضــروری امامــت، ناگزیــر از مواجهــه و اتخــاذ 
ــه برّرســی  ــد ک ــم بوده ان ــان سیاســی حاک ــام و گفتم ــا نظ ــت ب ــّدی در مخالف مواضــع ج
ــت و روشــنگر بســیاری از واقعّیت هــای  ــز اهمّی ــی آن حای ــف تخاصــم گفتمان ــاد مختل ابع
پنهــان و نهفتــه در ســیرۀ سیاســی آن حضــرت اســت. قبــول والیتعهــدی از ســوی امــام 
ــای  ــی و رخداده ــر مفهوم ــّو از عناص ــه ای ممل ــا واقع ــا انته ــاز ت ــالم( از آغ ــا )علیه الس رض
ــا  ــاً ب ــا گفتمــان حاکــم و ثانی ــادار و متعــددی اســت کــه اّوالً در مواجهــه ب ارتباطــی معن
شــیوه ای هوشــمندانه بــرای دســتیابی بــه هژمونــی و تبدیــل شــدن بــه گفتمــان مســلط، 

ــت شــده اســت. ســازماندهی و مدیریّ

ــه ای از نظــام  ــد و مجموع ــک فراین ــه صــورت ی ــان سیاســی رضــوی ب ــر گفتم ــد ب تأکی
معانــی، دارای منطــق ِروائــی خــاص و مشــتمل بــر شــیوه هایی بــرای اندیشــیدن، ســخن 
گفتــن و عمــل نمــودن و حتــی به عنــوان یــک ســازۀ نمادیــن و یــا ســاختمان فرهنگــی، 
ــت  ــش درس ــل و خوان ــم کام ــه فه ــود ک ــت ش ــن حقیق ــف ای ــه کش ــر ب ــد منج می توان
ــات و  ــرد ادبی ــده، کارب ــاور نگارن ــه ب ــت. ب ــب اس ــی مناس ــاذ روش شناس ــد اتّخ آن نیازمن
ــرای درک  ــع ب ــاوت و بدی ــیوه ای متف ــد ش ــه می توان ــن زمین ــان در ای روش شناســی گفتم
ــایر  ــر س ــان ب ــک گفتم ــۀ ی ــی غلب ــی و چگونگ ــارزات گفتمان ــر مب ــم ب ــای حاک واقعیت ه

ــد.   ــب باش ــای رقی گفتمان ه
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اهمیت موضوع و نوآوری

ایــن مســئله دارای اهمیــت زیــادی اســت کــه بتوانیــم کنش هــا و خط مشــی های سیاســی 
ــۀ گفتمــان در  ــا حکومــت غاصــب عباســی را به مثاب ــام رضــا )علیه الســالم( در مخالفــت ب ام
نظــر آوریــم و هــر آنچــه از ویژگی هــای یــک نظــام معانــی و در قالــب گفتمــان سیاســی قابــل 
بحــث اســت را در آن بــه تصویــر بکشــیم. بــدون شــک، گفتمــان سیاســی رضــوی به لحــاظ 
ــت عباســی  ــه در عصــر خالف ــت دارد ک ــّوت و امام ــی نب تبارشناســی ریشــه در گفتمــان کلّ
ــروز  ــور و ب ــی، ظه ــر غیرزبان ــناختی و عناص ــانه های زبان ش ــی از نش ــتۀ کامل ــورت بس به ص
یافتــه و پیوســته بــه عنــوان بــاور و اندیشــۀ فراگیــر در افــکار عمومــی عصــر خویــش و پــس از 

آن تســلط یافتــه اســت.

پژوهــش در ایــن زمینــه از آن جهــت ضــروری و حایــز اهمّیــت اســت کــه می دانیــم آگاهــی 
نســبت بــه ســازوکار و عناصــر مفهومــی قدرتمنــد در گفتمــان سیاســی رضــوی، مــا را قــادر 
خواهــد ســاخت تــا بــا درک بســیاری از حقایــق نهفتــه و واقعیت هــای ناشــناختۀ آن به صــورت 
منطقــی، رمــز مانــدگاری و تــداوم بی وقفــه آن را در طــی قــرون واعصــار متمــادی تــا حــدودی 
ــان  ــمند گفتم ــتاوردهای ارزش ــری از دس ــن کار بهره گی ــِت ای ــِی اهمی ــه اصل ــیم. وج بشناس
ــی و دوران حاکمیــت جمهــوری اســالمی اســت کــه عــالوه  سیاســی رضــوی در عصــر کنون
بــر ارائــه الگــوی عملــِی بی بدیلــی از رابطــۀ دیــن و سیاســت، مجموعــۀ خالــص و کاملــی از 
نشــانه های گفتمــان سیاســی دینــی برخاســته از آموزه هــای سیاســِی شــیعه را نیــز در اختیــار 

مــا قــرار می دهــد.

مهم تریــن جنبــۀ نــوآوری مقالــه، مربــوط بــه روش شناســی آن اســت. بــا توجه بــه بهره گیری 
انــدک و یــا ناقــص از شــیوۀ تحلیــل گفتمــان در مطالعــات اســالمی، می تــوان اذعــان نمــود 
اســتفادۀ صحیــح و دقیــق از ایــن روش می توانــد ابعــاد ناشــناخته، ظریــف و بســیار مهمــی از 
گفتمــان سیاســی رضــوی را بــرای مــا آشــکار کنــد. در راســتای ایــن نــو نگــرش غالبــا ابعــاد 
دیگــر روش هــای گفتمانــی امــام متفــاوت از ســبک ســّنتی و یکنواخــت پیشــین بــا تغییــر و 

نــوآوری بیشــتر بــرای انطبــاق آن بــا رویکردهــای جدیــد گفتمانــی خواهــد بــود.
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قــراردادن مفاهیــم دینــی و عناصــر فرهنگــی شــیعه در چارچوب هــای گفتمانــی و تحلیــل 
ــرای تحلیــل و ارزیابــی می باشــند، در  آنهــا به نحــوی کــه دارای قالب هــای علمــی مناســب ب
ایــن مقالــه صــورت گرفتــه و مشــابه آن کمتــر دیــده می شــود. حداقــل تعییــن یــک مســیر 
نگــرش دیگــر بــر شــیوۀ گفتمانــی امــام به عنــوان یــک رویکــرد جدیــد می توانــد بســتر علمــی 
ــارۀ زندگانــی ائمــه )علیهم الســالم( باشــد. تــالش شــده  دیگــری بــرای مطالعــات علمــی درب
اســت تــا بــا به کارگیــری روش و نظریــۀ گفتمــان، ضمــن تبییــن گفتمان هــای مخالــف، اقــدام 
بــه مفصل بنــدی هــر یــک و به ویــژه بیــان وجــوه مختلــف منازعــه و غیریّت ســازی در میــان 

دو گفتمــان سیاســِی رضــوی و خالفــت عباســی نمایــد.

سؤال اصلی و هدف مقاله

هــدف اصلــی ایــن مقالــه آن اســت کــه ابعــاد و جنبه هــای مختلــف منازعــه گفتمان سیاســی 
رضــوی بــا گفتمــان خالفــت عباســی را درک و بــه ایــن ســؤال پاســخ داده شــود کــه اساســاً 
ــش، نظــام  ــف خوی ــا گفتمــان مخال ــه ب ــه توانســته اســت در مواجه گفتمــان رضــوی چگون

معنایــی خــود را تثبیــت کنــد و بــه گفتمــان مســلط و فراگیــر جامعــه مبــّدل شــود؟

تلقــی نگارنــدگان از فضــای گفتمانــی موجــود و نظــام مفصل بنــدی نشــانه های آن ایــن اســت 
کــه امــام رضــا )علیه الســالم( بــه شــیوۀ خــاّص خویــش مبــادرت بــه بازنمایــی دیگــری، غیــر، 
بقیــه و به طــور مشــخص گفتمــان خالفــت عباســی نمــوده و در عمــل بــا غیریّت ســازی های 
ــرده اســت.  ــزل ک ــی آن را متزل ــی و سیاســی ـ اجتماع ــری، فرهنگ ــای فک ــاوت، بنیان ه متف
مجموعــۀ رفتارهــا، فرمایش هــا و واکنش هــای نمادیــن نســبت بــه گفتمــان حاکــم، فضایــی را 
فراهــم آورده بــود کــه در قالــب ادبیــات گفتمانــی می تــوان از آن بــه قــدرت نــرم و به کارگیــری 
ایدئولــوژی سیاســی علیــه قــدرت حاکــم تعبیــر نمــود. برنامــۀ غیریت ســازِی گفتمان سیاســی 
رضــوی نســبت بــه گفتمــان خالفــت عباســی فراینــدی تدریجــی، پیوســته و کارآمــد به منظور 
بی اعتبارســاختن گفتمــان رقیــب و حــذف تدریجــی آن و قاعدتــاً ارتقــای گفتمــان سیاســی 

خویــش وتبدیــل آن بــه گفتمــان فراگیــر و هژمونیــک بــوده اســت.
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روش شناسی و ادبیات مقاله

روش شناســی مقالــه مبتنــی بــر نظریــه و روش تحلیــل گفتمــان اســت کــه بــا بهره گیــری 
از رویکــرد کالن تحلیــل اجتماعــی الکالئوومــوف1، رهیافــت انتقــادی تحلیــل گفتمــان2 نورمن 
ــن  ــف، تفســیر و تبیی ــا را توصی ــای شــخصی، داده ه ــن برخــی ابتکاره ــرکالف3 و درآمیخت ف
ــه و  ــد تجزی ــف تحلیــل گفتمــان، فراین ــه ترکیــب رویکردهــای مختل ــه ب ــا توّج ــد. ب می نمای

ــر انجــام می شــود. ــه شــرح زی تحلیــل طــی چنــدگام ب

1. ترســیم فضــای گفتمــان یــا میــدان و نظــم گفتمــان )مطابــق آنچــه در نظریــه فــرکالف 
ــب را نشــان  ــف و رقی ــای مختل ــۀ گفتمان ه ــورد منازع ــع قلمــروِ م ــه در واق ــده اســت( ک آم

می دهــد.

2. تعییــن حداقــل دو گفتمــان رقیــب کــه بــا هــم رابطــه »غیریـّـت ســازانه«4 برقــرار کــرده و 
هــر یــک ســعی دارد تــا در قلمــرو گفتمانــِی واحــد، نظــام معنایــی مــورد نظــر خــود را تثبیــت 

نمــوده و هژمونیــک شــود.

3. انجــام عمــل مفصل بنــدی5 در ســطح هــر یــک از گفتمان هــای مــورد برّرســی کــه مطابــق 
آن عناصــر مختلــف حــول یــک نشــانه و یــا داّل مرکــزی بــه یکدیگــر جــوش خــورده و هویـّـت 

خــود را درون شــبکۀ مذکــور به دســت می آورنــد.

