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چکیده
فعالیتهــای گروههــای مســلح و فرقههــای مذهبــی ناهمگــون ،بــا ادعــای پیــروی از اســام در قرنهای
نخســتین هجــری موجــب شــده بــود که فضــای فرهنگی جهــان اســام جوالنــگاه اختــاف ،کینـهورزی و
خشــونت دســتگاه خالفــت و گروههــای مختلــف مســلمان نســبت بــه یکدیگــر گــردد .ایــن روند در آســتانۀ
خالفــت مامــون عباســی بــه اوج خــود رســید .تحمیــل والیتعهــدی از جانــب مامــون بــر امــام رضــا gو
حضــور ایشــان در ایــران فرصــت مناســبی بــرای پیگیــری و تحقــق آرمانهــای ارزشــمند وحدتگرایــی در
جامعــه پــر از آشــوب توســط امــام بود.
ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی تحلیلــی و بــا تکیــه بــر منابــع و دادههــای روایــی و تاریخــی میکوشــد
بــه پاســخ ایــن پرســش بپــردازد کــه راهبردهــای فرهنگــی امــام رضــا gبهعنــوان یــک دانشــمند و رهبری
دینــی بــرای ایجــاد وحــدت در میــان مســلمانان چــه بــود؟ یافتههــای ایــن پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه
امــام بــا محوریــت رهنمودهــای قــرآن مجیــد و ســنت نبــوی در منصــب جدیــد و در پایتخــت در ایــران بــا
اتخــاذ راهبردهــای فرهنگــی هدفمنــد و کارآمــد بیشــترین بهرهبــرداری را بــرای نیــل بــه وحــدت اســامی
کــرد .آن حضــرت مهمتریــن عنصــر تاثیرگــذار را در نــوع نگــرش و تفکــر جامعــه دانســت و راهبردهــای
فرهنگــی خــود را نیــز بــر ایــن اســاس ســاماندهی کــرد .در ایــن زمینــه ،گفتوگــو بیــن مســلمانان یــا
بــا غیرمســلمانان بهجــای دســتور قتــل مخالــف اعتقــادی بـهکار گرفتــه شــد؛ نقــش و جایــگاه مقــام امــام
در ایــن چهارچــوب تبییــن شــد؛ ارتقــای آگاهــی عالمــان و عامــه مــردم از حقایــق دینــی و نــه توهمــات
منحرفــان محــور قــرار گرفــت و ســرانجام اینکــه در تمامــی شــرایط بــر حســن خلــق و رعایــت احتــرام و
کرامــت انســانها تاکیــد شــد.
کلیدواژهها :قرآن مجید ،امام رضا ،gوحدت اسالمی ،راهبردهای فرهنگی ،ایران.
 .1دانشیارگروه تاریخ دانشگاه لرستانshahrokhi.a@lu.ac.ir :
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مقدمه
در چگونگــی روابــط انســانها بــا یکدیگــر در جامعــه ،دو نــوع گرایــش مرکزگرایــی و مرکزگریــزی
وجــود داشــته اســت .مرکزگرایــی بــه معنــای حرکــت در داخــل یــک مســیر مشــترک و جهــت آن
بــه ســمت مرکــزی اســت کــه همــگان بــا یکدیگــر حرکــت میکننــد؛ امــا مرکزگریــزی یعنــی گریــز
از قبــول ایــن امــر كــه هم ـ ه مــرد م اعضــای یــك خانــواده و اخــاف آدم و حــوا هســتند .برخــی
صاحبنظــران بــر ایــن باورنــد کــه جامعــه را میتــوان گروهبنــدی متمایــز و بههــم پیوســتهای از
افــراد انســانی دانســت کــه در مجــاورت یکدیگــر زندگــی میکنند و رفتارشــان بــا عــادات ،هنجارها
و اعتقــادات مشــترک فراوانــی مشــخص میشــود کــه آن را از گروهبندیهــای انســانی دیگــر کــه
عــادات ،هنجارهــا و اعتقــادات آشــکارا متفاوتــی دارنــد متمایــز میکنــد(راش)9 :1377 ،؛ بــر این
اســاس جامعــه اســتعداد و قابلیــت وحــدت و اختــاف را توامــان دارد.
در طــول تاریــخ در درون اجتماعــات بشــری همــواره اختالفــات و كشــمكشهای پایانناپذیــر
وجــود داشــته اســت .جامع ـ ۀ اســامی نیــز بخشــی از جوامــع بشــری و مجموع ـهای متشــکل از
اکثریــت مــردم مســلمان و برخــی پیــروان دیگــر ادیــان دارای اعتقــادات و آرمانهــای دینــی
هســتند؛ بــر اســاس نــگاه قــرآن میتــوان جامعـ ۀ اســامی را تحقــق نظــام الهــی در یــک قلمــرو
خــاص دانســت ،همانگونــه کــه حضــرت ابراهیــم gمیفرمایــد :و از نســل مــا امتــی فرمانبــردار
خویــش پدیــد آور(بقــره.)128 ،
یکــی از اهــداف مهــم اجتماعــی پیامبــران و امامــان شــیعیان ،تــاش بــرای ایجــاد همدلی تحت
آرمانهــای الهــی در میــان مــردم بــوده اســت .البتــه ایــن هــدف مهــم در صــورت همراهــی مــردم
بــا آنــان امــکان تحقــق مییافــت .امــام علــی بــن موســی الرضــا gبهعنــوان یكــی از ایــن امامــان
و رهبــران شــیعه بــا وجــود موانــع بســیار ،اقدامــات ســنجیده و اثرگــذاری در کاهــش اختالفــات و
برداشــتن گامهــای ســنجیده و مفیــد فرهنگــی بــرای دسـتیابی بــه وحــدت اســامی انجــام داد
کــه ضــرورت دارد ،بررســی شــود .دوران امامــت آن حضــرت گویــای شــرایط پیچیــده و بغرنجــی
در جهــان اســام اســت کــه بــه رهبــری اندیشــمند و مصلــح بــرای طــرح راهبردهــای فکــری و
فرهنگــی بــا اولویــت وحدتطلبــی نیــاز مبــرم داشــت .گســترش فتوحــات اســامی ،پیوســتن
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قومیتهــا و نژادهــای مختلــف بــه پیکــره جهــان اســام ،طــرح افــکار و عقایــد گوناگــون و گاه
متضــاد در میــان مــردم در ظاهــر و قالــب اســامی ،ســرکوب بیرحمانــ همخالفــان خالفــت
اســامی در کنــار برخــی عوامــل دیگــر موجــب شــکلگیری انــواع گروههــا و نحلههــای فکــری
و سیاســی ناهمگــون در جامعــه شــده بــود ،بهگون ـهای کــه در سرتاســر ســرزمینهای پهنــاور
خالفــت اســامی اختــاف ،تکفیــر گروههــای رقیــب ،کشــتار مســلمانان بــه دســت یکدیگــر یــا
توســط خالفــت حاکــم شــده بــود.
ســه ســال پایانــی دوران امامــت  20ســاله حضــرت علــی بــن موســی الرضــا ،gاز اواســط
ســال  201قمــری تــا آخــر مــاه صفــر  203مصــادف بــا حضــور ایشــان در دربــار خلیفــۀ مامــون
در مــرو بــود .پــس از تحمیــل مقــام والیتعهــدی بــه امــام رضــا gو احضــار ایشــان بــه ایــران،
آن حضــرت بیــش از گذشــته در معــرض اذهــان عمومــی و جامعــۀ اســامی قــرار گرفــت؛ بــا
توجــه بــه اختالفــات و کشــمکشهای گســترده میــان مســلمانان ،ایــن ســوال اساســی بــه
ذهــن متبــادر میشــود کــه امــام در ایــن موضــوع بنیــادی و بســیار مهــم چــه موضعــی برگزیــد
و چنانچــه بــرای ایجــاد وحــدت و از میــان بــردن اختالفــات در جامعــه اســامی تــاش کــرد چــه
اندیشــهها و راهبردهایــی را برگزیــد؟
ش را دوچنــدان میكنــد ،وقایــع و حــوادث ناگــوار و مصیبتآمیــزی
آنچــه ضــرورت ایــن پژوه ـ 
اســت كــه در طــول تاریــخ در میــان مســلمانان در قالب كشــتارها و ترورهــا اتفاق افتاده و متاســفانه
حتــی در ایــن دوران نیــز ادامــه دارد .هــدف اساســی ایــن تحقیــق دسـتیابی بــه ایدههــا ،تعالیــم
و دســتورالعملهای ایــن امــام هدایتگــر در خصــوص چگونگــی نیــل بــه وحــدت در میــان
مســلمانان اســت.
بــا وجــود اهمیــت و ضــرورت موضوع وحــدت در ســیرۀ امام رضــا ،gدر این خصــوص مطالعات
محــدودی انجــام و گاه بهاختصــار در ضمــن مطالــب دیگــر بحــث شــده اســت .محمدصالحــی
و دیگــران( )1384در كتــاب ســیر ۀ امــام رضــا ،gبــه ســیرۀ اخــاق اجتماعــی (مــردمداری) و
همچنیــن آگاهــی بخشــی در زندگانــی امام توجه کرده اســت .محمــد حكیمــی( )1388در كتاب
امــام رضــا gزندگــی و اقتصــاد ،بــا محوریــت نگــرش امــام در موضوعــات اقتصــادی بــه مبحــث
سال دهم ،شماره  ،39پاییز  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

12
كرامــت انســان و حقــوق او از دیــدگاه آن حضــرت نیز پرداخته اســت .جالل درخشــه و ســیدمهدی
حســینی فائــق( )1391در كتــاب سیاســت و حكومــت در ســیر ه امــام رضــا ،gعالوه بــر مباحث
سیاســی بــه برخــی فعالیتهــای فرهنگــی امــام نیــز توجــه کردهانــد .فاطمــه معتمدلنگــرودی و
محمدرضــا بارانــی( )1397در مقالــۀ راهبردهــای دسـتیابی بــه بینــش وحــدت اســامی در کالم
رضــوی از معــدود پژوهشهــای مرتبــط بــه موضــوع اســت کــه بــر محــور گفتارهــای وحــدت بخش
امــام نــگارش یافته اســت.

