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هنگامی كه موس��یبنجعفر پس از س��الها حبس در زندان هارونی مس��موم و شهيد شد ،در
قلمرو وس��يع س��لطنت عباس��ی ،اختناقی كامل حكمفرما بود .در آن فضای گرفته كه به گفتة
يكی از ياران علیبنموسیعليهالس�لام« :از شمش��ير هارون خون میچكيد ،»1بزرگترين هنر امام
توفان حادثه بهسالمت بدارد و
معصوم و بزرگوار ما آن بود كه توانست درخت تشيع را از گزند
ِ
تقيهآمي ِز شگفتآوری جان خود
از پراكندگی و دلس��ردی ِ
ياران پدر بزرگوار مانع شود .با شيوة ّ
را كه محور و روح جمعيت شيعيان بود حفظ كرد و در دوران قدرت مقتدرين خلفای بنیعباس
و در دوران اس��تقرار و ثبات كامل آن رژيم ،مبارزات عميق امامت را ادامه داد .تاريخ نتوانس��ته
اس��ت ترسيم روشنی از دوران ده سالة زندگی امام هشتم در زمان هارون و بعد از او در دوران
پنج سالة جنگهای داخلی ميان خراسان و بغداد به ما ارائه كند ،اما به تدبّر ميتوان فهميد كه
امام هش��تم در اين دوران همان مبارزة درازمدت اهلبيت را كه در همة اعصا ِر بعد از عاش��ورا
استمرار داشته ،با همان جهتگيری و همان اهداف ادامه ميداده است.
بن ِ
ون يُ َق ِّط ُر ال َّدم»...
سنَانَ :و َس ُ
ار َ
 .1الکافی /ج /8ص« ،257قالَ ُم َح َّم ُد ُ
يف َه ُ
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جنگ قدرت با امي��ن فراغت يافت و خالفت
هنگامی كه مأمون در س��ال صدونودوهش��ت از ِ
بیمنازع 1را به چنگ آورد ،يكی از اولين تدابير او حل مش��كل علويان و مبارزات تشيع بود .او
س��لف خود را پيش چش��م داشت .تجربهای كه نمايشگر
برای اين منظور ،تجربة همة خلفای
ِ
قدرت و وس��عت و عمق روزافزون آن نهضت و ناتوانی دس��تگاههای قدرت از ريشهكن كردن
و حتی متوقف و محدود كردن آن بود .او میديد كه َس��ط َوت 2و حش��مت هارونی حتی با به
بند كش��يدن طوالنی و باالخره مسموم كردن امام هفتم در زندان هم نتوانست از شورشها و
مبارزات سياسی ،نظامی ،تبليغاتی و فكری شيعيان مانع شود .او اينك درحالیکه از اقتدار پدر
و پيشينيان خود نيز برخوردار نبود و بهعالوه بر اثر جنگهای داخلی ميان بنیعباس ،سلطنت
عباسی را در تهديد مشكالت بزرگی مشاهده میكرد ،بیشك الزم بود به خطر نهضت علويان
به چشم جدیتری بنگرد.
ش��ايد مأمون در ارزيابی خطر ش��يعيان برای دستگاه خود واقعبينانه فكر میكرد .گمان زياد بر
اين اس��ت كه فاصلة پانزده س��الة بعد از شهادت امام هفتم تا آنروز و بهويژه فرصت پنج سالة
جنگهای داخلی ،جريان تش��يع را از آمادگی بيش��تری برای برافراشتن پرچم حكومت علوی
برخوردار ساخته بود.
مأم��ون اين خطر را زيركانه ح��دس زد و درصدد مقابله با آن برآمد و بهدنبالة همين ارزيابی و
تشخيص بود كه ماجرای دعوت امام هشتم از مدينه به خراسان و پيشنهاد الزامی ولیعهدی به
آن حض��رت پيش آمد و اين حادثه كه در همة دوران طوالنی امامت كمنظير و يا در نوع خود
بینظير بود تحقق يافت.
اكنون جای آن اس��ت كه به اختصار ،حادثة وليعهدی را مورد مطالعه قرار دهيم .در اين حادثه
امام هشتم علیبنموسیالرضا در برابر يك تجربة تاريخی عظيم قرار گرفت و در معرض يك
نبرد پنهانی سياسی كه پيروزی يا ناكامی آن میتوانست سرنوشت تشيع را رقم بزند ،واقع شد.
