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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال دهم، شماره 39، پاییز 1401

دریافت: 1400/8/26  پذیرش: 1400/11/25
سید عالءالدین شاهرخی1  

چکیده 

 فعالیت هــای گروه هــای مســلح و فرقه هــای مذهبــی ناهمگــون، بــا ادعــای پیــروی از اســالم در قرن های 
نخســتین هجــری موجــب شــده بــود که فضــای فرهنگی جهــان اســالم جوالنــگاه اختــالف، کینــه ورزی و 
خشــونت دســتگاه خالفــت و گروه هــای مختلــف مســلمان نســبت بــه یکدیگــر گــردد. ایــن روند در آســتانۀ 
خالفــت مامــون عباســی بــه اوج خــود رســید. تحمیــل والیت عهــدی از جانــب مامــون بــر امــام رضــاg و 
حضــور ایشــان در ایــران فرصــت مناســبی بــرای پیگیــری و تحقــق آرمان هــای ارزشــمند وحدت گرایــی در 

جامعــه پــر از آشــوب توســط امــام بود.  

ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی تحلیلــی و بــا تکیــه بــر منابــع و داده هــای روایــی و تاریخــی می کوشــد 
بــه پاســخ ایــن پرســش بپــردازد کــه راهبردهــای فرهنگــی امــام رضــاg به عنــوان یــک دانشــمند و رهبری 
دینــی بــرای ایجــاد وحــدت در میــان مســلمانان چــه بــود؟ یافته هــای 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 بهره بــرداری را بــرای نیــل بــه وحــدت اســالمی 
ــوع نگــرش و تفکــر جامعــه دانســت و راهبردهــای  ــن عنصــر تاثیرگــذار را در ن کــرد. آن حضــرت مهم تری
ــا  ــر ایــن اســاس ســامان دهی کــرد. در ایــن زمینــه، گفت وگــو بیــن مســلمانان ی فرهنگــی خــود را نیــز ب
بــا غیرمســلمانان به جــای دســتور قتــل مخالــف اعتقــادی بــه کار گرفتــه شــد؛ نقــش و جایــگاه مقــام امــام 
در ایــن چهارچــوب تبییــن شــد؛ ارتقــای آگاهــی عالمــان و عامــه مــردم از حقایــق دینــی و نــه توهمــات 
ــر حســن خلــق و رعایــت احتــرام و  منحرفــان محــور قــرار گرفــت و ســرانجام اینکــه در تمامــی شــرایط ب

کرامــت انســان ها تاکیــد شــد.

کلیدواژه ها: قرآن مجید، امام رضاg، وحدت اسالمی، راهبردهای فرهنگی، ایران.
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راهبردهاي فرهنگی امام رضا g در نیل به 
وحدت اسالمي طی دوران والیت عهدي در ایران

شاهرخی، سید عالءالدین )1401(. راهبردهای فرهنگی امام رضا g در نیل 
به وحدت اسالمی طی دوران والیت عهدی در ایران. فصلنامه علمی فرهنگ 

رضوی. 10)3(. 33-9.
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مقدمه

در چگونگــی روابــط انســان ها 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 می کننــد؛ امــا مرکز گریــزی یعنــی گریــز 
ــواده و اخــالف آدم و حــوا هســتند. برخــی  از قبــول ایــن امــر کــه همــه  مــردم  اعضــای یــك خان
ــز و به هــم پیوســته ای از  ــر ایــن باورنــد کــه جامعــه را می تــوان گروه بنــدی متمای صاحب نظــران ب
افــراد انســانی دانســت کــه در مجــاورت یکدیگــر زندگــی می کنند و رفتارشــان بــا عــادات، هنجارها 
و اعتقــادات مشــترک فراوانــی مشــخص می شــود کــه آن را از گروه بندی هــای انســانی دیگــر کــه 
عــادات، هنجارهــا و اعتقــادات آشــکارا متفاوتــی دارنــد متمایــز می کنــد)راش، 1377: 9(؛ بــر این 

اســاس جامعــه اســتعداد و قابلیــت وحــدت و اختــالف را توامــان دارد.    

