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کریم خانمحمدی
محمدرضا انواری

بررسی کنشهای رخ داده در برخی دورههای تاریخی به دیلهح اساسهل
آن دوره و جایگاه ویژه کنشگران دارای اهمل

اس ؛ زیهرا یهیتوانه ایگهوی

یفل ی برای فهم روی ادها و ژرفها یهاف د درع ومهویی با ه در ایهد یاایه
کنش های ی ظاهران یأیون در یواجه بها ایها رضها

بها

در دوران خالفه

اس فاده از ظرفل های تحللح گف مان الکال و یوف با تأکل بر دو یفهو اصهلی
زنجلره همارزی و اا ل رانی تبللد یی ود
ن ایج تحالق نشان ییده یأیون در دورههای یخ لف ب تناسب یوقعله
از راهکارهای همارزی یانن تظاهر ب تشلع دووت ایا
والی وه ی باوردا
اس فاده کرده اس

به یهرو پلشهنهاد

آخرایزیانی به کهارگلری نمادههای هلعی و تطملهع

همچنلد راهکارهای اا هل رانهی یاننه یهن سهی روابه

اج ماوی ک مان فضایح تضعلف جایگاه اج مهاوی تضهعلف جایگهاه ولمهی
 .1دانش

یار گ

نگ نرت

ا گ ار باق

ا دانش

ا

ا نا

(.)khanmohammadi49@yahoo.com
 .2دانشج ی دکتنای نرتا گ ار باقا دانش ا ا نا

(.)m_reza.anvari1358@yahoo.com
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ترور خصل

اصر ارتباطی زن ان اصر خانگی اذف فلزیکی و هادت

بهره گرف اس
روش یواجه یأیون با ایا
تثبل

اکوی

اکوی

را یی تهوان به سه دوران بحرانهی اب ه ای

و اصر فرهنگی -ارتباطی ایا

تاسلم کرد با اید

اال ب صورت دقلق نمیتهوان هرکه ا از راهکارهها را به یهه دوره خها
نسب

داد ایا یأیون در دوره های اول و دو بلش ر از زنجلره هم ارزی اسه فاده

کرده اس

و ههرچه به دوره سهو نزدیهه یهی هویم اسه فاده از یکانلسهم

اا ههل رانههی بلشه ر گردیه ه اسه

هههمچنههلد گههاهی به صههورت توأیههان از

سازوکارهای برجس سازی و اا ل رانی اس فاده

کلیدواژگان :امام رضا

ه اس

 ،مأمون عباسی ،کنش متظاهرانه ،همارزی ،حاشیهرانی.

 .1مقدمه

مطالعه کنشهای سامانیافته در دورههای تاریخی از جهت بهرهگیری بهعنوان الگو دارای
اهمیت فراوانی است .بهویژه اینکه برخی دورهها و حوادث رخداده در آنها ،نقطه عطفیی
در تاریخ یک ملت محسوب می شوند .حاکمان به ویژه شخصیت باهوشی هم چون میأمون
(۸7۱-7۹۱ق ).برای تقویت و تثبیت جایگاه قدرت به مقتضای وضعیت اجتماعی– سیاسی
جامعه با نخبگان و شخصیت های بانفوذ تعامل می کنند .آن ها تالش می کننید بیا اعمیا
قدرت نرم ،نخبگان جامعه را مطیع و طرفدار حاکمیت خویش نمایند .آنها بیرای رسییدن
به این هدف به تکنیک ایجاد گفتمان ما و آنها/دیگران رو میآورند.
به طور معمو  ،حاکمان در زمان نیاز و در وضعیت بحران مقبولیت ،با نزدیک شیدن
به شخصیت های بزرگ علمی فرهنگی و به تعبیر گفتمانی با همارزی کسی مشیروعیت
میکنند ،اما در صورت تغییر وضعیت ،مانند احساس خطر از سوی شخصیتها و یا ییافتن
منابع دیگر مشروعیت ،از آنها فاصله میگیرند و به تکنیک حاشیهرانی متوسل میشیوند.
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رویارویی مأمون با امام

را در سه دوره می توان بررسی کرد .تأمل در شرایط خاص هر

دوره ،نقش مهمی در تحلیل کنشهای مأمون دارد .این سه دوره عبارت است از:
الف) دوران بحرانی ابتدای حکومت :این دوره را می تیوان از ابتیدای روی کیار آمیدن
مأمون تا پیشنهاد والیتعهدی به امام رضا

دانست .در این دوره به دلیل شورشهیای

متعدد علویان علیه حکومت و جنگ میان امین و میأمون ،شیرایط بحرانیی بیر حکومیت
مأمون حاکم بود .مسئله اصلی مأمون در این دوره ،پیدا کردن راهی برای تسلط بر اوضاع
و حفظ حکومت خود از ناآرامیهایی بود که پایههای حکومت را به شدت میلرزاند.
ب) دوران تثبیت حکومت :آغاز این دوران را میتوان با پذیرش والیتعهدی به وسیله
امام

دانست .مأمون در این دوره سعی میی کیرد بیا اسیتفاده از راهکارهیای میدیریت

تصویرپردازی ،ضمن ترسیم چهره مثبت از خود ،این باور را ایجاد کند که حکومت او مورد
تأیید امام

و مشروع است .رویارویی او در ایین دوره بیا امیام

همراه بود .با این حیا او میی کوشیید بیه تیدری عظمیت امیام

بیا تسیاهل و تسیام
را در افکیار عمیومی

کاهش دهد.
ج) حصر فرهنگی -ارتباطی امام

 :بعد از اینکه مأمون بیه نتیای د خیواه خیود از

پیشنهاد والیت عهدی نرسید و با گذشت زمان به جیای تنیز جایگیاه امیام

بیا اقبیا

روزافزون مردم نسبت به ایشیان روبیه رو شید ،بیا تغیییر سیاسیت تسیاهل و تسیام  ،بیه
نظارت شدید و حصر فرهنگی -ارتباطی امام
شیش میاه آخیر حییات امیام

روی آورد .این دوران بیه لحیا زمیانی،

را شیامل مییشیود کیه در نهاییت بیه شیهادت ایشیان

منتهی گردید.
بنابراین ،پرسش اصلی مقاله این است که مأمون در این دوره هیای سیه گانیه ،جهیت
تثبیت حکومت خویش ،در مواجهه با امام رضا

از چه راهکارهایی استفاده نموده است؟

و چه تغییراتی در استراتژی وی رخ داده است؟ در این مقاله ،کنشهای متظاهرانیه صیادر
شده از مأمون در مواجهه با امام رضا

مورد مطالعه قرار میگیرد.
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فضلبن سهل (د۸۰۲ .ق ).به مأمون توصیه میکرد به دیانت و پرهیزگاری تظاهر کند
و اظهار ورع و دین کند .مأمون نیز چنین میکرد 7.همچنین توصیه میکیرد بیرای جلی
محبوبیت نزد مردم خراسان در مجالس علما شرکت کند و با آنها همنشینی بیشتری داشته
باشد ۸.بنابراین ،مأمون با حضور در مجالس بحث و مناظره با علما ،خیود را در نیزد افکیار
عمومی ،شخصیتی علم دوست معرفی کرد .قدرت و درایت مأمون بهگونهای بود که شهید
مطهری (ش )7۲۳۱ .درباره او میگوید:
مأمون عالم ترین خلفا است .در میان سالطین جهان شاید عالمتر ،دانشمنددتر
و دانشدوستتر از مأمون نتوان پیدا کرد.

3

با روی کار آمدن مأمون و گسترش قیام های شیعی ،او برای پیروزی بر این شورش ها
تصمیم گرفت ،علیبنموسیالرضا را به مرو ،پایتخت خود احضار کند.
کنش متظاهرانه :ترکی دو واژه کنش و تظاهر ،مفهیوم محیوری 4مقالیه را تشیکیل
میدهد .کنش ۳در ادبیات علوم اجتماعی در مقابل رفتار 6قرار میگییرد 1.رفتیار بیه عمیل
غریزی ،مبتنی بر عادت ،واکنش مکانیکی و تکرارشونده یا رفتارهیای خوگرفتیه و از روی
عادت گفته میشود.

۱

 .1ا نققطقی ،اریخ خنی ،ص.292
 .2گندیزی ،اریخ گندیزی ،ص .29۲
 .3مطهنی ،سینی در سین ائمه اقهار ،ص  1۲۱گ .1۱۱
4. core concept.
5. Action.
6. Behavior.
 .۱س ی ،نظنیهرای جام هشتاسی ،ص .2۶۱
 .۱ریتزر ،نظنیهرای جام هشتاسی در دگران م اصن ،ص .۲29

979

سال بیست و یکم ،شماره هشتاد و سوم ،پاییز 9911

کنش انسانی در مقایسه با رفتار ،فعالیتی ارادی و آگاهانه است که به دو گونه فردی و
اجتماعی تقسیم می شود .کنش فردی بخشی از کنش انسیانی اسیت کیه بیدون در نظیر
گرفتن دیگران انجام می شیود .کینش اجتمیاعی نیاظر بیه اشیخاص ،افیراد و ییا امیور و
واقعیتهایی است که در متن کنش دیگران تحققیافته اسیت و ییا انتظیار تحقیق آنهیا
میرود.