در اي��ن نبرد ،رقيب كه ابتكار عمل را بهدس��ت داش��ت و با همة امكان��ات به ميدان آمده بود،
مأمون بود .مأمون با هوش��ی سرش��ار و تدبيری قوی و فهم و درايتی بیسابقه قدم در ميدانی
بدون مخالف ،بیرقیب
( .1نزع) ِ
( .2سطو) غلبه ،وقار
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نهاد كه اگر پيروز میش��د و اگر ميتوانس��ت آنچنانكه برنامهريزی كرده بود كار را به انجام
برساند ،يقين ًا به هدفی دست میيافت كه از سال چهل هجری يعنی از شهادت علیبنابیطالب
هيچيك از خلفای اموی و عباسی با وجود تالش خود نتوانسته بودند به آن دست يابند ،يعنی
میتوانس��ت درخت تشيع را ريش��هكن كند و جريان معارضی را كه همواره همچون خاری در
چشم سردمداران خالفتهای طاغوتی فرو رفته بود ،بهكلی نابود سازد.
اما امام هش��تم با تدبيری الهی بر مأمون فائق آمد و او را در ميدان نبرد سياس��یای كه خود
بهوجود آورده بود ،بهطور كامل شكس��ت داد .و نه فقط تش��يع ،ضعيف يا ريش��هكن نشد بلكه
حتی س��ال دويس��تويك هجری ،يعنی س��ال واليتعهدی آن حضرت ،يكی از پربركتترين
س��الهای تاريخ تشيع ش��د و نفَس تازهای در مبارزات علويان دميده شد .و اينهمه به بركت
تدبير الهی امام هش��تم و ش��يوة حكيمانهای بود كه آن امام معصوم در اين آزمايش بزرگ از
خويشتن نشان داد.
برای اينكه پرتوی بر سيمای اين حادثة عجيب افكنده شود به تشريح كوتاهی از تدبير مأمون
و تدبير امام در اين حادثه میپردازيم.
مأمون از دعوت امام هشتم به خراسان چند مقصود عمده را تعقيب میكرد:
مهمترين آنها ،تبديل صحنة مبارزات حا ّد انقالبی ش��يعيان به عرصة فعاليت سياس��ی
اولين و
ِ
تقيه ،مبارزاتی خس��تگیناپذير و
آرام و بیخطر بود .همانطور كه گفتم ش��يعيان در پوش��ش ّ
تمامنشدنی داشتند ،اين مبارزات كه با دو ويژگی همراه بود ،تأثير توصيفناپذيری در برهمزدن
بساط خالفت داشت ،آن دو ويژگی ،يكی مظلوميت بود و ديگری قداست.
عامل نفوذ ،انديش��ة ش��يعی را كه همان تفسير و تبيين اسالم از
ش��يعيان با اتكای به اين دو ِ
ديدگاه ائمه اهلبيت است ،به زوايای دل و ذهن مخاطبين خود میرساندند و هر كسی را كه
از ان��دك آمادگی برخوردار بود به آن طرز فكر متمايل و يا مؤمن میس��اختند و چنين بود كه
دایرة تش��يع ،روزبهروز در دنيای اسالم گسترش میيافت .و همان مظلوميت و قداست بود كه
با پشتوانة تفكر شيعی ،اينجا و آنجا در همة دورانها قيامهای مسلحانه و حركات شورشگرانه
را ضد دستگاههای خالفت سازماندهی میكرد.
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مأمون میخواست يكباره آن خفا و استتار را از اين جمع مبارز بگيرد و امام را از ميدان مبارزة
انقالبی به ميدان سياست بكشاند و بدينوسيله كارایی نهضت تشيع را كه بر اثر همان استتار
و اختفا روزبهروز افزايش يافته بود به صفر برساند .با اين كار ،مأمون آن دو ويژگی مؤثر و نافذ
را نيز از گروه علويان میگرفت .زيرا جمعی كه رهبرش��ان فرد ممتاز دستگاه خالفت و وليعه ِد
پادشاه مطلقالعنان وقت و متصرف در امور كشور است ،نه مظلوم است و نه آنچنان مقدس.
اين تدبير میتوانست فكر شيعی را هم در رديف بقية عقايد و افكاری كه در جامعه طرفدارانی
داش��ت قرار دهد و آن را از ح ّد يك تفكر مخالف دس��تگاه كه اگرچه از نظر دستگاهها ،ممنوع
و مبغوض است ،از نظر مردم بهخصوص ضُ عفا ،پرجاذبه و استفهامبرانگيز است ،خارج سازد.