ــر  ــخ در درون اجتماعــات بشــری همــواره اختالفــات و کشــمکش های پایان ناپذی در طــول تاری
وجــود داشــته اســت. جامعــۀ  اســالمی نیــز بخشــی از جوامــع بشــری و مجموعــه ای متشــکل از 
ــی  ــای دین ــادات و آرمان ه ــان دارای اعتق ــر ادی ــروان دیگ ــی پی ــلمان و برخ ــردم مس ــت م اکثری
هســتند؛ بــر اســاس نــگاه قــرآن می تــوان جامعــۀ  اســالمی را تحقــق نظــام الهــی در یــک قلمــرو 
خــاص دانســت، همان گونــه کــه حضــرت ابراهیــمg می فرمایــد: و از نســل مــا امتــی فرمانبــردار 

خویــش پدیــد آور)بقــره، 128(.

یکــی از اهــداف مهــم اجتماعــی پیامبــران و امامــان شــیعیان، تــالش بــرای ایجــاد همدلی تحت 
آرمان هــای الهــی در میــان مــردم بــوده اســت. البتــه ایــن هــدف مهــم در صــورت همراهــی مــردم 
بــا آنــان امــکان تحقــق می یافــت. امــام علــی بــن موســی الرضــاg به عنــوان یکــی از ایــن امامــان 
و رهبــران شــیعه بــا وجــود موانــع بســیار، اقدامــات ســنجیده و اثرگــذاری در کاهــش اختالفــات و 
برداشــتن گام هــای ســنجیده و مفیــد فرهنگــی بــرای دســت یابی بــه وحــدت اســالمی انجــام داد 
کــه ضــرورت دارد، بررســی شــود. دوران امامــت آن حضــرت گویــای شــرایط پیچیــده و بغرنجــی 
ــرای طــرح راهبردهــای فکــری و  ــه رهبــری اندیشــمند و مصلــح ب در جهــان اســالم اســت کــه ب
ــا اولویــت وحدت طلبــی نیــاز مبــرم داشــت. گســترش فتوحــات اســالمی، پیوســتن  فرهنگــی ب
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قومیت هــا و نژادهــای مختلــف بــه پیکــره جهــان اســالم، طــرح افــکار و عقایــد گوناگــون و گاه 
ــت  ــان خالف ــه   مخالف ــرکوب بی رحمان ــالمی، س ــب اس ــر و قال ــردم در ظاه ــان م ــاد در می متض
اســالمی در کنــار برخــی عوامــل دیگــر موجــب شــکل گیری انــواع گروه هــا و نحله هــای فکــری 
ــاور  ــه ای کــه در سرتاســر ســرزمین های پهن ــود، به گون و سیاســی ناهمگــون در جامعــه شــده ب
خالفــت اســالمی اختــالف، تکفیــر گروه هــای رقیــب، کشــتار مســلمانان بــه دســت یکدیگــر یــا 

توســط خالفــت حاکــم شــده بــود. 

ــن موســی الرضــاg، از اواســط  ــی ب ــی دوران امامــت 20 ســاله حضــرت عل ســه ســال پایان
ســال 201 قمــری تــا آخــر مــاه صفــر 203 مصــادف بــا حضــور ایشــان در دربــار خلیفــۀ مامــون 
در مــرو بــود. پــس از تحمیــل مقــام والیت عهــدی بــه امــام رضــاg و احضــار ایشــان بــه ایــران، 
ــا  ــرار گرفــت؛ ب آن حضــرت بیــش از گذشــته در معــرض اذهــان عمومــی و جامعــۀ اســالمی ق
ــه  ــی ب ــوال اساس ــن س ــلمانان، ای ــان مس ــترده می ــمکش های گس ــات و کش ــه اختالف ــه ب توج
ذهــن متبــادر می شــود کــه امــام در ایــن موضــوع بنیــادی و بســیار مهــم چــه موضعــی برگزیــد 
و چنانچــه بــرای ایجــاد وحــدت و از میــان بــردن اختالفــات در جامعــه اســالمی تــالش کــرد چــه 