7

بنابراین ،پیآمد کنش ها بستگی به اختیار عامدانه دیگر کنشگران دارد و بهرهای کیه
نصی شخص می شود به اختیار دیگر بازیکنان متکی است .هر یک از کینشگیران بایید
محاسبات عقالنی دیگر کنش گران را به حساب آورد و در محاسبه خود بگنجاند .بیه ایین
نوع کنشها ،کنش استراتژیک گفته میشود.

۸

کنش استراتژیک به گونهای از کنش اجتماعی گفته میشود که پیآمدهای آن به طور
دقیق مشیخص نیسیت و بسیتگی بیه تصیمیم دیگیران دارد .کینش اسیتراتژیک بیر دو
پیشفرض مکنون مبتنی است .او اینکه انسانها همه دارای قدرت تفکیر و خیردورزی
هستند .دوم اینکه همه بازیگران به دنبا منافع شخصی خود هستند و خرد خویش را در
راستای کس بیشترین سود به کار می گیرند .طبق تعریف اصحاب لغت ،تظاهر و تشیابه،
اظهار امری برخالف واقعیت بیرونی یا برخالف باور باطنی فرد است.

۲

با توجه به تعریف مذکور در این متن ،کنش متظاهرانیه ،معیاد کینش اسیتراتژیک
تعریف می گردد که از سوی مأمون در قال زنجیره هیمارزی و حاشییهرانیی بیا هیدف
تثبیت یا تقویت قدرت در بازه زمانی دوران خالفت در مواجهیه بیا امیا رضیا
گردیده است.
 .1پارسانیا ،جهانرای اجتماعی ،ص .۲1

 .2یتل ،بیین در ع

اجتماعی ،ص .۱2-۱۸

 .3جما ی ،مغتی ا فقیه ،ص .1۲9

صیادر
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 .۲روش تحقیق

برای کنش های مأمون در تعامل با امام رضا

می توان از ظرفیت های تحلییل گفتمیان

الکال و موفه به مثابه روش ،بهره برد .گفتمان حاکم ،گفتمان رقی را به عنیوان دیگیری
خود می داند و پیوسته سعی می کند با استفاده از مکانیسم هایی ،مانند زنجییره هیم ارزی و
تفاوت و با راهکار برجستهسازی و حاشیهرانی ،نظام معنایی خود را در جامعه تفوق بخشد.
زنجیره هم ارزی :مفهومی است که در تحلیل گفتمیان الکیال و موفیه بیرای تحلییل
مناسبات قدرت میان گفتمان حاکم و گفتمانهای رقی استفاده میشود .منطق هیمارزی
می کوشد از طریق مفصل بندیِ بخشی از نیروهای موجود ،تمایزات آن ها را کاهش دهد و
آنان را در مقابل یک غیر ،منسیجم نمایید .گفتمیان حیاکم از طرییق زنجییره هیم ارزی،
تفاوت ها را می پوشاند و گفتمان خود را هم ارز یا مساوی برخی از گفتمان های موجیود در
جامعه نشان می دهد تا با قراردادن آن گفتمان ها در جبهیه ای کیه خیود در آن قیرار دارد،
قدرت خود را بیشتر کند.
برجستهسازی و حاشیهرانی :سازوکار اصلی گفتمان حاکم برای هژمونیک کردن خیود،
استفاده از برجستهسازی و حاشیهرانی است .قدرت پنهان در گفتمانهای سیاسی بهواسطه
فرآیندهای دوگانه برجسته سازی و حاشیه رانی در اجتماع جریان می یابد 7.گفتمیان هیا بیه
گونه ای عمل می کنند که ذهنیت سوژه را در راستای دو قط ما و آن هیا سیامان دهنید.
براساس این ذهنیت دوگانه ،کردارهای سوژه به گونه ای شیکل میی گییرد کیه او تمیامی
پدیده ها را در قال دوگانه ما-آن ها می ریزد و این دوگانگی به صیورت برجسیته سیازی و
حاشیهرانی در کردار سوژه نمایان میشود .ما برجستهشده و آنها بهحاشیه رانده میشیود.
 .1س طانی ،در  ،گفتمان گ ز ان؛ س ازگکاررای جنی ان در در جمه ری اس یمی ای نان،
ص .112-1۸2
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بنابراین ،هویتیابی به واسیطه غیرییتسیازی و غیرییتهیا بیهکمیک برجسیتهسیازی و
حاشیهرانی شکل میگیرند.
برجسته سازی و حاشیه رانی ،شیوه ای برای حفظ و استمرار قدرت است .بیدین طرییق،
قدرت هم به تولید معنا میپردازد و هم با به کارگیری ابزارهای انضباط و انقیاد ،دشیمن و
غیر را طرد یا حذف می کند .برجسیته سیازی و حاشییه رانیی دارای دو بعید نیرم افیزاری و
سخت افزاری است .بعید نیرم افیزاری آن در قالی زبیان و بخیش سیخت افیزاری آن بیه
صورتهای مختلفی چون تحریم ،حمایت میالی ،رییدادن ،ریینیدادن ،تیرور شخصییت،
سازوکارهای اقتصادی و قانونی ،تظاهرات خیابیانی ،تبلیغیات ،حیبس و تیرور نمیود پییدا
می کند .در واقع ،کل حوزه اجتماع عرصیه برجسیته سیازیهیا و حاشییهرانییهیای مییان
گفتمانها است.

7

افراد در تعامالت اجتماعی سعی می کنند برداشت ها و تصوراتی را که دیگران از آنیان
دارند کنتر و مدیریت کنند .بنابراین در مواجهه با دیگران با اسیتفاده از فنیون میدیریت
تصویرپردازی ،رفتار و ویژگیهای شخصی خود را کنتر مینمایند و ادراکات ،احسیاس و
طرز تلقی دیگران نسبت به خود را مدیریت میی کننید .میدیریت تصیویرپردازی در قالی
راهکار هایی مانند خودشیرینی ،خودارتقایی ،تضرع ،ارعاب ،سازگاری ،عذر و بهانه ،پوزش،
ادعا ،چاپلوسی ،لطف و محبت صورت میپذیرد.

۸

با استفاده از این چارچوب مفهومی و روشی و با این پیشفرض که مأمون شیعه واقعی
نبوده است و تظاهر به تشیع میکرده است ،مییتیوان رفتارهیای میأمون در مواجهیه بیا
امام رضا

را تبیین کرد.

 .1جنی گ نظنی ،کار ند ح یل گفتمان در حقیقا اجتماعی ،ص .۱1
 .2رضائیان ،مدینیت ر تاررای سیاسی در سازمان ،ص .۲۱
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 .۳زنجیره تعامالت مأمون

مأمون برجسته سیازی حکیومتش را در ایجیاد زنجییره هیمارزی مییان خیود و امیام
میدانست ،اما این هدف را در البهالی کنشهای متظاهرانه خویش مخفیی نگیاه داشیته
بود .در ادامه چگونگی استفاده او از این سازوکار را توضی میدهیم.
 .1-۳زنجیره همارزی

مأمون خلیفه بود ،اما چون سهم مهمی از قدرت را که میتیوان آن را قیدرت معنیوی
نامید ،در شخص امامرضا

متجلی میدانست ،نهتنها پیشنهاد والیتعهدی به امیام

داد ،بلکه در قبوالندن آن به ایشان اصرار ورزید تا قدرت ایشان را بیه نفیع گفتمیان خیود
مصادره کند .بنابراین ،او کنشهای متعددی در قال کردارهای 7زبانی و غیرزبیانی انجیام
داد تا امام

و افکار عمومی را متقاعد کند که گفتمان او همارز گفتمیان امیام

اسیت.

حلقههای این زنجیره همارزی به ترتی زیر تبیین میشود.
 .۱-۱-۳تظاهر به تشیع

همینکه مأمون دریافت ،مردم خراسان بهعلوییان گیرایش دارنید ،خیود را دوسیتدار
علویان نشان داد و بهتشیّع تظاهر کرد .او حتی در اظهار تشیّع مبالغه میکرد .مسعودی (د.
۲46ق ).در این باره مینویسد:
مأمون هنواره اظهار تشیّع میکرد و خود را شیعه میننود.

2

این اظهار تشیع واقعی نبود بلکه در راستای همارزی و از روی تظاهر بیود .از همیین
جهت است که محمدباقرمجلسی (د777۰ .ق ).میگوید:
مأمون از دشندان اهلبیت بود و براي مصلحت ،مدافقانه اظهار تشیع میننود.

3

1. practice.
 .2مس دی ،منگج ا ذرب گ م ادن ا ج رن ،ص .۷1۱
 .3مج سی ،منآة ا ق ل ،ج ،11ص.1۱1
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شواهد متعددی ،نشان می دهند ،مأمون شیعه نبود و تظاهر به تشیع میکیرد کیه بیه
برخی از آنها اشاره میشود.
 .۱-۱-۱-۳موضعگیری نسبت به معاویه

بیزاری از مدح معاویه و برتر شمردن امامعلی

 ،شکلی جدی نداشت بلکه صوری و

برای اغراض سیاسی بود .مأمون در یکی از سخنانش در این باره میگوید:
را بر سایر صحابه ،عدوان

بسیاري از مردم از آن جهت که ما برتري علی

ننودهایم بر ما خرده میگیرند و چدین پدداشتهاند که برتمر دانسمتن علمی

بمر

دیگر خلفا به معداي کوچک شنردن دیگمران اسمت .در حمالی کمه هرگمن چدمین
نیست .سموگدد بمه خمدا اجمازه نامواهم داد ،کسمی حتمی از ح ّما بمنیوسم
عیبجویی کدد و او را لعن کدد تا چه رسد به سل

طیّب.

