چرایی عدم پذیرش خالفت از سوی امام رضا
_____________________ رضا وطندوست_____________________ 1

یکی از رخدادهاي تاریخی که در زندگی سیاسی امام رضا ،از اهمیتی خواص
برخوردار بوده و قاب توجه است ،پذیرش دعوت مأمون در آمدن به ایران و در

نهایت پذیرش والیتعهدي به جاي خالفت است .اما اینکوه چورا اموام رضوا

خالفت را وا نهاد و به جاي آن ،به والیتعهدي مأمون رضایت داد ،خود رازهایی
پنهان و نکاتی تاریخی دارد.

کسانی که از تاریخ و شرایط موجود در عصر امام رضا کم اطالع یا بیاطوالع

باشند ،ممکن است شتابزده قضاوت کرده ،بیآنکه به شرایط سیاسی حواکم
بر عصر امام رضا توجه کنند بگویند :با اینکه مأمون خالفت را به امام رضوا

پیشنهاد داد و حتی ایشان را به پذیرش آن ملزم کرد ،چرا امام از آن فرصت
طالیی استفاده نکرد و خالفوت را نذوذیرفت و قودرت سیاسوی را بوه دسوت

نگرفت؟ اگر میپذیرفت وض دولت و موردم ،و سیاسوت و دیون ،بوه شوک
دیگري رقم میخورد؟ اما حق این است که در چنین مواردي نبایود شوتابزده
داوري کرد ،بلکه باید پیش از آن ،شرایط سیاسی ،اوضاع مملکت ،انگیزههواي
مأمون در تفویض خالفت و نیز انگیزههاي امام رضا در عودم پوذیرش آن را

مورد مداقه قرار داد.

این جستار که با عنوان چرایی عدم پذیرش خالفت از سوي امام رضا سوامان یافتوه

ــــ ـ
 .1مدرّس حوزه و اانشگاه و پووهشگر بنیاا پووهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
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است ،میکوشد تا نکتههایی را که هریک پاسخی بوه چرایوی عودم پوذیرش
پیشنهاد مأمون مبنی بر تفویض خالفت به امام رضا است ،ارائه نماید.
کلید واژهها :امام رضا ،سیاست الهی ،رد خالفت ،مأمون ،نقشههاي شیطانی.

مقدمه

مأمون پس از قتل براارش امین ،از سال 117ق ،بته عنتوان حتاکمی مقتتدر و
بالمنازد ،ار کشور بتزرر استالمی حکومتت میکترا ،ولتی ار همتان حتال بتا
اشواریهای خا

حکومتی روبهرو بوا؛ نخستین مشکل متأمون ،نتاتوانی او از

گرفتن بیعت مرا مسلمان بهویوه مرا عرب زبان بوا؛ زیرا گروهی از مرا کته
شیعه بواند ،به الیل مخالفت با خاندان عباسی ،از بیعت با آنان از جملته متأمون
خواااری میکراند ،و اگر ررفدار حکومت عباسی بواند ،به الیل ارتکاب مأمون
به قتل براارش امین ،از او انزجار ااشتند و از بیعت با او سر باز میزاند.
یکی ایگر از مشکالتی که مأمون را به ستوه آوراه بوا ،نا آرامیهای پراکنتده
و کوچک و بزرر ار منارق مختلف کشور اسالمی آن روزگار بوا.
مشکل سومی که مأمون را رنتج متیااا و همتواره از آن نگتران بتوا ،وجتوا

شخصیت محبوب و بی نظیر اما رضا بتوا کته ستخت از وجتوا آن حضترت
احساس خطر میکرا.
مأمون که با مشکالت یاا شده مواجه بوا ،سیاستی پیچیتده و ررحتی مرمتوز

ارانداخت و آن ،ررب فراخوان اما رضا از مدینه به خراستان و وارا کتران آن
حضرت به استگاه خالفت بوا ،تا بتواند مشکالت حکومتی را حتل کنتد یتا بته
حداقل برساند.
مرموز بوان نقشة مأمون از آنرو بوا که پیشنهاا او از او حال بیرون نبوا ،یتا

اما رضا پیشنهاا او را میپذیرفت و یا را میکرا .بدیهی بوا اما هتر رترف را
که میگرفت ،متأمون از آن ستور استتفااه میکترا؛ چراکته ار صتورت پتذیرش
17
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خالفت از سوی اما  ،هم شخصیت ایشان زیر سؤال میرفت و به انیا رلبی متهم
میشد و هم ار نگاه عمو  ،حکومت عباسیان مشروعیت و قداست مییافت کته
برای مأمون هدفی عالی بوا .اما اگر اما به پیشنهاا مأمون تن نمتیااا و آنرا را
میکرا باز هم تا حدوای به هدف

