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 امام رضا )ع( اسوه نرمش قهرمانانه

 

 مريم تقي نيا، فهيمه ابدالي

 

 

 دانشجوي دكتري تاريخ ايران دوران اسالمي 

 كارشناس ارشد تاريخ ايران دوران اسالمي  

 

 

ماجراي  ،يکي از مقاطع مهم تاريخ سياسي اسالم و زندگاني ائمه اطهار )ع( :چکیده

مامون براي رفع مشکالت خود،از  پذيرش واليتعهدي امام علي بن موسي الرضا)ع(است.

رضا)ع( روي آورد،از اين رو ابتدا به ايشان ميان علويان به پرهيز گارترين آنها،يعني امام 

را  ديهپيشنهاد خالفت داد، اما وقتي امام )ع(، از پذيرش آن امتناع نمود،وي مسئله واليتع

امام رضا با اين توطئه مقابله كرد ولي زماني كه مقاومت سودي نبخشيد،امام  مطرح كرد. 

ت بهره گرفت. مامون همواره از توطئه واليتعهدي جهت شناخت حق علويان در امر خالف

تالش زيادي مي كرد،تا كمي از محبوبيت روز افزون حضرت رضا)ع( رادر بين مردم و 

ي دوران بررس  شيعيان كم كند. بنابراين به طور مرتب جلسات مناظره يي را ترتيب مي داد.

امامت امام رضا)ع(،سياست امام )ع( براي سفر به خراسان ،اهداف مامون  از  دادن  مقام 

واليتعهدي به امام رضا)ع(، موضع امام رضا در برابر اين سياست  و اهداف امام)ع( از پذيرش  

از ايران و تاثير حضور امام)ع( در  مقام واليتعهدي ، بررسي نقش مناظره هاي امام رضا)ع( 

به شيوه كتابخانه اي و در قالب مهم ترين مباحث اين مقاله است كه تالش خواهيم كرد 

انه نرمش قهرمان به عنوان  )ع(مسئله واليتعهدي امام رضا به بازشناسي  رويکرد تحليلي

 بپردازيم.

 ، واليتعهدينرمش قهرمانانه  ،مناظره امام رضا)ع(، مامون، کلید واژه:

 

  مقدمه

در ميان انبوه  تحوالتي كه در تاريخ ايران و اسالم صورت گرفته  است،بدون شک سفر علي ابن موسي الرّضا )ع( به ايران يکي  

از بزرگ ترين حوادثي بوده است كه تاريخ اين سرزمين تاكنون به خود ديده است. اصوال حوادث روزگار امامت علي بن موسي 

ت فراوان در تاريخ اسالم و تاريخ تشيع بوده و هست. اين كه برخي محققان،اين دوره را با الرضا)ع( يکي از حوادث حائز اهمي

ا و گروهي آن را با نرمش قهرمانانه امام حسن)ع( و جمعي ديگر آن را با موقعيت امام سجاد)ع( و گروهي نيز آن حماسه عاشور
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نشان دهنده همين اهميت خاص و چند بعدي بودن وضعيت را با انقالب فکري و فرهنگي صادقين)ع( مقايسه و شبيه مي دانند،

 آن مقطع تاريخي و پيامد هاي آن دعوت سياسي بوده است.

پس از شهادت امام موسي كاظم)ع( اگر چه براي امام رضا)ع(موقعيت مبارزه ي علني و رسمي پيش نيامد،اما براي اختناق و 

ليه امام )ع( كاستي يافت. امام )ع( نيز شيوه ي مبارزه ي پدر بزرگوارش خود كامگي به طور نسبي از ميان رفت و فشار حکومت ع

را در پيش گرفت و به ايفاي صحيح رسالت امامت پرداخت. وجود و حضور امام رضا)ع( به عنوان واليتعهد در خراسان سبب شد 

عه هر روز بيشتر مي شدند. حيثيت تا شخصيت آن حضرت به عنوان امام شيعه براي مردم بيشتر شناخته شود. لذا هواداران شي

علمي امام )ع( مهم ترين عامل در توسعه ي مذهب شيعه به حساب مي آمد. به ويژه كه مباني فکري شيعه نيز در آن 

 شرايط،مشخص شده بود و طبعاً مرجعيت علمي امام )ع( توسعه ي فکر شيعي را در بر داشت. 

مباحثات ميان اديان و مذاهب است. موضوع مناظره در زندگي صادقين)ع( نيز از ويژگي هاي عصر امام رضا)ع( گسترش و رواج 

وجود داشته است،اما اوج اين حركت را مي توانيم در زندگي علمي،سياسي و اجتماعي امام رضا)ع(شاهد باشيم. در اين مقاله 

 انه  بپردازيم.به عنوان نرمش قهرمان امام رضا)ع( مسئله واليتعهدي   تالش خواهد شد به بازشناسي 

 روش تحقیق  

 روش تحقيق در اين مقاله بر مبناي اسنادي و كتابخانه اي در قالب رويکرد تحليلي است.