ــد؟  ــی را برگزی ــه ها و راهبردهای اندیش

آنچــه ضــرورت ایــن پژوهــش  را دوچنــدان می کنــد، وقایــع و حــوادث ناگــوار و مصیبت آمیــزی 
اســت کــه در طــول تاریــخ در میــان مســلمانان در قالب کشــتارها و ترورهــا اتفاق افتاده و متاســفانه 
حتــی در ایــن دوران نیــز ادامــه دارد. هــدف اساســی ایــن تحقیــق دســت یابی بــه ایده هــا، تعالیــم 
ــان  ــدت در می ــه وح ــل ب ــی نی ــوص چگونگ ــر در خص ــام هدایت گ ــن ام ــتورالعمل های ای و دس

مســلمانان اســت.

بــا وجــود اهمیــت و ضــرورت موضوع وحــدت در ســیرۀ امام رضــاg، در این خصــوص مطالعات 
محــدودی انجــام و گاه به اختصــار در ضمــن مطالــب دیگــر بحــث شــده اســت. محمدصالحــی 
و دیگــران)1384( در کتــاب ســیرۀ  امــام رضــاg، بــه ســیرۀ اخــالق اجتماعــی )مــردم داری( و 
همچنیــن آگاهــی بخشــی در زندگانــی امام توجه کرده اســت. محمــد حکیمــی)1388( در کتاب 
امــام رضــاg زندگــی و اقتصــاد، بــا محوریــت نگــرش امــام در موضوعــات اقتصــادی بــه مبحــث 
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کرامــت انســان و حقــوق او از دیــدگاه آن حضــرت نیز پرداخته اســت. جالل درخشــه و ســیدمهدی 
حســینی فائــق)1391( در کتــاب سیاســت و حکومــت در ســیره  امــام رضــاg، عالوه بــر مباحث 
سیاســی بــه برخــی فعالیت هــای فرهنگــی امــام نیــز توجــه کرده انــد. فاطمــه معتمدلنگــرودی و 
محمدرضــا بارانــی)1397( در مقالــۀ راهبردهــای دســت یابی بــه بینــش وحــدت اســالمی در کالم 
رضــوی از معــدود پژوهش هــای مرتبــط بــه موضــوع اســت کــه بــر محــور گفتارهــای وحــدت بخش 

امــام نــگارش یافته اســت.

1. تعریف و نقش راهبردهای فرهنگی در دست یابی به فرهنگ مطلوب

واژۀ »راهبــرد« معــادل فارســی »اســتراتژی« و برگرفتــه از کلمــۀ یونانــی اســتراتگوس 1 و مرکــب 
ــه معنــای فرمانــده اســت. درواقــع، راهبــرد در  از دو لغــت اســتراتو 2 یعنــی قشــون و آگاگــس 3 ب
ابتــدا یــک اصطــالح نظامــی بوده)روشــندل، 1370: 235 - 242(، ولــی پــس از ورود بــه حــوزۀ  
ســایر علــوم بــه معنــای برنامــه، سیاســت، نقشــه و تدبیــر بــه کار رفتــه اســت)عمید، 1363، ج1: 
167(. گاهــی نیــز آن را هنــر علــم و فــن و هدایــت و رهبــری یــك مجموعــه و نظامــات مربــوط بــه 
امــری خــاص تعریــف کرده اند)آراســته خو، 1370: 41( واژۀ راهبــرد در اصطــالح بــه معنــای 
سیاســت کلــی بــرای دســت یابی بــه مقصــود و به کارگیــری بهتــر امکانــات بــرای رســیدن بــه هــدف 
اســت)انوری، 1381، ج1: 372(. در ایــن پژوهــش، ایــن واژه بــه معنــای هنــر طرح ریــزی و دانــش 
ترکیــب و تلفیــق عملیــات کارکردهــا و کنش هــای مختلــف بــرای دســت یابی بــه اهدافی مشــخص 

بــا تجهیــز همــۀ امکانــات انســانی، سیاســی، نظامــی و معنــوی اســت.