میرسید؛ زیرا او ار برابر علویان و هواااران

اما رضا میتوانست بگوید :معلو شد که من بترای انتقتال قتدرت و تفتویض

حکومت به اما رضا آمااگی خوا را اعال کرا  ،ولتی او چتون مترا سیاستت
نبوا ،و برای وروا به مباحث سیاستی و متدیریت آمتااگی نداشتت ،از پتذیرش
خالفت سر باز زا ،و اکنون چارهای ندار که خوا سیاست و مدیریت مملکت را
بر عهده بگیر .

بعد از آمدن اما رضا به ایران و استقرار آن حضرت ار مرو ،متأمون زمتانی

ار حدوا او ماه تالش کرا تا خالفت را به آن حضرت بقبوالند ،ولتی سترانجا
اما  ،از پذیرفتن خالفت خواااری کترا و بته جتای آن ،بته والیتعهتدی متأمون
رضایت ااا.

1

با توجه به این اقدا اما رضا ،او ستؤال بته ذهتن هتر خواننتدهای میآیتد.

نخست آنکه چرا اما رضا با فرصت رالیی پی آمده ،به پیشنهاا مأمون مبنی بر
تفویض خالفت تن نداا و از پذیرش آن سر باز زا؟ و ایگر آنکه چرا اما

رضا

به والیتعهدی مأمون رضایت ااا و رسماً عهدهاار این مقا شد؟
اینها سؤالهایی مهم و اساسی هستند که هریک پاسخ خا

خوا را میرلبد،

اما سوگمندانه از این او سؤال تنها بته ستؤال او  ،آن هتم بته صتورت پراکنتده
پاسخهایی اااه شده است ،و اربارة ستؤال اوّل ،پاستخی استتوار ،یتا منبعتی کته
متکفل پاسخگویی به آن سؤال باشد ایده نشده و حد اقل به نظر نگارنده نرسیده
ــــ ـ

 .1ابن بابویه قمی ،ابو جعفر محمدبن علی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،بیروت ،مؤسسة اعلمی،
.141
1414ق ،ج،2
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است .از اینرو تالش میشوا تا به قدر توان ،نکتاتی ارائته گتراا کته هتر یتک
پاسخی به سؤال یاا شده میباشد.
دالئل عدم پذیرش خالفت از سوی امام رضا

سیاست مأمون ار اعوت اما رضا به خراسان و پیشنهاا خالفت به ایشان از

نقشهای حساب شده و پختگی خاصی برخوراار بوا ،اما باید اذعان کترا کته ار
سوی ایگر این سیاست ،وجوا شخصیتی معنتوی و برختوراار از سیاستتهتای

الهی ،همچون اما رضا قرار ااشت .بر این اساس ،تدبیر و سیاستهای الهی آن
حضرت ،مأمون را ار برابر کاری انجا شده قرار ااا که ار اندیشه و نقشههای پر
فریب او جایی نداشت .خنثی سازی شیطنتهتای متأمون معلتول سیاستتهتای

مدبّرانة چندی بوا که از سوی اما رضا صورت گرفت و بتهرغتم شتیطنتها و

زیرکیهای مأمون ،همة حیلهها و نقشههای او را نق بر آب ستاخت .اینتک ار
این مجال ،برخی از االئل اما بر را پیشنهاا مأمون را یااآور میشویم.
 .2تفویض خالفت نه واگذاری قدرت

مأمون که ار راهر ،بر تفویض خالفت به اما رضا اصرار ااشتت ،اینگونته

نبوا که بخواهد از قدرت کناره گیری کند و آنرا به رور کامتل بته آن حضترت
واگذارا و هر رور که اما بخواهد و صالب بداند عمل نماید ،بلکته ار صتورت
قبول اما  ،خالفت جنبة تشریفاتی و پایگاهی صوری بدون قدرت و برختورااری
از نیروی اجرایی پیدا میکرا و خواِ مأمون عهدهاار مقتا والیتعهتدی میشتد و
خوا را جانشین آن حضرت معرفی میکرا ،و بدین وسیله اولتی ار سایه تشکیل
میااا و خوا ،تما اختیارات را به استت میگرفتت و تتا هروقتت کته صتالب
میاانست ،به این وضع ااامه میااا .و پس از تثبیت قدرت و اثبتات مشتروعیت
خالفت ،اما را از ستر راه ختوا برمیااشتت؛ زیترا بترای متأمون کته ار پستت
والیتعهدی بوا و تما قدرت ار اختیار ااشت ،بسیار آسان بوا بدون اینکه کسی
111
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آگاه شوا و تشنجی پی