 فرضیه

 در برابر دشمن بوده است. اقدام امام رضا در پذيرش واليتعهدي ،تعظيم در برابرجبهه باطل نبوده بلکه نرمش قهرمانانه  

 سواالت تحقیق)اصلی و فرعی( 

 منظور از نرمش قهرمانانه چيست؟ -

 تبلور عيني  نرمش قهرمانانه در مواجه با دشمن در سيره رضوي چيست؟ -

 نخستين توطئه مامون بعد از فراخواني امام رضا)ع( از مدينه به مرو چه بود؟ -

 اهداف مامون از طرح مساله واليتعهدي امام رضا )ع( چه بود؟  -

 برابر توطئه واليتعهدي چه بود؟عکس العمل امام رضا)ع( در  -

 نتايج پذيرش واليتعهدي امام رضا)ع( چه بود؟ -

 هدف مامون از برگزاري جلسات مناظره چه بود ؟ -

 تاثيرات حضور امام رضا)ع( در ايران چه بود؟ -
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 هدف تحقیق

ر ه عنوان نرمش قهرمانانه  دمسئله واليتعهدي و سياست هاي امام رضا)ع( قبل و بعد از قبول اين مسئوليت ب  بازشناسي  

 از مهم ترين اهداف اين تحقيق است.برابر دشمن 

 اهمیت تحقیق

 )ع(  و مسئله واليتعهديبازكاوي دوران  امامت امام رضا  

 پیشینه تحقیق حاضر

 در زمينه تحقيق حاضر تا به حال تاليفاتي صورت گرفته كه مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

 (؛حيات فکري و سياسي امامن شيعه)ع( ،قم:انتشارات انصاريان7831جعفريان)رسول  -

 (؛حضرت رضا)ع(،تهران:انتشارات مفيد7831فضل اهلل كمپاني) -

  (؛علي بن موسي )ع(،امامِ رضا، قم: انتشارات دليل ما7831مرضيه محمد زاده) -

 (؛امام رضا)ع( و ايران، قم: دفتر نشر معارف7831سيد حسين حر) -

 چارچوب نظری .1

اي، از نرمش قهرمانانه به عنوان تاكتيکي در برابر دشمن نام هبر انقالب ، با اشاره به لزوم هوشياري در مذاكرات هستهر 

برد. و به عبارت ديگر، نرمش قهرمانانه، يعني مانور هنرمندانه براي دست يافتن به مقصود و حركتي در ظاهر يک گام به 

هايي هم دارد  نرمش قهرمانانه، تابعي است از مقتضيات زمان و مکان. نرمش قهرمانانه، هزينه. لوگام به ج عقب، براي چند

و سختي كار، همين محاسبة هزينه و فايده است. طبيعي است كه در اين وضعيت، ممکن است در كوتاه مدت، اتفاقاتي 

د، آي قع بينانه، آن چه سرانجام به دست ميبيفتد كه در نگاه ظاهري، شکست محسوب شود؛ امّا در يک نگاه كالن و وا

موفقيت است. نرمش قهرمانانه، بي قيد و شرط نيست؛ بلکه مبتني بر شناخت دقيق و مقيد به شرط درک ماهيت طرف 

ز ا توان هر امتياز دادني را نرمش قهرمانانه ناميد. عقب نشيني  باشد. بنابراين، نمي مقابل و فهم صحيح هدف گذاري او مي

هاي نرمش قهرمانانه  ها را نبايد از مؤلفهل و عبور از خط قرمز و عدول از راهبردهاي اساسي و عدم توجّه به آرماناصو

 دانست. اين گونه حركات،سازش و تسليم در برابر دشمن، هضم شدن در هژموني جهاني استکبار و يک همزيستي مسالمت

چرخش ذليالنه خواند؛ نه نرمش قهرمانانه. نرمش قهرمانانه به طور  آميز با وي خواهد بود و بايد آن را كرنش جانانه و

گي هاي هميشاصالح، تغيير و رفع خطا بايد جزء كارهاي دائمي و برنامه ها را به دنبال دارد. تکامل، طبيعي، تغيير در روش

هاي غلط را شناسايي و  لياتي،روشهاي عمها و برنامه مسئوالن باشد؛ تا با درک بين اهداف و راهبردهاي كالن، با تاكتيک

 .آنها را تعويض يا اصالح كنند؛ زيرا اصوالً نرمش قهرمانانه يک تغيير تاكتيک براي رسيدن به هدف اصلي است

توان از توجه به آن در شرايط كنوني،  مي كند از آن جا كه نرمش قهرمانانه در ميدان رقابت و نبرد معنا و مفهوم پيدا مي

ت. تر از سنگ و پوالد استر از حرير و سختبر اقتدار نظام نام برد؛ نرمش قهرمانانه، تيزتر از شمشير و نرم به عنوان سندي

اين نرمش، جذابيت در رفتار،دوري از هيجان، پرهيز از ايجاد التهاب و رعايت مقتضيات زمان در چارچوب هدف است. در 
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، حکمت و مصلحت، قدرت مانور بين برقرار است و ذيل سه اصل عزتگرايي، توازن گرايي و آرمان اين چارچوب، بين واقع

ه شود كآيد. چنين ابتکاري ضمن آن كه راستي آزمايي طرف مقابل نيز هست، باعث مي ، فراهم مي«انعطاف»و « اقتدار»

عالنه؛ نه سازش منفديگران حقيقت دو طرف درگيري را خوب بشناسند. بنابراين، نرمش قهرمانانه، نه تخاصم جاهالنه است و 

السالم، از پذيرش واليت عهدي مأمون توسط امام رضا عليه. .بلکه چنين نرمشي به قهرمان شدن نيز منجر خواهد شد

  مصاديق نرمش قهرمانانه هستند.