1

 .۲-۱-۱-۳مدح و ذم توأمان خلفا

بسیاری از نویسندگان تأکید کرده اند که مأمون معتزلی مذه بود .به عقییده برخیی،
برتر دانستن امیرالمؤمنین حضرت علی

بهوسیله مأمون ،جیایز شیمردن متعیه و سیایر

باورهای شیعی برای سرگرمکردن مردم بود تا اندیشیه آنهیا را از خالفیت بیازدارد .او در
قصیدهای ،ابوبکر و عمر را به عنوان ملحدان توصیف میکند ۸اما اشیعاری کیه از میأمون
درباره خلفا نقل شده است ،نشان میدهند او بهراستی شیعه نبوده است .به عنیوان نمونیه،

بیت «من ابوبکر صدیق و عمر و سپس ابنعفان را که کشته شد و بیا خوبیان در بهشیت
است لعنت نمیکنم» ۲تناقضات گفتاری مأمون را نشان میدهد.
 .1ا نقیف ر ،کتاب غداد ،ص.۷۲
 .2یهقی ،ا محاسن گ ا مساگی ،ص .۶۱
 .3ا نکثین ،ا بدایة گ ا تهایة ،ج ،1۸ص.2۱۱
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 .۳-۱-۱-۳سختگیری نسبت بهشیعیان

مأمون به عامل خود در شهر شیعه نشین قم دستور داد بر مردم سیختگییری کنید و
به جای دو میلیون درهم ،هفت میلیون درهم خراج بگیرد و این مبلغی بود که به شهرهای
دیگری که شهروندان آنها از قم بیشتر بود و برتریهیای دیگیری نییز داشیتند ،تکلییف
نشده بود.

7

 .۴-۱-۱-۳حذف نمادین آثار

مأمون پس از قتل امام

به والی خود در مصر دستور داد ،منبرهایی را که بیر آنهیا

برای علیبنموسیالرضا دعوت شده است ،بشویند و والی او ،منبرها را شست.
 .۲-۱-۳دعوت امام

۸

به مرو

مأمون بهوسیله وزیرش ،فضل بن سهل نامهای به امام

نوشیت تیا ایشیان را بیرای

عزیمت به مرو تشویق کند .این نامه ۲یکی از کلمههای زبانی در دعوت از امام

بیرای

 .1ا ناثین ،ا کامل ی ا تاریخ ،ج  ،۲ص .212
 .2کتدی ،کتاب ا الة گ کتاب ا قضاة ،ص.1۱۸
 .3خشرایی از نامه اینچتین است « :ه ع ی ن م س ی ا نض ا گ پس ن پی امبن نگزی د

دا،

ردایتیا ته ه ردایت اگ گ پینگیکتتد کندار اگ ،ن هبان دین پنگردگار گ گتج ر گحی آ نیدگار از
دگستدار اگ ،ضل ن سهل که در ازگنداندن حق اگ ه گی جان

د را ذل نم د گ ش بش را ه

رگزش پی ست .این نامه حاکی از عز راسخ امینمؤمتان ،مأم ن گ من ن د ع ستمی است که ن
است که در دست

ر ته گ اثبا حق ق
امیدگار که داگند ه

د داری گ گاگ ذاری آن حق ق ه

رساند گ اجاز داد اشد که حق

اس ت .م ن

د را از کسانی که از آن محنگم ت

داشته دند ،ازستانی .من از داگند مسئ ت کند که منا دان یضی نساند که از مددکاران
احقاق حق

اما رضا

د

اشم .صیح امت ه دست

ن

ص ر میگیند» (ر.ک :عام ی ،زندگانی سیاسی

 ،ص  ۷21-۷2۸ه نقل از را ی ،ا تدگین ،ج ،2ص.)۲1
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آمدن به مرو محسوب میشود .تحلیل گفتمانی این نامه با این پیش فرض که نامیههیای
فضل بدون دستور یا اطالع خلیفه صادر نشده اسیت ،کینش متظاهرانیه میأمون را نشیان
میدهد.
 .۱-۲-۱-۳اعمال قدرت قانونی

مأمون میخواهد این پیام را به امام

منتقل کند که مقاومت در برابیر ایین تصیمیم

بیفایده است؛ زیرا تصمیم قطعی در این رابطه گرفته شده است؛ بنیابراین امیام

را بیه

نوعی در فشار می گذارد که نباید مخالفت کند و الزم است پیشنهاد مأمون را بپذیرد .ایین

کلمهی زبانی نشان دهنده استفاده مأمون از قدرت قانونی است .عبارت این نامه حیاکی از
عزم راسخ مأمون و من است ،به خوبی انتساب نامه به مأمون را نشان میدهد.

7

 .۲-۲-۱-۳تأکید بر شباهتها

مأمون در این نامه با زیرکی سعی میکند تفیاوتهیای گفتمیانی مییان خیود و امیام
رضا

را نادیده بگیرد و بر شباهتها تأکید کند .او بیا اسیتفاده از الفیاظی هماهنیگ بیا

عقیده مذهبی امام

و شیعیان تالش مینماید به لحا فکری خود را به امام

نشان دهد و میان گفتمان خود و امیام

نزدیک

هیمارزی ایجیاد کنید .عبیارت حفیظ مصیال

مسلمین ،کلیدواژهای است که برای نشیان دادن وجیه اشیترام مییان گفتمیان میأمون و
امام

از آن استفاده شده است.
 .۳-۲-۱-۳شکل دادن دوگانه ما و آنها

او از یک طرف میان گفتمان مأمون با گفتمان دیگیر حاکمیان عباسیی تفیاوت قا یل
میشود و تالش میکند با ایجاد دوگانه ما و آنها ،این معنا را به امام

منتقل کنید کیه

خلفای عباسی (آن ها) حق شما را غص کرده بودند ،اما اکنون مأمون (ما) با اعتیراف بیه

این حق میخواهیم آن را به شما بازگردانیم .او با به کارگیری جمله من از خداوند مسئلت
 .1عام ی ،زندگانی سیاسی اما رضا

 ،ص.۷21-۷2۸
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کردم که مرا بدان فیضی برساند که از مددکاران تو بر احقاق حق خودت باشم ،میخواهد
خیود را در ذییل گفتمیان امییام

تعرییف کنید و گفتمیان خلفییای قبلیی عباسیی را بییه

حاشیه براند.
 .۴-۲-۱-۳خودشیرینی و چاپلوسی

فضل صیفاتی ،ماننید نگهبیان دیین ،گین وحیی آفرییدگار و هیدایتیافتیه را بیرای
امام

استفاده میکند که نشان دهنده خودشیرینی و چاپلوسی او نسبت به امام

هم چنین ،خود را فردی معرفی میکند که در بازگرداندن حق امام

اسیت.

جیان خیود را بیذ

مینماید و ش را به روز پیوسته است .بهکارگیری این تاکتیک که یکی از تاکتییکهیای
مدیریت تصویرپردازی محسیوب میی شیود ،بیرای ایجیاد تصیویر مثبیت از خیود در نیزد
امام

است تا امام

را به قبو این پیشنهاد راضی کند.

 .۳-۱-۳پیشنهاد خالفت و والیتعهدی

بعد از اینکه مأمون امام
سپس خودش با امام

را به اجبار به مرو آورد در چندین نوبت ،فضلبینسیهل و

مذاکره کردند تا ایشان خالفت را بپذیرد .مذاکرات میان امام

و

مأمون دو ماه ادامه داشت 7.شواهد زیادی نشان میدهند پیشنهاد والیتعهدی متظاهرانه
و در راستای ایجاد زنجیره همارزی با علویان بوده است.
 .۱-۳-۱-۳فاصله زمانی طرح والیت

از زمان مرگ امین در محرم 7۹۱ه.ق .تا زمان دعوت از امام رضا

حیدود دو سیا

سپری شد .مأمون در این مدت نه تنها صحبتی از حقانیت خالفت علوی به میان نییاورد،
بلکه اقدام خوشایندی در مورد علویان که حکاییت از خلیوص نییتش باشید ،انجیام نیداد.
سکوت مأمون و توجه نکردن به مسئله تعهد و نذر ادعایی خود تا این زمان نشان میدهد
که شرایط سیاسی ،او را ملزم به انتخاب امام رضا
 .1صدگق ،عی ن اال بار ،ج  ،2ص .33۱

بهعنوان ولیعهد کرد نه عمیل بیه
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نذرش .به همین دلیل ،گروه اندکی از مورخان ،دعوت از امیام رضیا

را نتیجیه نیذری

می دانند که مأمون قبل از پیروزی بر برادرش کرده بود که در صورت غلبه بر او ،حکومت
واگذار کند

را به برترین فرد از فرزندان امام علی

7

 .۳-۱-۳کلمهی زبانی مأمون

شاهد دیگر در متظاهرانه بودن این دعوت در کلمهی زبیانی اسیت کیه از میأمون در
پاسخ بهریانبنالصلت( ۸پس از ۸۳4ق ).صادر شده است .مأمون در پاسخ به او که پیشنهاد
والیتعهدی به امام رضا

را ناشی از تدبیر فضلبنسهل میداند ،میگوید:

آیا کسی جرأت دارد نند خلیفهاي که مردم و سرداران در اطاعمت او هسمتدد
بیاید و بگوید خالفتی را که به چدگ آوردي به دیگري بسپار؟ آیا از نظر عقمل
چدین چیني منکن است؟

3

مأمون در ایین جملیه درصیدد ایین بیوده اسیت کیه دابیت کنید پیشینهاد واگیذاری
والیت عهدی از جان خودش بوده است نه وزیرش ،اما در همین جمله ،عیدم صیداقت او
مشخص است؛ زیرا می گوید امکان ندارد خلیفهای که خالفتی را به دست آورده است ،آن
را به دیگری واگذار کند و این کار را عاقالنه نمیداند ،پس چطور میتوان پیشنهاد خالفت
و پس از آن والیتعهدی را که به امام رضا

داد یک پیشنهاد صادقانه بدانیم؟ آن هیم

خالفتی که برای بدست آوردن آن ،برادرش را کشت .در نتیجه ،این پیشنهاد بیه تصیری
خودش نمی تواند با نیت صادقانه انجام شده باشد و متظاهرانه اسیت .در حقیقیت ،انگییزه
اصلی این دعوت ،همارز نشان دادن گفتمان خود بیا گفتمیان امیام

در افکیار عمیومی

بوده است.
 .1مفید ،االرشاد ،ج  ،2ص.2۲۸
 .2از عا مان گ محدثان نجسته شی ه در نن س  .اریخ د یق گ ا گی مشخص نیست.
 .3صدگق ،عی ن اال بار ،ص .31۲-312
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 .۳-۳-۱-۳ترس از قدرت پنهان امام

مأمون از قدرت پنهان امام

در هراس بود و میترسیید کیه او و حکیومتش را بیه

یکباره غافلگیر کند .اگر این ترس نبود ،میتوانست ضمن انتصاب امیام

بیه والییت

عهدی ،اجازه دهد ایشان در مدینه بمانند ،ولی برای کنتر اعما و رفتار امام
اینکه خطری از ناحیه امام

و برای

متوجه حکومت نشود ،ایشان را مجبور به عزیمت بیه میرو

کرد .شاهد این مطل  ،سخنی از مأمون است که میتیوان آن را مهیمتیرین سیند بیرای
شناخت حقیقت کنشهای مأمون دانست 7.محتوای این سخنان که مأمون در جمع برخی
از عباسیان مطرح کرده است ،دلیل محکمی است بر اینکه هدف و انگییزه او از پیشینهاد
والیتعهدی ،هم ارزی ظاهری اسیت .میأمون در برابیر اعتیراض یکیی از عباسییان کیه
میگفت :چرا منص والیتعهدی را به امام رضا

داده است؟ پاسخ داد:

این مرد کارهاي خود را از ما پدهان کرده است و ممردم را بمه اماممت خمود
میخواند .ما او را بدین جهت ولیعهد قرار دادیم که دعوتش براي ما باشد و بما
قبول والیتعهدي به سلطدت و خالفت ما اعتراف نناید و در ضمنن فریفتگمانش
بداندد که او آنچدان که ادعا میکدد نیست و این امر (خالفت) شایسته مما اسمت
نه او و همچدین ترسیدیم اگر او را به حال خود بگذاریم در کار مما شمکافی بمه
وجود آورد که نتوانیم آن را پر کدیم و اقدامی علیه ما کدد که تاب مقماومتش را
نداشته باشیم .اکدون نباید در کار وي سهل انگاري کدیم ،بدین جهت باید کمکمم
از شاصیت و عظنت او بکاهیم تا او را پیش مردم به صمورتی درآوریمم کمه از
 .1شیخصدگق گ شیخمفید م تقدند که مأم ن در ا تدا صادق د ،اما د پش یمان ش د گ رگیک ند
دی نی پیدا کند (مطهنی ،سینی در سین ائمه اقهار ،ص  )1۱9گ این نشان میدر د ،ک تشر ای
مأم ن ا چه میزان متظارنانه د است که انسته است ،زرگانی را دچار اشتبا کتد.
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نظر آن ها شایستگی خالفت را نداشته باشد ،سپس درباره او چدان چمارهاندیشمی
کدیم که از خطراتی که منکن بود متوجه ما شود جلوگیري کرده باشیم.

1

 .۴-۱-۳بهرهگیری ابزاری از باورداشت آخرالزمانی

بهرهگیری از باورهای عمومی ،رسم دیرین سیاستمداران برای کسی مشیروعیت در
موقعیت های مختلف است .مأمون با هدف هم ارزی با علویان بیه اییده مهیدویت تظیاهر
می کرد .ویلفرد مادلونگ (متولد 7۹۲۰م ۸).معتقد است که این گونه افکار و عقاید مربیوط
به آخرالزمان و ظهور مهدی (ع ) در آن عصر بسییار رواج داشیت .برخیی از مستشیرقان
مانند پاتریشیاکرون (د۸۰7۳ .م ۲).صادقانه نبودن ادعای مأمون را می پذیرند و این عقایید
آخرالزمانی را ساخته خود او میدانند.

4

مأمون پس از شهادت امام رضا
امام

نامهای بهخویشاوندان عباسی خود نوشت و میرگ

را اعالم کرد و ضمن پوزش از آنها به خاطر والیتعهدی امام رضیا

از آنیان

خواست که به بیعت خود با او بازگردند و تأکید نمود که تنها دلیل مخالفت با او ،انتصیاب
علی بن موسی به جانشینی بود و او اکنون مرده است ۳.عباسیان در لفافه با عباراتی تند و
 .1صدگق ،عی ن اال بار ،ص .39۸-3۱9
2. Wilferd Ferdinand Madelung.
اسی شتاسان م اصن آ مانی که گی را در شتاساندن شیع ه جهان غنب م ثن دانستهاند.
3. Patricia Crone.
پژگرشگن ،ن یستد  ،شنقشتاس گ اریخدان ( اریخ صدر اسی ) ،استاد مؤسسه مطا ا پیشن ته،
دانش ا پنیتست ن.
 .۷ی م دائ « ،اعتقادا مأم ن ه آ نا زمان گ گالیت هدی اما رضا» ،اقیعا حکمت گ م ن ت،
ص .33-32
 .۲ا ن دگن ،مقدمه ا ن دگن ،ج  ،3ص .2۲۸
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خشن ،چنان پاسخی به او دادند که تیا بیه حیا  ،کسیی ایین چنیین میورد خطیاب قیرار
نگرفته است.

7

مأمون نامه دومی را در پاسخ به عباسیان نوشت که نشان میدهد خویشاوندان عباسی
وی در نامه خود تقاضا داشتند که بدین شرط بیعت سابق خود با مأمون را اعاده نمایند که
وی التزام دهد برای فرزندش عباس به عنوان وارث خالفت بیعت بگیرد ۸.مأمون در ایین
نامه ابتدا در لفافه مینویسد:
زبان من هنواره رازدار امور و اخباري است که خوش ندارم با افشاي آنها،
مردم سوگددشان را بشکددد و یقین دارم خداوند روزي امر خود را فرا میرساند
و قضاي خود را روزي آشکار میسازد.

3

سپس مأمون از راز خود این گونه پردهبرداری میکند:
اگر راضی ننی شوید جن به آن که پرده برداشته و حقیقت شکافته شود ،بدانید
که هارون آنچه از پدران خویش شدیده و از آنچمه در کتماب الدولم و یمر آن
یافته بود به من خبر داد که پس از هفتنین فرد از فرزندان عباس (پس از مأمون)،
دیگر رکن و اساسی براي بدیعباس باقی ننیماند و چمون ممرا از دسمت دادیمد
براي خود ،پداهگاهی محکم ب ویید و افسموس کمه جمن شنشمیر در انتظمار شمنا
نیست که مردي حسدی ،انقالبی خیرهسر بر شنا ممیتمازد و شمنا را یکسمره درو
می کدد یا سفیانی که بیدی شنا را به خاک مالد و (سران ام) مهدي قائم آیمد کمه
 .1ی مدائ « ،اعتقادا مأم ن ه آ نا زمان گ گالیت هدی اما رضا» ،اقیعا حکمت گ م ن ت،
ص .33
 .2مج سی ،حار االن ار ،ج  ،۷9ص .21۷-2۸۱
 .3رمان ،ص .212
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در ریاتن خون شنا جن بهحق پروایی ننیکدد.

1

مأمون در ادامه ادعا میکند ،هدفش از انتصاب امام رضا

به والیتعهدی این بوده

است که مانع ریختن خون عباسیان شود و با ادامیه دوسیتی و محبیت مییان عباسییان و
علویان ،خطر را از عباسیان دور کند .مأمون در این نامه ،عباسیان را نکوهش میکند کیه
چرا از فهم حقیقت ماجرا عاجزند؟ و مینویسد:
شنا گنان میکدید که من میخواهم به علویان سودي برسانم و این امر را در
نهایت به آنان بازگردانم ،اما من پیوسته در اندیشه سامان دادن بمه اممور شمنا و
آیدده فرزندان شنایم درحالیکه شمنا در نمادانی و گنراهمی بمهسمر ممیبریمد و
ننیدانید چه سرنوشتی در پیش دارید.