بیاید ،اما را از سر راه ختوا بتراارا ،تتا حکومتت بته

صورت قانونی و مرامی به قبضة او ارآید 1.بهویوه آنکه پدرش ،این ارس را بته
او ایکته کراه بوا کته «ملتک عقتیم استت» یعنتی اینکته حکومتت ،نته عارفته
میشناسد ،نه پدر و براار و نه فرزند ،تا جایی که او ار پاسخ به سؤال مأمون کته
پرسید :با آنکه شما برای موسی بن جعفر احترا قائلی و او را شایستهتر از ختوا
ار امر حکومت میاانی ،چرا حکومت را به وی واگذار نمیکنی ،گفت:

اَ هااْ اْلم ا هْل هخااَُْ ا ااْی فیااه عیناارك ،فااِن ا ُمل ا هك عقاای ٌم»2؛
«وللا ااو ناارزه عت هنی أنا ه

سوگند به خدا اگر ار امر حکومت بتا متن بته ستتیز برخیتزی ،آنچته را کته او
چشمان تو ار آن است (سر) از تنت برمیاار ؛ چراکته ملتک و پااشتاهی عقتیم
است.
این جمله ما را به یاا سخنان موسی بن عیسی میاندازا که ار مقایسه شهدای
مظلو فخ با خوا و ایگر زمامداران زورگو گفت:

«هُام وللا أكا ه ُم عنااد للا و أ هحا ُّق بماار فای أیاادینر منار ،و كاان ا ُملااك عقاایم ،و لتتو أنّ

ض ه بنر خیشُومه بر سیف»1؛ سوگند بته ختدا
صاحبَ القبر(پیامبر اکر ) نرزه هعنر ا ُملك ه
که اینان گرامیترین مرا ار پیشگاه خدا و شایستهتر از متا بته ااشتتن آنچته ار
است ماست میباشند ،ولی ملک و پااشتاهی عقتیم استت ،بته رتوری کته اگتر
صاحب این قبر یعنی رسول خدا ،بر سر حکومت با ما پیکار کند ،بینتی او را بتا

شمشیر خواهیم زا.
ــــ ـ

 .1بنگرید به :عاملی ،جعفر مرتضی ،الحیاة السیاسدیة لالمام الرضا ،قتم ،جامعتة مدرستین ،چتا

او ،

1411ق.217 ،
 .2بحرانی ،سید هاشم ،مديدنة المعاجز ،قم ،مؤسسة معارف استالمی1411 ،ق ،ج،6
محمد تقی ،قاموس الرجال ،قم ،جامعة مدرسین1421 ،ق ،ج.161 ،12
 .1اصفهانی،ابو الفرج ،مقاتل الطالبیین ،نجف اشرف ،مكتبة الحیدریته ،چتا او 1171 ،ق111 ،؛
حائری ،محمد مهدی ،شجرة طوبی ،نجف اشرف ،مكتابة الحیدریته ،چتا پتنجم1171 ،ق ،ج،1
.161
 117؛ تستتری،
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 . 1تعارض با نظریة انتصاب

از آنرو که خالفت اما رضا مانند امامت آن حضرت ،منصبی مشرود و الهی

بوا ،زیر بار خالفتی که از سوی مأمون به آن حضرت تفویض شده بوا نرفت .به
ایگر سخن را خالفت توسط آن حضرت به این الیل بوا کته افتزون بتر جتدى
نبوان مأمون ار اصل پیشنهاا خوا ،اقدا او با نظریه انتصاب الهی که اما

رضتا

به آن اعتقاا ااشت ار تعارض بوا؛ زیرا پذیرفتن خالفت تفویضی به این معنا بوا
که خالفت حق مأمون بواه و او از حق خوا گذشته است و بر آن حضرت منتت
نهااه و حق خوا را به ایشان وانهااه است .بدیهی است که این فراینتد بتا نظریته
انتصاب ار تعارض است و هرگز اما به آن رضایت نخواهتد ااا .ستخنان امتا

رضا ار بیان الیل عد پذیرش خالفت تفویضی ،گواهی بر این مطلب است کته
به صورت یک قضیة منفصله فرموا:
«ِن كرنَ هْه ا خالفة ُ هك و للاُ هج هعلههر هك ،فالیه ُ
جوز هك أن ت هخلهاع برسار ل أ به ه
سا هكه للاُ