 .1تعریف و نقش راهبردهای فرهنگی در دستیابی به فرهنگ مطلوب
واژۀ «راهبــرد» معــادل فارســی «اســتراتژی» و برگرفتــه از کلمــۀ یونانــی اســتراتگوس  1و مرکــب
از دو لغــت اســتراتو  2یعنــی قشــون و آگاگــس  3بــه معنــای فرمانــده اســت .درواقــع ،راهبــرد در
ابتــدا یــک اصطــاح نظامــی بوده(روشــندل ،)242 - 235 :1370 ،ولــی پــس از ورود بــه حــوزۀ
ســایر علــوم بــه معنــای برنامــه ،سیاســت ،نقشــه و تدبیــر بــه کار رفتــه اســت(عمید ،1363 ،ج:1
 .)167گاهــی نیــز آن را هنــر علــم و فــن و هدایــت و رهبــری یــك مجموعــه و نظامــات مربــوط بــه
امــری خــاص تعریــف كردهاند(آراســتهخو )41 :1370 ،واژۀ راهبــرد در اصطــاح بــه معنــای
سیاســت کلــی بــرای دسـتیابی بــه مقصــود و بهکارگیــری بهتــر امکانــات بــرای رســیدن بــه هــدف
اســت(انوری ،1381 ،ج .)372 :1در ایــن پژوهــش ،ایــن واژه بــه معنــای هنــر طرحریــزی و دانــش
تركیــب و تلفیــق عملیــات كاركردهــا و كنشهــای مختلــف بــرای دسـتیابی بــه اهدافی مشــخص
بــا تجهیــز همــۀ امكانــات انســانی ،سیاســی ،نظامــی و معنــوی اســت.
«فرهنــگ» واژهای اســت کــه از آن تعاریــف متعــددی ارائــه شــده ،زیــرا دیدگاههــا و پندارهــا
گوناگــون اســت .بــرای نخســتین بــار در ســال 1871م تایلــور  4مفهــوم فرهنــگ را اینگونــه تعریف
کــرد« :فرهنــگّ ،
کلیــت درهــم تافت ـهای اســت شــامل دانــش ،دیــن ،هنــر ،قانــون ،اخالقیــات
1. Strategus
2. Stratus
3. Agaugus
4. Tylor
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و هرگونــه توانایــی و عادتــی کــه آدمــی همچــون عضــوی از جامعــه بهدســت میآورد(آشــوری،
 ،)32 :1357ســپس تعاریــف بســیار دیگــری از آن مطــرح شــد؛ ازجملــه آدلونــگ  1و هــردر

2

فرهنــگ را پــرورش پیشرونــده اســتعدادها و توانمندیهــا تعریــف کــرده و آدلونــگ آن را
ادبآمــوزی و پیرایــش دانســته اســت(همان.) 31-30 :
در ایــن پژوهــش منظــور از فرهنــگ ،باورهــا ،رفتارهــا و ارزشهــای موجــود در حیــات یــك ملــت
اســت .راهبــرد فرهنگــی بــرای تغییــر در فرهنــگ موجــود اســت .ممكــن اســت تصــور شــود كــه
فرهنگهــا بــرای حفــظ خــود در مقابــل تغییــر پایــداری و مقاومــت نشــان میدهنــد؛ چنیــن بــه
نظــر میرســد كــه وقتــی بنــا بــر شــرایط و ضرورتهــای زندگــی اجتماعــی پدیــدهای فرهنگــی
زاییــده میشــود ،همچــون قانــون اینرســی (مانــد) در فیزیــك و نظیــر مفهــوم نیــروی عــادت

3

انســان را وامـیدارد تــا راههــای رفتــه را ادامــه دهــد و از گزینــش راههــای جدیــد دوری گزینــد و
مفهــوم اصطــاح خودمختــاری كنشــی ( 4یعنــی تــداوم یــك رفتــار در غیــاب انگیــزش ابتدایــی
و اصلــی در روانشناســی(لمان ،1352 ،ج )467-466 :1تمایــل دارد كــه تــا حــد امــكان بــه
حیــات خــود ادامــه دهــد ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه عناصــر فرهنگــی هــر جامعــه در عیــن
تمایــل بــه بقــا بــر اثــر عواملــی مختلــف دچــار تغییــر و تحــول نیــز شــدهاند .در واقــع راهبردهــای
فرهنگــی روشهــای مهــم ،کارآمــد و اثرگــذار فکــری و اعتقــادی بــرای دس ـتیابی بــه فرهنــگ
مطلــوب اســت.
 .1-1اهمیت و ضرورت وحدت در قرآن و سنت
وحــدت در لغــت بــه معنــای یگانــه شــدن ،یکتایــی ،یگانگــی ،انفــراد و تنهایــی اســت(دهخدا،
 ،1377ج )235-231 :15؛ بــه نظــر راغــب ،وحــده بــه معنــی انفراد اســت ،واحــد در اصل چیزی
ً
اســت كــه مطلقــا جزئــی نــدارد ،ســپس آن در هر موجــود بـهكار میرود(راغــب اصفهانــی.)514 :
وحــدت و اتحــاد در لغــت هــر دو از یــك مــاده تشــكیل شــدهاند بــه معنــای یكــی بودن(الفراهیدی،
1. Adelung
2. Herder
3. force of habit
4. Functional Autonomy
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1988م ،ج .)281 :3در اصطــاح اســامی ایــن واژه عبــارت اســت از همبســتگی مســلمانان بــر
مشــتركات و مســلمات دیــن اســام در آمــال و مقاصــد آن بــا حفــظ و رعایــت مرزهــا كــه بهمنزلــۀ
مجموعــه واحــد بــه شــمار آیند(خامن ـهای ،1376 ،ج .)229 :5ایــن تعریــف در تضــاد بــا قــرآن
نیســت ،زیــرا بــا وجــود بعضــی از اختالفهــا ،فرقههــای اســامی ناگزیرنــد بــا هــم كنــار بیاینــد تــا
اهــداف مشــترك امــت اســامی تحقــق یابــد .از دیــدگاه قــرآن و نهجالبالغــه اگــر حصــول وحــدت
حقیقــی یكبــاره ممكــن نباشــد ،حصــول تدریجــی آن امكانپذیــر اســت(مطهری:1383 ،
.)216-212
در عصــر رســالت ،وحــدت و بــرادری در میــان یــاران رســول خــدا nتحقــق یافــت ،امــا پــس از
رحلــت ایشــان اختــاف ،تفرقــه و تنــازع بهتدریــج در سرتاســر جامعه اســامی گســترش یافــت(.)1
در کالم وحــی ،تفرقــه عامــل عــذاب و هالكــت انســانها قلمــداد شــده ،چنانکــه میفرمایــد:
«ای پیامبــر ،بگــو كــه خداونــد قــادر اســت عذابــی بــر شــما از باالی ســرتان یــا زیــر پایتــان برانگیزد
یــا بــر شــما لبــاس تفرقــه بپوشــاند و بچشــاند بعضــی را عــذاب بعضــی دیگــر را بنگــر چگونــه آیــات
خــود را بــه راههــای مختلــف بیــان میداریــم ،شــاید مــردم بفهمند»(انعــام.)65 ،
اهمیــت و ضــرورت اتحــاد در میــان مســلمانان در گفتــار و اقدامــات رســول گرامــی اســام
ً
و امامــان معصــوم bكامــا مشــهود اســت كــه بهعنــوان شــاهد تنهــا بــه چنــد نمونــه اشــاره
میشــود .پیامبــر اكــرم nدر اوایــل حضــور در مدینــه طــی پیماننام ـهای عمومــی مؤمنــان
و مســلمانان از گروههــای مختلــف را امــت واحــد قلمــداد كردند(ابــن هشــام1374 ،ق ،ج:1
 .)500آن حضــرت در اقدامــی بیســابقه و اثرگــذار ،مهاجــران و انصــار را كــه بهترتیــب از
اعــراب شــمالی (عدنانــی) و اعــراب جنوبــی (قحطانــی) بودنــد ،دو نفــر ،دو نفــر بــا یكدیگــر
بــرادر اعــام کرد(بــاذری1424 ،ق ،ج ،)318 :1رســول اکــرم nبــرای زدودن كامــل
ریشـههای اختــاف و برتریطلبــی برخــی بــر دیگــران اعــام کــرد كــه همــۀ انســانها فرزنــد
آدم هســتند و آدم از خــاك بــود و هیــچ عربــی بــر غیرعــرب برتــری نــدارد مگــر بــا تقوا(یعقوبــی،
1414ق ،ج.)110 :2
امیرالمؤمنیــن علــی gنیــز تأكیــد فراوانــی بــر وحــدت اســامی کــرد .از جملــه فرمــود« :مــردم
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شــما امــواج آشــوب را از طریــق كشــتیهای نجــات بشــكافید .از راه ایجــاد اختــاف منحــرف
گردیــد ،تاجهــای افتخــار را كنــار بگذارید»(بیهقــی1414 ،ق ،ج .)139 :2امــام در جریــان
حكمیــت كــه بــه اشــكال گوناگــون جامعــۀ اســامی دچــار اختــاف و تشــتت شــده بــود ،طــی
نام ـهای عالقــۀ وافــر خــود بــه وحــدت امــت اســام را اظهــار داشــت و فرمــود« :در میــان مــردم
كســی عالقهمندتــر از مــن بــه اتحــاد و الفــت میــان ملــت محمــد nیافــت نمیشــود .مــن
بــرای عالقــه بــه اتحــاد ،بــه ثــواب خــدا و انجــام شایســته چشــم دوختهام»(نهجالبالغــه:1378 ،
 .)842دیگــر امامــان شــیعه هــر یــك در عصــر خــود ضمــن حفــظ اصــول بــا وجــود مشــكالت و
محدودیتهــا ،ســردمدار جریــان وحــدت اســامی و انســانی بودنــد و تفرقــه را نمــادی از جاهلیــت
قلمــداد میكردنــد.