2

همچنین ،مأمون در پایان نامه خطاب به عباسیان مینویسد:
اما آنچه پیرامون لغنش من در خصوص ابوالحسن یاد کردید :بهجمان خمودم
به نظر من ،انتااب او نه تدها لغنش و سقوط من نبود ،بلکمه برخاسمتن و بمر پما
ایستادنی بود که امیدوارم به مدد آن از صراط بگذرم و از خموف روز بیندماکی
بنرگ ن ات یابم .من هیچ اقدامی را در نظر خویش از آن بهتر و برتر ننمیدانمم
مگر آن که هنان انتااب را با هناندد او تکرار کدم ،ولی از ک ا چدین اممري ممرا
مقدور است و از ک ا براي شنا چدان سعادتی پیدا خواهد شد.

3

محتوای این نامه شواهد مهمی را نشان میدهد که تحلییل آنهیا ،تظیاهر میأمون را
آشکار میکند.
 .1ا نقاگگس ،ا طنائف ،ص .2۱۸
 .2مج سی ،حار االن ار ،ص.213

 .3رمان.
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 .۱-۴-۱-۳موقعیت زمانی نگارش نامه

زمان نگارش این نامه که پس از شهادت امام رضا

است ،دلیل تغییر دیدگاه مأمون

را روشن میکند .در این دوره زمانی ،برای مأمون بسیار ضیروری بیود کیه نظیر مثبیت و
حمایت عباسیان را به حکومتش جل کند؛ زیرا مأمون قصد انتقا مرکز حکومت به بغداد
را داشت و آنجا مرکز عباسیان به شمار میرفت و آنان به دلیل اینکه او ،امام رضا

را

به ولیعهدی خود منصوب کرده بود به او معترض بودند و نسبت به او کینه داشتند.
بنابراین ،الزم بود مأمون برای اقناع افکار عباسیان ،مطالبی را بیان نماید تیا دشیمنی
میان خود و آنان را به دوستی تبدیل کند .بیه همیین دلییل ،او بیرای نزدییک شیدن بیه
عباسیان و رفع کدورت ها ،ضمن توجیه عملکرد گذشته خویش از آموزه مهدویت اسیتفاده
ابزاری کرد.
.۲-۴-۱-۳پوزش بهخاطر والیتعهدی امامرضا

تظاهر مأمون از آنجا روشن میشود که از یکسو خطاب به عباسییان ،انتخیاب امیام
رضا

بهعنوان ولیعهد خود را صحی میداند و امیدوار است بهواسطه ایین انتخیاب از

صراط بگذرد و از سوی دیگر در نامه او به عباسیان از آنها به سب اینکه امام رضا
را ولیعهد خود کرده بود ،پوزش میخواهد و برای اینکه آنها را به فرمانبیرداری خیود
برگرداند ،تصری میکند حاال که او مرده است دیگر ،اختالفی میان من و شما وجود ندارد.
مقایسه میان این دو نشان میدهد از منظر مأمون ،انتخیاب امیام

بیه والییت عهیدی،

ابزاری برای حفظ قدرت بوده است.
 .۳-۴-۱-۳جعلیبودن ادعای مأمون

احتما داده میشود ،اخباری که مأمون به نقل از پدرش و کتاب الدو ة بیان میکیرد،
همه ساخته شخصیت متظاهرش بوده است که در این دوره برای جل رضایت عباسییان،
تغییر رنگ داده بود و مطالبی را برای حمایت آنان از دولتش جعل میکرد؛ زیرا پیشگویی
او درباره آخرالزمان و ظهور امام مهدی (ع ) بعد از حکومتش ،دروغ بود.
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شاهد دیگر اینکه مأمون حتی امامان بعد از امام رضا
زیرا روزی از امام

را به اسم میشناخته اسیت؛

درخواست کرد خالصه اسالم خالص را برای او بنویسند و ایشیان در

کتابی ،اعتقادات و احکام اسالم را برای او نوشتند و اسامی امامیان دوازدهگانیه را در ایین
کتاب نام بردند.

7

بنابراین مأمون در زمان نگیارش نامیه ،نیه تنهیا مییدانسیت کیه پیس از او ،ظهیور
رخ نخواهد داد ،بلکه حتی از نام امام

بعدی هم مطلع بود و این شاهد محکمیی اسیت

که ادعای مأمون دربیاره ایین کیه پیس از او ،مهیدی موعیود ظهیور خواهید کیرد ،دروغ
بوده است.
 .۴-۴-۱-۳استفاده از قدرت اطالعاتی

مأمون با جمله «زبان من همواره رازدار امور و اخباری است» ،قدرت اطالعاتی خود
را به نمایش میگذارد .او با بیان اینجمله ،خود را فردی معرفی میکنید کیه اطالعیات
خاصی در اختیار دارد و با جمله «مین پیوسیته در اندیشیه سیاماندادن بیهامیور شیما»
میخواهد ،خود را به عنوان رهبری نشان دهد که بیه سیب داشیتن اطالعیات خاصیی،
توانایی پیشبینی به موقیع حیوادث آینیده را دارد .در نتیجیه میأمون در ایین کینش بیا
اعما قدرت اطالعاتی ،منافع خیود را کیه در جلی حماییت عباسییان ناراضیی اسیت،
تأمین میکند.
 .۵-۴-۱-۳استفاده از انواع تاکتیکهای مدیریت تصویرپردازی

مأمون در این نامه بیرای کسی رضیایت عباسییان و جلی حماییت آنهیا از انیواع
تاکتیکهایی استفاده میکند که در نمودار زیر نشان داده میشود.
 .1صدگق ،عی ن اال بار ،ص .2۶۷-2۶3
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 .۵-۱-۳به کارگیری نمادهای شیعی

مأمون مراسمی رسمی ترتی داد تا همه مردم با امام رضا

بیعت کنند .هدف اصلی

مأمون از برپایی این مراسم ،همارز نشاندادن گفتمان خود بیا گفتمیان امیام

بیهطیور

رسمی بود تا در نهایت به برجستهشدن حکومت منجر شود .کنشهای او در این مراسیم،
اسییتفاده نمییادین از لبییاس سییبز ،7اعطییای لقی رضییا بییه امییام ،۸ضییرب سییکه بییه نییام
امام رضا

۲

و بخششهای مادی فراوان 4بود.

مجموعه این کنشها در راستای سیاست همارزی مأمون است .دستور پوشیدن لبیاس
سبز به عنوان یک تظاهر نمادین ،قابل ارزیابی است .بذ و بخشش فراوان مأمون در این
مراسم را می توان در راستای استفاده از قدرت پاداش که یکی از منابع اعما قدرت است،
ارزیابی کرد .اقدامات مأمون در اینمراسم ،مصداق تاکتیک لطیف و محبیت کیه یکیی از
تاکتیکهای مدیریت تصویرپردازی است ،ارزیابی میشود.
 .۶-۱-۳تطمیع

یکی از روشهای سیاستمداران و رهبران ،تالش برای جذب افراد صیاح نفیوذ بیه
خود است تا اقبا عمومی نسبت بهآنها را به نفع خود مصادره کنند .برای رسیدن به ایین
مهم با ابراز محبت ،نسبت به آنها در قال بخشیدن پاداشهیای میادی و معنیوی سیعی
میکنند خود را به آنها نزدیک کنند .مأمون در این باره میگوید:
تنام تالشم را به کار بستم تا امام رضا

را در خالفت ،مدصبها و مقامات

 .1رمان ،ص .331
 .2ا ناثین ،ا کامل ی ا تاریخ ،ص .۷31
 .3صدگق ،عی ن اال بار ،ص .33۱
 .۷رمان ،ص  33۱گ 331؛ اصفهانی ،مقا ل ا طا بین ،ص .۲۷1-۲۷۸
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دیگر تطنیع کدم ،امّا او اصالً طنع نکرد و نپذیرفت.

1

 .۷-۱-۳مناسک تقویت :نماز عید

بهرهگیری از مناسک تقویت ۸از راهکارهای مرسوم تثبیت جایگیاه بیه شیمار مییرود.
اقامه نماز عید به وسیله امام

یکی دیگر از حلقههای زنجیره همارزی است که میأمون

برای کس مشروعیت و تثبیت حکومت از آن استفاده کرد .منابع درباره برگزاری نمازعید
و هدف مأمون از اقامه نماز عید به وسیله امام رضا

میگویند:

میخواهم دلهاى مردم در ولی عهدى شمنا مطنم ن و محکمم شمود و همم
بدین وسیله فضل و برترى تو را بشداسدد تا دلها بر این دولمت مبمارک قمرار
گیرد .امام فرمود :اگر معذورم ندارى ،ممن چدمانکمه رسمول خمدا و علم
براى نناز عید بیرون رفتدد ،بیرون خمواهم رفمت .بما شمروا مراسمم و ت لمی
حاالت معدوي امام ،چدان تأثیري در مردم ای اد شد که نمهتدهما عنموم ممردم،
بلکه نیروهاي لشگري نین م ذوب معدویت امام شدند .خبر بمه ممأمون رسمید،
فضل بن سهل گفت :اى امیرالنؤمدین اگر عل بن موس الرضا با ایمن وضمع
به مصل برود مردم شیفته او خواهدد شد و هنه ما بمر خمون خمود اندیشمداک
خواهیم شد .پس کس را به نند او بفرست تا او را باز گرداند .مأمون نین ایمن
پیغام را براي امام فرستاد که ما شنا را بمه زحنمت و رنما انمداختیم و خموش
نداریم کمه سمات و مشمقت بمه شمنا برسمد .مما نگمران جمان شمنا هسمتیم.
شنا بازگردید و هر که هنیشه بما ممردم ننماز ممیخوانمده اسمت ،اکدمون نیمن

 .1ق سی ،ا غیبة ،ص .1۶2-1۶1
 . 2متاسکی که کارکند آن در جهت ق یت گ حکیم رمبست ی یا أیید دگ ار یا پای تدی جام ه
ه یک رشته از ارزشرا گ اگررا است .نماز عید یا نماز جم ه از این گنگ رستتد.
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خواهد خواند.