و ت هجعهلهاه َّهیا ك و ِن كرنااَ ا خالفاة ُ یسااَ هاك فاال یجااوز هاك أن ت هجعهال ای ماار اایس
هاك»؛ 1اگر این خالفت از آنِ توست و خدا آنرا برای تو قرار اااه است ،برای تتو

روا نیست لباسی را که خدا بر تن تو آراسته است ،از تن خوی

کنده ،به ایگری

وا نهی ،و اگر نسبت به خالفت هیچ حقی نداشته باشی ،مجاز نخواهی بوا آنچته
از آنِ تو نیست به من واگذار کنی.
همانرور که مالحظه میشوا ،اما ار این حدیث شریف ،به صراحت ،از نظریته
انتصاب و اینکه خداوند حق حاکمیت را به برخى بندگان شایستة خوا واگذار کتراه،
سخن به میان آوراه است ،اما آنرا به صورت سؤال و یک قضیة منفصله مطرب کراه
میفرماید :آیا این فرا شایسته که حق حاکمیت از آنِِ اوست ،مأمون است یا ختوا آن
حضرت؟ هر چند این واقعیت و پاسخ سؤال بر هیچ کس پوشیده نیست ،ولتی امتا
ــــ ـ
 .1ابن شهر آشوب ،مناقب آل ابی طالب ،نجف ،الحیدریه1186 ،ق ،ج482 ،1؛ مجلسی ،محمد باقر،
بحار األنوار ،بیروت ،اار احیار الترا العربی ،چا سو 1411 ،ق ،ج.121 ،41
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به صورت کنایه مطرب کراه و به پاسخ آن تصریح نکراه است.
 .3تناقض رفتار با گفتار

این حقیقت تلخ غیر قابل انکار است که مأمون برای قبضه کتران قتدرت ،تتا
آنجا پی

رفت که برخی وزرا و فرمانتدهان ختوا و حتتی بتراارش را بته قتتل

رسانید و شهرها را به ویرانی کشانید ،برای چنین فرای چگونه قابل تصور استت
که به سااگی از خالفت و قدرت است براارا و آنرا بتا اصترار و ختواه

بته

کسی وا نهد که نه ار خویشاوندی مانند فرزند و براار به او نزایک بوا ،و نه ار
ارمینان به او ،به پای وزرا و فرماندهان

میرسید .این رفتارهای متناقض مأمون

گواهی روشن است که او هرگز به تفویض خالفت به اما رضا تمایتل نداشتته
است.
از جمله موارای که تناقض ار رفتار مأمون را ثابت میکند ،تالش مأمون برای
منکوب ساختن اما از راههای مختلف است .او از یک سو والیتعهتدی را بته آن
حضرت تفویض میکند و به راهر میخواهد با این کار ،بزرگی و بلنتدی مرتبته
به او ببخشدك و از ایگر سو تالش میکند به هتر صتورت ممکتن ،او را منکتوب
ساخته از چشم مرا ساقط گرااند:

«كرن ا مأمون هیجل ُ علی ا ضر من ُمتكلمی ا فا ه ق و أهال اْلهاواء ا ُمضالة كُال
هم ان هس امع بااه هح ه َ ار ل عل ا انقْاار ا ضاار عاان ا ُحج اة مااع واحااد ماانهم»1؛ متتأمون

متکلمان فرقههای گوناگون و صاحبان اندیشههای گمراه که نامشان را شنیده بوا،
به محضر اما میکشاند ،زیرا او مشتاق بوا که آن حضترت استت کتم ار برابتر
یکی از آنها از صحبت کران باز ماند.
از ایگر موارای که تناقض ار رفتار مأمون را تأیید میکند ،این خبر است کته
ــــ ـ
 .1ابن بابویه ،ابوجعفر محمد بن علی( ،شیخ صدوق) ،التوحید ،قم ،جامعة مدرستین ،بتیتتا،
قمی ،حاج شیخ عباس ،األنوار البهیه ،قم ،جامعة مدرسین1418 ،ق.211 ،
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نقل شده ،فضل نوبختی که ستارهشناس بوا ،برای اینکه هدف متأمون را ار ایتن
اقدا بداند ،نامهای به این مضمون به او نوشت« :احکا نجو االلت اارا بر اینکه
عقد بیعت با اما رضا ار این وقت میمنتتی نتدارا ،و کتاری استت کته ناتمتا

خواهد ماند ،و سرانجا ِ کسی که با او عقد بیعت بسته شده ،بتدبختی و مصتیبت
است».1
اگر راهر و بارن مأمون یکی بتوا ،و ار ایتن اقتدا ختوا اختال