دوم تخطئة 1م ّدعای تش��يع مبنیبر غاصبانه بودن خالفتهای اموی و عباس��ی و مشروعيت
دادن به اين خالفتها بود .مأمون با اين كار به همة شيعيانُ ،مز ّورانه 2ثابت میكرد كه ادعای
غاصبانه و نامش��روع بودن خالفتهای مسلط كه همواره جزو اصول اعتقادی شيعه به حساب
میرفته يك حرف بیپايه و ناشی از ضعف و عقدههای حقارت بوده است ،چه اگر خالفتهای
ديگران نامش��روع و جابرانه بود خالفت مأمون هم كه جانش��ين آنهاس��ت میبايد نامشروع و
غاصبانه باشد ،و چون علیبنموسیالرضا با ورود در آن دستگاه و قبول جانشينی مأمون ،او را
قانونی و مشروع دانسته پس بايد بقية خلفا هم از مشروعيت برخوردار بوده باشند و اين نقض
همة ادعاهای ش��يعيان اس��ت .با اين كار نه فقط مأمون از علیبنموس��یالرضا بر مشروعيت
حكومت خود و گذش��تگانش اعتراف میگرفت بلكه يكی از اركان اعتقادی تشيع را كه همان
ظالمانه بودن پاية حكومتهای قبلی است نيز در هم میكوبيد.
عالوهبر اين ،ادعای ديگر ش��يعيان مبنی بر زهد و پارسایی و بیاعتنایی ائمه به دنيا نيز با اين
كار نقض میش��د ،و چنين وانمود میشد كه آن حضرت فقط در شرايطی كه به دنيا دسترسی
نداشتهاند نسبت به آن زهد میورزيدند و اكنون كه درهای بهشت دنيا به روی ايشان باز شد،
بهسوی آن شتافتند و مثل ديگران خود را از آن مغتنم كردند.
س��وم اينك��ه مأمون با اين كار ،امام را كه همواره يك كان��ون معارضه و مبارزه بود در كنترل
 ( .1خطو) خطاکار خواندن ،نسبت نادرست به کسی دادن
( .2زور) با دورویی
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دس��تگاههای خود قرار میداد و بهجز خو ِد آن حضرت ،همة سران و گردنكشان و سلحشوران
علوی را نيز در سيطرة خود در میآورد ،و اين موفقيتی بود كه هرگز هيچيك از اسالف مأمون
چه بنیاميه و چه بنیعباس بر آن دست نيافته بودند.
چهارم اينكه امام را كه يك عنصر مردمی و قبلة اميدها و مرجع س��ؤالها و ش��كوهها بود در
محاصرة مأموران حكومت قرار میداد و رفتهرفته رنگ مردمیبودن را از او میزدود و ميان او
و مردم و سپس ميان او و عواطف و محبتهای مردم فاصله میافكند.
ه��دف پنجم اين بود كه با اين كار برای خود وجهه و حيثيتی معنوی كس��ب میكرد ،طبيعی
بود كه در دنيای آنروز همه او را بر اينكه فرزندی از پيغمبر و ش��خصيت مقدس و معنوی را
به وليعهدی خود برگزيده و برادران و فرزندان خود را از اين امتياز محروم ساخته است ستايش
كنند و هميش��ه چنين است كه نزديكی دينداران به دنياطلبان از آبروی دينداران ميكاهد و
بر آبروی دنياطلبان میافزايد.
شش��م آنكه در پندار مأمون ،امام با اين كار به يك توجيهگر دس��تگاه خالفت بدل میگشت،
بديهی اس��ت شخصی در ح ّد علمی و تقوایی امام با آن حيثيت و حرمت بینظيری كه وی به
عنوان فرزند پيامبر در چش��م همگان داش��ت ،اگر نقش توجيه حوادث را در دس��تگاه حكومت
برعهده میگرفت ،هيچ نغمة مخالفی نمیتوانس��ت خدشهای بر حيثيت آن دستگاه وارد سازد،
اين همان حصار َمنیعی 1بود كه ميتوانس��ت همة خطاها و زش��تیهای دس��تگاه خالفت را از
چشمها پوشيده بدارد.
بهجز اينها هدفهای ديگری نيز برای مأمون متصور بود.