1

در تحلیل این کنش میتوان گفت که هدف مأمون در دوره دوم ،تثبیت حکومت است
و تالش دارد به تدری با ورود امام
حکومت او مورد تأیید امام
فضایل امام

در کارهای حکومتی ،مردم به این باور برسیند کیه

است .مأمون تظاهر کرد که هدفش این است که میردم بیا
برای اقامه نماز

بیشتر آشنا شوند ،اما وقتی گزارش چگونگی حرکت امام

را شنید ،ترسید و هر لحظه احتما میداد حکومت از دسیتش خیارج شیود؛ زییرا حیاالت
معنوی امام ،فضای روحانی ایجاد کرده بود و مردم را دگرگون ساخته بود.

۸

تظاهر مأمون از اینجا روشن میشود که اگر آن چنیانکیه خیود مییگفیت ،هیدفش
اطمینان مردم از والیتعهدی امام

و آشکار شدن فضل و برتری ایشیان بیوده اسیت،

تأدیرات معنوی که در مردم ایجاد شده بود در راستای همان هدف بود و نباید مانع خواندن
نماز امام

میشد .احساس خطری که بعد از این ماجرا در مأمون شکل گرفت ،او را بیه

این فکر انداخت که وجود امام

نه تنها دردی را برای او دوا نمیکند ،بلکه اوضاع را بیر

ضد او تحریک خواهد کرد .نفوذ روز افزون امام

در قلوب مردم ،مأمون را مجبور کرد تا

با تغییر سیاست ،به جای همارزی از سازوکارهای حاشیهرانی استفاده کند.
 .۲-۳حاشیهرانی

فن دیگری کیه گفتمیان حیاکم بیرای تضیعیف گفتمیانهیای رقیی از آن اسیتفاده
میکند ،حاشیه رانی است .گفتمان حاکم سعی میکند با انجام مجموعیهای از کلمیههیای
زبانی و غیرزبانی ،گفتمان رقی را بهحاشیه برد .مأمون نیز از این سازوکار برای بهحاشییه
بردن گفتمان امام رضا

استفاده کرده است .استفاده از حاشیهرانی از ابتیدا میورد توجیه

مأمون بود ،اما او سعی میکرد به حاشییه رانیدن امیام
 .1صدگق ،عی ن اال بار ،ص .3۷1-33۱
 .2مج سی ،حار االن ار ،ص .1۱2

حیداقل تیا میدتی بیه صیورت

911
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علنی آشکار نشود و از مردم مخفیی باشید .در ادامیه برخیی از نمونیههیای حاشییهرانیی
بررسی میشود.
 .۱-۲-۳مهندسی روابط اجتماعی

مأمون دستور داد در انتقا امام

از مدینه بیه میرو ،ایشیان را از کوفیه و قیم عبیور

ندهند7؛ زیرا این دو شهر ،پایگاه شیعیان بود و امکان داشت ،مردم نسبت به سفر اجبیاری
امام

واکنش نشان دهند .اینکنش ،مصداق اعما قیدرت اطالعیاتی و قیدرت قیانونی

است؛ زیرا از یک طرف مأمون از گیرایش شییعی میردم کوفیه و قیم اطیالع داشیت و از
طرفدیگر میدانست ،اهل بصره گرایش عثمانی دارند و از مخالفت ورزیدن بیا حکومیت
پرهیز میکنند ۸.در نتیجه ،مسیر حرکت را در شهرهایی قرار داد که کمترین گرایش را به
شیعه داشته باشند.
 .۲-۲-۳کتمان فضایل

هنگامیکه رجاء بن ابیضحام که مأمور آوردن امام
وارد شد ،مأمون از او درباره حاالت امام رضا

از مدینه به مرو بود بر خلیفیه

در بین راه پرسید .رجا هیر آنهیه کیه از

زهد ،تقوا ،پارسایی ،کرامات و معجزات دیده بود ،همه را بازگو کرد .مأمون بعد از شینیدن
فضایل امام

به او گفت:
آري حقیقت هنین است که تو میگویی .او بهترین ،عالمترین و زاهمدترین
فرد روي کره زمین است ،اما آنچه را که دیدي بهکسی اطالا نده تا فضملش بمر
کسی ظاهر نشود مگر از زبان من.

3

 .1صدگق ،عی ن اال بار ،ص .33۱

 .2عام ی ،زندگانی سیاسی اما رضا
 .3صدگق ،عی ن اال بار ،ص .۷3۸

 ،ص .3۲2
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 .۳-۲-۳تضعیف جایگاه اجتماعی

بعد از والیت عهدی مدتی باران نیامد .مأمون از امام

خواست نماز بیاران بخوانید و

خداوند به برکت نماز ایشان ،باران ناز کرد .یکی از وابستگان مأمون کیه انتظیار داشیت
مأمون ،او را ولیعهد خود قرار دهد به جهت حسادتی که نسیبت بیه امیام

داشیت بیه

مأمون اعتراض کرد که تو با این کارت مرتک خطای بزرگی شدی و او را شهرت دادی و
به سب این بارانی که به دعای او ناز شد ،میترسیم خالفیت را بیه فرزنیدان علیی
منتقل کنی .سپس به مأمون گفت :او را به من واگذار کن .من او و طرفدارانش را سیاکت
میکنم ،چنان که زبان شان بند آید و نارسایی او را در والیتعهیدی بیر همگیان روشین
میسازم .مأمون گفت :چیزی نزد من بهتر از این نیست.

7

 .۴-۲-۳تضعیف جایگاه علمی

مأمون ابتدا از متکلمان و اندیشمندان مرو برای مناظره با امام
نمود دانشمندان سط باالی هر فرقه را در مقابل امام

دعوت کرد و سیعی

قرار دهد ،اما وقتی از امام

جز

آنهه برتری ایشان را در مقابل حریفان نشان می داد آشکار نشد ،متکلمان فرقهها و ادیان
گوناگون و صاحبان اندیشههای گمراه را به محضر امام

کشاند تا دستکیم امیام

در

برابر یکی از آنها از صحبت بازماند و نقایص آنحضرت میان مردم دابت شود ،ولی نتیجه
برعکس شد و مردم می گفتند :آن حضرت در علم ،درایت و خالفت شایستهتیر از میأمون
است ۸.امام

در این باره به نوفلی گفته بود:
وقتی مأمون استدالل مرا در برابمر اهملتمورات بمهتوراتشمان و اهملان یمل
بهان یلشان و اهلزبور بهزبورشان و صماب یان بمهاصمول عبرانیشمان و هیربمدان

 .1رمان ،ص .39۸
 .2رمان ،ص .۲۱۲
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بهروش پارسی ایشان و رومیان بهاصول رومی آنان و اصحاب مقماالت ماتلم
بهزبان هاي خودشان ،بشدود و وقتی ببیدد من همر گروهمی را شکسمت دادم و در
بحث م اب کردم و خط بطالن بر عقایدشان کشیدم و صاحبان عقاید باطل را از
گفتار خودشان بازداشتم و بر سر سان خود آوردم ،آنگماه خواهمد دانسمت کمه
راهی که در پیش گرفته شایسته او نیست و پشینان خواهد شد.

1

شاهد محکم بر اینکه هدف مأمون از برگزاری مناظرات تروی علیم و دانیش اصییل
اسالمی نبوده است و بهحاشیهرانی امام

و گفتمان امامت بوده است ،تصری مأمون بیه

استفاده از این مکانیسم است .مأمون از سلیمان میروزی (د .بعید از ۸۰۰ق ۸).کیه میتکلم
خراسان بود ،خواست برای مناظره با امام رضا

حاضر شود .سلیمان گفیت کیه دوسیت

ندارم در مجلس شما و در حضور بنیهاشم از چنین کسی سؤاالتی کنم؛ چراکه در مقابیل
دیگران در بحث با من شکست میخورد .مأمون گفت :من فقط به این دلیل که از قیدرت
تو در مناظره با خبر بودم به دنبالت فرستادم و تنها خواسته من این است که او را فقط در
یک مورد مجاب کنی و دالیل او را رد کنی .سلیمان گفت :بسیار خوب ،من و او را با هیم
روبهرو کن.

۲

این تصری مأمون که هدفش از برگیزاری منیاظرات را روشین مییکنید در راسیتای
نقشهای کلی بود که مأمون طراحی کرده بود و قصد داشت کمکم از شخصیت و عظمیت
امام

بکاهد .الزام امام

علمی امام

در یک زمان به حضور در این جلسات و تعطیلکردن جلسیات

در زمان دیگر ،نشان میدهد هدف از برگزاری این جلسات ،گسترش علم و

دانش اسالمی نبوده است.
 .1قبنسی ،احتجاج ،ج  ،2ص .۷2۷
 .2یکی از زرگ نین متک مان زمان مأم ن د که در سال  2۸۸ق ا اما رضا متاظن ای داشت.
 .3قبنسی ،احتجاج ،ص .3۱2-3۱1
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مأمون با سؤا از هر چیز ،امام
شکستخوردن امام

913

را مرت امتحان میکرد 7.مأمون بیه تیدری کیه از

در جلسات مناظره با دانشمندان مأیوس گردید ،دستور داد جلسات

علمی ایشان تعطیل شود .در شش ماه آخر عمر امام

 ،مأمون برای شرکتکننیدگان در

جلسات درس ایشان ،مشکالت سیاسی ایجاد میکرد و بر آنیان سیخت مییگرفیت و در
نهایت این جلسات تعطیل شد.