ــا  ــا و پنداره ــرا دیدگاه ه ــده، زی ــه ش ــددی ارائ ــف متع ــه از آن تعاری ــت ک ــگ« واژه ای اس »فرهن
گوناگــون اســت. بــرای نخســتین بــار در ســال 1871م تایلــور 4 مفهــوم فرهنــگ را این گونــه تعریف 
ــون، اخالقیــات  ــت درهــم تافتــه ای اســت شــامل دانــش، دیــن، هنــر، قان کــرد: »فرهنــگ، کلّی

1. Strategus
2. Stratus
3. Agaugus
4. Tylor
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ــوری،  ــت می آورد)آش ــه به دس ــوی از جامع ــون عض ــی همچ ــه آدم ــی ک ــی و عادت ــه توانای و هرگون
ــردر2   ــگ 1 و ه ــه آدلون ــد؛ ازجمل ــرح ش ــری از آن مط ــیار دیگ ــف بس ــپس تعاری 1357: 32(، س
فرهنــگ را پــرورش پیش رونــده اســتعدادها و توانمندی هــا تعریــف کــرده و آدلونــگ آن را 

ادب آمــوزی و پیرایــش دانســته اســت)همان: 31-30 (.

در ایــن پژوهــش منظــور از فرهنــگ، باورهــا، رفتارهــا و ارزش هــای موجــود در حیــات یــك ملــت 
اســت. راهبــرد فرهنگــی بــرای تغییــر در فرهنــگ موجــود اســت. ممکــن اســت تصــور شــود کــه 
فرهنگ هــا بــرای حفــظ خــود در مقابــل تغییــر پایــداری و مقاومــت نشــان می دهنــد؛ چنیــن بــه 
نظــر می رســد کــه وقتــی بنــا بــر شــرایط و ضرورت هــای زندگــی اجتماعــی پدیــده ای فرهنگــی 
زاییــده می شــود، همچــون قانــون اینرســی )مانــد( در فیزیــك و نظیــر مفهــوم نیــروی عــادت 3 
انســان را وامــی دارد تــا راه هــای رفتــه را ادامــه دهــد و از گزینــش راه هــای جدیــد دوری گزینــد و 
مفهــوم اصطــالح خودمختــاری کنشــی 4 )یعنــی تــداوم یــك رفتــار در غیــاب انگیــزش ابتدایــی 
ــه  ــا حــد امــکان ب ــل دارد کــه ت و اصلــی در روان شناســی)لمان، 1352، ج1: 466-467( تمای
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 شــده اند. در واقــع راهبردهــای 
فرهنگــی روش هــای مهــم، کارآمــد و اثرگــذار فکــری و اعتقــادی بــرای دســت یابی بــه فرهنــگ 

مطلــوب اســت.

1-1. اهمیت و ضرورت وحدت در قرآن و سنت

وحــدت در لغــت بــه معنــای یگانــه شــدن، یکتایــی، یگانگــی، انفــراد و تنهایــی اســت)دهخدا، 
1377، ج 15: 231-235(؛ بــه نظــر راغــب، وحــده بــه معنــی انفراد اســت، واحــد در اصل چیزی 
اســت کــه مطلقــًا جزئــی نــدارد، ســپس آن در هر موجــود بــه کار می رود)راغــب اصفهانــی:  514(. 
وحــدت و اتحــاد در لغــت هــر دو از یــك مــاده تشــکیل شــده اند بــه معنــای یکــی بودن)الفراهیدی، 

1. Adelung
2. Herder
3. force of habit
4. Functional Autonomy
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1988م، ج3: 281(. در اصطــالح اســالمی ایــن واژه عبــارت اســت از همبســتگی مســلمانان بــر 
مشــترکات و مســلمات دیــن اســالم در آمــال و مقاصــد آن بــا حفــظ و رعایــت مرزهــا کــه به منزلــۀ 
ــا قــرآن  ــن تعریــف در تضــاد ب ــه شــمار آیند)خامنــه ای، 1376، ج5: 229(. ای مجموعــه واحــد ب
نیســت، زیــرا بــا وجــود بعضــی از اختالف هــا، فرقه هــای اســالمی ناگزیرنــد بــا هــم کنــار بیاینــد تــا 
اهــداف مشــترك امــت اســالمی تحقــق یابــد. از دیــدگاه قــرآن و نهج البالغــه اگــر حصــول وحــدت 
حقیقــی یك بــاره ممکــن نباشــد، حصــول تدریجــی آن امکان پذیــر اســت)مطهری، 1383:  