چنانكه مشاهده میشود اين تدبير بهقدری پيچيده و عميق است كه يقين ًا هيچكس جز مأمون
نمیتوانست آن را بهخوبی هدايت كند و بدين جهت بود كه دوستان و نزديكان مأمون از ابعاد و
جوانب آن بیخبر بودند .از برخی گزارشهای تاريخی چنين برمیآيد كه حتی فضلبنسهل وزير
و فرماندة كل و مقربترين فرد دس��تگاه خالفت نيز از حقيقت و محتوای اين سياس��ت ،بیخبر
بوده اس��ت .مأمون حتی برای اينكه هيچگونه ضربهای بر هدفهای وی از اين حركت پيچيده
( .1منع) بلند ،استوار
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وارد نيايد داستانهای جعلی برای علت و انگيزه اين اقدام میساخت و به اين و آن میگفت.
حق ًا بايد گفت سياس��ت مأمون از پختگی و عمق بینظيری برخوردار بود ،اما آن س��وی ديگ ِر
اين صحنة نبرد ،امام علیبنموس��یالرضا است و همين است كه عليرغم زيركی شيطنتآميز
مأمون ،تدبير پخته و همهجانبة او را به حركتی بیاثر و بازيچهای كودكانه بدل میكند .مأمون
با قبول آنهمه زحمت و با وجود سرمايهگذاری عظيمی كه در اين راه كرد از اين عمل نه تنها
َطرفی ب رنَبست 1بلكه سياست او به سياستی بر ضد او بدل شد .تيری كه با آن ،اعتبار و حيثيت
و م ّدعاهای امام علیبنموس��یالرضا را هدف گرفته بود ،خو ِد او را آماج قرار داد ،بهطوري که
بعد از گذش��ت مدتی كوتاه ناگزير ش��د همة تدابير گذشتة خود را كأنلميكن 2شمرده ،باالخره
همان شيوهای را در برابر امام در پيش بگيرد كه همة گذشتگانش در پيش گرفته بودند يعنی
مآب خليفهای موجه و مقدس و خردمند ،اينهمه
«قتل» ،و مأمون كه در آرزوی چهرة قداست ِ
تالش كرده بود س��رانجام در همان َمزبلهای 3كه همة خلفای پيش از او در آن س��قوط كرده
بودند ،يعنی فساد و فحشا و عيش و عشرت توأم با ظلم و كبر ،فروغلتيد.
دري��ده ش��دن پردة ريای مأمون در زندگی پانزده س��الة او پس از حادث��ة وليعهدی را در دهها
نمونه میتوان مشاهده كرد كه از جمله به خدمت گرفتن قاضیالقضاتی فاسق و فاجر و عياش
ناَكثم و همنشينی و مجالست با عموی خواننده و خنياگرش ابراهيمبنمهدی،
همچون يحيیب 
و آراس��تن بس��اط عيش و نوش و پردهدری در دارالخالفة او در بغداد اس��ت .اكنون به تشريح
سياستها و تدابير امام علیبنموسیالرضا در اين حادثه میپردازيم.
 1ـ هنگام��ی ك��ه امام را از مدينه به خراس��ان دعوت كردند آن حض��رت فضای مدينه را از
كراهت و نارضایی خود پركرد ،بهطوري كه همهكس در پيرامون امام يقين كردند كه مأمون با
زبان ممكن
نيت سوء ،حضرت را از وطن خود دور میكند .امام بدبينی خود به مأمون را با هر ِ
به همة گوشها رس��اند .در وداع با حرم پيغمبر ،در وداع با خانوادهاش هنگام خروج از مدينه،
در طواف كعبه كه برای وداع انجام میداد ،با گفتار و رفتار ،با زبان دعا و زبان اش��ك ،بر همه
 .1بهرهای نبرد
 .2گویی هرگز وجود نداشته است.
( .3زبل) زبالهدان ،جای ریختن زباله
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ثابت كرد كه اين س��فر ،سفر مرگ اوست .همة كس��انی كه بايد طبق انتظار مأمون نسبت به
پذيرش پيش��نهاد او بدبين میش��دند ،در اولين لحظات
او خوشبين و نس��بت به امام بهخاطر
ِ
اين س��فر دلش��ان از كينة مأمون كه امام عزيزشان را اينطور ظالمانه از آنان جدا میكرد و به
قتلگاه میبرد لبريز شد.