اول عباسيان متد،واليتعهدي را بدعت نهاد،معاويه بود. از آن پس ،اين موضوع ميان امويان و ي كه در تاريخ اسالم،ساولين ك 

گرديدو به گونه اي كه تعيين وليعهد،تنها به خواست خليفه بستگي داشت او بود كه بر مي گزيد و كسي حق هيچ گونه 

اعتراضي نداشت و معموالً اين گزينش از ميان خاندان و فرزندان شخص خليفه صورت مي گرفت. بنابراين ،بايد گفت از 

 ،شکلي موروثي به خود گرفت و خالفت به سلطنت تبديل شد.زمان معاويه به بعد،حکومت و خالفت

حکومت عباسيان  اين مسئله از طرف مامون و كارگزاران  بر امام رضا )ع( تحميل گرديد. سياست  با اين حال در جريان  

از سوي ايشان نشان  امام )ع( در برابر اين ترفند و مجموعه تدابير ايشان در بهره گيري از اين مقام ،نرمش قهرمانانه اي را

 داد ، كه در اين مقاله به آن پرداخته خواهد شد

 دوران امامت امام رضا)ع( .2

هاي  ه.ق حضرت موسوي بن جعفر )ع( به دست سندي بن شاهک، و با دستور هارون الرشيد،در سياهچال738در سال 

(.سپس تاجِ امامت بر سرِ مبارک 631:7837آمد)كليني، زندان هاي مخوف بغداد،مسموم شد،و به درجه ي رفيع شهادت نايل

 علي بن موسي الرضا )ع(قرار گرفت،و آن وجود مبارک به طور رسمي اعالم امامت كرد. فرزند رشيدش ،حضرت

 دوران بيست ساله امامت آن بزرگوار ،با توجه به خالفت خلفاي عباسي ،به سه دوره دسته بندي مي شود:

 سال 71الرشيد به مدت دوره ي اول:دوران خالفت هارون  -

 سال5دوره دوم:دوران خالفت امين به مدت  -

 سال5دوره سوم:دوران خالفت مامون به مدت  -

 دوره ی اول

ده سال اول امامت آن حضرت،كه همزمان با دوران خالفت هارون الرشيد بود،دوران پربركت و خوبي براي آن حضرت به 

م هفتم)ع(دستگاه حکومتيِ او را به شدت تضعيف كرده بود، ديگر جرات شمار مي رفت،زيرا هارون به دليل اينکه قتل اما

دست درازي و جسارت به سوي امام رضا)ع( را پيدا نمي كرد. حضرت نيز با بهره گيري از اين فرصت،بدون اظهار تقيه يا 

 ب ارسال مي شد.مخفي كردن امامتشان،به طور علني به رفع مشکالت شيعيان مي پرداختند،و سخنانشان به شرق و غر
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 دوره دوم

همزمان با خالفت امين،كه اين دوران همراه با نزاع و جنگ قدرت بين دو برادر،يعني مامون و امين،پنج سال طول  امامتِ

ع خود رجوكشيد. در اين دوره نيز امام)ع( روزهاي خيلي خوبي را گذراندند،و شيعيان تحت فشار نبودند.آنها آزادانه به امام 

و گره از امور خويش مي گشودند. امام در اين دوره همانند جد بزرگوارشان،امام صادق)ع( به نشر علوم آل محمد مي كردند،

 (.88:7835)ع( پرداختند)قلندري بردسيري،

 دوره سوم 

از  هجري،امين طي درگيري با برادرش مامون،كشته شد،و اختيار كامل كشور اسالمي به دست مامون افتاد.793در سال 

دشواري هاي حکومت مامون مساله بيعت بود. مامون نتوانست بيعت مردم بغداد و كوفه را به دست آورد،همچنان كه  جمله

از جلب نظر اهل مدينه ،مکه و بصره نيز محروم ماند. زيرا اهل سرزمين هاي اسالمي،اگر از شيعيان و علويان بودند،اصوالً با 

 باسيان بودند،قتل امين را جرم دانسته،آن را قابل توجيه نمي شمردند.خاندان عباسي همساز نبودند و اگر هم از ع

دومين مشکلي كه مامون با آن روبه رو بود،ناآرامي هاي موجود،در گوشه و كنار مملکت اسالمي بود. به ويژه برخي قيام  

، «مد بن سليمان بن داودمح»)معروف به ديباج(،در مدينه« محمد بن جعفر»ها كه نفوذ و گستردگي خاصي داشت. در مکه 

و ... به هر نقطه كه نظر مي شد،انقالب و قيامي بود و چنين حركت هايي،خطري جدي مي نمود كه نه  «ابوسرايا»در كوفه

 تنها خالفت مامون،بلکه عباسيان را تهديد مي كرد. 

علي بن »توجه مردم،يعني مشکل بزرگي كه مامون را همواره نگران مي داشت،شخصيت برجسته و ممتاز و مورد سومين 

بود. نشانه هاي ازاين واقعيت حکايت دارد كه مامون،به نقش سياسي و اجتماعي و ديني امام،بيش از هر « موسي الرضا)ع(

 انقالب يا نهضتي كه در جريان بود،اهميت مي داد و آن را براي حاكميت خود تهديد به شمار مي آورد.

مي انديشيد تا اعتماد بني عباس را جلب كند و فرياد انقالبيون را خاموش سازد  و  ،مامون مي بايست چاره اي به هرحال 

)طباطبايي  ذهنيت جامعه را در مورد قتل برادرش امين،تغيير دهد واز سوي امام رضا)ع( نيز آسوده خاطر گردد

  (.13:7833نسب،

 اقدامات مامون براي رهايي از مشکالت

موانعي كه براي حکومتش به وجود آمده بود و از سويي به منظور حفظ قدرت خود ،به  مامون براي رهايي از مشکالت و  

 اقدامات ذيل دست زد:

 .تالش براي سركوب و فرونشاندن قيام هاي علويان؛7

 . از بين بردن محبت و احترامي كه علويان در جامعه داشتند و كاهش نفوذ و تحقير كردن آنها؛8

 محبت اعراب نسبت به خويشتن؛. تالش براي جلب اعتماد و 8
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 (.716:7831. روي آوردن به علويان به ويژه امام رضا)ع( به منظور تداوم بخشيدن به نظام حکومتي خود )حُر،6

 امام رضا )ع( از مدینه به مرو  سفر تاریخی

 رضوي،ناگفته مانده واسناد تاريخي،گوياي اولين زمينه هاي سفر امام )ع( نيست و جزييات بسياري از مقدمات اين هجرت 

در پرده ابهام قرار دارد. ولي با مطالعه اسناد موجود،اين حقيقت مسلم است كه از پيش مکاتبه اي بين مرو و مدينه،صورت 

مي گرفته و بر سفر امام به سوي مرو اصرار بوده و اين سفر،در شرايطي خاص و تحت فشار دستگاه خالفت،انجام گرفته 

 است.