.)216-212

در عصــر رســالت، وحــدت و بــرادری در میــان یــاران رســول خــداn تحقــق یافــت، امــا پــس از 
رحلــت ایشــان اختــالف، تفرقــه و تنــازع به تدریــج در سرتاســر جامعه اســالمی گســترش یافــت)1(. 
در کالم وحــی، تفرقــه عامــل عــذاب و هالکــت انســان ها قلمــداد شــده، چنان کــه می فرمایــد: 
»ای پیامبــر، بگــو کــه 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 راه هــای مختلــف بیــان می داریــم، شــاید مــردم بفهمند«)انعــام، 65(. 

اهمیــت و ضــرورت اتحــاد در میــان مســلمانان در گفتــار و اقدامــات رســول گرامــی اســالم 
و امامــان معصــومb کامــاًل مشــهود اســت کــه به عنــوان شــاهد تنهــا بــه چنــد نمونــه اشــاره 
می شــود. پیامبــر اکــرمn در اوایــل حضــور در مدینــه طــی پیمان نامــه ای عمومــی مؤمنــان 
و مســلمانان از گروه هــای مختلــف را امــت واحــد قلمــداد کردند)ابــن هشــام،  1374ق، ج1: 
ــب از  ــه به ترتی ــار را ک ــران و انص ــذار، مهاج ــابقه و اثرگ ــی بی س ــرت در اقدام 500(. آن حض
اعــراب شــمالی )عدنانــی( و اعــراب جنوبــی )قحطانــی( بودنــد، دو نفــر، دو نفــر بــا یکدیگــر 
بــرادر اعــالم کرد)بــالذری، 1424ق، ج1: 318(، رســول اکــرمn بــرای زدودن کامــل 
ریشــه های اختــالف و برتری طلبــی برخــی بــر دیگــران اعــالم کــرد کــه همــۀ انســان ها فرزنــد 
آدم هســتند و آدم از خــاك بــود و هیــچ عربــی بــر غیرعــرب برتــری نــدارد مگــر بــا تقوا)یعقوبــی، 

.)110 1414ق، ج2: 

امیرالمؤمنیــن علــیg نیــز تأکیــد فراوانــی بــر وحــدت اســالمی کــرد. از جملــه فرمــود: »مــردم 
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ــرف  ــالف منح ــاد اخت ــکافید. از راه ایج ــات بش ــتی های نج ــق کش ــوب را از طری ــواج آش ــما ام ش
گردیــد، تاج هــای افتخــار را کنــار بگذارید«)بیهقــی، 1414ق، ج2: 139(. امــام در جریــان 
حکمیــت کــه بــه اشــکال گوناگــون جامعــۀ اســالمی دچــار اختــالف و تشــتت شــده بــود، طــی 
ــه وحــدت امــت اســالم را اظهــار داشــت و فرمــود: »در میــان مــردم  نامــه ای عالقــۀ وافــر خــود ب
ــن  ــود. م ــت نمی ش ــدn یاف ــت محم ــان مل ــت می ــاد و الف ــه اتح ــن ب ــر از م ــی عالقه مندت کس
بــرای عالقــه بــه اتحــاد، بــه ثــواب خــدا و انجــام شایســته چشــم دوخته ام«)نهج البالغــه، 1378: 
842(. دیگــر امامــان شــیعه هــر یــك در عصــر خــود ضمــن حفــظ اصــول بــا وجــود مشــکالت و 
محدودیت هــا، ســردمدار جریــان وحــدت اســالمی و انســانی بودنــد و تفرقــه را نمــادی از جاهلیــت 