ازآنجاکــه نظریــه و روش تحلیــل گفتمــان به عنــوان یکــی از شــاخه های علمــِی بین رشــته ای 
در زبــان شناســی اســت کــه کارکــرد زبــان در جامعــه و سیاســت را برّرســی می کنــد، بایــد بــه 
ایــن واقعّیــت اشــاره کــرد کــه بــر اســاس رویکــرد مزبــور زبــان به عنــوان عملــی اجتماعــی و در 
ارتبــاط بــا ایدئولــوژی، قــدرت، تاریــخ و جامعــه در ســطح متــن اعــّم از گفتــار و نوشــتار مــورد 
مطالعــه قــرار می گیــرد. )آقــاگل زاده، 1385: 9(. تحلیــل گفتمــان ریشــه در فلســفۀ سیاســی 

1. Laclau. E and Moouffe. C
2. C.D. A (Critical discourse analysis)
3. Fairclough.N.
4. Antagonidtic relation
5. Articulation
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میشــل فوکــو، دیدگاه هــای زبان شــناختی سوســور و نظریــات اندیشــمندان پســت مدرن ماننــد 
ژاک دریــدا، لیوتــار، ژاک الکان، ریچــارد دورتــی و... دارد کــه امــروزه به عنــوان یــک رهیافــت 
مفیــد و کارآمــد بــرای تحلیــل و تبییــن پدیده هــای اجتماعــی و فهــم امــور سیاســی، مــورد 

اســتفاده قــرار می گیــرد.

بــه گفتــۀ »اســتوارت هــال« گفتمــان بــه بیــان ســاده »مجموعــه ای منســجم یــا معقــول از 
ــی  ــر شــیوۀ خــاّص بازنمای ــای تخّصصی ت ــی در معن ــا ســخنرانی اســت« ول ــار، ســخن ی گفت
»دیگــری«، »غیــر« و »بقّیــه« و مناســبات میــان آنهاســت. گفتمــان مجموعــه ای از گزاره هایــی 
اســت کــه زبانــی را بــرای صحبت کــردن دربــارۀ نــوع خاّصــی از دانــش درخصــوص موضوعــی 
تجهیــز می کنــد و هنگامــی کــه گزاره هایــی راجــع بــه موضوعــی از گفتمانــی خــاص اظهــار 
می شــوند، ایــن گفتمــان ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد کــه موضــوع به نحــو خاّصــی ســاخته 
شــود؛ ضمــن اینکــه ســایر شــیوه های ساخته شــدن موضــوع را نیــز محــدود می کنــد )هــال، 

.)62 :1386

ارنســتو الکالئــو و شــنتال موفــه کــه رویکــرد تحلیــل گفتمانــی آنهــا در ایــن مقالــه بیشــتر 
مــورد توّجــه و اســتفاده قــرار گرفتــه اســت، بــر ایــن عقیده انــد کــه »گفتمــان عبــارت اســت از 
تثبیــت معنــا درون یــک قلمــروِ خــاص کــه از طریــق عمــل مفصل بندی ظهــور یافتــه و صورت 
ــان  ــدی را گفتم ــل مفصل بن ــی از عم ــاخت یافتۀ ناش ــت س ــر، کلّی ــارت دیگ ــرد. به عب می گی
ــول  ــط ح ــم مرتب ــه ه ــِی ب ــبکه ای از معان ــکی ش ــان پزش ــال، گفتم ــوان مث ــد. به عن می نامن
قلمــروِ بــدن و بیمــاری اســت که یــک ُکّل معنــادار را تشــکیل می دهنــد.« )یورگنســن، 1389: 
57(.  بــا چنیــن رویکــردی، گفتمــان سیاســی رضــوی عبــارت اســت از مجموعــه نشــانه هایی 
کــه حــول مفهــوم مرکــزی »والیــت و امامــت« بــه یکدیگــر متّصــل شــده و هویــت جدیــد و 
مســتقلّی را در رقابــت بــا گفتمــان دشــمن )خالفــت و ســلطنت( احــراز و تثبیــت نموده اســت. 
برخــی نشــانه های دیگــر کــه در قلمــروِ جاذبــۀ معنایــی داّل مرکــزی »والیــت« قــرار گرفتــه و 
به واســطه آن بــه یکدیگــر متصــل شــده اند، عبارتنــد از: ایمــان بــه خــدا، عصمــت امــام، مبــارزه 
بــا ظلــم و فســاد، حــّق الهــی حکومــت، جانشــینی پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه(، منطــق علمــی 

و اقتــدار معنــوی.
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- تعریف و توضیح مفاهیم و اصطالحات کلیدی در ادبیات تحلیل گفتمان:

1. غیریّت ســازی1:  مطابــق نظریــه و روش تحلیــل گفتمــان، هیــچ گفتمانــی نمی توانــد به طور 
کامــل مســتقّر شــود. هــر گفتمــان همــواره در کشــمکش بــا ســایر گفتمان هایــی اســت کــه 
ــی  ــد. به طــور مشــخّص، غیریّت ســازی ها جای ــف می کنن ــه ای دیگــر تعری ــه گون ــت را ب واقعّی
یافــت می شــوند کــه گفتمان هــا بــا هــم برخــورد می کننــد و بــه ایــن ترتیــب هــر گفتمــان 
مرزهــای سیاســی خــود بــا گفتمــان دیگــر را تأســیس و بــا تثبیــت جزئــی هویـّـت خود ســعی 

در طــرد و نفــی گفتمــان دشــمن و مخالــف می نمایــد.

2. هژمونــی 2: اساســاً هژمونــی یــک گفتمــان مبتنــی بــر انســجام معنایــی دال هــای دیگــر 
حــول داّل مرکــزی اســت. هــر گاه یــک گفتمــان موفــق شــود بــا اتــکا بــه داّل مرکــزی خــود 
ــر  ــارت دیگ ــا به عب ــد ی ــک کن ــش نزدی ــای گفتمان ــه دال ه ــش را ب ــای مّدنظــر خوی مدلول ه
نظــام معنایــی مطلــوب خــود را در ذهنّیــت جمعــی اجتمــاع هــر چنــد به طــور موّقــت تثبیــت 
کنــد، آن گفتمــان هژمونیــک می شــود. اّمــا در صورتــی کــه گفتمــان رقیــب بتوانــد بــا کمــک 
ــی  ــاختارهای معنای ــد و س ــکنی کن ــی را شالوده ش ــام معنای ــن نظ ــف ای ــازوکارهای مختل س
شــکل گرفته در ذهنّیــت جمعــی مــردم را درهــم بریــزد، آنــگاه ایــن گفتمــان هژمونــی خــود 

را از دســت خواهــد داد.

3. مفصل بنــدی: بــر اســاس نظریــۀ گفتمــان الکالئــو و مــوف، مفصل بنــدی عبــارت اســت 
از تلفیقــی از عناصــری کــه بــا قرارگرفتــن در مجموعــۀ جدیــد، هویّتــی تــازه پیــدا می کننــد       

)یورگنســن،1389: 56(.

4- نظــم گفتمــان3: ایــن مفهــوم بــه فضایــی اجتماعــی اشــاره دارد کــه در آن گفتمان هــای 
مختلــف تاحــّدی قلمــروِ واحــدی را تحــت پوشــش قــرار می دهنــد و هــر یــک در رقابــت بــا 

دیگــری تــالش می کنــد آن قلمــرو را بــه روش خــاّص خــود معنــادار نمایــد )همــان :103(.

1. Antagonism
2. Hegemony
3. The order of discouse
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گفتار نخست: امامت و والیت به مثابۀ گفتمان سیاسی 

ــه و  ــرار گرفت ــوی ق ــی رض ــان سیاس ــرِو گفتم ــه در قلم ــه آنچ ــدارد ک ــود ن ــدی وج تردی
ــت اســت.  ــت و والی ــی امام ــل و بی عیب ونقصــی از نظــام معنای ــکاس کام می شناســیم، انع
در ســامانۀ فکــری و فرهنگــی اســالم شــیعی ایــن بــاور عمیــق وجــود دارد کــه بــه حســب 

قاعــدۀ لطــف:

 »بــر خداونــد واجــب اســت تــا پیامبــران و امامانــی را در میــان خلــق )بندگانــش( گســیل 
ــان را  ــوزد و آن ــان بیام ــه آن ــاش را ب ــاد و مع ــعادت در مع ــا راه و رســم صــالح و س ــته ت داش
بــه مصالــح و مفاســد اعمــال زشــت و زیبــای خــود آگاه و هوشــیار ســازند.« )خواجــه نصیــر 

ــی، 1335: 444(. طوس

 بــه بــاور عالمــه محمدحســین کاشــف الغطاء، در اندیشــه دینــی و سیاســی شــیعه منصــب 
امامــت بــا منصــب الهــی نبــوت اساســا تفاوتــی نــدارد و همــان گونــه کــه خداونــد از میــان 
بنــدگان خویــش کســانی را مفتخــر بــه مقــام پیامبــری و رســالت نمــوده اســت، بــرای امامــت 
نیــز بــه همیــن گونــه کســانی را برگزیــده و بــه پیامبــر خویــش دســتور می دهــد تــا ایشــان را 
بــرای انجــام وظایــف رهبــری و هدایــت مــردم ، پــس از خویــش منصــوب نمایــد. بــه اعتقــاد 
وی، تفــاوت امــام بــا پیامبــر تنهــا در این اســت کــه پیامبــر مســتقیماً از جانب خداونــد برگزیده 
و بــه او وحــی می شــود؛ در حالــی کــه امــام بــه دســتور خــدا و توســط شــخص پیامبــر انتخــاب 
می شــود و در سلســلۀ امامــان نیــز هــر امــام به وســیلۀ امــام قبــل از خــود معرفــی می شــود و 

ایــن تــا امــام دوازدهــم ادامــه دارد )فیرحــی، 1382: 176(.

صــرف نظــر از ادبیــات، عبــارات و اصطالحــات جــاری در گفتمــان دینــی و سیاســی رضــوی 
ــی امامــت و والیــت ظهــور و بــروز یافتــه،  کــه به صــورت حلقه هایــی از زنجیــرۀ گفتمــان کلّ
داللت هــای ضمنــی و صریــح بی شــماری نیــز در رابطــۀ آنهــا می تــوان مــورد اســتناد قــرار داد 
کــه تمامــاً گویــای هم پیونــدی  و انســجام معنایــی در ســطح گفتمان هــای مــورد نظــر اســت. 
تلّقــی نظــام فکــری و فرهنگــی امامــت و والیــت به مثابــۀ گفتمــان، در عیــن حــال نیازمنــد 
توّجــه بــه مؤلّفه هــای اصلــی آن شــامل زبــان، قــدرت و ایدئولــوژی اســت کــه ناگزیــر بــرای 
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تســهیل در فراینــد فهــم گفتمــان سیاســی رضــوی مــورد اشــاره قــرار می دهیــم.