۸

صحبت مأمون و سلیمان مروزی نشان می دهد ،تظاهر مأمون در برگزاری منیاظرات،
تظاهری خودآگاهانه بوده است؛ یعنی این جلسات با نقشه قبلی و با اهداف خاص تشکیل
میگردید .ابوالصلت هروی (د۸۲6 .ق ۲).درباره هدف مأمون میگوید:
اینکه مأمون ،امام را ولیعهد خود قرار داد نظرش این بود کمه بمهممردم
بفهناند که او به دنیا عالقه دارد و ریاستطلب است تا مردم از عقیدهاي کمه بمه
او دارند بازگردند ،اما بعد از اینکه آنچه میخواست نشد سمعی کمرد از طریمق
برگناري مدماظرات ،دانشمنددا عن عقایمد ماتلم را بمراي بحمث بما آن حضمرت
فراخواند تا با م اب کردن ایشان موجب سرشکستگی او در میمان علنما باشمد و
نقص و کنبودش نند مردم آشکار شود.

4

 .۵-۲-۳ترور شخصیت

یکی از ابزارهای کارآمد برای ترور شخصیت ،تروی شایعات علیه فرد است .میأمون
در اواخر دوران والیتعهدی ،پس از اینکه از تیالشهیای گذشیته بیرای پیایینآوردن
 .1صدگق ،عی ن اال بار ،ص .۷2۸
 .2رمان ،ص .399
 .3یشتن ع مای امامیه ،گی را از اصحاب اما رضا دانستهاند.
 .۷صدگق ،عی ن اال بار ،ص .۲۱۲-۲۱۷
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منزلت امام
امام

مأیوس شد ،سعی کرد با حماییت از انتشیار شیایعات بیهتیرور شخصییت

بپردازد تا امام

و گفتمان ایشان به حاشیه برود .سه مورد از این شایعات عبارت

است از:
 .۱-۵-۲-۳بدیُمنی امام

وقتی در مرو خشک سالی شد .بعضی از اطرافیان مأمون در بین مردم شایعه کردنید از
وقتی امامرضیا
امام

بیه میرو آمیده اسیت از بیدیمنی او ،بیاران نبارییده اسیت .میأمون از

خواست ،نماز استسقاء بخواند تا باران ببارد 7.بهنظر میرسد با توجه بهوضیعیت آب

و هوا که حکایت از عدم بارش باران داشت ،مأمون در د امیدوار بود اگیر امیام
باران بخواند و بارانی نبارد از منزلت ایشان در افکار عمومی کاسته شود.

نمیاز

۸

 .۲-۵-۲-۳برده پنداری مردم

عبدالسالم بن صال هروی در این باره میگوید:
من در سرخس در خانهاي که علیبنموسیالرضا در آن زندان بمود رفمتم و
عرض کردم :یابنرسولاللَّه مردم می گویدد شنا مدع هستید که مردم بدده شنا
هستدد .دست به جانب آسنان دراز کرد و گفمت :اى خمداى آفریددمده آسمنان و
زمین تو خبر دارى که من چدین چینى نگفتهام و نشدیدهام کمه یکم از اجمدادم
مدع شده باشد .خدایا تو میدان این امت چه ستمها به ما روا داشمتهانمد کمه
این یک از آنها است .آنگاه فرمود :اگر آن گونه که میگویدد ،هنه مردم بمرده
و بدده ما باشدد به چه کس آنها را بفروشیم؟
 .1رمان ،ص .3۱۷-3۱3
 .2رمان ،ص .29۸
 .3رمان ،ص .۷31-۷3۸

3
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 .۳-۵-۲-۳حلیت آواز و غِنا

این شایعه را هشام بن ابراهیم 7به دروغ از طرف امیام

پخیش کیرده بیود کیه آن

حضرت ،ساز و آواز را برای او حال کرده است و هنگامی که از امام رضا

در این بیاره

پرسیده شد در پاسخ فرمودند:
این زندیق دروغ گفته است.

2

پخش شایعه به وسیله هشام بن ابراهیم که فضل بن سهل ،او را بهعنوان مراق قرار
داده بود تا بر امام

سخت گیری کند ،بهترین دلیلی است که حکومت مأمون در پخیش

این شایعات مؤدر بوده است ۲.پخش این شایعهها زمانی بود که امیام
والیتعهدی در سرخس زندانی بود.

در اواخیر دوران

4

به تعبیر مقام معظم رهبری ،مأمون خود در ابتدای والیتعهدی بر این سیاست تأکید
کرد که باید کم کم از شخصیت و عظمت او بکیاهیم و انتشیار شیایعه یکیی از ابزارهیای
رسیدن بهاین هدف بود .چرا در زمانی که امام

در مدینه بودند چنین شایعاتی در تیاریخ

دبت نشده است؟ درنتیجه ،مطرح شدن شایعه در این دوره که میأمون از نفیوذ روزافیزون
امام

در هراس است و نتوانسته است از گسترش آن بکاهد ،نشان میدهید حکومیت او

در پخش این شایعات دخیل بوده است.

۳

 .1رشا نا ناریم از مُقنب نین اصحاب اما رضا
گ صیح د .مدینیت ام ر ما ی اما

بل از مهاجن

ه منگ است .اگ مندى عا م ،ادی ب

نعهد این شخص د است ،اما در منگ مجذگب مأم ن شد.

 .2صدگق ،عی ن اال بار ،ج  ،1ص ۶۱2
 .3این جم ه از نظن اریخی مخدگش ه نظن می رسد ،اما ن پایه پیش نضرای جام ه ش تا تی
مؤ فان در ار سا تاررای اجتماعی گ ه پیشتهاد آنها ه رمین ص ر نقل شد است.
 .۷رمان ،ج  ،2ص.۷3۸

 .۲امتهای ،مجم عه آثار نخستین کت ن جهانی اما رضا

 ،ص .۷۶
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 .۶-۲-۳حصر ارتباطی

یکی از اهداف مأمون از والیتعهدی ،نظارت از نزدیک بر امیام

بیود .نظیارت بیر

امام

در انتهای دوران والیتعهدی شدت بیشتری یافیت تیا جیاییکیه سیب جیدایی

امام

مراقبیان زییادی گذاشیته بیود کیه اخبیار

از شیعیان گردید .مأمون برای امیام

امامرضا

را به وی برسانند.

پس از اینکه امام

7

را به مرو آوردند ،هشام با ورود به قصر مأمون مجذوب ما

و مقام شد و به ذوالریاستین پیوست .فضل بن سهل ،او را از محرمان خود قیرار داد و
هشام به جاسوسی تبدیل شد که اخبار امام
مأمون ،او را دربان امام

را به فضل و میأمون گیزارش مییداد.

کرد و او هیی خبیری از امیام

را از میأمون و وزییرش

مخفی نمی کرد .کسى که او اجازه میداد می توانست به خدمت ایشان برسد و کیار را
بر امام

سخت گرفت .به طورى که هر کس قصد دییدار امیام

نمیشد و او مانع بود.

را داشیت موفیق

۸

احمد بن محمد بن ابینصر (د۸۸7 .ق ۲).که در ابتدا در امامت حضیرت تردیید داشیت
با نوشتن نامهای به امام

 ،تقاضای مالقات با ایشان را کرد .امام

در پاسخ بیه نامیه

او نوشت:
اینکه خواسته بودي بهمالقمات ممن برسمی ،اکدمون یمرمنکن اسمت زیمرا
حکومت در این مورد بر من بسیار سات گرفته است.

4

 .1صدگق ،عی ن اال بار ،ص .۷3۸
 .2رمان ،ص .3۷۱
 . 3از عا مان متقد امامیه در ک ه که در شمار اصحاب اما کاظم ،اما رضا ،اما ج اد
اصحاب اجماع است.
 .۷ق سی ،ا ثا ب ی ا متا ب ،ص .۷۱۱

گ از
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همچنین ،جعفر بن محمد اشیعث از بییم آنکیه نامیهاش بیهدسیت دیگیری بیفتید از
امام

درخواست کرد که چون نامه او را خواند ،آن را بسوزاند و امام

در پاسخ فرمود:

من هر وقت نامههایی را کمه او بمه ممن نوشمته اسمت ممیخموانم ،آنهما را
میسوزانم.