ــد.)2( ــداد می کردن قلم

1-2. دوران والیت عهدی امام رضاg؛ اوج اختالف ها و دشمنی ها

 دوران امامــت امــام رضــاg کــه ســه ســال پایانــی آن دارای مقــام والیت عهــدی نیــز بود، از ســال 
183 تــا 203قمــری معاصــر بــا ســه خلیفــۀ عباســی )هــارون الرشــید، امیــن و مأمــون( بــود. در 
ایــن ایــام بــه علــل گوناگــون دامنــۀ اختالفــات سراســر ســرزمین های پهنــاور اســالمی را در برگرفته 
ــد  ــق و فاس ــراد ناالی ــدۀ اف ــت برعه ــور خالف ــته، ام ــراد شایس ــالت و اف ــدان رس ــای خان ــود؛ به ج ب
بــود. برخــی از مفاســد و پلیدی هــای ایــن خلفــا در منابــع ذکــر شــده اســت.)3( هــارون  الرشــید در 
گســترش احادیــث خرافــی و جعلــی منســوب بــه پیامبــر اکــرمn و ارج دادن بــه علمــای منحرف 
تــالش بســیاری کرد)حکیــم و همــکاران، 1425ق، ج10: 73(. جالــب اینکــه در ایــن شــرایط و در 
حالــی کــه خانــدان پیامبــرn و پیروان شــان تحــت شــدیدترین ســخت گیری ها قــرار داشــتند، 

یهودیــان، مســیحیان، ملحــدان، زندیقــان و بوداییــان آزادانــه فعالیــت می کردنــد.

ــای  ــر فعالیت ه ــاg بیانگ ــام رض ــال در دوران ام ــی فع ــری)4( و سیاس ــای فک ــی جریان ه بررس
گســترده گروه هــای مختلفــی اســت کــه هــر یــک در تضــاد بــا گروه هــای دیگــر و گاه حاکمیــت 
قــرار داشــتند و در نتیجــه فضــای جامعــه همــواره پــر از تشــتت و اختالفــات بــود. ایــن جریان ها در 
قالــب دو گــروه عمــدۀ  جریان هــای اســالمی و غیراســالمی بودنــد. جریان هــای اســالمی شــامل 
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دو گــروه اصلــی شــیعه و اهــل ســنت می شــد کــه البتــه هــر یــک تنــوع بســیاری داشــتند و عمومــا 
در حــال نــزاع بــا یکدیگــر بودنــد. 

جریان هــای فکــری شــیعی دارای تنــوع بســیاری بــود. گروه هایــی از قبیــل امامیــه، اســماعیلیه، 
زیدیــه و... . جریان هــای فکــری ســنی  پیکــرۀ اصلــی جامعــه را تشــکیل می دادنــد و معمــوال پیونــد 
اســتواری بــا نظــام حاکــم داشــتند. تجلــی آنــان در دو گــروه عمــده  کالمــی و فقهــی بــود. مهم تریــن 
جریان هــای کالمــی اهــل  ســنت خــوارج، جبریــه، قدریــه، معتزلــه و ظاهریــه بودنــد که نفــوذ زیادی 
در میــان تــوده مــردم نداشــتند و معمــوال میــان ایــن گروه هــا و فقهــای اهــل ســنت رقابــت وجــود 
داشــت. ائمــه شــیعی نیــز در مواجهــه بــا تفکــرات آن هــا بــه تبییــن موضوعــات کالمــی، نظیــر جبــر 
و اختیــار، مســئلۀ خلــق قــرآن، حقانیــت و عــدم تحریــف قــرآن اهتمــام داشــتند)ابن شــعبه حرانــی، 
1385: 831(. جریان هــای فقهــی اهل ســنت، شــافعی، حنفــی، مالکــی و حنبلــی بودنــد کــه گاه 
بــا عناویــن خاصــی از قبیــل »اهل حدیــث«، »جماعــت«، »عامــه« و بــا گذشــت زمــان همگی آنــان با 

عنــوان »اهل ســنت« شــناخته شــده اند)پاکتچی، 1372، ج10: 475-474(.