را به خراسان دعوت  تاريخي آمده است:مامون،پس از بدست گرفتن حکومت،با ارسال نامه اي ،امام رضا)ع(در برخي منابع  

كرد،ولي امام از رفتن،خوداري ورزيد . مامون پيگير بود و ارسال دعوت نامه ها را پياپي ادامه داد،تا به امام بفهماند كه از 

 (.815:7815نيست)مسعودي؛ايشان دست بردار 

ع( شيوه خلفا را مي شناخت و زندان هاي طوالني پدر را با همه تلخي ها و رنجش هايش به خاطر داشت و مي امام ) 

دانست كه به هر حال،مامون كه برادر مي كشد،از اين احضار،هدف مباركي را دنبال نمي كند. به اين دليل،شيوه آماده شدن 

ي رساند. چنان كه در برخي روايت ها آمده است كه امام به بعضي از امام براي سفر به گونه اي بود كه ناخشنودي امام را م

نزديکان خود،از مرگ خود در اين سفر خبر داد و در وداع با مرقد رسول خدا)ص( با صداي بلند گريست و نشان داد كه از 

 (.518:7818اين سفر شادمان نيست)شيخ صدوق،

 لل قبول سفر به خراسانع 

ذهن بيايد كه اگر حضرت رضا)ع( به اين سفر ناخشنود بود،چرا به آن اقدام كرد و خود را به  ممکن است اين سوال به  

 دربار طاغوتي مامون نزديک نمود؟

در پاسخ بايد گفت كه اين حركت امام رضا)ع( پاسخي هوشمندانه به اقدامات فريبکارانه مامون بود كه در ذيل برخي از آنها 

 بيان شده است.

جبور بود و با توجه به تهديد هاي مامون ،پيش بيني مي شد كه اگر ايستادگي كند به شهادت خواهد الف( آن حضرت م

 رسيد.

اگر چه ايشان سرانجام در طوس به شهادت رسيدند ولي نتيجه و آثار شهادت آن حضرت در مدينه) در آن شرايط( كمتر 

 بود.از نتيجه و آثار مسافرت آن حضرت به خراتسان و شهادتش در طوس 

ب( سفر حضرت رضا)ع( به خراسان از جهت فرهنگي،سياسي و اجتماعي براي گسترش و تحکيم مکتب تشيع و احقاق 

 حق و ابطال باطل و دفاع از حقوق مستضعفين نقش بهسزايي داشت.
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اف مي ج( مامون  كه به دروغ خود را شيعه مي ناميد به تشکيل مجالس مناظره با دعوت از علماي بزرگ اطراف و اكن

هويت و اساس عقايد اسالمي به ويژه تشيع را روشن مي نمود و صحت عقايد  پرداخت و بيانات امام رضا)ع( در آن مجالس

 شيعه دوازده امامي را تثبيت مي كرد.

د( گر چه مامون مي خواست از وجود مبارک حضرت رضا)ع( براي اهداف شوم سياسي خود استفاده كند،ولي شيوه زندگي 

ا)ع( در خراسان نقشه هاي مامون را خنثي نمود و چهره باطل و باطل پليد مامون را در ماجراهاي مختلف نظير امام رض

 تعطيل مجالس مناظره و سرانجام شهادتش آشکار نمود.

ه( حوادث و معجزاتي كه در مسير راه از مدينه تا خراسان و خود خراسان از آن حضرت ديده شد،چهره واقعي دشمنان و 

 فان را رسوا ساخت. در حاليکه اگر آن حضرت در مدينه ماندگار مي شد بركات وجودش اين گونه جهاني نميشد.مخال

در اينجا مي توان هجرت آن حضرت به خراسان و بركات اين هجرت را،به هجرت پيامبر اكرم )ص( از مکه به مدينه و  

 (.36:7833بركات آن تشبيه كرد)طباطبايي نسب،

 رضا)ع( به مروورود امام 

ه.ق وارد مرو 817سرانجام حضرت رضا)ع( پس از تحمل حدود چهار ماه سفر و گذر،از مناطق گوناگون،در نيمه اول سال  

 ،مركز خالفت مامون شد.

هنگام ورود امام به مرو،شيفتگان پيامبر و خاندان پاک او با شور و احساساتي وصف ناپذير مقدم وي را كه داراي نشان و  

 از پيامبر)ص( بود،گرامي داشتند.  يادي

چند روزي ميگذشت مامون ،خود را ميزباني مخلص نشان مي داد و همواره نزد امام مي آمد و با احترامي خاص از آن 

حضرت تجليل مي كرد. مردم نيز گروه گروه خدمت امام مي آمدند و با آن گرامي ديدار داشتند و به تدريج مي رفت تا 

 شده خود،نتيجه اي را كه مي خواست،بدست آورد. طراحيمامون از شرايط 

 نخستین گام،پیشنهاد حکومت

زيارتي يا سياحتي دعوت نکرده بود. او از فراخواندن امام به اين سفر طوالني  مامون از  علي بن موسي )ع( براي يک سفر 

ود را به سوي برداشت و سخني گفت كه  ،هدفي داشت  و سرانجام  در يکي از مالقات هايش با امام،نخستين گام خو پرنج

 براي بسياري از آنان كه شنيدند،حيرت انگيز بود.