()2

 .2-1دوران والیتعهدی امام رضاg؛ اوج اختالفها و دشمنیها
دوران امامــت امــام رضــا gکــه ســه ســال پایانــی آن دارای مقــام والیتعهــدی نیــز بود ،از ســال
 183تــا 203قمــری معاصــر بــا ســه خلیفــۀ عباســی (هــارون الرشــید ،امیــن و مأمــون) بــود .در
ایــن ایــام بــه علــل گوناگــون دامنــۀ اختالفــات سراســر ســرزمینهای پهنــاور اســامی را در برگرفته
بــود؛ بهجــای خانــدان رســالت و افــراد شایســته ،امــور خالفــت برعهــدۀ افــراد ناالیــق و فاســد
ن الرشــید در
بــود .برخــی از مفاســد و پلیدیهــای ایــن خلفــا در منابــع ذكــر شــده اســت )3(.هــارو 
گســترش احادیــث خرافــی و جعلــی منســوب بــه پیامبــر اكــرم nو ارج دادن بــه علمــای منحرف
تــاش بســیاری کرد(حکیــم و همــکاران1425 ،ق ،ج .)73 :10جالــب اینکــه در ایــن شــرایط و در
حالــی كــه خانــدان پیامبــر nو پیروانشــان تحــت شــدیدترین ســختگیریها قــرار داشــتند،
یهودیــان ،مســیحیان ،ملحــدان ،زندیقــان و بوداییــان آزادانــه فعالیــت میكردنــد.
بررســی جریانهــای فکــری( )4و سیاســی فعــال در دوران امــام رضــا gبیانگــر فعالیتهــای
گســترده گروههــای مختلفــی اســت کــه هــر یــک در تضــاد بــا گروههــای دیگــر و گاه حاکمیــت
قــرار داشــتند و در نتیجــه فضــای جامعــه همــواره پــر از تشــتت و اختالفــات بــود .ایــن جریانها در
قالــب دو گــروه عمــد ۀ جریانهــای اســامی و غیراســامی بودنــد .جریانهــای اســامی شــامل
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دو گــروه اصلــی شــیعه و اهــل ســنت میشــد کــه البتــه هــر یــک تنــوع بســیاری داشــتند و عمومــا
در حــال نــزاع بــا یکدیگــر بودنــد.
جریانهــای فکــری شــیعی دارای تنــوع بســیاری بــود .گروههایــی از قبیــل امامیــه ،اســماعیلیه،
ی پیکــرۀ اصلــی جامعــه را تشــکیل میدادنــد و معمــوال پیونــد
زیدیــه و . ...جریانهــای فکــری ســن 
اســتواری بــا نظــام حاکــم داشــتند .تجلــی آنــان در دو گــروه عمــد ه کالمــی و فقهــی بــود .مهمتریــن
ل ســنت خــوارج ،جبریــه ،قدریــه ،معتزلــه و ظاهریــه بودنــد که نفــوذ زیادی
جریانهــای کالمــی اهـ 
در میــان تــوده مــردم نداشــتند و معمــوال میــان ایــن گروههــا و فقهــای اهــل ســنت رقابــت وجــود
داشــت .ائمــه شــیعی نیــز در مواجهــه بــا تفکـرات آنهــا بــه تبییــن موضوعــات کالمــی ،نظیــر جبــر
و اختیــار ،مســئلۀ خلــق قـرآن ،حقانیــت و عــدم تحریــف قـرآن اهتمــام داشــتند(ابن شــعبه حرانــی،
 .)831 :1385جریانهــای فقهــی اهلســنت ،شــافعی ،حنفــی ،مالکــی و حنبلــی بودنــد کــه گاه
بــا عناویــن خاصــی از قبیــل «اهلحدیــث»« ،جماعــت»« ،عامــه» و بــا گذشــت زمــان همگی آنــان با
عنــوان «اهلســنت» شــناخته شــدهاند(پاکتچی ،1372 ،ج.)475-474 :10
جریانهــای غیراســامی شــامل جریانهــای دینــی و غیردینــی میشــدند؛ جریانهــای
مهــم دینــی مجــوس ،مســیحیت ،یهــود و  . ...اهلکتــاب از دورۀ فتوحــات اســامی در میــان
مســلمانان ،اســرائیلیات و شــبهات گوناگونــی را میپراکندنــد؛ بــا وجــود تــاش امامــان gدر
مبــارزه بــا ایــن باورهــا ،نحــوۀ برخوردشــان بــا اینــان بــهدور از خشــونت و بــر پای ـ ۀ ســعۀصــدر و
هدایتگــری بود(قطبالدیــنراونــدی1409 ،ق ،ج.)422 :1
جریانهــای غیردینــی در اشــکال مختلــف ولــی بیشــتر در قالــب زنادقــه و دهریــه فعالیــت
میکردنــد .تمرکــز آنــان بــر سســت کــردن عقایــد و رواج فســاد در امــت اســامی بــود و دربــارۀ
توحیــد شــبههافکنی میکردند(مفیــد1413 ،ق ،ج.)200-199 :2
 .3-1والیتعهدی امام ،فرصت یا تهدید در رویارویی با موجهای مستمر اختالفات
حضــور امــام رضــا gدر ایــران در تاریــخ امامــت شــیعه منحصربهفــرد بــود .تحمیــل مقــام
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والیتعهــدی بــر ایشــان در حالــی انجــام شــد کــه همــواره خلفــای امــوی و ســپس عباســی از
جملــه پــدر و اجــداد مأمــون بــا امامــان شــیعه و خاندانشــان از ذریــۀ فاطمــه hبهشــدت دشــمنی
داشــتند و آنــان را بیرحمانــه ســرکوب میکردنــد .ایــن اقــدام مأمــون خــارج از عــرف خالفــت
عباســی و بســیار عجیــب بهنظــر میرسید(شــاهرخی.)78 :1399 ،
حضــرت رضــا gمســئولیت امامــت را برعهــده داشــت .از ای ـنرو ،هیــچ موضوعــی ،از جملــه
والیتعهــدی ،نمیتوانســت در چهارچــوب و کارکــرد مســیر فکــری و هدایتــی ایشــان خللــی
ایجــاد کنــد؛ بــا توجــه بــه بحــران اعتقــادی و فکــری و شــیوع جریانــات فکــری التقاطی ،بســیاری
از قشــرهای مختلــف مــردم گرفتــار تردیدهــا و انحرافــات شــده بودنــد و از آنجــا کــه ریشـ ۀ اصلــی
اختالفــات از نــوع تفکرهــا نشــئت میگرفــت ،اهتمــام و تــاش امــام نیــز بیشــتر بــر محورهــای
فرهنگی(فکــری و اعتقــادی) متمرکــز شــد.
تحمیــل مقــام والیتعهــدی بــه ایشــان میتوانســت در رونــد فعالیتهــا و اقدامــات ایشــان
تاثیــر بگــذارد ،زیــرا هجــرت بــه ایــران و طــی مســیر طوالنــی از مدینــه بــه مــرو و اســتقرار
در پایتخــت موجــب شــد تــا بیشــتر در معــرض دیــد مــردم و نخبــگان جامعــه قــرار گیــرد و
اشــخاص بیشــتری در گســتر ۀ ســرزمینهای پهنــاور خالفــت اســامی از اندیشــههای آن
حضــرت و برخــی مختصــات شــخصی او آگاهــی یابنــد .نبایــد فرامــوش کــرد کــه پذیرفتــن
مقــام والیتعهــدی میتوانســت در صــورت همراهــی امــام بــا خلیفــه و رهــا کــردن جایــگاه
معنویشــان موجــب از دســت رفتــن پایــگاه مردمــی قبلــی و حتــی کمــک بــه ســیل مــواج
اختالفــات در جهــان اســام شــود.
بررســی راهبردهــای حضــرت رضــا gگویــای نهایــت دقت و هوشــیاری در این مســیر حســاس
و پرتالطــم اســت .ایشــان بــا توجــه بــه موقعیــت و شــرایط جدیــد ،راهبردهــای نوینــی را در امــور
مختلــف ازجملــه در معضــل اختالفــات در میــان مســلمانان بــه کار گرفــت .امــام با مجموعـهای از
رهنمودهــای گفتــاری و همچنیــن اقدامــات عملــی نهتنهــا بــرای دوران خــود بلکــه بــرای آینــده
نیــز پیریــزی الزم را انجــام دادنــد .ایــن راهبردهــای فرهنگــی را میتــوان در قالــب محورهــای
ذیــل بررســی ،مطالعــه و ارزیابــی کــرد:
سال دهم ،شماره  ،39پاییز  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