جریان هــای غیراســالمی شــامل جریان هــای دینــی و غیردینــی می شــدند؛ جریان هــای 
ــان  ــالمی در می ــات اس ــاب از دورۀ فتوح ــود و ... . اهل کت ــیحیت، یه ــوس، مس ــی مج ــم دین مه
ــا وجــود تــالش امامــانg در  ــد؛ ب ــی را می پراکندن مســلمانان، اســرائیلیات و شــبهات گوناگون
ــا اینــان بــه  دور از خشــونت و بــر پایــۀ  ســعۀ  صــدر و  ــا ایــن باورهــا، نحــوۀ برخوردشــان ب مبــارزه ب

هدایتگــری بود)قطب الدیــن  راونــدی، 1409ق، ج1: 422(.

ــت  ــه فعالی ــه و دهری ــب زنادق ــتر در قال ــی بیش ــف ول ــکال مختل ــی در اش ــای غیردین جریان ه
ــارۀ   ــود و درب ــد و رواج فســاد در امــت اســالمی ب ــر سســت کــردن عقای ــان ب ــد. تمرکــز آن می کردن

ج2: 200-199(. 1413ق،  می کردند)مفیــد،  شــبهه افکنی  توحیــد 

1-3. والیت عهدی امام، فرصت یا تهدید در رویارویی با موج های مستمر اختالفات

ــام  ــل مق ــود. تحمی ــرد ب ــیعه منحصربه ف ــت ش ــخ امام ــران در تاری ــاg در ای ــام رض ــور ام  حض
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ــی انجــام شــد کــه همــواره خلفــای امــوی و ســپس عباســی از  ــر ایشــان در حال والیت عهــدی ب
جملــه پــدر و اجــداد مأمــون بــا امامــان شــیعه و خاندان شــان از ذریــۀ فاطمــهh به شــدت دشــمنی 
ــت  ــرف خالف ــارج از ع ــون خ ــدام مأم ــن اق ــد. ای ــرکوب می کردن ــه س ــان را بی رحمان ــتند و آن داش

ــاهرخی، 1399: 78(. ــر می رسید)ش ــب به نظ ــیار عجی ــی و بس عباس

حضــرت رضــاg مســئولیت امامــت را برعهــده داشــت. از ایــن رو، هیــچ موضوعــی، از جملــه 
ــی  ــان خلل ــی ایش ــری و هدایت ــیر فک ــرد مس ــوب و کارک ــت در چهارچ ــدی، نمی توانس والیت عه
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 ریشــۀ  اصلــی 
اختالفــات از نــوع تفکرهــا نشــئت می گرفــت، اهتمــام و تــالش امــام نیــز بیشــتر بــر محورهــای 

فرهنگی)فکــری و اعتقــادی( متمرکــز شــد.

 تحمیــل مقــام والیت عهــدی بــه ایشــان می توانســت در رونــد فعالیت هــا و اقدامــات ایشــان 
ــتقرار  ــرو و اس ــه م ــه ب ــی از مدین ــیر طوالن ــی مس ــران و ط ــه ای ــرت ب ــرا هج ــذارد، زی ــر بگ تاثی
ــرد و  ــرار گی ــه ق ــگان جامع ــردم و نخب ــد م ــرض دی ــتر در مع ــا بیش ــد ت ــب ش ــت موج در پایتخ
ــه های آن  ــالمی از اندیش ــت اس ــاور خالف ــرزمین های پهن ــترۀ  س ــتری در گس ــخاص بیش اش
ــد فرامــوش کــرد کــه پذیرفتــن  ــد. نبای حضــرت و برخــی مختصــات شــخصی  او آگاهــی یابن
ــگاه  ــا خلیفــه و رهــا کــردن جای مقــام والیت عهــدی می توانســت در صــورت همراهــی امــام ب
ــواج  ــیل م ــه س ــک ب ــی کم ــی و حت ــی قبل ــگاه مردم ــن پای ــت رفت ــب از دس ــان موج معنوی ش