او گفت:اي فرزند رسول خدا؛نزد شما آمده ام تا از شما بخواهم حکومت و خالفت را پذيرا شويد و زمامداري امت اسالمي را 

 (.781:7818)شيخ صدوق،بر عهده گيريد

. اين در خواست خليفه چند نوبت ديگر نيز انجام شد،ولي نتيجه اي در بر نداشت. مامون امام از پذيرفتن آن خودداري كرد

 دعوت« سهل»فرزندان « حسن»و « فضل»براي آنکه اقدامي سنجيده صورت دهد،از دو شخصيت برجسته سياسي،يعني 
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يند دانستند و خليفه را از انجام آن كرد و موضوع را با آنان در ميان گذاشت. آنان ابتدا پيامد هاي چنين اقدامي را ناخوشا

 بر حذر داشتند،ولي مامون با جديت و قاطعيت بسيار هدف خويش را دنبال ميکرد.

 دومین گام؛طرح والیتعهدی

يعني پيشنهاد واگذاري حکومت و امتناع قابل پيش بيني امام از مامون پس از احساس موفقيت در نخستين برنامه خود، 

 نقشه سياسي خود را تا آخرين قسمت دنبال كند.پذيرش آن،مصمم شد تا 

كسي چون مامون،هرگز حركت هاي بحران انگيز را خوش نداشت و همواره تزوير را بر به كارگيري آشکار زور ترجيح مي 

 داد. 

فاي امتناع امام از پذيرش اصل حکومت، به مامون فرصت مي داد تا خود را همچنان از اعمال خشونتو به كارگيري روش خل

پيشين درباره امامن)ع( دور نگاه دارد. تا همين جا،مامون به بخش مهمي از هدف ها و آرمان هايش دست يافته بود و مي 

و دودلي  توانست همواره سر خود را باالتر از همه پيشينيان اموي و عباسي خويش نگاه دارد و هواداران امام را به ترديد

 نبود و طرح واليتعهدي مي توانست نقشه را كامل كند. وادارد. اما هنوز اين ترديد كارساز

اگر امام واليتعهدي را مي پذيرفت،عالوه بر همه نتايجي كه مامون از پيشنهاد واگذاري حکومت انتظار داشت،منفعت فزون 

ه هم با وعد تري به دست مي آورد،و آن ابقاي مامون بر سر قدرت و فرمانروايي بود. يعني؛همچون گذشته حاكم مطلق بود و

 اي،بزرگ ترين مانع سياسي،ديني،عملي را از سر راه خود ،به نرمي كنار زده بود.

پاسخ امام)ع( به پيشنهاد واليتعهدي نيز روشن بود،زيرا كسي كه حاضر نشده است اصل حکومت را از مامون بپذيرد،چگونه  

 ممکن است واليتعهدي  را بپذيرد. 

مام رضا)ع(جريان واليتعهدي آن حضرت است. مهم ترين نکات اساسي مربوط به مساله مهم ترين فصل تاريخي زندگي ا 

 واليتعهدي امام رضا)ع( عبارتند از:

 الف( انگيزه هاي مامون از واليتعهدي امام رضا)ع(

 ب( موضع امام رضا)ع( در ناكام گذاشتن مامون در رسيدن به هدف

 انگیزه های مامون از والیتعهدی امام رضا)ع(

فاي به عهد: عده اي بر اين عقيده اند كه مامون با خداي خودش عهد كرده بود كه هر گاه در مقابل برادرش امين به و -

پيروزي رسيد،خالفت را به برترين يادگار ابوطالب بسپارد كه در آن زمان داناتر از همه آنها امام رضا)ع( بود)شيخ 

 (.118:7857مفيد،
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مون براي ساكت كردن علويان دست به چنين حيله اي زد. او حتي علي بن موسي )ع( را فرونشاندن قيام هاي علويان: ما -

ناميد تا طرفدارن عقيده زيديه سکوت كنند و همچنين از مخالفتي كه با خلفاي عباسي « رضا»احضار كرد و لقبش را 

 (.871:7818دارند،تا حدي بکاهند)شيخ صدوق،

در واقع مي خواست بدين شکل امام )ع( را در بين مردم بدنام كند حضرت به  مامون متهم كردن امام به رياست طلبي:   -

مامون گفت: من مي دانم توچه مي خواهي! مامون پرسيد: چه مي خواهم!؟ امام گفت: آيا امانم مي دهي،اگر راست بگويم؟ 

که ه دنيا بي رغبت  نيست،بلمامون گفن: تو در اماني. حضرت فرمود: تو نظرت اين است كه مردم بگويند علي بن موسي ب

 871:7811اين دنياست كه به او بي رغبت است،مگر نمي بينيد چگونه از روي آز و طمع واليتعهدي را پذيرفت)شيخ صدوق،

.) 

:پس از كشته شدن امين از سوي برادرش مامون،در خصوص مشروع مشروعيت بخشيدن به خالفت خود از طريق امام )ع( -

يد در ميان برخي از مردم ايجاد شده بود. در واقع مامون با اين حربه مي خواست خالفتي را كه بودن خالفت وي نوعي ترد

 به زور بر آن تسلط پيدا كرده بود،جامه شرعي بپوشاند تا بدين طريق از حمايت مردمي نيز برخوردار گردد.