18
 .1راهبردهای اعتقادی
 .2راهبردهای علمی
 .3راهبردهای اجتماعی
 .4راهبردهای اخالقی

 .2راهبردهای اعتقادی
امــام رضــا gهمچــون پیامبــر اکــرم nو دیگــر اجــدادش ،مهمتریــن چالــش هــر جامعــۀ
انســانی را در اندیشــه و فکــر آنهــا میدانســت .اساســیترین عامــل تاثیرگــذار در میــان
اندیشــمندان و ســپس عامــۀ مــردم نــوع و شــیوۀ نگــرش آنهــا بــه موضوعــات مختلــف بــوده کــه
بــه فعالیتهــا و اقداماتشــان جهــت مـیداده اســت .بــا توجــه بــه وجــود برخــی انحرافــات فکــری
در میــان مســلمانان کــه خــود از عوامــل اصلــی گســترش اختالفــات میــان آنــان شــده بــود و اینکه
مبنــای فکــری و فرهنگــی جامعــه اســامی را اعتقــادات دینــی آنهــا تشــکیل م ـیداد ،امــام بــا
اصــاح ایــن باورهــا در جامعــه میتوانســت بســترهای الزم را بــرای اصــاح فرهنــگ و فضــای
فکــری جامعــه ایجــاد کنــد و آن را در نیــل بــه وحــدت جامعــه جهــت دهــد.
 .1-2اتحاد ذیل یکتاپرستی(توحید)
پایــه و اســاس تفكــرات همــه ادیــان الهــی بهویــژه اســام بــر توحیــد قــرار گرفتــه اســت و همــه
مســلمانان در ایــن بــاره بهطــور کلــی اشــتراک نظــر دارنــد .امــام ســعی کــرد بــا جلــب توجــه
همــۀ خداپرســتان و خصوصــا مســلمانان بــه ایــن موضــوع ،گامــی بســیار مهــم در زدودن یــا
کاهــش اختالفــات در جامعــه بــردارد .از منظــر امــام ،ریشــۀ بســیاری از انحرافــات و اختالفــات
در جامعــه بهســبب غفلــت امــت اســامی از اساس ـیترین مســئله اســام یعنــی توحیــد اســت؛
ایــن اقــدام بنیادیتریــن عامــل ایجــاد وحــدت اســامی و دوری از اختــاف بــود .ایشــان در
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فرصتهــای گوناگــون ازجملــه در جمــع مســلمانان و حتــی در مناظــره بــا دانشــمندان اهــل
كتــاب بــر ایــن موضــوع تأكیــد ویــژهای داشــتند .آن حضــرت در جلسـهای مهــم در جمــع خاندان
عباســی فرمــود :مرحلــۀ اول در عبــادت خــدا ،شــناخت اوســت و پایــه و اســاس شــناخت خداونــد
منحصربهفــرد دانســتن اوســت و قــوام و اســاس توحیــد ایــن اســت كــه صفــات را از ذات خداونــد
منتفــی بدانیم(ابــن بابویــه)303 :؛ آن حضــرت بــا نقــل روایتــی از جــد بزرگوارشــان پیامبــرn
فرمــود :خداونــد متعــال توحیــد را امـنگاه خــود میدانــد کــه هــر کــه در آن وارد شــود از عــذاب او
در امــان اســت(ابن بابویــه1378 ،ق ،ج.)134 :2
 .2-2تبیین مفهوم امامت
تحقــق وحــدت یکتاپرســتان و موحــدان در جامعــۀ انســانی تنهــا بــا پیــروی از رهبــران شایســته
الهــی امکانپذیــر اســت .در غیــر اینصــورت حتــی چنانچــه حاکمــان ،همچــون خلفــای امــوی
و عباســی ،بــه یکتــا پرســتی تظاهــر کننــد بــاز هــم محیــط فکــری جامعــه بــه بســتری بــرای رشــد
افــکار انحرافــی تبدیــل خواهــد شــد .بررســی تاریــخ اســام گویــای ایــن واقعیــت ناگــوار اســت كــه
غفلــت بســیاری از خــواص و همچنیــن اکثریــت مســلمانان از موضوع بســیار مهم امامــت ،موجب
ً
ایجــاد مشــکالت بســیار خصوصــا گســترش تفرقــه در میــان مســلمانان شــد؛ بــرای رفــع ایــن
معضــل ،امــام رضــا gاز فرصــت مناســبی کــه بــرای انتشــار تفکــرات نــاب از پایتخــت خالفــت در
ایــران بهدســت آورده بــود ،نهایــت ســعی خــود را کــرد کــه بــه همــگان بفهمانــد رســتگاری ،هدایت
و اتحــاد جامعــه بشــری تنهــا بــا امامــت الهــی قابــل دس ـتیابی اســت .ایشــان بــا رهنمودهــا و
اســتداللهای خــود در فرصتهــای گوناگــون از جملــه در مناظرههــا ،گفتههــا و نامههــای خــود
تــاش کــرد برداشــت اشــتباه برخــی مســلمانان را دربــارۀ امامــت برطــرف کنــد.

()5

دقــت در چگونگــی طــرح ایــن موضــوع از جانــب ایشــان میتوانــد اهمیــت جایــگاه امامــت را
تبییــن کنــد ،ازجملــه فرمودنــد :امــام همچــون خورشــید درخشــانی اســت كــه نــورش جهــان را
فــرا میگیــرد و جایگاهــش در افــق بهگون ـهای اســت كــه نــه دس ـتها بــدان رســد و نــه دیــدگان
توانــدش دید(طبرســی1403،ق ،ج)434-345 :2؛ همچنیــن فرمودنــد :امامــت زمــام دیــن،
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نظمبخــش امــور مســلمانان ،صــاح دنیــا ،عــزت مومنــان و منبــع رشــددهنده اســام اســت  ...بــا
وجــود امــام اســت کــه نمــاز ،زکات ،روزه ،حــج ،جهــاد ،صدقــات و دیگــر احــکام تمــام میشــود و
حــدود برپــا میگــردد  ...امــام چونــان خورشــید نورافشــانی اســت کــه بــا نــور خــود جهان را روشــن
میکنــد و آب گوارایــی اســت کــه پــس از تشــنگی و عطــش نوشــیده میشــود(کلینی1407 ،ق،
ج203-199 :1؛ ابــن بابویــه1395 ،ق ،ج.)681-676 :2
 .3-2تاثیر رهنمودهای امام دربارۀ منزلت امامت
رهنمودهــای امــام بــرای همــۀ انســانها بــدون محدودیــت زمانــی بــود .بــا وجــود ایــن ،حتــی در
کوتاهمــدت و در دوران اقامــت ایشــان در ایــران بازخــورد ایــن روشــنگری بــر تشــخیص مدعیــان
دروغیــن امامــت در میــان شــیعیان اثــر نهــاد؛ درنتیجــه ،جریانهــای فرصــت طلــب کــه در لــوای
تشــیع از عالقــۀ مــردم بــه خانــدان پیامبــر nبــرای مقاصــد خــود سوءاســتفاده میکردنــد،
تضعیــف و متقابــا ســبب تقویــت تشــیع اثنیعشــری در جهــان اســام و بهویــژه بیــن ایرانیــان
شــدند(مظفر .)27 :1386 ،در ایــن فضــای جدیــد محدثــان و متذکــران شــیعه ،معارفــی را کــه تــا
آن روز جــز در خلــوت نمیشــد بــه زبــان آورد ،در جلســات درســی بــزرگ و مجامــع عمومــی بــر زبان
راندند(زریابخوئــی ،1369 ،ج.)366 :2
ُبعــد دیگــر تاثیــر ســخنان امــام ارتقــا و تکمیــل معرفت مــردم از جایــگاه مقــام امــام در تحقق کالم
وحــی در جامعــه بــود .ایشــان فرمودنــد :بهتحقیــق امــام ،زمــام دیــن و موجــب نظــام مســلمانان
و صــاح دنیــا و عــزت مؤمنــان اســت ...امــام امیــن خداســت در زمیــن و میــان خلقــش و حجــت
اوســت بــر بندگانــش و جانشــین او در شــهرها کــه دعوتکننــده بــه ســوی خــدا و دفاعکننــده
از حریــم خداســت .هیچکــس همپایــۀ او نیســت و عالمــی بــا او برابــری نتوانــد کرد(ابنشــعبه
حرانــی .)465 -460 :1385 ،حمایــت آحــاد مــردم میتوانســت موجــب اجتمــاع همــگان تحــت
رهبــری ائمــه شــیعه شــود کــه ب ـهدور از دنیاپرســتی خواهــان اجــرای قــرآن و ســنت در جامعــه
اســامی بودنــد.
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 .4-2افشای افکار و فرقههای منحرف
شــکلگیری و گســترش گروههــای گمــراه و باورهایشــان یكــی از مهمتریــن عوامــل ایجــاد
ً
ح افــكار
تفرقــه و دشــمنی در میــان مســلمانان بــوده اســت .ایــن جریانهــا معمــوال بــا طــر 
انحرافــی و بــا برداشـتهای خودخواهانــه از قــرآن و ســنت و همچنیــن بــا التقــاط افــكار اســامی
بــا دیگــر آیینهــا ،افــراد بســیاری را فریفتــه بودنــد .آثــار و نتایــج فعالیتهــای گســترد ه ایــن افــراد
و فرقههــای منحــرف در دوران بنــی عبــاس بــه اوج خــود رســید و موجــب كشــتارها و آســیبهای
بیشــماری در جامعــۀ اســامی شــد .مناسـبترین شــیوه بــرای مبــارزه بــا ایــن مكاتــب و مذاهــب
انحرافــی و التقاطــی ارائــۀ نگــرش اصیــل اســامی بــا بهرهمنــدی از قــدرت اســتدالل قــوی و
منطــق بــود؛ همــان روشــی كــه امامــان معصــوم bازجمله امــام رضــا gهمــواره در دســتور کار
فعالیتهــای فرهنگــی خــود داشــتند.
امــام در ایــن زمینــه ،اقدامــات فرهنگــی دقیـق ،عمیــق و اثرگــذاری انجــام داد .از ایشــان نقــل
شــده كــه فرمــود« :در حــرم پیامبــر اكــرم nمینشســتم کــه دانشــمندان مدینــه اجتمــاع
میكردنــد .هــر كــدام در مســئلهای فــرو میماندنــد همگــی اشــاره بــه مــن میكردنــد و پیــش
مــن میفرســتادند؛ پــس جــواب آنهــا را میدادم(مجلســی1403 ،ق ،ج .)100 :49آن حضــرت
در زمــان اقامــت در مــرو نیــز بــه رفــع ایــن مانــع جــدی وحــدت مســلمانان اهتمــام ویــژه داشــت و
اشــکاالت باورهــای انحرافــی را تبییــن میکــرد؛ ایشــان عقایــدی را كــه بــرای خــدا جســم تصــور
میكردنــد ،رد كردند(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج ،)117 :1همچنیــن عقایــد جبریــه و مفوضــه را رد و
مســئله جبــر و اختیــار را بهشــكل درســت آن بیــان کردند(همــان ،ج.)126 :1
یکــی از مهمتریــن عوامــل انحــراف در میــان مســلمانان تعــداد زیــادی از احادیــث جعلــی بــود
کــه بــه پیامبــر nنســبت داده میشــد؛ امــام بــر اهمیــت و حساســیت لــزوم صیانــت از كالم
پیامبــر nو تحریــف نشــدن آن بســیار تأكیــد بســیار و تحریفكننــدگان كالم پیامبــر nرا
لعــن کرد(همــان)126 :؛ متأســفانه دامنــۀ تحریــف محــدود بــه كالم پیامبــر nنشــد ،بلكــه بــه
سوءبرداشــت از آیــات قرآنــی نیــز كشــیده شــده بــود .در اینبــاره نیــز امــام فعالیتهــای مختلفــی
انجــام داد و بهخصــوص اقــدام بــه تفســیر قــرآن کرد(عطــاردی1406 ،ق ،ج)310 :1؛ ایشــان
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همچنیــن غالیــان را كــه دربــارۀ برخــی امامــان غلــو میكردنــد و جنبــۀ خدایــی بــرای آنــان قائــل
بودنــد ،مــورد لعــن قــرار داد و كافــر قلمــداد کرد(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج.)203 :2