ااشتت،

بیشک اقدا به این کار را ار چنین موقعی رها ،و آنرا بته زمتانی بهتتر موکتول
میکرا؛ اما ار پاسخ او نوشت:
مبااا ذوالریاستین از این خبر آگاه شوا و از اجرای استوری که به وی محتول
شده منصرف گراا .مأمون او را بیم ااا و گفت :اگر فضل بن سهل از ایتن خبتر
آگاه گراا و مأموریت خوی را اجرا نکند ،سبب آنرا از ناحیة نتوبختی خواهتد
اانست ،و نوشت که این نامه را پس از خواندن بازگرااند ،تا کسی بر مضمون آن
آگاه نشوا.
پس از آنکه نوبختی اریافت که فضل بن سهل نیتز از نامناستب بتوان وقتت
برای بیعت آگاه شده است ،بیمناک شد که مبااا انصراف فضل بتن ستهل ،بته او
نسبت اااه شوا ،و بهانه به است مأمون افتااه ،وی را به قتل رساند ،از اینرو بی
ارنگ بر مرکب سوار شد و خوا را به فضل بتن ستهل رستانید و بتا استتفااه از
نجو  ،واقع را بر او مشتبه نموا و وی را قانع ساخت تتا مراستم بیعتت ار

اان

همان روزی که تصمیم گرفته بوا ،اجرا گراا.

2

ــــ ـ

 .1فضل اهلل ،محمدجواا ،تحلیلی از زندگانی امام رضا ،ترجمة سید محمدصااق عارف ،مشتهد ،بنیتاا
پووهشهای اسالمی ،چا نهم1174 ،ش.111 ،
 .2بنگرید به :ابو القاسم علی بن موسی (سید بن راووس) ،فرج المهموم فی تاریخ علماء النجهوم ،قتم،
منشورات رضی1161 ،ش،
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 .4عدم صداقت مأمون و داشتن اغراض سیاسى

از جمله االیل اما رضا بترای نپتذیرفتن خالفتت پیشتنهاای متأمون ،عتد

صداقت مأمون ار این موضود و ااشتن اغراض سیاسی بوا .شواهد تاریخى نیتز
حاکی از این است که او ار پیشنهاا خوا ،به انبال اغراض سیاسى مخصو

بته

خوا بوا و به هیچ وجه نمىخواست حکومت را به اما تسلیم کند و ختوا کنتار

روا ،بلکه تصمیم ااشت با آوران اما رضا به ارون استگاه خالفت ،به اهتداف
خوا برسد ،جلب نظر ایرانیان ،فرو نشاندن قیا های مرامی ،تثبیت حکومت خوا
و مشروعیت بخشیدن به آن و از همه مهمتر ،ترور شخصیت اما بته الیتل وروا
به قدرت سیاسی و حکومت ،از جمله اهداف مأمون بوا.

اینک برای اثبات صداقت نداشتن مأمون ار تفویض خالفت بته امتا رضتا،

برخی موارا را یااآور میشویم:
 )1اگر مأمون ار تصمیم خوا مبنی بتر تفتویض خالفتت صتااق بتوا ،الیتل
نداشت برای این کار ،اما را به خراسان فراخواند ،بلکه او میتوانست بته مدینته
رفته ،ار حضور ایگران ،ری مراسمی ویوه ،خالفت را بته آن حضترت تفتویض
نماید ،تا هرجا که آن حضرت صالب بداند استقرار یابد و زعامت سیاستی امتت
اسالمی را ار است بگیرا و به ورایف خوا عمل کند.
 )2اگر مأمون ار تفویض خالفت صااق بوا و میخواست حکومت و قدرت
سیاسی را به اما وا نهد و آن حضرت را بر مسند خالفت مسلمانان بنشاند ،چترا
به کارگزاران خوا که مأموریت ااشتند اما را از مدینه به مرو آورند ،استور اااه
بوا ،آن حضرت را از میان شهرهای بصره ،اهواز و فارس عبور اهنتد و از عبتور
ااان شهرهای والیتمدار کوفه ،قم و قزوین بر حذر ااشته بوا 1.این از آنرو بتوا
که مأمون به خوبی میاانست ،مرا ار این شهرها استقبال خوبی از اما به عمل
ــــ ـ

 .1بنگرید به :ربرسی ،ابو الفضل علی ،مشكاة االنوار فی غرر االخبهار ،بیتروت ،اار الحتدیث1417 ،ق،
.111
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خواهند آورا و خلو

و شیفتگی مرا به آن حضرت اوچندان خواهد شتد .ار

حالی که اگر بناست اما  ،وارا عرصه حکومت و قدرت سیاسی گراا ،باید است
او را باز گذاشت تا هر آنچه را که صالب بداند عمل کنتد و هتر مستیری را کته
بخواهد بپیماید.