 2ـ هنگامی كه در مرو پيشنهاد واليتعهدی آن حضرت مطرح شد ،حضرت به شدت استنكاف
كردند و تا وقتی مأمون صريح ًا آن حضرت را تهديد به قتل نكرد ،آن را نپذيرفتند .اين مطلب
همهجا پيچيد كه علیبنموسیالرضا وليعهدی و پيش از آن خالفت را كه مأمون به او با اصرار
ظرافت تدبير مأمون واقف نبودند
پيشنهاد كرده بود نپذيرفته است .دستاندركاران امور كه به
ِ
قبول امام را همهجا منتش��ر كردند ،حتی فضلبنس��هل در جمعی از كارگزاران
ناش��يانه عدم ِ
و مأم��وران حكوم��ت گفت من هرگز خالف��ت را چنين خوار ندي��دهام ،اميرالمؤمنين آن را به
1
دست رد به سينة او میزند.
علیبنموسیالرضا تقديم میكند و علیبنموسی ِ
خ��ود امام از هر فرصتی ،اجب��اری بودن اين منصب را به گوش اين و آن میرس��اند ،همواره
میگفت من تهديد به قتل شدم تا وليعهدی را قبول كردم .طبيعی بود كه اين سخن همچون
عجيبترين پديدة سياس��ی ،دهانبهدهان و شهربهش��هر پراكنده ش��ود و همة آفاق اسالم در
آنروز يا بعدها بفهمند كه در همان زمان كه كسی مثل مأمون فقط به دليل آنكه از وليعهدی
برادرش امين عزل شده است به جنگی چند ساله دست میزند و هزاران نفر از جمله برادرش
امين را بهخاطر آن به قتل میرس��اند و س��ر برادرش را از روی خش��م شهربهشهر میگرداند،
كس��ی مثل علیبنموسیالرضا پيدا میشود كه به وليعهدی با بیاعتنایی نگاه میكند و آن را
ج��ز با كراهت و در صورت تهديد به قتل نمیپذيرد .مقايس��های ك��ه از اين رهگذر ميان امام
علیبنموس��یالرضا و مأمونعباس��ی در ذهنها نقش میبست ،درس��ت عكس آن چيزی را
نتيجه میداد كه مأمون بهخاطر آن ،اين سرمايهگذاری را كرده بود.
 3ـ با اين همه علیبنموس��یالرضا فقط بدين ش��رط وليعهدی را پذيرفت كه در هيچيك از
شئون حكومت دخالت نكند و به جنگ و صلح و عزل و نصب و تدبير امور نپردازد و مأمون كه
ين يَتَف ََّصى ِمنها
 .1اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد /ج /2ص ...« ،260فَما َر ُ
أيت ِخلاَ فَ ًة ق َُّط كَانَت أضيَ َع ِمن َها ّ
يرالمؤ ِمنِ َ
إن أ ِم ُ
بن ُموسى يَرف ُُضها َو يَأبَى».
بنِموسى َو َعلِ ّي ُ
َو يَعر ُِضها َعلَى َعلِ ّي ُ
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فكر میكرد فع ً
ال در ش��روع كار ،اين ش��رط قابل تحمل است و بعدها بهتدريج میتوان امام را
به صحنة فعاليتهای خالفتی كشانيد ،اين شرط را از آن حضرت قبول كرد .روشن است كه با
تحقق اين شرط ،نقشة مأمون نقش بر آب میشد و بيشترين هدفهای او نابرآورده میگشت.
ام��ام در همان حال كه نام وليعهد داش��ت و قهراً از امكانات دس��تگاه خالف��ت نيز برخوردار
میبود چهرهای به خود میگرفت كه گویی با دستگاه خالفت ،مخالف و به آن معترض است،
نه امری ،نه نهيای ،نه تصدی مس��ؤوليتی ،نه قبول ش��غلی ،نه دفاعی از حكومت و طبع ًا نه
هيچگونه توجيهی برای كارهای آن دس��تگاه .روشن است كه عضوی در دستگاه حكومت كه
چنين با اختيار و اراده خود ،از همه مس��ؤوليتها كناره میگيرد نمیتواند نسبت به آن دستگاه
صميم��ی و طرفدار باش��د .مأم��ون بهخوبی اين نقيصه را حس میكرد و ل��ذا پس از آنكه كار
ُ
لطائفالحِ َیل 1به مشاغل
وليعهدی انجام گرفت بارها درصدد برآمد امام را برخالف تعهد قبلی با
منفی امام را نقض كند ،اما هر دفعه امام هشيارانه نقشة او را
خالفتی بكش��اند و سياست مبارزة ِ
خنثی میكرد.