به طــور کلــی، در حــوزۀ تحلیــل گفتمــان، زبــان نوعــی پدیــدۀ اجتماعــی محســوب می شــود 
ــت.  ــی اس ــود اجتماع ــک موج ــان، ی ــتفاده کننده از زب ــام اس ــرد در مق ــر ف ــه ه ــل آنک به دلی
معانــی اساســاً محصــول شــرایط اجتماعــی و فرهنگی انــد و البتــه در زبــان اســت کــه معانــی 
تعّیــن یافتــه و بــه واقعّیــت می پیوندنــد. ایدئولــوژی نیــز از منظــر تحلیــل گفتمــان ابــزار ایجاد 
و حفــظ روابــط نابرابــر قــدرت در جامعــه اســت کــه ایــن کار را بــه کمــک زبــان انجــام می دهد. 
در واقــع، ایدئولــوژی بــا وســاطت زبــان در نهادهــای اجتماعــی نفــوذ می کنــد و جریــان انتقــال 
قــدرت و امــکان اقنــاع و انقیــاد در ســطح ســوژه های اجتماعــی و سیاســی را فراهــم مــی آورد. 
تردیــدی نیســت کــه مقصــود از قــدرت در اینجــا معنــای رایــج و وِبـِـری1 آن نیســت کــه در 
دســت عــده ای از حاکمــان، زورمنــدان، فرماندهــان و ماننــد آنهــا متمرکــز باشــد بلکه برداشــت 
فوکویــی آن مــورد نظــر اســت کــه نوعــی حالــت رابطــه ای و شــبکه ای دارد و ماننــد سلســله 
اعصــاب در جامعــه پخــش اســت. ایــن قــدرت، محســوس و قابــل مشــاهده نیســت و لزومــاً بــا 
ابزارهــای خشــونت آمیز اعمــال نمی شــود )شــاکری، 1385: 40(. بــه نظــر فوکــو: »قــدرت در 
کلّیــه ســطوح جامعــه حلــول دارد و هــر عنصــری هــر قــدر ناتــوان فــرض شــود خــود مولـّـد 
ــای آن  ــه پیامده ــد ب ــدرت بای ــمه های ق ــی سرچش ــای برّرس ــن رو، به ج ــت. از ای ــدرت اس ق

توّجــه کــرد.« )ضیمــران، 1389: 160(.

آنچــه مســلّم اســت اینکــه امــام رضــا )علیه الســالم( در چارچــوب نظــام فکــری و عقیدتــی 
امامــت و والیــت و بــا اســتفاده از قــدرت معنــوی، نرم افــزاری و پنهــان در الیه هــای اعتقــادی 
و اخالقــی آن بــود کــه توانســتند بــه مصــاف قــدرت عریــان، خشــن و مــادی حاکم و جــاری در 
گفتمــان خالفــت و ســلطنت برونــد. ایــن منازعۀ گفتمانــی چیزی متفــاوت از فراینــد طبیعی و 
تاریخــی منازعــات گفتمانــی حــّق و باطــل و طــی ســالیان پــس از رحلت رســول گرامی اســالم 
)صلی اهلل علیه وآلــه( نبــود. ایدئولــوژی، قــدرت، عناصــر زبانــی و ماهّیــت کنش هــای ارتباطــی 
در گفتمان هــای سیاســی گذشــته از جملــه صلــح امــام حســن )علیه الســالم(، شــهادت امــام 

1. تعریف  قدرت از نظر ماکس وبر عبارت از توانایی تحمیل اراده خویش بر دیگران برخالف میل آن هاست. این مفهوم قدرت بیشتر 
از باال به پایین و توسط قدرتمندان نسبت به ضعیفان اعمال می شود )فروند، 1392(. 
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ــات  ــالم(، جلس ــجاد )علیه الس ــام س ــه ام ــای عارفان ــا و مناجات ه ــالم(، دع ــین )علیه الس حس
علمــی و کالس هــای درس امــام باقر)علیه الســالم( و امــام صــادق )علیه الســالم( سرســختی و 
ــام رضــا  ــاع هوشــمندانه ام ــام کاظــم )علیه الســالم( و باالخــره دف مقاومت هــای شــجاعانه ام
ــاً  ــدی تمام ــول جانشــینی و والیتعه ــد قب ــت در فراین ــت و والی ــم امام )علیه الســالم( از حری
گویــای نظــام مشــترک فکــری و یگانگــی ســاختاری و معنایــی آن هاســت کــه می تــوان بــه 

شــیوه تحلیــل انتقــادی گفتمــان1 مــورد برّرســی و بازنمایــی قــرار داد.

نمونــۀ آشــکار و شــکوهمند از تجلـّـی قــدرت معنــوی در گفتمــان سیاســی رضــوی ماجــرای 
ــد فطــر اســت کــه شــیخ  ــۀ نمــاز عی ــرای اقام ــام رضــا )علیه الســالم( ب دعــوت مأمــون از ام

ــد: ــه گــزارش می کن ــون اخبارالرضــا« این گون ــاب »عی صــدوق در کت

»چــون امــام بــه اصــرار مأمــون پذیرفــت تــا نمــاز عیــد را به جــای آورد بــا وی شــرط نمــود 
ــان  ــان در می ــام تکبیرگوی ــب عمــل خواهــد کــرد... ام ــر و علی بن ابیطال ــه شــیوه پیامب کــه ب
انبــوه جمعّیــت بــه ســوی مصــاّلی نمــاز عیــد راه افتادنــد در حالــی کــه تمــام شــهر مــرو بــه 
صــدا و نالــه درآمــده و همــه بــا گریــه و فغــان بــه گفتــن تکبیــرات فریــاد ســر می دادنــد... مــرو 
یکپارچــه ضّجــه و فغــان و نالــه بــود و مــردم نمی توانســتند از گریــه خــودداری کننــد. حضــرت 
ــا  ــه گوی ــود ک ــان ب ــد و چن ــه را می خوان ــرات اربع ــتاد و تکبی ــت و می ایس ده گام برمی داش
آســمان و زمیــن و در و دیــوار جملگــی او را پاســخ می دهنــد. ایــن خبــر بــه مأمــون رســید. 
ذوالّریاســتین فضل بن ســهل گفــت: ای امیــر، اگــر رضــا بــا ایــن وضــع بــه محــل نمــاز رســد 
ــه فتنــه می افتنــد، صــالح آن اســت کــه از او بخواهــی  ــد و ب ــو برمی گردن تمامــی مــردم از ت
بازگــردد و مأمــون مأمــوری را فرســتاد و از حضــرت خواهــش کــرد تــا بازگردد. امــام کفش های 

خــود را طلــب نمــوده، پوشــید و بــه منــزل برگشــت.« )ابن بابویــه، 1380: 341-342(.

1. رهیافــت تحلیــل گفتمــان انتقــادی )C.D.A( کــه توســط نورمــن فــرکالف و برخــی اندیشــمندان دیگــر ارائــه شــده اســت بــه 
طــور کلــی عاملــی اســت کــه بــه واســطه آن علــوم اجتماعــی و زبان شناســی در یــک چارچــوب تئوریــک و تحلیلــی بــه یکدیگــر 
گــره خــورده و دیالوگــی در میــان آن هــا ایجــاد مــی شــود. بــر اســاس ایــن رویکــرد ریشــه تغییــرات اقتصــادی و اجتماعــی بــه 
مقــدار قابــل توجهــی در تغییــرات زبــان و گفتمــان نهفتــه اســت بــه ایــن معنــا کــه )C.A.D( مــی توانــد بــا ارائــه اســتدالل های 
نظــری در مــورد ایــن دگرگونی هــا ایجــاد آگاهــی در مــورد ایــن کــه تغییــرات چــه هســتند، چگونــه بــه وجــود آمده انــد و ممکــن 
اســت در آینــده بــه چــه صورتــی درآینــد و اینکــه چــه کســانی می تواننــد در ایــن شــرایط زندگــی خــود بازســازی کننــد مفیــد 

واقــع شــود. بــرای اطــالع بیشــتر رجــوع شــود بــه: نورمــن فــرکالف، 1379 .
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ســؤال اساســی در ایــن رویــداد )رخــداد ارتباطــی( مهــم عبــارت از ایــن اســت کــه به راســتی 
ــی  ــروی از امام ــه پی ــان را ب ــه خــروش آورد و آن ــردم را ب ــه م ــه این گون ــود ک ــی ب ــه قدرت چ
واداشــت کــه هیچ گونــه پشــتوانۀ قــدرت ظاهــری و نظامــی نداشــت؟ شــکی وجــود نــدارد کــه 
ایــن نفــوذ فکــری، فرهنگــی و حتــی سیاســیـ  اجتماعــی بــا قابلیــت اقنــاع بی بدیــل معنــوی، 
همــان قــدرت پنهــان و نهفتــه در گفتمــان کالن و کلّــی امامــت اســت کــه آثــار خــود را در 
ــۀ امــام ســجاد )علیه الســالم(  خلــق حماســۀ تاریخ ســاز عاشــورا، زمزمه هــای رازآلــود و عارفان

و ســایر مــوارد نشــان داده اســت.

تبییــن مقــام امــام به عنــوان نشــانۀ اصلــی و مرکــزی گفتمان سیاســی رضــوی را کــه در عین 
حــال بیانگــر زنجیــرۀ تــداوم نظــام معنایــی امامــت و والیــت اســت، در ســخنان و کنش هــای 

کالمــی زیــر از امــام رضــا )علیه الســالم( می تــوان مالحظــه نمــود:

» امــام امیــن خــدا بــر روی زمیــن و حّجــت او بــر بنــدگان و جانشــین او در سرزمین هاســت... 
همانــا امامــت زِمــام دیــن اســت و مایــۀ قــوام نظام مســلمانان و ســبب ســامان یافتن دنیایشــان 
و موجــب عــّزت مؤمنــان اســت. امامــت اســاس اســالم پیشــرو و برازنــده اســت. شــاخۀ بلنــد 
ــوال مســلمین همــه و  ــی ام ــاد و افزون ــع آن اســت و نمــاز و زکات و روزه و حــّج و جه و رفی
همــه وابســته بــه امــام و امامــت اوســت... امــام همچــون خورشــید جهان تــاب اســت کــه نــور 
و فروغــش سراســر جهــان را فــرا گرفتــه. خــدا در افــق اعالســت و کســی را قــدرت رســیدن بــه 

درجــۀ او نیســت.«1 )ابن بابویــه، همــان: 396-397(.