 .3راهبردهای علمی
بخــش مهمــی از فعالیتهــای امــام در حــوزۀ مســائل فرهنگــی بهطــور عــام یــا اعتقــادی بهطــور
خــاص در قالــب فعالیتهــای متنــوع علمــی انجــام شــد کــه ضــرورت دارد تبیین و بررســی شــود.
 .1-3افزایش آگاهی مردم و تشویق به پرسشگری و اندیشیدن
بخــش مهمــی از اختالفــات مســلمانان بــه دلیــل ناآگاهــی و برداشــتهای غلــط از دیــن بــوده
اســت .بدیهــی اســت كــه تشــویق بــه طــرح افــكار و پاســخگویی بــه اشــكاالت و شــبهات ،موجــب
افزایــش آگاهــی و کاهــش تعصبــات جاهلــی میشــد و ضمــن نزدیــك کــردن آرا و عقایــد امــکان
نیــل بــه وحــدت را فراهــم میکــرد .امــام بــا تشــویق همــگان بــه آگاهــی و نکوهــش نادانــی و جهل
ســعی کــرد ایــن عامل بســیار مهــم در تکویــن و اســتمرار اختالفــات در جامعــه اســامی را تضعیف
کنــد؛ آن حضــرت بــا اســتناد بــه کالم پیامبــر اكــرم nدربــارۀ اهمیــت پرســش كــردن ،چنیــن
فرمــود« :علــم گنجینــه اســت و كلیــد آن پرســیدن اســت .پــس ســؤال كنیــد .خــدا شــما را رحمت
كنــد زیــرا چهــار طایفــه اجــر داده میشــوند ،ســؤالكننده ،جوابدهنــده ،شــنونده و كســی كــه
آنهــا را دوســت داشــته باشد»(مجلســی1403 ،ق ،ج.)146 :74
اثــر دیگــر فضــای پرسشــگری و آزاداندیشــی فراهــم شــدن امــكان اظهــار نظــر و عقیده بهویــژه از
طــرف مخالفــان و منتقــدان و همچنیــن تصحیــح برداشـتهای ســطحی آنــان دربــارۀ موضوعــات
علمــی و اخالقــی بــود .ایشــان بــا اســتفاده از منطــق ،اســتدالل محکــم و در فضایــی آرام و
محترمانــه ابعــاد اشــکاالت ایــن افــكار و عقایــد را بیــان کــرد .پاســخ امــام منحصــر بــه ســؤالها و
شــبهات خداپرســتان نبــود ،بلکــه همیــن رویــه را بــا کافــران ،زنادقــه و دهریــون نیــز در پــی گرفــت.
در اینبــاره ،میتــوان بــه اثبــات عقالنــی توحیــد توســط ایشــان در پاســخ بــه یــک زندیــق کــه
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برهانــی بــر اثبــات وجــود خداونــد میخواســت ،اشــاره کــرد کــه در پاســخ بــا تاکیــد بــر برهــان نظم
فرمودنــد:
«مــن چــون بــه جســد خــود نظــر افکنــدم و امــکان کــم و زیــاد کــردن در آن و نیــز دفــع زیانهــا
و جلــب منافــع را بــرای آن در خــود نیافتــم ،پــس دانســتم کــه ایــن ســاختمان را ســازندهای اســت
و بدینســان بــه وجــودش اقــرار کــردم .عــاوه بــر اینکــه میبینــم گــردش افــاک بــه قــدرت او و
پیدایــش ابرهــا و حرکــت بادهــا و جریــان خورشــید و مــاه و ســتارگان و دیگر نشــانههای شــگفتآور
و روشــن را بــه دســت او یافتــم ،دانســتم کــه از بــرای تمــام اینهــا ،گرداننــده و پدیدآورنــدهای وجود
دارد»(کلینــی1407 ،ق ،ج.)79-78 :1
 .2-3تربیت شاگردان با شاخصههای الزم
امــام رضــا gهمچــون دیگــر امامــان توجــه خاصــی بــه پــرورش شــاگرد کــرد و بــا انتقــال علــم
و اخــاق در کنــار دیگــر آموزههــای ضــروری آنــان را بــرای آگاه کــردن مــردم در مســیر اســام
راســتین و بازداشــتن از باورهــا و راههــای انحرافــی آمــاده کــرد .درواقــع شــاگردان امــام بــازوی
دیگــر ایشــان بــرای کاهــش اختالفــات بودنــد؛ بــا توجــه بــه محدودیــت دسترســی مــردم مناطــق
مختلــف بــه امــام و نبــود امکانــات رســانهای مناســب در آن زمــان ،یکــی از کارآمدتریــن روشهــای
ارتبــاط بــا مــردم از طریــق افــرادی از خودشــان بــود .نگاهــی بــه اســامی برخــی شــاگردان ایشــان
بیانگــر حضــور افــرادی از ســرزمینهای مختلــف ازجملــه از ایــران اســت ،از میــان آنهــا میتــوان
بــه احمــد بــن محمــد بــن ابــی نصــر بزنطــی ،محمــد بــن فضــل ازدی کوفــی ،حســن بــن علــی
خــزاز معــروف بــه «وشــاء» ،خلــف بصــری ،محمــد بــن ســنان ،حمــاد بــن عثمــان النــاب ،حســن
بــن ســعید اهــوازی ،محمــد بــن ســلیمان دیلمــی بصــری و عبداللــه بــن مبــارک نهاونــدی اشــاره
کرد(امیــن عاملــی1403 ،ق ،ج.)26 :2
 .3-3ایجاد فضای علمی در مناظرهها و تاثیر آن در نیل به وحدت
دربــارۀ مناظرههــای امــام( )6مطالــب بســیاری نقــل شــده کــه در ایــن پژوهــش بــه تکــرار آنهــا
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نیــاز نیســت ،امــا شایســته اســت بــه فضــای علمــی ایــن جلســات هــم اشــارهای شــود .هرچنــد
محــور مباحــث آن حضــرت در مناظرههــا بــر طــرح موضوعــات اعتقــادی و کالمــی قــرآن بــود ،امــا
روش ایشــان بیــان مباحــث در قالــب منطــق عقالنــی بــود تــا اثــر الزم در مخاطــب ایجــاد شــود.
رعایــت نهایــت احتــرام بــه شــخص یــا اشــخاص مقابــل و خــودداری از تمســخر باورهــای آنهــا در
کنــار دانــش گســترده و احاطــه علمــی کامــل ایشــان موجــب شــد تــا ایــن جلســات بهجــای محــل
افزایــش اختالفــات و مجادلههــای اعتقــادی بــه محافــل دوســتانه علمی ســودمندی تبدیل شــود.
مناظرههــا موجــب شــد کــه ابعــادی از علــم و شایســتگی امــام بــر دیگــران ظاهــر شــود و گاه
دانشــمندان مســلمان و غیرمســلمان بــه ایــن موضــوع اعتــراف کننــد ،حتــی مامــون نیــز خطــاب
بــه ایشــان گفــت« :ابوالحســن در روی زمیــن كســی نیســت كــه ایــن طــور نیكــو ســخن گویــد جــز
شــخص شما»(طبرســی1403،ق ،ج .)440 :2جاثلیــق (رهبــر مســیحیان) هــم پــس از مناظــره
بــا او گفــت« :قســم بــه حــق مســیح كــه گمــان نمیكــردم در میــان مســلمانان كســی مثــل تــو
باشــد»(ابن بابویــه1378 ،ق ،ج.)143 :2