ي��ك نمونه همان اس��ت كه ُمع َّمربنخَ لاّ د از خود امام هش��تم نقل میكن��د كه مأمون به امام
میگويد اگر ممكن اس��ت به كسانی كه از او حرف شنوی دارند در باب مناطقی كه اوضاع آن
پريشان است چيزی بنويس و امام استنكاف میكند و قرار قبلی كه همان عدم دخالت مطلق
اس��ت را به يادش میآورد .نمونة بس��يار مهم و جالب ديگر ماجرای نماز عيد است كه مأمون
ب��ه اين بهانه «كه مردم قدر تو را بشناس��ند و دلهای آنان آرام گي��رد» امام را به امامت نماز
عيد دعوت میكند .امام اس��تنكاف میكند و پس از اينكه مأمون اصرار را به نهايت میرساند،
امام به اين شرط قبول میكند كه نماز را به شيوة پيغمبر و علیبنابیطالب به جا آورد و آنگاه
امام از اين فرصت چنان بهرهای میگيرد كه مأمون را از اصرار خود پش��يمان میس��ازد و امام
را از نيم��ه راه نم��از برمیگرداند ،يعنی به ناچار ضربة ديگری بر ظاهر رياكارانة دس��تگاه خود
2
وارد میسازد.
  4ـ اما بهرهبرداری اصلی امام از اين ماجرا بسی از اينها مهمتر است .امام با قبول وليعهدی،
 .1تدبیرها و چارهجوییهای زیرکانه
 .2اإلرشاد للمفيد /ترجمة رسولى محالتى /ج /2ص257و258
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دس��ت ب��ه حركتی میزند ك��ه در تاريخ زندگی ائم��ه پس از پايان خالفت اهلبيت در س��ال
چهل��م هجری ت��ا آنروز و تا آخر دوران خالفت بینظير بوده اس��ت و آن برمال كردن داعية
تقيه و رساندن پيام تشيع به گوش
امامت ش��يعی در سطح عظيم اس�لام و دريدن پردة غليظ ّ
همةمسلمانهاس��ت .تريبون عظيم خالفت در اختيار امام قرار گرفت و امام در آن ،سخنانی را
تقيه و به خصيصين 1و ياران نزديك گفته نشده
كه در طول يكصدوپنجاه سال جز در خفا و با ّ
بود به صدای بلند فرياد كرد و با استفاده از امكانات معمولی آن زمان كه جز در اختيار خلفا و
يك آنها قرار نمیگرفت ،آن را به گوش همه رساند.
نزديكان درجة ِ
مناظرات امام در مجمع علما و در محضر مأمون كه در آن قويترين اس��تداللهای امامت را
بيان فرموده است ،نامة «جوامعالشريعة» كه در آن همة رئوس مطالب عقيدتی و فقهی شيعی
را برای فضلبنس��هل نوشته اس��ت ،حديث معروف امامت كه در مرو برای عبدالعزيزبنمسلم
بیان كرده اس��ت ،قصاید فراوانی كه در مدح آن حضرت بهمناسبت واليتعهدی سروده شده و
برخی از آن مانند قصيدة دِعبِل و أبونُواس هميشه در شمار قصاید برجستة عربی بهشمار رفته
است ،نمايشگر اين موفقيت عظيم امام است.
در آن س��ال در مدين��ه و ش��ايد در بس��ياری از آفاق اس�لامی هنگامی كه خب��ر واليتعهدی
علیبنموسیالرضا رسيد در خطبه فضایل اهلبيت بر زبان رانده شد .اهلبيت پيغمبر كه هفتاد
س��ال علن ًا بر منبرها دشنام داده شدند و س��الهای متمادی ديگر كسی جرأت بر زبان آوردن
فضایل آنها را نداش��ت ،اكنون همهجا به عظمت و نيكی ياد ش��دند ،دوستان آنان از اين حادثه
روحيه و قوت قلب گرفتند ،بیخبرها و بیتفاوتها با آن آش��نا ش��دند و به آن گرايش يافتند و
دشمنان س��وگندخورده احساس ضعف و شكست كردند ،محدثين و متفكرين شيعه معارفی را
كه تا آنروز جز در خلوت نمیش��د به زبان آورد ،در جلسات درسی بزرگ و مجامع عمومی بر
زبان راندند.