 )1از قراینی که ار جریان پیشنهاا خالفت به اما رضا ،بیصداقتی مأمون را

ثابت میکند ،استفااه نکران او از سالب تهدید ار صورت نپتذیرفتن خالفتت از
سوی اما رضا است .اگر مأمون توانست با تهدید ،مقا والیتعهتدی را بته امتا

بقبوالند ،چرا او ار قبوالندن خالفت ،از قدرت خوا استفااه نکترا و امتا را بته
پذیرش خالفت مجبور نکرا؟ك
 )4اگر مأمون صداقت ااشت کته امتا عهتدهاار خالفتت گتراا یتا ار مقتا
والیتعهدی ماندگار بماند ،چرا از اقامة نماز عید به امامت آن حضرت جلتوگیری
کرا؟ او تا زمانی که از خوانتدن نمتاز توستط امتا احستاس خطتر نمیکترا آن
حضرت را وااار به این کار میکرا ،ولی همین که اریافت ،بتا اقامتة نمتاز عیتد،
آیندة او به خطر افتااه ،پایههای خالفت

متزلتزل خواهتد گشتت ،بتیارنتگ آن

حضرت را از رفتن به جایگاه نماز باز ااشت و خوا وی امامت نمتاز عیتد را بتر
عهده گرفتك
 .7نپذیرفتن مردم و همراهی نکردن با امام

بسیار بدیهی است که اگر اما رضا ، افزون بر زعامت معنوی جامعه ،زما

خالفت و قدرت سیاسی را نیز بر عهده میگرفت می باید بته عنتوان رهبتری
راستین ،حکومت حق و عدل را برپا می کترا و احکتا و استتورات الهتی را

مانند جدش رسول خدا و پدرش علی مرتضی اجرا می ساخت  ،ولی به الیل
انحراف حکومت از مسیر شریعت و نپتذیرفتن و همراهتی نکتران مترا بتا
حکومت عدل الهی ،اما رضا از پتذیرش پیشتنهاا متأمون ،مبنتی بتر قبتول
خالفت سر باز زا.
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هرچند بسیاری از مرا  ،به لحاظ عوارف و احساسات همراه اهل بیت بواند،
به الیل انحراف حکومتها ار رول حکومت امویان و عباستیان ،رتوری تربیتت
شده بواند که تحمل حکومت حق و برپایی عدالت را نداشتند و به راحتتی زیتر

بار اجرای احکا الهی نمیرفتند 1.چنانکه ار زمان اما علی ،با آنکه هنوز ،مرا

فاصلة چندانی از عصر پیامبر نگرفته بواند و حکومت عدل الهتی تنهتا  21ستال
کنار گذاشته شده بوا ،مرا ار این مدت کوتاه رتوری تربیتت شتده بوانتد کته

حکومت عدل اما علی را برنتابیدند و آنرا بعد از گذشت زمان کوتاه پنج ساله،
از است خاندان عصمت بیرون آوراندك
با توجه به اینگونه زمینههای انحرافی ،بایتد پرستید سرنوشتت حکومتت ار

زمان اما رضا چگونه خواهد بوا ،ار حالی که مترا حتدوا او قترن از عصتر
پیامبر فاصله گرفته و اهها سال بتوا کته بتا کتوی و انحترافهتای حکومتتهتا
خوگرفته بواند بدیهی است که با این وضعیت ،نه امیدی به پتذیرش و همراهتی
مرا بوا و نه به آیندة حکومت.
 .6کارشکنی ها و مخالفت دیگران

جدای از عمو مرا که بر اثتر انحرافتات فکتری و سیاستی ،ولنگتاریهتا و
تبلیغات سور ،آمااگی پذیرش حکومت حقة اسالمی را نداشتند ،ار میان مترا و

اولتمراان عباسی ،افراای بواند که سخت ار مقابل خالفت اما رضا کارشکنی
میکراند .مخالفان عباسی ار بغتداا ،نزایکتان و فرمانتدهان ار ارون حکومتت
مانند عیسی بن یزید جَلُّوای ،علی بن عمران و ابن مونس از جمله افراای بواند
که تهدیدی جدی علیه اما و خالفت او به شمار میآمدند.
عناصر ایگری نیز ار ارون حکومت وجوا ااشتند که با بیرون رفتن خالفتت
ــــ ـ