ــه ای خروشــان، پیوســته  گفتمــان امامــت و والیــت همچــون چشــمه ای جوشــان و رودخان
در طــول تاریــخ اســالم جــاری و ســاری بــوده و همــواره تشــنگان حقیقــت را ســیراب کــرده 
ــتی  ــچ عصــری سســتی و کاس ــد در هی ــت خداون ــض و رحم ــزال فی ــع الی ــن منب اســت. ای
نیافتــه و بی وقفــه به عنــوان یکــی از لــوازم کمــال دیــن تــا عصــر کنونــی )عصــر غیبــت امــام 

ــلمیَن و  ــاُم المس ــن و نظ ــاُم الّدی ــُۀ ِزم ــالده، ... اِّن ااِلماَم ِ ــي ب ــه ف ــاِده و خلیَفتِ ــي عب ــِه عل ــه و ُحّجتِ ــی اَرِض ــُن اهللِ ف ــاُم أمی 1. »ااَِلم
صــالُح الُدنیــا و ِعــزَّ المؤمنیــَن، اِّن ااِلمامــَۀ اُسَّ ااِلســالم النّاِمــی و فرُعــُه الســاِمی. بااِلمــاِم تََمــاُم الصــالِۀ و الــّزکاِۀ و الصیــاِم و الَحــجِّ 
ــا األیــدی« ) ابن بابویــه، همــان:  ــّق بحیــُث التَنَالُه َــِم و ِهــَی فــی ااُلفُ ــِۀ بنُورهــا لِلعال و الَجهــاد... و ااِلمــاُم کالشــمِس الطالعــِه الُمَجلََّل

.)396-397
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ــداوم یافتــه اســت. از حیــث رهبــری سیاســی نیــز باوجــود تفاوت هــای  دوازدهــم )عــج( ( ت
آشــکار در شــیوه ها و تاکتیک هــای مواجهــه بــا گفتمان هــای رقیــب و مخالــف، یعنــی حــّکام 
ــوده  ــن نب جــور و ســتم، هیــچ گاه اصــول، اهــداف و ماهیــت آن هــا دســتخوش تضــاد و تبای
ــه روح  ــد ک ــن )علیهم الســالم( نشــان می ده ــم معصومی ــات و تعالی ــه روای ــه ب اســت. مراجع
ــان  ــی اعتقــادی، علمــی، سیاســی و اخالقــی آن ــوده و مبان ــر همــۀ آنهــا حاکــم ب ــه ای ب یگان
همســان و یکپارچــه اســت. یکــی از اصــول مشــترک اعتقــادی و سیاســی در مکتــب اهــل بیت 
)علیهم الســالم( و بــه عبارتــی گفتمــان کلّــی امامــت و والیــت، غیریّت ســازی و طــرد و نفــی 
گفتمان هــای غیردینــی، ظالمانــه و مفســده آمیز اســت کــه برخــی مــوارد مشــترک و مشــابه را 

ــرد: ــه ک ــوان مالحظ ــالم( می ت ــن )علیهم الس ــه معصومی ــر از ائم ــای زی در عبارت ه

ــام  ــد ام ( عن ــقٍّ ــدٍل )ح ــۀ َع ــاد کلم ــُل الَجه ــد: »اَفَض ــه( می فرمای ــر )صلی اهلل علیه وآل - پیامب
)ســلطاٍن( جائــز یعنــی باالتریــن و بافضیلت تریــن جهــاد گفتــن ســخن حــق و عــدل در مقابــل 

پادشــاه ســتمگر اســت )ابــن بابویــه، 1347،  ج1 :7( .

- امــام حســین )علیه الســالم(: کســی کــه بقــای ظالمیــن و ســتمگران را بخواهــد، به درســتی 
دوســتدار معصیــت خداســت )حــر عاملــی، بی تــا، ج12: 138(.

ــت  ــم رضای ــه ظل ــه ب ــی ک ــز کس ــکار وی و نی ــم و هم ــالم(: ظال ــادق )علیه الس ــام ص - ام
ــی، 1388، ج4: 19(. ــریکند )کلین ــم ش ــتم و ظل ــه در س ــر س ــد، ه می ده

و باألخــره اینکــه امــام رضــا )علیه الســالم( همســو بــا تعالیــم و معــارف امامــان و معصومیــن 
َّــُه یَظلُِمهــم و یُغویِهم«  قبــل از خــود می فرمایــد: »والیَفــِرُض اهللُ علــی الِعبــاِد طاعــَۀ َمــن یَعَلــُم أن
ــده  ــه و گمراه کنن ــردی ستم پیش ــه از ف ــد ک ــان نمی ده ــش فرم ــه بندگان ــد ب ــی خداون یعن
ــدی  ــاُل عه ــۀ »الیَنَ ــل آی ــر ذی ــی دیگ ــعبه، 1383: 488(. در روایت ــن ش ــد )اب ــت کنن اطاع
الّظالمیــن« می فرمایــد: »ایــن آیــه پیشــوایِی هــر ظالمــی را تــا روز قیامــت باطــل و نادرســت 

اعــالم داشــته اســت.« )همــان: 514(.

ــب  ــب در قال ــان رقی ــی گفتم ــازی و نف ــد غیریت س ــود فراین ــی ش ــه م ــه مالحظ چنان ک
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نظــام معنایــی امامــت و والیــت صــورت گرفتــه و منظومــۀ دال هــای گفتمــان سیاســی و نظــام 
معنایــی، داللتــی و نمادیــن آن به مثابــۀ بخشــی از فرهنــگ و جهان بینــی تشــّیع ظهــور و بــروز 
یافتــه اســت. تحلیــل محتــوا و تفســیر متــون و عبــارات نشــان می دهــد مجموعــۀ ســوژه ها و 
فاعــالن گفتمــان دینــی زبانــی مشــترک در مواجهــه بــا گفتمــان مخالــف برگزیــده و تمامــاً بــا 
تاکیــد بــر حّقانیــت خویــش و از جایــگاه قــدرت معنــوی امامت ســعی در طــرد و نفــی گفتمان 
مخالــف نموده انــد. شالوده شــکنی نســبت بــه گفتمــان مخالــف بــا تعبیــر »نظــام جور، ســتمگر 
و فاســد« وجــه مهمــی از منازعــۀ گفتمانــی مزبــور اســت کــه می تــوان بــا تفســیر جزئیــات، 

وجــوه بیشــتری از آن را آشــکار کــرد.

گفتار دوم: مفصل بندی گفتمان سیاسی رضوی بر اساس داّل مرکزی والیت

عملیــات مفصل بنــدی گفتمــان از یک ســو نیازمنــد درنظــرآوردن نظــم و فضــای 
گفتمــان و از ســوی دیگــر شناســایی نقــاط برجســته و نشــانه های اصلــی در هــر یــک از 
ــارۀ نظــم گفتمــان1  ــر اســاس آنچــه درب گفتمان هــای رقیــب و مخالــف یکدیگــر اســت. ب
ــح نمــود  ــد تصری و مفهــوم مفصل بنــدی در روش شناســی تحلیــل گفتمــان می دانیــم، بای
ــالیان  ــه از س ــخ اســالم اســت ک ــی از تاری ــان رضــوی مقطع ــه اّوالً فضــای نظــم گفتم ک
ــس از  ــال ها پ ــده و س ــاز ش ــیان آغ ــلطنت عباس ــت و س ــا خالف ــل از آن ب ــی قب طوالن
شــهادت امــام رضــا )علیه الســالم( نیــز ادامــه یافتــه اســت. ثانیــاً میــدان مبــارزۀ گفتمانــی 
ــاً  ــالم در آن روز( تمام ــان اس ــی جه ــای سیاس ــی )جغرافی ــی و مکان ــاظ زمان ــور به لح مزب
ــت  ــی امامــت و والی ــی اجتماعــی اســت کــه تعارض هــای گفتمان ــای شــرایط و فضای گوی
بــا گفتمــان خالفــت و ســلطنت پیوســته در آن جــاری بــوده اســت و ایــن در حالــی اســت 
ــای  ــی در حوزه ه ــارزات گفتمان ــا و مب ــار از ضّدیت ه ــه ای سرش ــر جامع ــم ه ــه می دانی ک
موضوعــی مختلــف اســت و هــدف از ایــن معارضــه گفتمانــی نیــز دســت یافتن بــه منزلــت 

1. ایــن مفهــوم بــه فصایــی اجتماعــی اشــاره دارد کــه در آن گفتمان هــای مختلــف تــا حــّدی قلمــرو واحــدی را تحــت پوشــش 
قــرار می دهنــد و هــر یــک در رقابــت بــا دیگــری تــالش می کنــد آن قلمــرو را بــه روش خــاص خــود معنــادار نمایــد )فیلیپــس 

و یورگنســن، 1389: 103(.
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هژمونیــک اســت. در واقــع، عمــل اســتیالجویی نوعــی رویّــه و کــردار مفصل بنــدی بــرای 
ــدی  ــت و صورت بن ــه هویّ ــت ک ــم اس ــب و حاک ــی غال ــد و معان ــف قواع ــن و تعری تعیی
گفتمانــی را می ســازد. ایــن رفتــار هژمونیــک مســتلزم مرزبنــدی سیاســی بیــن نیروهــای 
ــف و  ــرای تعری ــا ب ــه گفتمان ه ــت ک ــناوری اس ــای ش ــود دال ه ــن وج ــی و همچنی سیاس
ــادی،  ــی فیروزآب ــد )دهقان ــت و کشــمکش دارن ــا هــم رقاب ــا ب ــول آنه ــا و مدل تثبیــت معن

.)241  :1387

ــی، کامــاًل روشــن  ــان طبیعــی و واقعــِی معارضــه و منازعــات گفتمان ــه جری ــا اذعــان ب ب
اســت کــه گفتمــان سیاســی رضــوی از طریــق قــراردادن اصــل برجســته »امامــت و والیت« 
ــانه ها و  ــایر نش ــا س ــت ت ــرده اس ــالش ک ــواره ت ــش، هم ــی خوی ــز اصل ــون و مرک در کان
دال هــای شــناور و پراکنــده در میــدان و نظــم گفتمــان را جــذب کنــد. دال هــای ارزشــمند 
ــت  ــت موقعّی ــوری امام ــا دال مح ــوردن ب ــبیدن و گره خ ــۀ چس ــه در نتیج ــری ک و مؤث
ــاع  ــی اجتم ــت جمع ــی آن را در ذهنّی ــام معنای ــیده و نظ ــا بخش ــان را ارتق ــی گفتم کلّ
ــی  ــّق طبیع ــوی، ح ــدرت معن ــت، ق ــم، عصم ــانه هایی همچــون عل ــد. نش ــت می نمای تثبی
ــاً  ــادناپذیری مجموع ــتیزی و فس ــه(، ظلم س ــر )صلی اهلل علیه وآل ــینی پیامب ــرعی جانش و ش
ــه آن  ــده و ب ــرد آم ــت گ ــراف اصــل امام ــر گاه در اط ــه ه ــناوری هســتند ک ــای ش دال ه
نزدیــک شــوند، از طریــق ایجــاد شــبکه ای قدرتمنــد بــا عنــواِن گفتمــان دینــی و سیاســی 
ــکنی  ــمن شالوده ش ــناختی دش ــی و نشانه ش ــام معنای ــود در نظ ــد ب ــادر خواهن ــت، ق امام
نمــوده و بــه گفتمــان هژمونیــک تبدیــل شــود. گفتمــان سیاســی رضــوی بــدون تردیــد و 
پیوســته در فراینــد منازعــه گفتمانــی اش همچــون گفتمان هــای والیــی و دینــی قبــل از 
خــود )گفتمــان علــوی، حســینی و...( تــالش نمــوده تــا بــا اســتناد بــه عصمــت امــام، علــم 
ــرای امــام، والیــت دینــی و سیاســی امــام، ظلم ســتیزی و  امــام، حــّق جانشــین پیامبــر ب
فســادناپذیری امــام و ماننــد آن نظــام و شــبکه معنایــی خــود را صورت بنــدی و ارائــه کنــد. 