 .4راهبردهای اجتماعی
نژادپرســتی ،قومیتگرایــی و تبعیضهــای گســترده بــر خــاف تعالیــم اســامی و ســیرۀ پیامبــر
 nدر جوامــع اســامی ریشــه دوانــده و خــود از عوامــل مهــم گســترش اختالفــات شــده بــود

()7

بیاعتنایــی و گاه نقــش منفــی خلفــای امــوی و عباســی در رونــد چالشهــای اجتماعــی موجــب
شــد تــا ایــن معضــات موجــب آســیبهای گســتردهای شــوند .امــام در ایــن خصــوص نیــز
همچــون دیگــر موضوعــات احســاس مســئولیت کــرد و بــا توجــه بــه موقعیــت والیتعهــدی کــه
در میــان امامــان منحصــر بــه ایشــان بــود ،گفتمــان ایشــان بازتــاب بیشــتری در جامعــه یافــت کــه
نیــاز بــه بررســی دارد.
 .1-4راهبرد احترام متقابل ،مدارا و تحمل اختالفات در سایه اشتراکات
وجــود فرقههــای مختلــف کــه گاه یکدیگــر را بیرحمانــه هــدف آســیب و آزار قــرار میدادنــد،
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بخــش قابــل توجهــی از تاریــخ قــرون نخســتین پــس از اســام را تشــکیل میدهــد ،بهویــژه پیروان
اهــل البیــت bکــه همــواره توســط حاکمــان اموی و ســپس عباســی و برخــی گروههــای افراطی
تحــت شــدیدترین برخوردهــا قــرار داشــتند .حضــور امــام رضــا gبــا مقــام عالیرتبــه حکومتی و
بــا عالقــۀ خاصــی کــه مامــون بــه ایشــان و خاندانــش ابــراز میکــرد ،بهتریــن فرصــت بــرای انتقــام
و حتــی ســرکوب کامــل ســایر رقبــا را فراهــم کــرد ،امــا آن حضــرت راه کشــتار و ســرکوب را در پیــش
نگرفــت .انتظــار از پیشــوایان و عالمــان همــواره ایــن بــوده اســت کــه بــرای بیــدار کــردن عــوام و
کاهــش تعصبــات کورکورانــه تــاش کننــد؛ درحالیکــه بســیاری از ایــن قبیــل افــراد از ایــن وظیفه
غفلــت یــا ســرپیچی کردنــد ،ولــی امــام از ایــن طریــق بــه آنــان درس بزرگــی دادنــد.
آن حضــرت بــه یــاران خویــش تاکیــد کــرد« :از تشــتت ،تفرقــه و جدایــی بپرهیزیــد؛ زیــرا موجــب
هــدر رفتــن همــت و کــم شــدن ارزش و پایین آمدن قــدر و منزلت شــما شود»(مجلســی1403 ،ق،
ج .)۵۳ :۱۵ایشــان همچنیــن جدایــی از اجتمــاع مســلمانان و بــه کالم دیگــر خــروج از وحــدت
اجتماعــی را همچــون خــارج شــدن از امــت مســلمان و بازگشــت بــه جاهلیــت دانســت .در همیــن
بــاره بــا اســتناد بــه ســخنان پیامبــر اکــرم nفرمــود« :آنکــه از جماعت مســلمانان جدایــی جوید،
بنــد اســام را از گــردن نهــاده اســت و مرگــی جاهالنــه خواهــد داشــت»(همان ،ج.)۶۷ :۲۶
احتــرام ویــژه علمــا و مــردم اهــل ســنت بــه حضــرت رضــا gدر مــوارد متعــددی گــزارش شــده
اســت .از جملــه نقــل شــده« :در مســیر ایشــان به طــرف مرو در نیشــابور ،شــیخ ابویعقوب اســحاق
راهویــه مــروزی ،بــا چندیــن هــزار صدیــق رفیــق علیرغــم کبــر ســن در پــی پیشــوا رفتنــد و نقــل
اســت کــه چنــد هــزار دوات و قلــم اعیــان ،اقتبــاس انــوار اســرار افــاده ایشــان میکردند»(حاکــم
نیشــابوری .)208: 1375 ،اینکــه عالــم سرشــناس ســنی مذهــب بــا وجــود کهولــت ســن در
ســرزمین خــود و در میــان مریدانــش چنیــن احترامــی بــرای امــام قائــل میشــود ،حــاوی نــکات
بســیاری اســت .البتــه رعایــت منزلــت و جایــگاه امــام در میــان بســیاری از اهــل ســنت وجــود
داشــته اســت )8(،چنانکــه در همیــن ماجــرا یکــی از بــزرگان نیشــابور درحالیکــه زمــام مرکــب
حضــرت را در دســت داشــت ،بــه زبــان فصیــح میگفــت« :کــه بــه روز قیــام [نــزد] ملــک عــام جل
جاللــه وســیله نجــاح و وســیلۀ فــاح مــن ایــن اســت کــه روزی در دنیــا خــادم و مهارکــش مرکــب
حضــرت ســلطان خــود بودهام»(همــان.)208 :
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 .2-4راهبرد رعایت كرامت انسانها و حمایت از حقوق پیروان مذاهب و ادیان دیگر
ً
هرچنــد معمــوال مــردم بهناچــار در برابــر تحقیــر و پایمــال شــدن حقوقشــان مجبــور بــه ســكوت
در برابــر قــدرت غالــب بودهانــد ،امــا در بســیاری مــوارد عکسالعمــل ایــن موضــوع گســترش
و شــكلگیری اختــاف ،تنفــر ،جنــگ و كشــتار در میــان جوامــع مختلــف بشــری بــوده اســت.
درواقــع ،بخــش مهمــی از اختالفــات و درگیریهــای میــان انســانها ریشــه در تحقیــر شــخصیت
ن مجیــد اهانــت بــه پیــروان دیگــر ادیــان
و باورهــای مــردم بهســبب عقایــد آنــان داشــته اســت .قــرآ 
و مذاهــب را نکوهــش میکنــد و میفرمایــد« :بــه معبــود کســانی کــه غیــر خــدا را میخواننــد
دشــنام ندهیــد ،مبــادا آنهــا (نیــز) از روی (ظلــم و) جهــل ،خــدا را دشــنام دهند»(انعــام)۱۰۸ ،
حمایــت از محرومــان و رعایــت حقــوق و كرامــت انســان مــورد تأكیــد خــاص كتــاب آســمانی قــرآن
مجیــد و پیامبــر اكــرم  nقــرار گرفــت .قــرآن میفرمایــد« :و بهراســتی مــا فرزنــدان آدم را گرامــی
داشــتیم»(انعام.)70،
امــام بـهدور از کینــه و حــس انتقامجویــی نســبت بــه مخالفــان توصیــه اکیــد بــه رفتــار نیــک بــا
ســایر مســلمانان کــرد و فرمــود« :بــدان كــه حــق بــرادران واجــب و فــرض اســت .از خــود و اموالتان
بــرای آنــان ســرمایهگذاری كنیــد و در هــر چیــزی كــه مســاوات و برابــری رواســت بــا آنــان بــه برابری
و مســاوات رفتــار كنید»(مجلســی1403 ،ق ،ج .)226 :74ایشــان عالوهبــر مســلمانان ،بــر رعایت
حقــوق غیرمســلمانان نیــز تاکیــد داشــتند .لــذا پــس از آگاهــی از اینکــه مــردی زرتشــتی هنــگام
مــرگ وصیــت كــرده اســت كه اموالــش میان بینوایان و تهیدســتان تقســیم شــود و قاضی نیشــابور
آن امــوال را میــان مســلمانان تقســیم کــرده اســت ،بــه مامــون فرمــود« :زرتشــتیان بــرای بینوایــان
مســلمان وصیــت نمیكننــد؛ نامـهای بــه قاضــی نیشــابور بنویــس تــا همــان مقــدار از مالیاتهای
مســلمانان بــردارد و بــه بینوایان زرتشــتیان بدهد»(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج.)182 :2
رعایــت کرامــت انســانها و احتــرام بــه آنــان موجــب از بیــن رفتــن كینههــا ،نزدیــك شــدن قلــوب
بــه یكدیگــر و ایجــاد وحــدت اجتماعــی اســت .آن حضــرت در عمــل نیــز کرامــت همــه مــردم
را رعایــت کــرد .از ایــن رو دربــارۀ شــیوۀ رفتارشــان بــا همــه مــردم نقــل شــده اســت کــه« :هیــچ
گاه ندیــدم كــه امــام ابوالحســن الرضــا gكلمـهای بــه زیــان كســی بگویــد و نــه ســخن كســی را
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،39پاییز 1401