(.و 668:7815لرضا )ع( داده بود)مسعودي؛را به زني علي بن موسي ا« ام حبيبه»مامون دختر خود كنترل دقيق امام رضا)ع(: -

افزون بر اين،افراد ديگري را نيز مراقب ايشان قرار داد تا تمام حركات او اعماالمام را به مامون گزارش دهند. از جمله اين 

 كه از نزديکان آن حضرت نيز به شمار مي آمد.« هشام بن ابراهيم راشدي»مراقبان شخصي بود به نام 

امام رضا)ع(: با توجه به اينکه امام )ع( با شروطي واليتعهدي را پذيرفتند از اين رو مامون مي خواست  خلع سالح كردن -

ها تا كه اينامام را در منصب واليتعهدي قرار دهد تا مردم بگويند اوضاع هيچ فرقي نکرد،يا اينکه آل علي )ع( را متهم كند 

،ولي وقتي به خالفت يا واليتعهدي مي رسند،ديگر سخني نمي زماني كه دستشان كوتاه است،چنين سخناني مي گويند

 (.819:7833گويند)مطهري،

جلب كردن عموم مردم به سوي نظام حکومتي: بر سر خوان حکومت عباسي افراد كم لياقت و چاپلوس نشسته بودند كه  -

ون امام رضا)ع( نياز داشت تا تنها به شهرت و گرد آوري مال مي انديشيدند،از اين رو مامون به چنان شخصيت عظيمي چ

 (.783:7813اين خال را پر كند،و از ديگر سوي با حضور حضرت ،در برابر هجوم علماي ساير اديان تاب آورد)حسيني،

 با توجه به انگيزه هايي كه بر شمرديم،به نکاتي چند پي مي بريم: 

صورت گرفت. بنابراين امام به ناچار به واليتعهدي  الف(پذيرش وليعهدي مامون از سوي امام )ع( در شرايطي توام با تهديد

 مامون تن در داد.

بود،از اين رو مي بايست حركت امام در  نب( وجود امام )ع(در مقام يک شخصيت علمي و معنوي براي مامون خطر آفري

 جامعه كنترل مي گشت.

نواده اش باقي خواهد ماند. در واقع بسيار الفت در خاهدي را مطرح نمود كه مطمئن بود خعج(مامون هنگامي مسئله واليت

بعيد مي نمود كه مامون پس از زحمات بسيار براي سركوب برادرش،به ناگاه در صدد افتد خالفت را به آل علي)ع( بسپارد. 



 44-57، ص 1231،  اردیبهشت 1، جلد 32علوم انسانی ، شماره 

 
ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.jseas.ir 

 

45 
 

ه ب از سوي ديگر،امام رضا)ع( بيش از بيست سال از مامون بزرگ تر بود. بنابراين باز هم بعيد به نظر مي رسيد كه وليعهد

 مقام خالفت رسد.

امام رضا)ع( يکي از مهم ترين شگرد هاي مامون بود تابدين ترتيب از مشکالتش رهايي  د( جريان مطرح نمودن واليتعهدي

 يابد.

ه( مامون به ظاهر امام )ع( را تکريم مي نمود،اما بر آن بود تا پس از مدتي با تحقير نمودن حضرت،او را بي لياقت جلوه 

 (.771:7831دهد)حُر،

 قبول والیتعهدی توسط امام رضا)ع( و شروط ایشان

مامون اصرار داشت كه امام )ع( واليتعهدي را بپذيرد،ولي هر چه كرد حضرت امتناع ورزيد. مامون در حاليکه حضرت را 

ير ل داد و جدّت امتهديد مي كرد،گفت:حتما بايد بپذيري. عمربن خطاب در مورد شوراي شش نفري كه براي رهبري تشکي

مومنان علي)ع( در ميان آنها بود شرط كرد كه هر كس مخالفت كند گردنش زده شود. بنابراين هيچ راهي جز اينکه 

 واليتعهدي را بپذيري ،نيست.

قضاوت »،«فتوا ندهم.»،«امر و نهي نکنم.»در اين هنگام امام )ع( فرمود: من  واليتعهدي را مي پذيرم مشروط به اينکه 

 (.518:7857)شيخ مفيد،مامون پيشنهاد امام را پذيرفت« امور و سنت ها را به جا ننمايم.»و « عزل و نصب نکنم.»،«نم.نک

 دالیل امام رضا)ع( برای پذیرش والیتعهدی

شد تا اين مساله در جهت اهداف زماني كه تالش امام براي نيامدن و نپذيرفتن واليتعهدي سودي نبخشيد،امام در پي آن 

سي خويش بهره ببرد. در اين باره نکته مهم آن بود كه امام اين اقدام مامون را،به عنوان گامي مهم  در شناخت حق سيا

علويان در امر خالفت نشان داد. اين كار به خوبي مي توانست بطالن اقدامات خلفاي پيشين را در خالفت  ، اعم از اموي و 

 عبا سي نشان دهد.

 )ع( برای پذیرش والیتعهدی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:از مهم ترین دالیل امام 

امام )ع( هنگامي واليتعهدي را پذيرفت كه به اين حقيقت پي برده بود كه در صورت امتناع بهايي را كه بايد بپردازد تنها  -

ام الزم بود كه جان ،بلکه علويان و دوستدارانش نيز همه در معرض خطر واقع مي شدند. بر امجان مقدس خودش نمي باشد

به وجود آنان و آگاهي بخشيدنشان بسيار نياز  خويشتن و شيعيان و دوستدارانش را از گزند ها برهاند. زيرا امت اسالمي

 داشت. امام و شاگردانش بايد مي ماندند تا براي چراغ راه و راهبر و مقتدا در حل مشکالت و هجوم شبهه ها باشند.