ــش داد: ــر نمای ــکل زی ــه ش ــوان ب ــور را می ت ــدی مذک ــام مفصل بن نظ



71
تحلیل وجوه مختلف غیریّت سازی و منازعۀ گفتمانی در ...    )سلیمانپور و همکاران(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هفتم، شماره 27، پاییز 1398

گفتمان کالن و کلی امامت و والیت

تصویرســازی نظــام گفتمانــی امامــت و والیــت در قالــب گفتمــان سیاســی رضــوی بــه ایــن 
معناســت کــه هــر آنچــه بــرای امــام در معنــای کلّــی آن قایــل هســتیم، بــا عنــوان مقــدس 
امــام رضــا )علیه الســالم( نیــز قابــل الصــاق اســت. امامــت و والیــت امــام رضــا )علیه الســالم( 
ــز جــذب  ــود را نی ــراف خ ــناور اط ــی نشــانه های ش ــادر اســت تمام ــزی ق ــوان دال مرک به عن
کنــد. بدین ترتیــب، همــان شــکل و تصویــر مفصل بندی شــده از نظــام امامــت و والیــت را بــه 

نمایــش گــذارد.

ــوان  ــه نمی ت ــت ک ــح اس ــی آن، واض ــان و روش شناس ــری گفتم ــای نظ ــاس یافته ه ــر اس ب
ــب  ــان رقی ــدۀ گفتم ــی و مفصل بندی ش ــام معنای ــرآوردن نظ ــدون درنظ ــی را ب ــچ گفتمان هی
تجزیه وتحلیــل کــرد. در واقــع، نظــم هــر گفتمــان، صحنــۀ رقابت هــای بی امــان بــرای جــذب 
نشــانه ها و دالّ هــای پراکنــده و شــناور اســت. بــا ایــن حســاب، نباید فرامــوش کرد کــه گفتمان 
خالفــت و ســلطنت عباســی نیــز با قــراردادن اصل خالفــت و مشــروعیت سیاســی آن در کانون 
شــبکه گفتمانــی خویــش تــالش می نمــود تــا همچــون گفتمــان امامــت و والیــت نشــانه های 
مــورد نظــر را جــذب و منزلــت هژمونیــک کســب کنــد. مجموعــۀ گســترده ای از کنش هــای 
کالمــی و ارتباطــی کــه از ســوی مأمــون خلیفــه عباســی بــا هــدف تخریــب، تضعیــف و نفــی و 
طــرد گفتمــان سیاســی رضــوی صــورت می گرفــت، گــواه روشــنی بــر ایــن ماجراســت )اکبری، 
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ــاه والیتعهــدی امــام رضــا  1394: 162(. یکــی از اقدام هــای مهــم کــه همــواره در دوران کوت
)علیه الســالم( مشــاهده می شــود، تشــکیل جلســات مناظــرۀ علمــی و فلســفی بــرای ســنجش 
ــی به منظــور  مقــام علمــی امــام رضــا )علیه الســالم( اســت کــه خــود نوعــی منازعــۀ گفتمان
واژگون ســازی ســلطۀ معنایــی در گفتمــان امامــت و والیــت شــمرده می شــود. یکــی دیگــر از 
روش هــای مخالفــان امــام، تقاضــای کارهــای غیرعــادی یــا معجــزه از امــام رضــا )علیه الســالم( 
بــود کــه از طریــق آن ســعی در نفــی عصمــت و مقــام معنــوی امــام و خرده گرفتــن بــر ایشــان 
ــاران در خراســان را  ــه، نقــل اســت کــه مخالفــان نیامــدن ب را داشــته باشــند. به عنــوان نمون
ــا  ــدم حضــرت رض ــاران از ق ــدن ب ــت قطع ش ــه عل ــد ک ــی راه انداختن ــرده و تبلیغات ــه ک بهان
)علیه الســالم( و ولیعهــدی اوســت. بــر همیــن اســاس بــرای تخریــب چهــرۀ معنــوی امــام و 
نشــان دادن بدیُمنــی والیتعهــدی ایشــان در افــکار عمومــی، از امــام تقاضــا نمودنــد تــا بــرای 
آمــدن بــاران دعــا کنــد )اســترآبادی، 1374 : 532؛ مجلســی، ج 12 : 135(. کامــاًل معلــوم بــود 
کــه در صــورت عــدم اســتجابت دعــای امــام، مــردم نســبت بــه فضایــل و جایــگاه معنــوی آن 
حضــرت تردیــد نمــوده و از اطــراف وی پراکنــده می شــدند. آنهــا بــا چنیــن نّیتــی امــام را در 
معــرض امتحــان قراردادنــد. امــام در روز دوشــنبه به همــراه جمعیتــی در صحــرا حاضــر شــدند 
و دســت بــه دعــا برداشــتند. در پــی آن خداونــد بــاران رحمــت خویــش را بــر دشــت و صحــرا 
فــرو ریخــت و توطئــه مخالفــان نیــز خنثــی گردیــد و امــام در ســیره و گفتــار خویــش هــر روز 

محبوبیــت بیشــتری مــی یافــت )ابــن بابویــه،1380، ج2: 409؛ اکبــری، 1394: 269(.

مــوارد رخدادهــای ارتباطــی کــه به عنــوان نقــاط مشــخص و محســوس منازعــات گفتمانــی 
امامــت و خالفــت محســوب می شــوند، از شــماره بیــرون اســت. به طــور کلّــی، تقابــل شــبکۀ 
گفتمان هــای مذکــور از طریــق نظــام مفصل بندی شــده را می تــوان انعــکاس منازعــات 
ــدان و فضــای  ــت در می ــد غیریّت ســازی به منظــور کســب هویّ ــع آن فراین ــه تب ــی و ب معنای

کلّــی گفتمــان تلّقــی کــرد )فیلیپــس و یورگنســن، همــان: 127(.

ــه شــکل زیــر  ــا گفتمــان امامــت را ب ـ نظــام مفصل بنــدی گفتمــان خالفــت در مواجهــه ب
می تــوان نمایــش داد:
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مفصل بندی گفتمان خالفت و سلطنت

گفتار سوم: برخی وجوه منازعه و غیریّت سازی در فرایند پذیرش والیتعهدی از 
سوی امام رضا )علیه السالم( 

ــه  ــورد توج ــا م ــۀ گفتمان ه ــد تخاصــم و منازع ــازی« در فراین ــوان »غیریت س ــا عن آنچــه ب
اســت، فراینــدی پیچیــده و دارای وجــوه متفاوتــی اســت کــه از آن جملــه می تــوان بــه مــوارد 
زیــر اشــاره کــرد: مرزســازی سیاســی، حصارکشــی هویّتــی، تفاوت گــذاری و بازنمایــی افتراقــی، 
ــف،  ــن، تحری ــا نمادی ــی و ی ــه خشــونت فیزیک ــز و توســل ب ــا تجوی ــازی افراطــی ب غیریت س
تحقیــر و تخریــب »دیگــری« بــا اســتفاده از نمادهــا، توصیفــات و تصویرســازی های مغشــوش و 

مشــکوک در میــدان مبــارزات گفتمانــی )ادیــب زاده، 1387: 5(. 