 .1بنگرید به :عاملی ،جعفر مرتضی ،الحیاة السیاسیة لالمام الرضا،
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از خاندان عباسی و وروا آن به خاندان علوی مخالف بواند ،ولی چتون توانتایی
ضدیت با حکومت را نداشتتند ،بتر ختالف تمتایالت بتارنی ،بتا سیاستتهتای
حکومت همراهی میکراند .با این حال نمتیتوانستتند بته کلتی ختاموش و آرا
باشند ،بلکه ناخشنوای و التنگی خوا را ار قبال این عمل ارهار میکراند.
اینرا نیز بیفزاییم که پذیرش خالفتت ،نته تنهتا مخالفتت عباستیان را ار پتی

ااشت که برخی از اصحاب و یاران اما رضا نیز با آن موافق نبوانتد؛ چترا کته
پذیرش خالفت از سوی اما را نوعی تمایل آن حضرت به انیتا میاانستتند کته
گونهای انحراف تلقی میشد.
آیا آن حضرت مانند ایگر حاکمان ستم پیشه که بترای قبضته کتران قتدرت
سیاسی ،است به هر جنایتی میزنند و مخالفان خوی

را به قتل میرسانند ،برای

به است گرفتن قدرت ،میتوانست مخالفان خوا را قتل عا کند؟ك آیا اما با این
مخالفتها میتوانست حکومت را ار است بگیرا و اهتداف و آرمتانهتای بلنتد
خوی

را عملی سازا؟ك و اگر اما حکومت را میپذیرفت ،آیا به قدر کافی نیترو

ااشت تا جایگزین عوامل عباسی شوند؟ك

بدیهی بوا که با این همه مشکالت و مخالفان ،اما رضا نمیتوانست خالفت

را بپذیرا و اگر میپذیرفت ،نمیتوانست کاری از پی

ببترا و بته اهتداف ختوا

نایل آید.
ار پایان این بحث ،پاسخ به این سؤال ضرور مىنمایتد کته چترا امتا

رضتا

همانگونه که پیشنهاا اصل حکومت را نپذیرفت ،پیشنهاا والیتعهدى را را نکرا؟
آیا اما با این کار خوا ،خالفت مأمون را به رسمیت نشتناخت؟ پاستخ تفصتیلى
این مطلب را باید ار جاى ایگر یافت ،اما ار اینجا به سه نکته اشاره مىشوا:
 )1همان رور که پیشتر یااآور شدیم و تاریخ نیز گواه این مطلب است ،امتا
رضا نسبت به خالفت ،از سوی مأمون تهدید نشد ،ار صورتی که برای پذیرش
والیتعهدی تهدید شد که ار نتیجه ناگزیر از پذیرش آن بوا.
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 )2اما رضا براى نشان ااان نارضایتى خوا نسبت به همکاری با حکومت
عباسی ،پذیرفتن والیتعهدی را به مداخلته نکتران ار امتور حکتومتى و عتزل و
نصب افراا مشرو نموا ،تا بدینسان ،صورى و تشریفاتی بتوان والیتعهتدى را
نشان اهد.
 )1اما ار مناسبت های گوناگون ،ضمن اشاره به حق و مشتروعیت الهتى
خوی  ،ار خنثى کران هدف مأمون تالش مىکرا؛ مثال ار اوّ لین گا  ،پس از
مراسم بیعت مرا با آن حضرت ،مأ مون از اما خواست براى بیعتتکننتدگان
سخنرانى کند  .بدیهی است که مأمون از اما این توقع را ااشت تتا از وی ار
حضور جمع ،تعریف و تمجید کند .اما اما ار یک اقدا ستنجیده ،بته جتاى
نطق مشرود و روالنى ،تنها به یک جمله بسنده کرا و آن این بوا که فرمتوا:

« هنر علیكم حق ب سول للا و هكم علهینر حق به فِْا أنتم أد یت ُم ِ هینر ْ ك هو هج
1
ا ح ُق كم».

ع لینار
ه

حضرت ار سخن خوی  ،هیچگونه اشارهاى به مامون  -که سمتخالفتت را
ااشت و حضرت ولیعهد او محسوب مىشد  -نکرا ،با وجوا اینکه ایتن کتار ار
عرف اولتى ،نوعى اهانت محسوب مىشوا .ایشان ار این جمله کوتتاه ،ختوا را

صاحب حق معرفى مىکند که مصدر آن حقوق ،رسول خدا است و مىخواهتد
به مسئلة امامت و انتصابى بوان حکومت از رریق وحى اشاره کند و اینکه مسئلة
والیتعهدى و استگاه مأمون راهرى بی

نیست.