راهبردهاي فرهنگی امام رضا  gدر نیل به وحدت اسالمي ( ...شاهرخی)

27

پیــش از پایــان آن قطــع كنــد و نــه نیــاز كســی را كــه میتوانســت بــرآورد ،برنیــارد .بــه دوســتان و
كاركنانــش هرگــز ســخنی ناشایســت نگفــت .همــۀ كاركنــان و غالمــان را بــر ســر ســفره مینشــاند
حتــی دربانــان و مهتــران را و بســیار نیكــی میكرد»(همــان ،ج .)184 :2ایشــان برخــاف عــادت
مرســوم در مجالــس كــه صاحــب منصبــان ،عالمــان و اشــراف در محــل خاصــی (شاهنشــین)
مینشســتند ،در هنــگام ورود از نشســتن در ایــن مــكان خــودداری کــرد؛ از آن بــه بعــد چنین شــد
كــه دیگــر شاهنشــینان از ارزش و اعتبــار افتادنــد و همــگان در مجالــس در کنــار آن مینشســتند و
از امــام رضــا  gایــن روش و ســیرۀ اســامی را آموختند(حاكــم نیشــابوری.)210 :1375 ،
 .3-4عبادتهای دستهجمعی و مكانهای عبادی تبلور وحدت ایمانی
انجــام برخــی عبادتهــا و برنامههــای دین اســام بهشــكل ترجیحــی یــا الزامی عمومــی راهبردی
تاثیرگــذار در جلــب قلــوب مســلمانان به یکدیگــر و پرهیــز از اختالف اســت .برگــزاری برخی تکالیف
دینــی از قبیــل حــج ،نمــاز جماعــت و برخــی مــوارد دیگــر در مکانهــای مقــدس بسترســاز همدلی
و رفــع بدبینیهــا ،نفرتهــا و متقابــا افزایــش محبــت و همدلــی میــان مســلمانان اســت .امــام رضا
 gبـرای بیــان حکمتهــای نمــاز جماعــت محورهایــی ذکــر کــرده اســت کــه برخــی از آنهــا بــه
ایــن موضــوع ارتبــاط دارد .ازجملــه میفرمایــد« :بـراى آنکــه گواهــى دادن مردمــان بــه مســلمانى
ت در نیکــوکارى و تقــوا و جلوگیــرى از بســیارى از نافرمانیهــا و
یکدیگــر ممکــن باشــد و مســاعد 
گناههــا کــه بــا حضــور در جماعــت همـراه اســت(ابن بابویــه ،1385 ،ج .)262 :1تجلــی اثرگــذاری
عبادتهــای گروهــی در اجتمــاع پرشــور جامعــۀ اســامی در جریــان درخواســت مامــون از امــام
بـرای برگــزاری نمــاز عیــد فطــر ســال 202قمــری در مــرو اســت کــه پــس از آگاهی از شــور و اشــتیاق
بیســابقه مــردم پشــت ســر امــام و صــدای تكبیرشــان بــه دنبال و پشــت ســر وی ،مأمــون دســتور داد
تــا حضــرت را از نیمـ ه راه بازگردانند(اربلــی ،1364 ،ج. )107-106 :3

 .5راهبردهای اخالقی
اخــاق و حســن رفتــار نقــش غیرقابــل انــکاری در جــذب مــردم و کاهــش تنشهــا دارد .البتــه
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ً
معمــوال بــه ایــن موضــوع در تحلیلهــا کمتــر توجــه میشــود و موضوعــات سیاســی ،اجتماعــی یــا
اقتصــادی محــور قــرار میگیــرد .جالــب اینکــه خداونــد متعــال علــت جاذبــه و اجتمــاع مــردم در
کنــار پیامبــر اکــرم nرا در اخــاق ایشــان میدانــد و میفرمایــد« :پــس تــو بــه لطــف و رحمــت
الهــی بــا آنــان نرمخــو شــدی و اگــر درشـتخوی و ســختدل بــودی بیشــك از گــرد تــو پراكنــده
میشــدند»(آل عمــران.)159 ،
 .1-5اخالق گفتاری نیک امام و تاثیر فوقالعاده آن در جذب مخالفان
خوشاخالقــی و مهربانــی امــام در قالــب مهربانــی ،گذشــت و اخــاق نیــك بــا همــگان حتــی
بــا دشــمنان در زندگانــی ایشــان کامــا مشــهود اســت و بازخــورد مناســب آن بــر مخالفــان گاه از
ســایر عوامــل بیشــتر بــود .بهعنــوان نمونــه بــا اینکــه در مناظرههــا تــاش همــگان معمــوال غلبــه
بــر رقیــب بــه هــر شــکل ممکــن اســت ،امــا آن حضــرت فــارغ از ایــن موضــوع بــا خوشرفتــاری و
حســن خلــق بــه رقیــب خــود آرامــش مـیداد؛ چنانکــه بــا وجــود پافشــاری عمــران صائبــی بــر
عقایــدش ،امــام ب ـهدور از هرگونــه بداخالقــی حتــی بــه او احتــرام و تکریــم کردنــد و بــه او چنــد
جامــه و چنــد هــزار درهــم عطــا فرمودند(مجلســی1403 ،ق ،ج .)318 :10عمــران نیــز بــا وجــود
آنكــه در آن دوران از فیلســوفان مشــهور بهشــمار میرفــت ،در برابــر آن حضــرت فروتــن بــود و
ایشــان را بــا تعابیــری چــون ســیدی و مــوالی خطــاب میکرد(همــان ،ج.)315 :10
 .2-5اخالق کرداری امام و بهویژه گشاده دستی و کمک به محرومان
مهربانــی چنانچــه عــاوه بــر گفتــار ،جنبــۀ عملیاتــی پیــدا کنــد ،اثــری ســودمند در همدلــی و
رفــع کینــه در جامعــه دارد؛ بخشــش مــال یکــی از مهمتریــن مصادیــق جــذب مــردم اســت کــه
امــام بارهــا انجــام م ـیداد .ازجملــه در خراســان در روز عرفــه ،تمــام امــوال خــود را (میــان مــردم
و نیازمنــدان) تقســیم کــرد .در ایــن هنــگام فضــل بــن ســهل گفــت :ایــن کار بــا خســران تــوأم
اســت .حضــرت فرمــود :بلکــه چنیــن کارى قریــن بــا غنیمــت و منفعــت اســت ،آنچــه را کــه بــراى
دس ـتیابى بــه پــاداش الهــى و کرامــت انســانى بخشــیدى ،زیــان و غرامــت تلقــى مکن(همــان،
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ج  .)100 :49امــام بــهنقــل از جدشــان پیامبــر nفرمودنــد« :اوج خردمنــدى بعــد از ایمــان بــه
خــدا دوســتى بــا مــردم و نیکــوکارى نســبت بــه هــر انســان نیکــوکار و بــدکارى اســت»(ابن بابویــه،
1378ق ،ج.)35 :2
محبــت امــام فقــط شــامل مســلمانان نبــود .زکریــا فرزنــد آدم از یــاران ایشــان مىگویــد :از امــام
پرســیدم مــردى از اهــل ّ
ذمه(غیرمســلمان ســاکن در ســرزمینهاى اســامى) که به فقر و گرســنگى
مبتــا شــده بــود ،فرزنــدش را آورد و گفــت :فرزنــدم مــال تــو ،او را خــوراک بــده و او بــردۀ تــو باشــد،
امــام فرمــود( :انســان) آزاد خریــداری و فروختــه نمىشــود ایــن کار شایســته تــو نیســت ،از ّ
ذمیــان
نیــز روا نخواهــد بود(طوســی ،1364 ،ج .)77 :7اباصلــت مىگویــد :بــه امــام رضــا gگفتــم :اى
فرزنــد رســول خــدا ایــن موضوع چیســت کــه شــما فرمودهایــد مردمان بــردگان شــمایند .امام پاســخ
داد :خداونــدا تــو گواهــى کــه مــن هیـچگاه چنیــن ســخنى نگفتـهام و از هیــچ یــک از پدرانــم نیــز
نشــنیدهام کــه چنیــن گفتــه باشــند ،پــروردگارا تــو بــه ظلمهایــى کــه از ایــن ّامــت بــر مــا رفتــه اســت
آگاهــى دارى و ایــن (تهمــت) از آنهاســت(ابن بابویــه1378 ،ق ،ج)184 :2؛ همچنیــن امــام بــه
نقــل از پیامبــر اکــرم nفرمودنــد« :از مــا نیســت هــر کــس کــه در کار مســلمانى غــش بــه کار بــرد یا
بــه او زیــان رســاند یــا بــا او بــه نیرنــگ رفتــار کند»(قمــى ،ج.)318 :2