ــازی  ــه و غیریت س ــف منازع ــوه مختل ــه وج ــت ک ــن اس ــاًل روش ــات کام ــن توضیح ــا ای ب
ــا  ــف، ب ــی مختل ــای مفهوم ــوان در قالب ه ــر را می ت ــورد نظ ــای م ــا گفتمان ه ــه ب در رابط
رخدادهــای متعــدد تاریخــی و بهره گیــری از تکنیک هــای تجربــی پیشــرفته در دانــش تحلیــل 
ــام رضــا )علیه الســالم(  ــدی ام ــرد. در موضــوع والیتعه ــل ک ــان بررســی و تجزیه وتحلی گفتم
مهم تریــن مســئله ای کــه بایــد تفهیــم و تبییــن نمــود، عبــارت اســت از اینکــه هجــرت آن 
حضــرت از مدینــه بــه مــرو و قبــول والیتعهــدی تمامــاً از ســر ناچــاری، بــا اکــراه و اجبــار بــوده 
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ــی  ــام در خــالل برخ ــان، 1379: 217(.  ام ــردی، 1963، ج2: 74؛ جعفری ــری ب اســت )ابن تغ
ــاالت  ــن ح ــن در ضم ــق او دارد و همچنی ــدوه عمی ــم و ان ــه غ ــاره ب ــه اش ــود ک ــارات خ اظه
مختلفــی کــه نمایانگــر تحمــل ســختی و فشــارهای بســیاری اســت کــه متحمــل شــده اند، 
ناخشــنودی و کراهــت خاطــر خویــش را از والیتعهــدی ابــراز فرمــوده اســت )قنــدوزی حنفــی، 
1416ق ،ج3 : 166، ابــن کثیــر ، 1418ق، ج10: 247، یافعــی ، 1417ق، ج1: 11( به ویــژه 
آنکــه می دانســتند پیشــنهاد والیتعهــدی یکــی از مراحــل اجــرای نقشــه ای اســت کــه خلیفــۀ 
ــداف  ــن اه ــرای تأمی ــوال ب ــه مقتضــای اوضــاع و اح ــان و ب ــرایط زم ــر حســب ش عباســی ب
سیاســی خــود طراحــی کــرده اســت و هنگامــی کــه حکومــت بــه هــدف خــود برســد، اوضــاع 
بــه حــال نخســت بازمی گــردد )مدرســی، 1372: 56(. آن حضــرت در پاســخ کســانی کــه بارهــا 
ــالش  ــه اســت، ت ــون را پذیرفت ــاران نزدیکــش می پرســیدند، چــرا والیتعهــدی مأم از وی و ی
می کــرد تــا بــرای شــیعیان روشــن نمایــد کــه ایــن پذیــرش از روی اختیــار نبــوده بلکــه بــه آن 
مجبــور بوده انــد )مفیــد، بــی تــا: 363؛ ابوالفــرج اصفهانــی، 1349: 534؛ قمــی، 1389: 202( 
ــوع پرســش و  ــه ای از ایــن ن ــه قتــل می رســاندند. نمون ــرا در صــورت عــدم پذیــرش او را ب زی
ــا )علیه الســالم( وارد شــدم  ــام رض ــر ام ــد: » ب ــه می گوی ــت اســت ک ــل ریان بن صل پاســخ نق
و بــه آن حضــرت عــرض کــردم، ای پســر پیامبــر مــردم می گوینــد بــا ایــن کــه شــما اظهــار 
ــه دنیــا مــی کنیــد، چــرا والیتعهــدی را پذیرفته ایــد؟ حضــرت فرمــود:  زهــد و بی اعتنایــی ب
خــدا می دانــد کــه مــن تمایلــی بــه ایــن کار نداشــتم ولــی وقتــی مخّیــر شــدم بیــن قبــول 
ــود: وای  ــدم. ســپس حضــرت فرم ــدی را برگزی ــول والیتعه ــا کشته شــدن، قب ــدی ی والیتعه
بــر آنــان! مگــر نمی داننــد کــه حضــرت یوســف بــا اینکــه پیامبــر خــدا بــود، وقتــی ضــرورت 
ایجــاب کــرد کــه سرپرســتی خزایــن پادشــاه را بپذیــرد، همان طــور کــه خداونــد نقــل می کنــد 
بــه پادشــاه گفــت: خزایــن زمیــن را بــه مــن واگــذار کــن مــن هــم حافظــی درســتکار و هــم 
دانایــم. بــه همیــن صــورت مــن نیــز والیتعهــدی را بــا بی میلــی و از ســر اجبــار پذیرفتــم زیــرا 
در آســتانۀ کشته شــدن قــرار داشــتم ضمــن آنکــه مــن بــه گونــه ای آن را پذیرفتــم کــه گویــا 
رهــا کــرده ام؛ بنابرایــن شــکایت نــزد خــدا می بــرم  و اوســت کــه کمــک کار خواهــد بــود.« 

ــی، 1372: 268(. )مدرس
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در روایــت دیگــری نیــز حضــرت در پاســخ محمدبن عرفــه می فرمایــد: »همــان چیــزی کــه 
ــا  ــرد ت ــز وادار ک ــرا نی ــر وارد شــود، م ــه در شــورای عم ــرد ک ــن را وادار ک جــدم امیرالمؤمنی
ــه  ــه، 1380، ج2: 312(. در ارشــادات شــیخ مفیــد نیــز ب ــن بابوی ــرم.« )اب والیتعهــدی را بپذی
ــا امــام رضــا )علیه الســالم( در ایــن موضــوع اشــاره شــده کــه مأمــون در  گفتگــوی مامــون ب
برابــر امتنــاع امــام از قبــول درخواســت وی، بــا ســخنان تهدیدآمیــز خطــاب بــه آن حضــرت 

چنیــن فرمودنــد:

ــو امیرالمؤمنیــن علــی  ــن خطــاب شــورای شــش نفــره را تشــکیل داد کــه جــّد ت  » عمرب
ــت ورزد  ــان مخالف ــدام از آن ــر ک ــرد ه ــرر ک ــر مق ــود. عم ــان ب ــز یکــی از آن )علیه الســالم( نی
گردنــش را خواهــد زد و اینــک آنچــه را از تــو خواســته ام بپذیــر و االّ مــن نیــز چــاره ای جــز 

ــا: 365(. ــدارم.« )مفیــد، بــی ت ایــن ن

 آنچــه مســلم اســت اینکــه امــام رضــا )علیه الســالم( نســبت بــه فریبــکاری مامــون و نّیــت 
پلیــد وی در ایــن پیشــنهاد کامــاًل واقــف و آگاه بودنــد و در تمســک بــه ســیرۀ پــدران خویــش 
همــان راهــی را رفتنــد کــه تکلیــف شــرعی و وظیفــه الهــی ایجــاب می نمــود. بــه تعبیــر رهبــر 
انقــالب اســالمی: » بــا تدبـّـر می تــوان فهمیــد کــه امــام هشــتم در ایــن دوران همــان مبــارزۀ 
درازمــدت اهــل بیــت )علیهم الســالم( را کــه در همــۀ اعصــار بعــد از عاشــورا اســتمرار داشــته 
بــا همــان جهت گیــری و همــان اهــداف ادامــه داده اســت.« )مجموعــه مقــاالت کنگــره جهانــی 

حضــرت رضــا )ع(، 1365: 33(.

ــات  ــۀ مهــم در حی ــا آن حادث ــادی ب ــۀ زی اکنــون در شــرایطی کــه به لحــاظ تاریخــی فاصل
سیاســی رضــوی داریــم، بهتــر اســت تــا در ســفری مجــازی بــا کاروان امــام از مدینــه تــا مــرو 
همــراه شــویم و هــر آنچــه از کنش هــای کالمــی و رخدادهــای ارتباطــی )رفتــار و اقدام هــای 
عملــی( آن حضــرت کــه معطــوف بــه منازعــۀ گفتمانــی و وجــوه مختلف غیریت ســازی نســبت 

بــه گفتمــان سیاســی دشــمن )عباســی( اســت، را بازنمایــی کنیــم.

ــا  ــام رض ــردن ام ــرای ب ــه ب ــی ک ــت: زمان ــتانی آورده اس ــول سجس ــدوق از ُمع ــیخ ص 1. ش
)علیه الســالم( بــه خراســان پیکــی بــه مدینــه آمــد، مــن در آن جــا بــودم. امــام به منظــور وداع 
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از رســول خــدا وارد حــرم شــد. او را دیــدم کــه چندیــن بــار از حــرم بیــرون می آمــد و دوبــاره 
بــه ســوی مدفــن پیغمبــر بازمی گشــت و بــا صــدای بلنــد گریــه می کــرد. مــن بــه امــام نزدیک 
شــدم و ســالم کــردم و علــت ایــن موضــوع را از آن حضــرت جویــا شــدم. در جــواب فرمودنــد: 
مــن از جــوار جــدم بیــرون مــی روم و در غربــت از دنیــا خواهــم رفــت )جعفریــان، 1390: 531(. 
امــام بــه ایــن ترتیــب ناخرســندی خود را از ســفری کــه بازگشــتی در آن نیســت، ابــراز نمودند.

ــی و  ــۀ گفتمان ــی منازع ــر نوع ــاً بیانگ ــه تلویح ــن واقع ــام در ای ــار ام ــار و رفت ــه گفت دو وج
ــرایط  ــو آن حضــرت در ش ــرا از یک س ــف اســت زی ــان مخال ــه گفتم ــازی نســبت ب غیریت س
اضطــرار و فشــار ناگزیــر از تــرک موطــن و فیــض همجــواری بــا جــدش رســول خداســت و از 
ســوی دیگــر راهــی غــم انگیــز و بــدون بازگشــت را بــر خــالف میــل خویــش بایــد طــی نمایــد 
کــه هیــچ کــدام را نمــی پســندد. تحلیــل گفتمانــی ســخن و عمــل امــام، افــزون بــر نمایــش 
بی شــایبۀ تحاصــم گفتمانــی، برنامــه غیریت ســازی و طــرد گفتمانــی مخالــف را نیــز نشــان 

می دهــد.

2. وقتــی امــام )علیه الســالم( می خواســت بــه خراســان بــرود، هیچ کــدام از افــراد خانــوده اش 
را همــراه نبــرد و ایــن خــود دلیــل روشــنی بــود کــه ایــن مســافرت از نظــر آن حضــرت هیــچ 
ــد:  ــار اســت. حســن بن علــی وشــاء می گوی آینــدۀ روشــنی نداشــته و از روی ناامیــدی و اجب
ــد،  ــه مــن فرمــود وقتــی خواســتند مــرا از مدینــه بیــرون بیاورن »امــام رضــا )علیه الســالم( ب
تمــام خانــواده ام را جمــع کــردم و بــه آنــان دســتور دادم برایــم گریــه کننــد به گونــه ای کــه 
خــودم بشــنوم. ســپس دوازده هــزار دینــار بیــن آنــان تقســیم کــردم و بــه آنــان گفتــم دیگر به 
ســوی شــما بــاز نخواهــم گشــت.« )مفیــد، بــی تــا،ج2: 250؛ابوالفــرج اصفهانــی، 1349: 523( 

 3. امــام رضــا )علیه الســالم( در مســیر مدینــه تــا مــرو به طــور مکــرر ناخشــنودی خویــش از 
ماجــرای پیش آمــده را چــه در عمــل و چــه بــا ســخنان و فرمایشــات صریــح و یــا ضمنــی ابــراز 
نموده انــد کــه تمامــاً معطــوف بــه عــدم مشــروعیت حکومــت مأمــون، جدایــی خــّط فکــری 
ــدی سیاســی و  ــه صــورت خالصــه مرزبن ــم و ب ــان سیاســی حاک و روش آن حضــرت از جری
عقیدتــی بــا دســتگاه خالفــت و ســلطنت عباســی اســت. مهم تریــن رویــداد تاریخــی در مســیر 
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حرکــت کاروان امــام از مدینــه تــا خراســان ماجــرای افاضــه حدیــث مشــهور سلســله الذهب 
به هنــگام عبــور از نیشــابور اســت کــه به نظــر می رســد تحلیــل محتوایــی و گفتمانــی آن عبارت 
به ظاهــر کوتــاه، گویــای بســیاری واقعّیــات در وجــوه منازعــه و تعارض هــای گفتمانــی امامــت 
و والیــت بــا گفتمــان خالفــت و ســلطنت باشــد )ابن صبــاغ، 1422ق: 242؛ مرعشــی تســتری، 
ــه دوســتداران و  ــداد امــام رضــا )علیه الســالم( در پاســخ ب 1409ق، ج 28: 667(. در ایــن روی
شــیعیان خــود کــه خواهــان نقــل حدیثــی از پــدران بزرگــوار آن حضــرت بودنــد، فرمــود: »از 
پــدرم موســی بن جعفر شــنیدم کــه از پــدران خویــش بــه نقــل از رســول خــدا کــه می گفــت 
از خداونــد عزوجــل شــنید کــه فرمــود: »کلمــُۀ ال الــه اال اهلل ِحصنـِـی فََمــن َدَخــل ِحصنــی اَِمــَن 

ِمــن َعذابــی قـَـاَل فََلّمــا َمــّرت نَادانــا بِشــُروطها و انــا ِمــن ُشــروطها«.