 5ـ درحالیك��ه مأمون امام را جدا از مردم میپس��نديد و اين جدایی را در نهايت وس��يلهای
برای قطع رابطة معنوی و عاطفی ميان امام و مردم میخواست ،امام در هر فرصتی خود را در
 ( .1خصص) افراد بسیار خاص
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معرض ارتباط با مردم قرار میداد ،با اينكه مأمون آگاهانه مس��ير حركت امام از مدينه تا مرو
را ب��ه طرزی انتخاب كرده بود كه ش��هرهای معروف به محب��ت اهلبيت مانند كوفه و قم در
س��ر راه قرار نگيرند .امام در همان مس��ير تعيينشده ،از هر فرصتی برای ايجاد رابطة جديدی
ميان خود و مردم اس��تفاده كرد .در اهواز آيات امامت را نش��ان داد ،در بصره خود را در معرض
محبت دلهایی كه با او نامهربان بودند قرار داد ،در نيش��ابور حديث «سلسلةالذهب» را برای
هميشه به يادگار گذاشت و عالوهبر آن نشانههای معجزهآسای ديگری نيز آشكار ساخت و در
جابهجای اين س��فر طوالنی فرصت ارش��اد مردم را مغتنم شمرد ،در مرو كه سر منزل اصلی و
اقامتگاه خالفت بود هم هرگاه فرصتی دست داد حصارهای دستگاه حكومت را برای حضور
در انبوه جمعيت مردم شكافت.
  6ـ نهتنها س��رجنبانان تش��يع از س��وی امام به سكوت و سازش تشويق نش��دند بلكه قراین
حاكی از آن اس��ت كه وضع جديد امام موجب دلگرمی آنان ش��د و شورشگرانی كه بيشترين
دورانهای عمر خود را در كوههای صعبالعبور و آبادیهای دوردس��ت و با سختی و دشواری
میگذراندند با حمايت امام علیبنموس��یالرضا حتی مورد احترام و تجليل كارگزاران حكومت
در شهرهای مختلف نيز قرار گرفتند .شاعر ناسازگار و تند زبانی چون دعبل كه هرگز به هيچ
خليفه و وزير و اميری روی خوش نش��ان نداده و در دس��تگاه آنان رحل اقامت نيفكنده بود و
هيچكس از س��رجنبانان خالفت از تيزی زبان او مصون نمانده بود و به همين دليل هميش��ه
مورد تعقيب و تفتيش دستگاههای دولتی بهسر میبرد و ساليان دراز ،دا ِر 1خود را بر دوش خود
حمل میكرد و ميان ش��هرها و آبادیها سرگردان و فراری میگذرانيد ،توانست به حضور امام
و مقتدای محبوب خود برس��د و معروفترين و ش��يواترين قصيدة خود را كه ادعانامة نهضت
علوی بر ضد دس��تگاههای خالفت اموی و عباسی است برای آن حضرت بسرايد و شعر او در
زمانی كوتاه به همة اقطار عالم اس�لام برس��د ،بهطوری كه در بازگش��ت از محضر امام آن را
از زبان رئيس راهزنان ميان راه بش��نود .اكنون بار ديگر نگاهی بر وضع كلی صحنة اين نبر ِد
پنهانی كه مأمون آن را به ابتكار خود آراس��ته و امام علیبنموس��ی را با انگيزههايی كه اشاره
( .1دور) محل سکونت ،خانه
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شد به آن ميدان كشانده بود میافكنيم.
يك سال پس از اعالم وليعهدی وضعيت چنين است.
مأم��ون ،علیبنموس��ی را از امكانات و حرمت ب��ی ح ّد و مرز برخوردار كرده اس��ت ،اما همه
میدانن��د كه اين وليعهد عالیمقام در هيچيك از كارهای دولتی يا حكومتی دخالت نمیكند و
به ميل خود از هر آنچه به دس��تگاه خالفت مربوط میشود روگردان است و همه میدانند كه
او وليعهدی را به همين شرط كه به هيچكار دست نزند قبول كرده است.
اظهارات ديگر ،او را به فضل و تقوا و
مأمون چه در متن فرمان واليتعهدی و چه در گفتهها و
ِ
نس ِب رفيع و مقام علمی منيع ستوده است و او اكنون در چشم آن مردمی كه برخی از او فقط
َ
نامی ش��نيده و جمعی به همين اندازه هم او را نش��ناخته و شايد گروهی بغض او را همواره در
دل پرورانده بودند ،به عنوان يك چهرة درخور تعظيم و تجليل و يك انس��ان شايستة خالفت
كه از خليفه به سال و علم و تقوی و خويشی با پيغمبر ،بزرگتر و شايستهتر است شناختهاند.