 .6نتیجه گیری
یكــی از مهمتریــن آرمانهــای دیــن اســام ایجــاد وحــدت و همدلــی در میــان همــۀ انســانها
بــود .متأســفانه ایــن موضــوع بــا غفلــت جامعــه از رهبریــت خانــدان پیامبــر nاز زمــان رحلــت
آن حضــرت بــهبعــد دچــار چالــش جــدی شــد .امــام علــی بــن موســی الرضــا gدر اواخــر قــرن
دوم هجــری از جانــب مامــون ،خلیفــۀ عباســی بــه شــهر مــرو -پایتختــش در ایــران -فراخوانــده و
بهاجبــار منصــب والیتعهــدی را عهــدهدار شــد .در ایــن زمــان مســلمانان بــه فرقههــا و گروههــای
مختلفــی تقســیم شــده و معمــوال بــا تکفیــر یکدیگــر در حــال جنــگ و نــزاع بــا هــم یــا بــا خالفــت
بودنــد .درحالیکــه اختــاف و كشــتار در جامعــۀ اســامی بیــداد میكــرد ،امــام بــا طــرح ایدههــا
و اقدامــات متعــدد در قالــب راهبردهــای فرهنگــی ،گامهــای اســتواری بــرای ایجــاد وحــدت در
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جامعــه اســامی برداشــت .بدیهــی اســت کــه این میــراث ارزشــمند کــه در مســیر نقشــۀ راه امامان
معصــوم gبــود و شــرایط خــاص دوران حضــرت رضــا gهــم در آن لحــاظ شــده بــود ،بــرای
همیشــه در قالــب یــك الگــوی ارزشــمند و جاودانــه بایــد مــورد توجــه و بررســی قــرار گیــرد.
از منظــر امــام ،مســئل ه وحــدت موضوعــی مبنایــی و اساســی بود و ریشــه در نــوع تفکــر و باورهای
جامعــه اســامی داشــت؛ بنابرایــن ایشــان بــا اســتناد بــه قــرآن مجیــد و ســیرۀ نبــوی بــا طــرح
راهبردهــای فرهنگــی بــه بازســازی و پیریــزی بنیــان فکــری جامعــه بــرای نجــات از اختالفــات و
کشــتارهای داخلــی و نزدیــک کــردن قلــوب مــردم بــه یکدیگــر پرداخــت.
مهمتریــن راهبردهــای فرهنگــی آن حضــرت بــرای نیــل بــه ایــن هــدف مهــم ،رهایــی از فرهنــگ
جاهلــی التقاطــی حاکــم برجامعــه و توجــه بــه فرهنــگ قــرآن و ســنت نبــوی بــود؛ در ایــن زمینــه،
اصــل توحیــد کــه مبنــا و محــور دعــوت همـ ۀ پیامبــران الهــی بــود و همچنیــن عمــوم مســلمانان
بــه آن اعتقــاد ظاهــری داشــتند ،امــا بســیاری از محتــوای آن غافــل بودنــد مــورد تاکیــد امــام قــرار
گرفــت .ایشــان تحقــق توحیــد در حیــات دنیــوی انســانها را منــوط بــه پیــروی آگاهانــه از امامــان
معصــوم gدانســت و آنهــا را اســاس وحــدت حقیقــی جامعــه قلمــداد کــرد .بــا توجــه بــه غلبــۀ
تعصبــات کورکورانــه و برداشـتهای نابجــا از تعالیــم دیــن گام دیگــر ایشــان بــرای وحــدت ،جلــب
نظــر مــردم و دادن آگاهــی بــه آنــان از طریــق پــرورش شــاگرد ،پاســخ بــه ســواالت ،گفتوگــو و
مناظــره بــا دانشــمندان بــود .امــام همچنیــن رعایــت جایــگاه و كرامــت انســانها را در حفــظ
همبســتگی عمومــی ضــروری و حمایــت از حقــوق عامـ ه مــردم موجب کاهــش اختالف دانســت.
در راهبردهــای امــام ،نزدیكشــدن رهبــران و بــزرگان بــه مــردم و کاهــش فاصلههــا بیــن آنهــا،
دو گام مهــم دیگــر بــرای نیــل بــه همبســتگی اســت و ســرانجام مبــارزۀ ایشــان بــا افــكار منحــرف،
التقاطــی و اختالفبرانگیــز بــود کــه زمینــۀ گرایــش برخــی مــردم بــه آنهــا و در نتیجــه کشــمکش
و درگیــری بیشــتر را كــم میكــرد.
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پینوشتها
 .1وقایــع و تحــوالت مختلــف کــه گاه برگرفتــه از مبانــی مذهبــی بــود ،منجــر بــه ظهــور گروههای مهمــی از قبیــل خــوارج ،مرجئه،
معتزلــه و مــوارد دیگــر شــد .گروههــا و افــراد مختلــف در ضــرورت و عــد م ضــرورت امامــت ،راه ثبــوت و دس ـتیابی بــه ایــن
وظیفــه و مــاک مشــروعیت ،محــدود ه زمان ـ ی و مکانــی وجــوب آن و ویژگیهــا و شــرایط دینــی ،فــردی و اجتماعــی کســب
چنیــن مقامــی و جــواز و عــدم جــواز معاصــی از وی بــه کشــمکش پرداختنــد و هرکــدام راه خــود را از دیگــری جــدا کردند(ابــو
زهــره1996،م21 :؛ حنفــی1988 ،م ،ج167 :5بــه بعــد).
ّ
 .2منظــور از وحــدت ،قــرار دادن متــن کلــی اســام بــر اســاس اعتقــاد همـ ة مســلمانان اســت و کنــار گذاشــتن عقایــد شــخصی،
ّ
نظــری و فرهنــگ محلــی و خصوصیــات آرا و نظریــات مربــوط بــه هــر یــک از اجــزای متــن کلــی دیــن کــه بــه تعقــل و اجتهــاد
گروهــی یــا شــخصی مربــوط اســت .مقصــود ایــن اســت که بــا توجــه به مشــترکات بیــن همـ ة طوایــف و فرقههــای اســامی ،نظیر
اعتقــاد بــه خداونــد یگانــه ،پیامبــر اســام و کتــاب الهــی و قبلــة مشــترک و اعتقــاد بــه معــاد و احــکام اســامی ماننــد نمــاز ،روزه،
حــج و زکات ،همــه بــا همدلــی بــا یکدیگــر همــکاری کنند(مطهــری ،۱۳۸۱ ،ج.)27-26 :25
 .3از جمله نقل شده «رشید كه شراب در اواثر كرده بود آوازی مطرح كرد»(مسعودی ،1349،ج.)363 :2
 .4جریــان فکــری ،تشــکل و جمعیــت اجتماعی اســت کــه از مبانــی اندیشـهای برخوردار اســت؛ مبانــی اندیشـهای در جریانهای
شــناخته شــده ،ممکن اســت رویکرد فلســفی یا کالمی ،شــرقی یــا غربــی داشــته باشد(خســروپناه.)10 :1389 ،
 .5امــام در فرصتهــای متعــددی بــه روشــنگری در خصــوص مســائل مرتبــط بــا امامــت پرداخــت .ازجملــه در مجلســی در
حضــور مأمــون کــه تعــدادی از دانشــمندان و عالمــان فرقههــای مختلــف حضــور داشــتند از ایشــان ســوال شــد کــه چگونــه امامت
بــر مدعیــان آن مقــام اثبــات میشــود؟ در پاســخ فرمودنــد :از طریــق نــص و دلیــل؛ آنهــا بــاز ســوال کردنــد چیــزی کــه بــر امامــت
آن شــخص داللــت دارد چیســت؟ فرمودنــد :علــم و مســتجابالدعوه بودن(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج.)200 :2
 .6برخــی از اصحــاب امــام بخشهایــی از ایــن مناظـرات را گــزارش کردهانــد کــه از آن جملــه میتـوان بــه «مجالــس الرضــا مــع اهــل
االدیــان» از «حســن بــن محمــد بــن ســهل نوفلــی» و «حســین بــن محمــد بــن فضل»(نجاشــی1407 ،ق 37 :و  )57و «مناظـرات
علــی بــن موســی الرضــا »gاز «عبدالعزیــز بــن یحیــی جلــودی أزدی بصــری» (خویــی1413 ،ق ،ج )47-46 :11اشــاره کرد.
 .7دیــن اســام بــه همــۀ ملتهــا و اقــوام مختلــف بــه یــک چشــم مینگــرد .بــه همیــن منظــور در قــرآن هیــچ خطابــی بــه صــورت
«یــا ایهــا العــرب»« ،یا ایهــا القرشــیون» وجــود ندارد(مطهــری.)68 :1362 ،
 .8دربــارۀ احتــرام اهــل ســنت بــه حضــرت رضــا gشــواهد بســیاری وجــود دارد .تعــداد زیــادی از عالمــان ســنی مذهــب در
فضیلــت ایشــان ســخن گفتــه و دانــش ،اخــاق و کرامــات او را ستودهاند(مرعشــی نجفــی1415 ،ق ،ج .)590 :28مــزار امــام
نیــز مــورد احتــرام اهــل ســنت بــوده اســت .چنانکــه ابــن حاتــم تمیمــی(م  )354میگویــد :ابوالحســن از بــزرگان اهــل بیــت
و اندیشــمندان آنهــا بــود و واجــب اســت حدیــث او معتبــر شــمرده شــود .وی در ادامــه بــه نقــل زیــارت مــزار امــام میپــردازد و
میگویــد« :مــن بارهــا او را زیــارت کــردم و در زمــان اقامتــم در تــوس هــر گاه مشــکلی برایــم پیــش آمــد بــه زیــارت ابوالحســن
ً
میرفتــم و خــدای را میخوانــدم و حتمـ ـا شــدت و نگرانــی از مــن برطــرف میشــد ؛ ایــن مســئلهای بــود کــه مــن بارهــا آن را
آزمودم»(همــان)594 :؛ همچنیــن ملکشــاه ســلجوقی(قرن ششــم هجــری) از ســاطین ســنی مذهــب کــه پایتخــت او در اصفهان
بــود  ،بــرای ســرکوب شــورش بــرادرش در خراســان در بیــن راه بــه زیــارت مشــهد الرضــارفــت و در مســجد باالســر حضــرت نمــاز
خوانــد و دعــا کرد(ابــن اثیــر1402 ،ق ،ج.)211 :10
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