یعنــی »کلمــه الالــه االاهلل پناهــگاه مــن اســت. هــر کــس وارد آن شــود از عــذاب مــن در امــان 
اســت« و چــون کاروان حضــرت راه افتــاد، بــا صــدای بلنــد فرمودنــد: »بــا شــرایط آن و مــن از 

شــرایط آن هســتم.« )ابــن بابویــه،1380، ج2: 299؛ اربلــی، 1382، ج3: 144(.

خالصــه ســخن و مفهــوم اصلــی ایــن عبــارت اثبــات والیــت »خویش« و نفــی والیــت »غیر«، 
»دیگــری« و به عبــارت روشــن تر، والیــت مأمــون اســت. ایــن ســخن مربــوط بــه زمانــی اســت 
ــرای  ــر خلیفــه وارد نشــده و امــر والیتعهــدی منعقــد نگشــته اســت. ب کــه هنــوز حضــرت ب
ــود کــه  ــد معنــای عظیمــی در ایــن عبــارت نهفتــه ب کســانی کــه اهــل درک و درایــت بودن
کشــف و فهــم آن می توانســت انقــالب بزرگــی در نظــام فکــری، اعتقــادی و سیاســی اجتماعــی 
حاکــم به وجــود آورد. در واقــع، در ایــن حدیــث توحیــد بــدون امامــت رهبــران الهــی مفهــوم 
ــت صالحــان الهــی  ــری و حکوم ــرش رهب ــد پذی ــه توحی ــد. عمــل ب ــی نمی یاب ــی و عمل عین
اســت. اهمیــت حدیــث و معروفیــت آن در دوره هــای بعــد ســبب شــد تــا پادشــاهان ســامانی 
وصیــت کننــد ایــن حدیــث را بــا آب طــال بنویســند و بــه هنــگام مــرگ به همــراه آنــان دفــن 
ــالم  ــن اع ــت ضم ــن روای ــالم( در ای ــام )علیه الس ــی ، 1369: 449(. ام ــریف قریش ــد )ش کنن
والیــت خویــش به عنــوان پرتــوی از والیــت الهــی، به صراحــت ایمــان بــه یگانگــی خداونــد و 
ایمنــی از عــذاب جهنــم را مشــروط بــه پذیــرش و قبــول والیــت الهــی خویــش دانســته اند کــه 
به طــور مشــخص در نقطــۀ مقابــل والیتعهــدی تفویضــی از ســوی مأمــون قــرار دارد. تحلیــل 
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گفتمانــی عبــارت سلســله الذهب بــا بهره گیــری از تکنیک هــای تجربــی موجــود در ایــن زمینــه 
می توانــد موضــوع مقالــۀ مســتقلی باشــد، کمــا اینکــه تنهــا از منظــر تحلیــل انتقــادی گفتمان 
می تــوان ســؤال های متعــددی را مطــرح کــرد کــه پاســخگویی بدانهــا ابعــاد و زوایــای بســیار 
دقیقــی از گفتمــان والیــت را آشــکار می ســازد. تحلیــل زبانــی در قالــب واژگان، دســتور، نظــام 
آوایــی و انســجام در ســطح باالتــر از جملــه، تحلیــل در ســطح کــردار گفتمانــی و تحلیــل در 
ــرای  ــد قلمــروِ روشــنی ب ســطح کــردار اجتماعــی )بافــت موقعیتــی متــن( هــر یــک می توان
بازنمایــی و تبییــن واقعگرایانــۀ موضــوع مــورد نظــر فراهــم آورد1 کــه برّرســی آن از موضــوع 

مقالــه خــارج و نیازمنــد مقالــه مســتقل دیگــری اســت.

ــد: از جــدم  ــد گوی ــن عبی ــام الرضــا)ع(« می نویســد: ابونصــر احمدب 4. صاحــب »مســند االم
شــنیدم هنگامــی کــه حضــرت رضــا )علیه الســالم( در زمــان مأمــون وارد نیشــابور شــد، مــن 
مأمــور خدمتگــزاری و ادارۀ کارهــای او شــدم، چــون از نیشــابور بیــرون شــد تــا ســرخس او را 
مشــایعت کــردم. پــس از اینکــه از ســرخس بیــرون شــد در نظــر داشــتم تــا مــرو همــراه او باشــم 
اّمــا یــک منــزل کــه از ســرخس دور شــدیم، حضــرت ســرش را از کجــاوه بیــرون کــرد و فرمــود: 
ای بنــدۀ خــدا، برگــرد! تــو وظایفــت را دربــاره مــا انجــام دادی و بــا مــا نیکــو معاشــرت کــردی، 
مشــایعت حــّد معینــی نــدارد. عــرض کــردم: بــه حــق جــّدت مصطفــی و مرتضــی و مــادرت 
حضــرت فاطمــه زهــرا )ســالم اهلل علیهــا( حدیثــی بــرای مــن بگــو تــا دلــم آرام گیــرد و مــن از 
خدمــت شــما برگــردم. حضــرت فرمــود: از مــن طلــب حدیــث مــی کنــی در حالــی کــه مــرا از 
کنــار قبــر جــّدم رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( بیــرون آوردنــد و نمی دانــم عاقبــت کار مــن 

چــه خواهــد شــد و اینهــا بــا مــن چگونــه رفتــار خواهنــد کــرد )عطــاردی، 1406ق: 91-92(.

ــا  ــام رض ــط ام ــی توس ــان عباس ــرد گفتم ــازی و ط ــی غیریّت س ــده و اصل ــش عم 5. بخ
)علیه الســالم( مربــوط بــه زمانــی اســت کــه حضــرت بــر خلیفــه وارد شــده و ناچــاراً بــا وی 

1. بر اساس الگوی سه الیه ای فرکالف برای تحلیل گفتمان انتقادی هر نمونه از کاربرد زبان یک رویداد ارتباطی است که جنبه های 
زیر را دربرمی گیرد:

الف( متن )گفتار، نوشتار، نمادهای بصری یا ترکیبی از همه موارد(
ب( کردار گفتمانی که شامل تولید و مصرف متون می شود.

ج( کردار اجتماعی یا به عبارتی بافت موقعیتی متن )رجوع شود به سلطانی، 1384: 60-69(.
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ــع مختلــف تاریخــی از جملــه »عیــون  درگیــر چالش هــای کالمــی و گفتــاری شــده اند. مناب
ــه نقــل از اباصلــت هــروی  ــن شهرآشــوب و »روضه الواعظیــن« ب اخبارالرضــا«، »المناقــب« اب
می نویســند: »مأمــون چــون خالفــت را بــه امــام پیشــنهاد کــرد و گفــت: »من چنیــن مصلحت 
می بینــم کــه خــود را از خالفــت عــزل کنــم و آن را بــرای تــو قــرار دهــم و بــا تــو بیعــت کنم.« 
حضــرت رضــا )علیه الســالم( فرمــود: »اگــر ایــن خالفــت حــّق توســت و خداونــد آن را بــرای 
تــو قــرار داده اســت، روا نیســت جامــه ای را کــه خداونــد بــر قامــت تــو پوشــانده بیــرون آوری و 
بــر تــن دیگــری کنــی و اگــر خالفــت از غیــر توســت، چیــزی کــه از تــو نیســت چگونــه به من 
می بخشــی« مأمــون گفــت: »ای پســر رســول خــدا، بــرای تــو چــاره ای نیســت و بایــد ایــن کار 
را بپذیــری. حضــرت فرمــود: ایــن کار را بــه میــل خــود هرگــز انجــام نخواهــم داد )بــه نقــل از: 

عرفان منــش، 1376: 163(.

6. منابــع تاریخــی می نویســند کوشــش مأمــون مدت هــا بــرای واگــذاری خالفــت بــه امــام 
ادامــه یافــت. باوجــود ایــن، امــام از پذیرفتــن پیشــنهاد وی بــه شــّدت امتنــاع می ورزیــد. پــس 
از آن مأمــون پیشــنهاد والیتعهــدی را مطــرح کــرد. ابوصلــت در ادامــۀ روایــت خــود می گویــد: 
ــداری،  ــوش ن ــود خ ــا خ ــرا ب ــردن م ــری و بیعت ک ــت را نمی پذی ــر خالف ــت: اگ ــون گف »مأم
ولیعهــد مــن بــاش تــا خالفــت پــس از مــن از آن تــو باشــد: امــام فرمــود: بــه خــدا ســوگند، 
پــدرم از نیاکانــش از امیرالمؤمنیــن علــی )علیه الســالم( از پیامبــر حدیــث کــرد کــه مــن پیــش 
ــد و در  ــم ش ــموم خواه ــه مس ــر مظلومان ــا زه ــه ب ــی ک ــت در حال ــم رف ــا خواه ــو از دنی از ت
ســرزمین غربــت کنــار هارون الرشــید بــه خــاک ســپرده خواهــم شــد.« )حمــد، 1414ق: 43(.

امــام آنــگاه مأمــون را از نّیــت پنهانــی کــه در ایــن پیشــنهاد بــود آگاه کــرد و خطــاب بــه وی 
فرمــود: »قصــد آن داری مــردم بگوینــد چنیــن نبــود کــه علی بن موســی بــه دنیــا بی رغبــت 
نباشــد، بلکــه دنیــا بــه او رغبــت نداشــت. اکنــون ببینیــد کــه چگونــه والیتعهــدی را بــه طمــع 
خالفــت پذیرفــت«. مأمــون ســخت خشــمگین شــد و گفــت: همــواره از چیزهایــی کــه ناخوش 
دارم بــا مــن ســخن می گویــی و از خشــم مــن خــود را در امــان می بینــی. بــه خــدا ســوگند 
ــی  ــاع نمای ــم امتن ــاز ه ــر ب ــم و اگ ــور می کن ــه آن مجب ــو را ب ــری ت ــر والیتعهــدی را نپذی اگ
ــد مــرا منــع فرمــوده کــه  گردنــت را خواهــم زد. حضــرت رضــا )علیه الســالم( فرمــود: خداون
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خــود را بــا دســت خویــش بــه هالکــت افکنــم. اگــر چنیــن اســت کــه می گویــی، آنچــه خواهی 
ــچ  ــم و هی ــزل ننمای ــارم و از کاری ع ــه کاری نگم ــه شــرط آنکــه هیچ کــس را ب ــرم ب می پذی
رســمی را برهــم نزنــم و فقــط از دور راهنمایــی کنــم. او پذیرفــت و حضــرت رضا )علیه الســالم( 

را بــا وجــود کراهــت ایشــان بــه ولیعهــدی گمــارد )همــان: 164(.