نتیجه آنکه االه جدا انگاران این از حکومت (سکوالریستها) ار استتناا بته

مشى و سیره ائمه ارهار به هیچ وجه ،وافتى و اثباتکننتدة مدعایشتان نیستت و

بدینسان ،نظریة انتصاب الهى حکومت معصتومان استتوار و بالمعتارض چهتره
ــــ ـ

 .1ربرسی ،فضل بن حسن ،اعهالم الهوری ،قتم ،مؤسا ة آل البیتت1418 ،ق ،ج،2
محمدباقر ،بحار األنوار ،ج،41

84؛ مجلستی،
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مىنماید .از وجوا و اثبات این نظریه ،بحث والیت فقیه ار عصتر غیبتت نشتات
مىگیرا و عالمان و اندیشوران این مىتوانند با تقریترات گونتاگون بته رترب و
تبیین ایدگاهها بپراازند .اما بنابر نظریه تفکیک ،جایى براى اینگونه مباحثبتاقى
نمىماند.
جمعبندی و نتیجهگیری

نیمی از اوران بیست سالة امامت اما رضا ،با خالفت هتارون الرشتید و او

فرزندش امین و مأمون همزمان بوا ،اما ار این مدت ،آنچه ار چند ستال پایتانی
عمر و امامت آن حضرت ،یعنی اوران حاکمیت مأمون ،رخ ااا ،امری بزرر بواه
و سؤالهایی چند و اساسی ار پی ااشته و اارا .چرایی را پیشنهاا متأمون مبنتی
بر تفویض خالفت و چرایی پذیرش والیتعهدی مأمون از ستوی آن حضترت از
جملة این سؤالهاست.
این تحقیق که به هدف پاسخ به سؤال نخست سامان یافته است ،با مراجعه به
منابع معتبر ،توانسته ار پاسخ به سؤال یاا شده ،به نکاتی تازه است یابد و آنها را
ارائه نماید که هریک پاسخی به این سؤال است.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 .1قرآن کریم.

 .2اصفهانی ،ابو الفرج ،مقاتل الطالبیین ،نجف اشرف ،مكتابة الحیدریه ،چا
او 1171 ،ق.

 .1بحرانی ،سید هاشم ،مدينة المعاجز ،قم ،مؤسسة معارف اسالمی1411 ،ق.
 .4ابن راووس ،ابو القاسم علی بن موسی ،فرج المهمهوم فهی تهاریخ علمهاء

النجوم ،قم ،منشورات رضی1161 ،ش.
 .1تستری ،محمد تقی ،قاموس الرجال ،قم ،جامعة مدرسین1421 ،ق.

 .6حائری ،محمد مهدی ،شجرة طوبی ،نجف اشرف ،مكتابة الحیدریه ،چا
پنجم1171 ،ق.
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 .8حسینی ،جعفر مرتضی ،زنهدگی سیاسهی هشهتمین امهام ،متترجم :خلیتل
خلیلیان ،تهران ،افتر نشر فرهنگ اسالمی ،چا

بیستم1171 :ش.

 .7ابن بابویه القمی ،ابو جعفتر محمتدبن علتی بتن الحسین(شتیخ صتدوق)،
التوحید ،قم ،جامعة مدرسین ،بیتا.

 .1تتتتتتتتتت  ،عیون أخبار الرضا ،بیروت ،مؤسسة اعلمی1414 ،ق.
 .11ابن شهر آشوب ،مناقب آل ابی طالب ،نجف ،الحیدریه1186 ،ق،

 .11ربرسی ،ابو الفضتل علتی ،مشكاة األنهوار فهی غهرر األخبهار ،بیتروت ،اار
الحدیث1417 ،ق.

 .12ربرسی ،ابوعلی فضل بن حسن ،إعالم الورى بأعالم الههدى ،قتم ،مؤسا ة
آل البیت1418 ،ق.

 .11عاملی ،جعفر مرتضی ،الحیاة السیاسیة لالمام الرضا ،قم ،جامعة مدرستین،
چا او 1411 ،ق.
 .14فضل اهلل ،محمد جواا ،تحلیلی از زندگانی امام رضا ،ترجمه ستید محمتد
صااق عارف ،مشهد ،بنیاا پووهشهای اسالمی ،چا نهم1174 ،ش.
 .11قمی ،شیخ عباس ،األنوار البهیه ،قم ،جامعة مدرسین1418 ،ق.
 .16مجلسی ،محمد باقر ،بحار األنوار ،بیروت ،اار إحیار الترا

العربتی ،چتا

سو 1411 ،ق.
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