در آن زمان،موج فکري و فرهنگي بيگانه بر همه جا چيري شده بود و با خود ارمغان و الحاد را در قالب بحث هاي فلسفي  

 و كالمي مي آورد. بر امام الزم بود بماند و مسئوليت خويش را در نجات امت به انجام برساند.
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علويان نيز در حکومت سهم شايسته اي دارند. تا آن  امام )ع( با قبول واليتعهدي يک اعتراف ضمني از عباسيان گرفت كه -

 زمان خلفاي عباسي چنين حقي را براي علويان نپذيرفته بودند 

امام )ع( مي خواست مردم)ع( اهل بيت را در صحنه ي سياست حاضر بيابند و آنان را فراموش نکنند و گمان نکنند كه اهل  -

 به كار امت نمي آيند.هرگز  بيت فقط علما و فقهايي هستند كه در عمل

امام )ع( در ايام واليتعهدي خويش چهره ي واقعي مامون را به همه شناساند و با افشاي نيت و هدف هاي وي در كار هايي  -

 (.798:7831زاده،دكه انجام مي داد هر گونه شبه و ترديدي را از نظر مردم برداشت)محم

 نتایج پذیرش والیتعهدی امام رضا)ع(     

 فشار بر علويان و دوستداران امام؛كاهش   -

 معرفي حقايق و ارزش هاي ديني در جريان پذيرفتن واليتعهدي؛ -

 تالش هاي وسيع حضرت در جريان مناظره با اديان مختلف در بيان داشتن توحيد و معرفي آن؛ -

 محبوب شدن امام )ع( در بين روساي مذاهب و مردم،پس از جريان مناظره؛ -

 م رضا)ع( به صحنه سياست پس از سال ها دوري امامان و اهل بيت از حکومت؛وارد شدن اما -

 اعالم عدم مشروعيت دستگاه خالفت مامون از سوي امام)ع(،با اينکه حضرت در منصب واليتعهدي قرار داشت؛ -

 تحقق نيافتن اهداف مامون در پي واليتعهدي امام رضا)ع( و تالش براي از بين بردن ايشان. -

 مام رضا)ع( در عرصه بحث و مناظرها     

. در اين مامون پس از آوردن امام رضا)ع( به مرو،جلسات علمي متعددي با حضور افراد مختلف از علما تشکيل مي داد  

جلسات مذاكرات زيادي ميان امام )ع( و ديگران صورت مي گرفت كه به طور عمده حول و حوش مسائل اعتقادي و فقهي 

ز تشکيل اين محافل علمي،نشان از علم دوستي او يا تظاهر به آن بود. در اصل بايد وي را از اين زاويه بود. هدف مامون ا

عقلي او و همراهيش با معتزله او را بر آن مي داشت تا در برابر اهل  متمايز از ديگر خلفاي عباسي دانست.به ويژه مذاق

مساله در اين جا خاتمه نمي يافت. مامون از تشکيل چنين  حديث ايستادگي كرده و آنان را منکوب سازد. با اين حال

جلساتي هدف ديگري نيز داشت. او مي خواست با كشاندن امام به بحث، تصوري را كه عامه درباره ا ئمه اهل بيت داشتند 

 ميدانستند،از بين ببرد.« علم لدني»و آنان را صاحب علم خاص مثالً از نوع 

گويد:مامون  انديشمندان سطح باالي هر فرقه را در مقابل امام قرار مي داد تا حجت آن مرحوم صدوق در اين باره مي 

حضرت را به وسيله آنان از اعتبار بيندازد و اين به جهت حسدِ او نسبت به امام و منزلت علمي و اجتماعي او بود. اما 

ي كه از طرف امام عليه او اقامه مي شد، هيچکس باآن حضرت روبرو نمي شد جز آن كه به فضل او اقرار كرده و به حجت

 (.758:7818،صدوقشيخ ملتزم مي گرديد)
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:فريب ظاهر سازي هاي در روايتي آمده: هدف مامون از اين كارها جلب نظر امام بود؛اما آن حضرت به اصحاب خود فرمود

 (.739:7618)مجلسي،داو را نخوريد،من بدست مامون به شهادت خواهم رسي

در اوائل به همين مقصود تشکيل مي شد،به تدريج مشکالتي را براي مامون درست كرد. زماني كه مامون اين مجالس كه 

متوجه شد،تشکيل چنين مجالسي براي وي خطرناک است،اقدام به محدود كردن امام كرد. از عبد السالم هروي نقل شده 

ين وسيله مردم شيفته آن بزرگوار مي شدند. مامون امام رضا)ع(مجالس كالمي تشکيل داده و بدكه به مامون اطالع دادند:

 (.668:7831به محمد بن عمرو طوسي ماموريت داد تا مردم را از مجلس آن حضرت طرد نمايد)جعفريان،

صولت پرسيدم: چگونه  مد بن علي انصاري مي گويد: از ابوعمده براي شهادت امام در آمد. اح اين مساله به صورت يک دليل

ه قتل امام رضا)ع( شد؟ابوصولت گفت: مامون واليتعهدي را بدين جهت به امام رضا داد كه به مردم نشان مامون راضي ب

دهد آن حضرت رغبت به دنيا دارد،تا از چشم مردم بيفتد. اما وقتي از امام جز آنچه برتري او را بر مامون نشان مي داد 

ن تمامي سرزمين هاي اسالميزد تا به وسيله آنان ،امام را چيزي براي مردم آشکار نمي شد،دست به دعوت و جلب متکلما

از نظر علمي محکوم نمايد و از اين رهگذر،نقص آن حضرت ميان عامه ثابت شود؛ولي امام با هيچ عالم يهودي و نصراني 

دي مقام تص روبه رو نمي شد جز آن كه بر او برتري مي يافت و مردم مي گفتند: آن حضرت شايسته تر از مامون براير