ــا  ــام رض ــد: ام ــا« می نویس ــوایان م ــی پیش ــی تحلیل ــاب »زندگان ــب در کت ــادل ادی 7. ع
)علیه الســالم( پــس از بیــرون آمــدن از مدینــه حتــی همــان وقــت کــه والیتعهــدی را به عهــدۀ 
او گذاشــتند، اظهــار نارضایتــی و ناخشــنودی می فرمــود. ایــن نکتــه از خــالل برخــی از بیانیه ها 
و گفته هــای وی آشــکار اســت کــه درد و تلخــی و رنجــی را کــه در اعمــاق وجــودش مــوج 
مــی زده، ابــراز داشــته اســت و از خــالل بعضــی حالت هــای انفعالــی و عصبــی کــه نشــان دهندۀ 
ــود، آشــکار می گــردد«. )ادیــب،  ــه آن دچــار شــده ب ــی اســت کــه ب خســتگی روحــی و روان
ــالم( روز  ــا )علیه الس ــد: »... رض ــی می نویس ــرج اصفهان ــتا، ابوالف ــن راس 1368: 238(. در همی
جمعــه از مســجد جامــع بازمی گشــت، عــرق و گــرد و غبــار بــر ســر و رویــش نشســته بــود. 
دســت ها را بــه آســمان برداشــت و گفــت: بارخدایــا، اگــر گشــایش کار مــن از وضعــی کــه دارم 
ــا وقتــی کــه روح از  ــا مــرگ میســر می گــردد. پــس زودتــر ســاعت مــرگ مــرا برســان و ت ب

بدنــش خــارج شــد، همیشــه غمــزده بــود.« )ابوالفــرج اصفهانــی، 1349: 378(.

همان گونــه کــه مالحظــه می شــود، گفتمــان سیاســی رضــوی در تقابــل بــا شــبکۀ گفتمانــی 
دشــمن )خالفــت عباســی( به نحــوی ســامان یافتــه اســت کــه عــالوه بــر کنش هــای کالمــی، 
از طریــق تولیــد گفتــار و یــا نوشــتار )بــه هر شــکلی از جمله ســخنرانی، نقــل حدیــث و روایت، 
مناظــرۀ علمــی، دعــا و شــکوه بــه درگاه خداونــد، درد دل بــا یــاران و نزدیــکان( بــه شــیوه های 
غیرزبانــی و از طریــق کردارهــای گفتمانــی نیــز مشــروعیت نظــام سیاســی و گفتمانــی حاکم را 
بــه چالــش کشــیده و نســبت بــه آن شالوده شــکنی کــرده اســت. کیفیــت وداع امــام از مدینــه، 
بــا حــرم پیامبر)صلــی اهلل علیــه وآلــه( و بــه هنــگام طــواف کعبــه، در میانــه ســفر در فــارس، 
در خراســان و در حالت هــای مختلــف تمامــاً گویــای ناخرســندی و القــای روح کناره جویــی از 
دســتگاه حکومتــی بــود. بــه گفتــۀ آیــت اهلل خامنــه ای: »امــام در همــان حــال کــه نــام ولیعهــد 
داشــت و قهــراً از امکانــات دســتگاه خالفــت نیــز برخــوردار بــود، چهــره ای بــه خــود می گرفــت 
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کــه گویــی بــا دســتگاه خالفــت مخالــف و بــه آن معتــرض اســت، نــه امــری، نــه نهــی ای، نــه 
تصــدی مســئولیتی، نــه قبــول شــغلی، نــه دفاعــی از حکومــت و طبعــاً نــه هیچ گونــه توجیهــی 

بــرای کارهــای آن دســتگاه« )همــان: 41(.

ــه  ــد ک ــن عصــر نشــان می ده ــت در ای ــت و خالف ــی امام ــۀ گفتمان ــج منازع شــواهد و نتای
ــدرت مــادی بی حــّد و حصــر،  گفتمــان سیاســی حاکــم )عباســی( باوجــود برخــورداری از ق
ــودن از محدودیت هــای  ــارغ ب ــدرت نظامــی و ف ــم ق ــوذ گســتردۀ سیاســی، پشــتوانۀ عظی نف
اخالقــی در مواجهــه بــا گفتمــان رضــوی، نتیجــه ای جــز خــواری و تحمــل شکســت عایــدش 
نشــده اســت. توســل ایــن گفتمــان بــه ابزارهــای آشــکار خشــونت از قبیــل اجبــار، تهدیــد، 
تهجیــر، تحقیــر، تخریــب، شــکنجه روحــی و جســمی، زنــدان و در نهایــت مبــادرت بــه قتــل 
ــان  ــی گفتم ــی و معنای ــلطۀ سیاس ــت س ــت نتوانس ــدام در نهای ــالم( هیچ ک ــام )علیه الس ام
خالفــت عباســی را تضمیــن کنــد. حاصــل ایــن منازعــۀ گفتمانــی عبــارت از ایــن اســت کــه:

1. ارتبــاط و پیونــد معنــوی و عاطفــی امــام و مــردم باوجــود تمامــی محدودیت هایــی کــه 
ــش  ــش افزای ــش از پی ــدی( بی ــود )در دوره محــدود والیتعه ــال می نم ــت اعم دســتگاه خالف

یافــت.

2. فضایــل معنــوی و قــدرت علمــی امــام بــر همــگان آشــکار گردید و ســبب گرایش بســیاری 
از مخالفــان و دانشــمندان به ســوی گفتمــان امامــت و والیــت شــد.

ــاران و شــیعیان امــام چندصباحــی بی دغدغــه امــکان حضــور در اجتمــاع مســلمین و  3. ی
تبلیــغ فضایــل ائمــه )علیهم الســالم( و برنامه هــای سیاســی خــود را پیــدا کردنــد و ایــن امــر 

ــود.  ــران ب ــل در گســترش اندیشــه های تشــّیع در ای ــن عام مهم تری

4. قیام هــای علویــان نه تنهــا محــدود نشــد، بلکــه آنــان بــا درک شــرایط فشــار نســبت بــه 
امــام رضــا )علیه الســالم( در ادامــۀ مبــارزه علیــه عباســیان، همچنــان مصممّ تــر شــدند.

و باالخــره در نتیجه گیــری نهایــی بــا زبــان و ادبیــات گفتمانــی بایــد گفــت: گفتمان سیاســی 
رضــوی )علیه الســالم( توانســت از طریــق شالوده شــکنی در نظــام فکــری و معنایــی دشــمن، 
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نظــام معنایــی مطلــوب خویــش را در ذهنیــت جمعــی اجتمــاع تثبیــت کنــد و بــه گفتمــان 
هژمونیــک تبدیــل شــود.

نتیجه گیری

ــع آن گفتمــان سیاســی  ــت و به تب ــی امامــت و والی ــل گفتمــان کل آنچــه در نتیجــۀ تحلی
رضــوی بــه وضــوح قابــل دریافــت و نیازمنــد تأکیــد و توجه اســت رویکــرد »واقعگرایانــه مبتنی 
ــان  ــی و ارتباطــی گفتم ــای کالم ــدّد از کنش ه ــواهد متع ــت« اســت. ش ــان و عقالنی ــر ایم ب
سیاســی رضــوی در مواجهــه بــا گفتمــان رقیــب، بیانگــر ایــن حقیقــت اســت کــه امــام باوجود 
اتصــال بــه منبــع عصمــت و دانش بیکــران الهــی در فضای جــاری، معمولــی و زندگــی متعارف 
بشــری و در زمــان )تاریــخ( و مــکان )جغرافیــا( مشــخص ایــن جهانــی به گونــه ای عمــل کــرده 
اســت کــه قاطبــۀ خردمنــدان و صاحبــان فکــر و اندیشــه بــدان عمــل می کننــد. آن حضــرت 
بــا درک صحیــح و تشــخیص واقع بینانــۀ شــرایط زمــان و مــکان، الگــوی روشــنی از زندگــی 
در شــرایط بحــران سیاســی و اجتماعــی را بــه نمایــش گذاشــتند کــه بــرای عموم مســلمانان و 

به ویــژه شــیعیان آن حضــرت، بســیار آموزنــده و قابــل اســتفاده اســت. 

واقعگرایــی امــام در پذیــرش والیتعهــدی و ســپس بهره گیــری شایســته از موقعّیــت و فرصــت 
پیش آمــده، منجــر بــه خنثی شــدن برنامه هــای دقیــق، پیچیــده و خطرناکــی شــد کــه خلیفــۀ 
عباســی در مواجهــه بــا گفتمــان امامــت و والیــت تــدارک دیــده بــود. صحنــۀ نبــرد گفتمــان 
امامــت و خالفــت به درســتی مؤیــد هوشــمندی، واقع بینــی، تدبیــر و توّکلــی اســت کــه امــام 
ــون را  ــه مأم ــت خلیف ــاذ و در نهای ــف اتّخ ــان مخال ــا گفتم ــه ب رضــا )علیه الســالم( در مواجه

ناگزیــر از کنــار نهــادن پــردۀ نفــاق و نشــان دادن چهــرۀ واقعــی اش کــرده اســت. 

فراینــد منازعــه و غیریّت ســازی در اردوگاه دشــمن بــه شــیوه هایی همچــون شــایعه پراکنی 
و نقــل ســخنان دروغ از قــول امــام رضــا )علیه الســالم(، تشــکیل جلســات مناظــره بــا هــر آن 
کســی کــه کمتــر امیــدی بــه غلبــه امــام بــر او می رفــت، اســتفادۀ ابــزاری از موقعیــت امــام 



83
تحلیل وجوه مختلف غیریّت سازی و منازعۀ گفتمانی در ...    )سلیمانپور و همکاران(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هفتم، شماره 27، پاییز 1398

ــا دســتان خــود  ــان و در نهایــت شــهادت آن حضــرت ب ــرای فرونشــاندن شــورش های علوی ب
مأمــون از طریــق مســموم کــردن، ادامــۀ برنامــۀ تخاصــم و هژمونــی اســت کــه روش شناســی 
گفتمــان در برنامــه تحلیــل تجربــی خویــش آن را به صــورت نظــری پیش بینــی کــرده و قــادر 
اســت مصداق هــای مختلــف از منازعــات گفتمانــی و جریان هــای غیریّت ســازی آن را تفســیر 

و تبییــن کنــد.
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