1

این ها شواهدی است که نشان میدهند امام

به شدت تحت نظر کارگزاران مأمون

بوده است .این سیاست مأمون که میتوان از آن با عنوان حصر ارتباطی امام

یاد کیرد

در راستای کلمههای غیرزبانی است که گفتمان حاکم برای به حاشیه راندن گفتمان رقی
انجام می دهد .مأمون در دوره سوم اجبار از ایین سیاسیت بیرای محصیورکردن امیام
استفاده میکرد.
 .۷-۲-۳حصر خانگی و زندان

شواهد نشان می دهند در اواخر دوران والیتعهدی ،نظارت بر امام
است .بهطوری که هر زمان ،مأمون میخواست به خانه امام
که کنارشان بودند ،می خواست که متفرق شوند ۸.امام
ارتباطات ایشان ،بسیار محدود شده بود ۲.زندانبیان امیام

شدید بوده

بیاید ،ایشان از کسانی

در سیرخس زنیدانی بیود و
دربیاره ایشیان توضیی

میدهد که در طو شبانهروز به جز چند وقت کوتاه ،مشغو نماز است ،از این سیخن
مشخص می شود که در این زمان ،شرکت امام
شده بود.
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 .1صدگق ،عی ن اال بار ،ص .۲32
 .2رمان ،ص .3۶3
 .3رمان ،ص.3۱2
 .۷رمان ،ص  3۱1گ .۷3۸

در مجالس بحث و مناظره متوقف
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به حاشیه بیرود هرکیاری انجیام داد ،امیا نتیجیه

مأمون برای اینکه گفتمان امام

د خواه او حاصل نشد .مأمون ناگزیر سیاست حصر و کاهش ارتباطات امام

با شییعیان

را با زندانیکردن ایشان اجرا کرد .در این کلمه ،مأمون از قدرت اجبار استفاده میکرد.
 .۸-۲-۳حذف فیزیکی و شهادت

هنگامی که برای مأمون مسلم شید تیالشهیا جیز بیاال بیردن جایگیاه و محبوبییت
امام

در د ها و گسترش پایگاه مردمی ایشان ،ادر دیگری ندارد و نقشههایش بیهضیرر

خود او تمام میشود ،به فکر کشتن امام
مأمون برای افشای اخباری که امام

افتاد .هرثمة بن اعین (د۸۰۰.ق 7).بعد از اصرار

درباره شهادت خودشان به او گفتند ،میگوید:

امام خبر انگور و انار را به من گفت.

مأمون با شنیدن این خبر ،رنگش تغییر کرد و بیهوش شد .وقتی بیه هیوش آمید بیه
هردمه گفت:
بهخدا سوگدد تو در نند من عنینتر از علی بن موسی نیستی .اگر به ممن برسمد
که از آنچه از وي دیده و شدیدهاي ،چیني را به دیگري گفتهاي ،هالکت میکدم.

2

سپس مأمون از او ،سوگند گرفت که ایین واقعیه را پوشییده دارد ۲.میأمون بیرای
این که خود را از قتل امام

تبر ه کند ،ابتدا تظاهر به مریضی نمود و وانمود کرد که

او نیز با آن حضرت در ادر خوردن غذای مسموم ،بیمیار شیده اسیت 4و روزی دو بیار
 .1از سنداران ی ت عباسی د که در است ار سازی ی ت آن ان ه گی ژ در دگر ر ارگن گ
مام ن نقش نجستهای داشت اما محبت ارل یت د گ از شی یان ایشان محس ب میشد.
 .2صدگق ،عی ن اال بار ،ص .۶13-۶11
 .3رمان.
 .۷اصفهانی ،مقا ل ا طا بین ،ص .۲۷۷-۲۷3
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بهعیادت امام

میرفت 7.مأمون مرگ امام

911

را یک شبانهروز پنهان کرد ۸.سپس با

نمایش چهرهای محزون ،سخت بیتابی نشان داد تا جاییکه سر و پا برهنیه از خانیه
خارج شد و با گریه گفت:
اي ابوالحسن پس از تو به که دلخوش باشم؟ 3ننیدانم کدام یمک از ایمن
دو مصیبت براي من بنرگتر است :از دست دادن تو یما تهنمت ممردم کمه ممن،
تو را کشتهام.

4

مأمون سه روز نزد قبر شریف امام

ماند .روزها روزه بیود و هیر روز قرصیی نیان و

مقداری نمک برای او میآوردند و خوراکش همان بود .قرآن میخواند و از خدا میخواست
که به آن حضرت ترحم کند تا خود را از این جنایت مبیرا نشیان دهید ۳.تظیاهر او چنیان
فریبنده بود که اقلیتی از علمای شیعه حاضر به پذیرفتن شیهادت آن حضیرت بیه دسیت
مأمون نشدند که اربلی (د6۹۲ .ق ).یکی از آنها است.
افزون بر اربلی ،این قو به سید بن طاووس (د664 .ق ).و شیخ مفید نسیبت داده
شده است ،6اما بیشتر علمای شیعه به جهت شواهد متعدد ،شهادت امام
مأمون را پذیرفتهاند .مأمون با کشتن امام

به دسیت

آخرین تیر خود را برای به حاشیهرانیدن

ایشان استفاده کرد.
 .1صدگق ،عی ن اال بار  ،ص .۲۱9
 .2مج سی ،حار االن ار ،ص.3۸9
 .3ی ق ی ،اریخ ی ق ی ،ص .۷۱1
 .۷صدگق ،عی ن اال بار ،ص .۲9۸
 .۲ی ق ی ،اریخ ی ق ی ،ص .۷۱1
 .۶ار ی ،کشف ا غمة ی م ن ة األئمة ،ج  ،3ص .112
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 .4جمعبندی و نتیجهگیری

بررسی کنشهای مأمون نشان میدهد که بدون لحا دورههای سهگانه ،وی در مواجهیه
با امام

از راهکارهای مختلف و دو زنجیره همارزی و حاشیهرانی بهره بیرده اسیت .بیه

جهت اختصار ،مهمترین راهکارها در نمودار زیر نشان داده میشوند.
زنجیره هم ارزی

زنجیره حاشیه رانی

تظاهر به تشیع

مهندسی روابط اجتماعی

دعوت امام به مرو

کتمان فضائل

پیشنهاد والیت عهدی

تضعیف جایگاه اجتماعی

باورداشت آخرالزمانی

تضعیف جایگاه علمی

به کارگیری نمادهای شیعی

ترور شخصیت

جذب و تطمیع نخبگان

حصر ارتباطی

بهره گیری از مناسک تقویت

زندان و حصر خانگی

........

حذف فیزیکی و شهادت

مقایسه میان سه دوره نشان می دهد انگیزه و هدف میأمون در دوره هیای او و دوم بیا
دوره سوم ،متفاوت بوده است .کنش های دوره او با انگیزه شکل گیری و تقوییت حکومیت
نوپای او انجام می شد .کنش های دوره دوم در جهت ایجاد فضای باز سیاسی و حضور بیشتر
امام

در صحنه قدرت سیاسی -فرهنگی شکل میی گرفیت کیه هیدف از ایین کینش هیا،

هژمونیک کردن حاکمیت مأمون به عنوان حکومتی مشروع بوده است.
مأمون تالش می کرد ،افکار عمومی گفتمان او را همارز گفتمان امام

بدانند ،اما

کنشهای دوره سوم این تفاوت را با دو دوره قبلی دارند که با انگیزه نظیارت بیشیتر،
محدودسازی و در نهایت حذف امام

انجام مییشیدند .میأمون در دورههیای او و

دوم ،بیشتر از زنجیره همارزی استفاده میکرد و سعی مینمود کلمههایی که بهمنظور
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حاشیهرانی امام

انجام میشدند از افکار عمومی مخفی بمانند ،اما هیرچیه بیه دوره

سوم نزدیک میشویم ،استفاده از مکانیسم حاشیهرانی بیشتر و پررنگتر میشود.
راهکار اصلی میأمون در دو دوره او  ،اسیتفاده از زنجییره هیمارزی و در دوره سیوم
حاشیهرانی بود ،اما او گاهی بهصورت تویمان از زنجیره همارزی و تفیاوت و سیازوکارهای
برجستهسازی و حاشیهرانی استفاده میکرد .فرآیند تحو گفتمانی در جیدو زییر نشیان
داده میشود.
کنش
متظاهرانه

چگونگی

هدف مأمون
از کنش
متظاهرانه

سازوکار
مورد استفاده

معنایی که مأمون

مهمترین

رابطه دو

قصد هژمونیک

کلمهی

گفتمان

کردن آن را دارد

مأمون

امام

و

مأمون

دورهها
ت ک ببککرلی
برقکککککککرلای

شکککککک گیری

دوره اول

ح ومتنوپاو

مکککنمویشکککی و

سکککککککککر و  برجست سازی 

دوسککتااله بیککت

قیامهککاییهیکک 


لست 

لاتبککککککککا 
دوسککتان بککا
لمککککام

و

یهویکککایبکککا

ح ومت 

هککککککککککک لاز
نشککککایدلدیدو
گفتمای 

تصویرسککازی
مثبتلزخود 
مشککککرودبککککودی ت ک ببککرلی

دوره دوم

تثبیتح ومت 

برجست سازی و
حاشی النی 

ح ومتب ولسط  ولاد کککککردی
حضککککککککککککوا لمکککام
لمککام

دا

ب ک ینولی لمککککککککککوا

ولییهد 


ح ومتی 

مشخصشکککدی

تدا یجی تفاوت
گفتمککککانیبککککا
گذشتزمای 

ت ک ببککرلی
حصرلاتباطیو

دوره سوم

دانهایکککککتلز
میککایبردلشککت 

لماماضا




خ فککککتحکککک 
حاشی النی 

مکککنمویلسکککتو
لمام

شایستگی

ح ومتالندلاد 

تککککککککککروا
شخصککیتو
حککککککککذ 
فیزی کککککککی
لمککککام

و

گفتمایلیشای 

تخاصککککککککک 
گفتمانی 
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