خالفت است. جاسوسان نيز چگونگي امر را به اطالع او مي رساندند. بدين ترتيب بود كه مامون دست به مسموم ساختن 

 (.867:7818،شيخ صدوق امام زد)

مامون از جاثليق؛عالم بزرگ نصاري،راس الجالوت،دانشمند برجسته يهود،روساي صابئين،منکرين دين و شريعت و خدا و 

پيامبر،بزرگ ترين هيربد و رئيس و دانشمند هندوها و زرتشتي و گروهي از متکلمان خواست كه با امام رضا)ع( به مناظره 

)ع( روانه داشت و به وسيله ي او تشکيل جلسه ي مناظره علمي و تاريخ  و مباحثه علمي پردازند،يا سرخادم را نزد امام

 انعقاد آن را به آگاهي امام )ع( رسانيد و از آن حضرت خواست كه در جلسه حضور يابند.

 تاثیرات حضور امام رضا)ع( در ایران

براي ترقي انديشه و اعتقادات مردم خراسان  -مركز علمي و اداري خراسان -امام رضا )ع( طي دوران اقامت خود در مرو

تالش بسيار نمود و با مناظره هاي علمي با اهل كتاب و نحله هاي فکري گوناگون،موجبات اعتالي معرفت و بينش ديني 

كه مامون آنها  –افزون بر شركت در مناظرات عمومي و مجالس علمي  اين منطقه را فراهم آورد. علي بن موسي الرضا)ع(

خويش شد،شيعياني در منزل خود و مسجد مرو نيز حوزه علمي تشکيل دا و پذيراي شيعيان و پيروان  -را تدارک مي ديد

كسب معارف  كه از شهرها و روستاهاي دور و نزديک و از طبقات گوناگون براي زيارت آن حضرت و گرفتن راهنمايي و

 علمي و ديني و حل شبهات و مسائل گوناگون مي آمدند.

از ديگر  نتايج پربار دوران اقامت علي بن موسي )ع( در مرو،فراهم شدن موجبات رشد و گسترش تشيع در خراسان بود.  

بيت)ع(  و  مردم خراسان كه از پيش،دوستدار خاندان رسالت بودند،پس از حضور آن حضرت محبت و ارادتشان به اهل

علويان بيشتر شد؛به گونه اي كه مدفن امام رضا)ع( يکي از پايگاه هاي مهم تشيع در طول تاريخ در آمد و بر تاريخ فرهنگ 

 و هنر و اقتصاد ايران و تشيع تاثير عميقي نهاد.
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ان اشاره كرد. امام از ديگر اثرات حضور امام رضا)ع( در ايران ميتوان به تربيت شخصيت هاي اسالمي و شيعي توسط ايش

در تبيين و ترويج انديشه هاي او بسيار  -چه در زمان آن حضرت و چخ بعد از وي -رضا )ع( شاگرداني را تربيت كرد كه

كوشيدند كه در ميان آنان ايرانياني هم بودند؛دانشمنداني مانند اباصلت هروي،فضل بن شاذان نيشابوري،زكريا ابن آدم 

دي،حسن بن سعيد اهوازي،محمد بن فضل رخجي)قندهاري( معروف به كرخي قمي،عبداهلل مبارک نهاون

 (.781:7831و...)حر،

 نتیجه گیری   

امام رضا)ع( هر چند از روي ناگزيري و به منظور  حفظ مصالح برتر اسالم و مسلمانان،واليتعهدي را پذيرفت،ولي اين به  

ود،بلکه آن حضرت مانند همه امامان،تقيه را وسيله اي براي حفظ معناي تسليم و فروگذاردن رسالت و وظيفه امامت نب

 موجوديت و دست يابي به زمينه هاي مساعد و نشر افکار صحيح مي دانست.اگر بخواهيم نگاهي گذرا به سر فصل هاي 

آموزه هاي عمومي آن  - )ع( در برابر مامون و عباسيان داشته باشيم؛بايد موارد زير را ياد كنيم: رضا امامنرمش قهرمانانه 

 حضرت براي شيعيان و مرتبطان با اهل بيت)ع( در زمينه مسائل اعتقادي و سياسي.

خروج از مدينه،همراه با اكراه و اظهار نگراني ،به همراه نداشتن خانواده،ترغيب خانواده به مرثيه سرايي هنگام امام از  -

ا شيوه اي  خاص كه نارضايتي و ناگزيري امام)ع( را از پذيرش مدينه به سوي مرو،خداحافظي با مرقد پيامبر اكرم)ص( ب

 فرمان مامون مي رساند.

 رد پيشنهاد هاي مامون و انکار امام)ع( از پذيرش خالفت و واليتعهدي در طول دو ماه مذاكرهو پافشاري مامون. -

 خبر دادن از عمر كوتاه خود و اطمينان به بهره نگرفتن از واليتعهدي -

بر آن حضرت و اظهار غم و اندوه در موقعيت تحميل واليتعهدي مشاهده نشدن آثار خشنودي در سيماي امام)ع(،پس از  -

 هاي مناسب.

پيش شرط هاي امام )ع( براي پذيرش واليتعهدي،مبني بر اين كه آن حضرت در هيچ امر حکومتي نظر ندهد و در هيچ  -

 عزل و نصبي دخالت نکند.

 مام در مناظره ها و مباحثه هاي بزرگ.علمي ا  جلوه -

بر خالف پندار مامون بيش از پيش در  با اتخاذ سياست نرمش قهرمانانه ، مجموعه اين تدابير و عوامل سبب گرديد تا امام    

 ميان مردم شناخته شود و محبوب قلب ها واقع گردد 
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