زبان
مأمون نهتنها با حضور او نتوانس��ته معارضان ش��يعی خود را به خود خوشبين و دست و ِ
تند آنان را از خود و خالفت خود منصرف س��ازد بلكه حتی علیبنموسی ماية امان و اطمينان
و تقويت روحية آنان نيز ش��ده اس��ت ،در مدينه و مكه و ديگر اقطار مهم اس�لامی نه فقط نام
علیبنموس��ی به تهمت حرص به دنيا و عشق به مقام و منصب از رونق نيفتاده بلكه حشمت
ظاهری بر عزت معنوی او افزوده ش��ده و زبان ستايشگران پس از دهها سال به فضل و رتبة
معنوی پدران مظلوم و معصوم او گشوده شده است .كوتاهسخن آنكه مأمون در اين قمار بزرگ
ِ
نهتنها چيزی بهدست نياورده كه بسياری چيزها را از دست داده و در انتظار است كه بقيه را نيز
از دست بدهد .اينجا بود كه مأمون احساس شكست و خسران كرد و درصدد برآمد كه خطای
فاحش خود را جبران كند و خود را محتاج آن ديد كه پس از اينهمه س��رمايهگذاری سرانجام
برای مقابله با دش��منان آشتیناپذير دس��تگاههای خالفت يعنی ائمة اهلبيتعليهمالسالم به همان
شيوهای متوسل شود كه هميشه گذشتگان ظالم و فاجر او متوسل شده بودند ،يعنی قتل.
بديهی اس��ت قتل امام هش��تم پس از چنان موقعيت ممتاز به آسانی ميسور نبود .قراین نشان
میدهد كه مأمون پيش از اقدام قطعی خود برای به شهادت رساندن امام به كارهای ديگری
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دس��ت زده اس��ت كه شايد بتواند اين آخرين عالج را آس��انتر بهكار برد ،شايعه پراكنی و نقل
س��خنان دروغ از قول امام از جمله اين تدابير اس��ت .به گمان زياد اينكه ناگهان در مرو شايع
ش��د كه علیبنموس��ی همة مردم را بردگان خود میداند جز با دس��تاندركاری ع ّمال مأمون
ممكن نبود.
الصلت اين خبر را برای ام��ام آورد ،حضرت فرمود« :بار ا ِالها ،ای پديدآورندة
هنگام��ی كه اَبی َّ
آس��مانها و زمين ،تو ش��اهدی كه نه من و نه هيچيك از پدرانم هرگز چنين سخنی نگفتهايم
و اين يكی از همان ستمهایی است كه از سوی اينان به ما میشود».
تش��كيل مجالس مناظره با هر آن كس��ی ك��ه كمتر اميدی به غلبة او بر ام��ام میرفت نيز از
جملة همين تدابير است .هنگامی كه امام ،مناظرهكنندگان اديان و مذاهب مختلف را در بحث
عمومی خود منكوب كرد و آوازة دانش و حجت قاطعش در همهجا پيچيد ،مأمون درصدد برآمد
كه هر متكلم و اهل مجادلهای را به مجلس مناظره با امام بكشاند ،شايد يك نفر در اين بين
بتواند امام را مجاب كند .البته چنانكه میدانيم هر چه تشكيل مناظرات ادامه میيافت قدرت
علمی امام آشكارتر میشد و مأمون از تأثير اين وسيله نوميدتر.
بناب��ر روايات ،يك يا دوبار توطئة قتل امام بهوس��يلة نوك��ران و ايادی خود را ريخت و يكبار
هم حضرت را در سرخس به زندان افكند ،اما اين شيوهها هم نتيجهای جز جلب اعتقاد همان
دس��تاندركاران به رتبة معنوی امام را به بار نياورد ،و مأمون درماندهتر و خش��مگينتر شد .در
آخر چارهای جز آن نيافت كه بهدس��ت خود و بدون هيچگونه واس��طهای امام را مس��موم كند
و همي��ن كار را ك��رد و در ماه صفر دويستوس��ه هجری يعنی قريب دو س��ال پس از آوردن
آن حضرت از مدينه به خراس��ان و يك س��ال و اندی پس از صدور فرمان وليعهدی به نام آن
نشدنی قتل امام آلود.
حضرت ،دست خود را به جنايت بزرگ و فراموش
ِ
اين گذری بر يكی از فصلهای عمدة زندگينامة سياس��ی 250سالة ائمة اهلبيتعليهمالسالم بود
تاريخ قرنهای اوليه اسالم همت بر تنقيح1و
كه اميد است محققان و انديشمندان و كاوشگران ِ
تشريح و تحقيق هر چه بيشتر آن بگمارند.
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( .1نقح) پاک و اصالح کردن چیزی از زواید و عیوب