ــود. ــالم ش ــان اس ــات در جه اختالف

بررســی راهبردهــای حضــرت رضــاg گویــای 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 مجموعــه ای از 
رهنمودهــای گفتــاری و همچنیــن اقدامــات عملــی نه تنهــا بــرای دوران خــود بلکــه بــرای آینــده 
ــای  ــب محوره ــوان در قال ــی را می ت ــای فرهنگ ــن راهبرده ــد. ای ــام دادن ــزی الزم را انج ــز پی ری نی

ذیــل بررســی، مطالعــه و ارزیابــی کــرد:
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1. راهبردهای اعتقادی

2. راهبردهای علمی

3.  راهبردهای اجتماعی

4. راهبردهای اخالقی

2. راهبردهای اعتقادی

ــۀ  ــر جامع ــش ه ــن چال ــدادش، مهم تری ــر اج ــرمn و دیگ ــر اک ــون پیامب ــاg همچ ــام رض ام
انســانی را در اندیشــه و فکــر آن هــا می دانســت. اساســی ترین عامــل تاثیرگــذار در میــان 
اندیشــمندان و ســپس عامــۀ مــردم نــوع و شــیوۀ نگــرش آن هــا بــه موضوعــات مختلــف بــوده کــه 
بــه فعالیت هــا و اقداماتشــان جهــت مــی داده 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 اســالمی را اعتقــادات دینــی آن هــا تشــکیل مــی داد، امــام بــا 
ــای  ــگ و فض ــالح فرهن ــرای اص ــترهای الزم را ب ــت بس ــه می توانس ــا در جامع ــن باوره ــالح ای اص

فکــری جامعــه ایجــاد کنــد و آن را در نیــل بــه وحــدت جامعــه جهــت دهــد. 

2-1. اتحاد ذیل یکتاپرستی)توحید(

پایــه و اســاس تفکــرات همــه ادیــان الهــی به ویــژه اســالم بــر توحیــد قــرار گرفتــه اســت و همــه 
ــه  ــب توج ــا جل ــرد ب ــعی ک ــام س ــد. ام ــر دارن ــتراک نظ ــی اش ــور کل ــاره به ط ــن ب ــلمانان در ای مس
ــا  ــم در زدودن ی ــیار مه ــی بس ــوع، گام ــن موض ــه ای ــلمانان ب ــا مس ــتان و خصوص ــۀ خداپرس هم
ــردارد. از منظــر امــام، ریشــۀ بســیاری از انحرافــات و اختالفــات  کاهــش اختالفــات در جامعــه ب
در جامعــه به ســبب غفلــت امــت اســالمی از اساســی ترین مســئله اســالم یعنــی توحیــد اســت؛ 
ــان در  ــود. ایش ــالف ب ــالمی و دوری از اخت ــدت اس ــاد وح ــل ایج ــن عام ــدام بنیادی تری ــن اق ای
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ــل  ــمندان اه ــا دانش ــره ب ــی در مناظ ــلمانان و حت ــع مس ــه در جم ــون ازجمل ــای گوناگ فرصت ه
کتــاب بــر ایــن موضــوع تأکیــد ویــژه ای داشــتند. آن حضــرت در جلســه ای مهــم در جمــع خاندان 
عباســی فرمــود: مرحلــۀ اول در عبــادت خــدا، شــناخت اوســت و پایــه و اســاس شــناخت خداونــد 
منحصربه فــرد دانســتن اوســت و قــوام و اســاس توحیــد ایــن اســت کــه صفــات را از ذات خداونــد 
 nــا نقــل روایتــی از جــد بزرگوارشــان پیامبــر منتفــی بدانیم)ابــن بابویــه: 303(؛ آن حضــرت ب
فرمــود: خداونــد متعــال توحیــد را امــن گاه خــود می دانــد کــه هــر کــه در آن وارد شــود از عــذاب او 

ــه، 1378ق، ج2: 134(. ــت)ابن بابوی ــان اس در ام

2-2. تبیین مفهوم امامت 

تحقــق وحــدت یکتاپرســتان و موحــدان در جامعــۀ انســانی تنهــا بــا پیــروی از رهبــران شایســته 
الهــی امکان پذیــر اســت. در غیــر این صــورت 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 اســالم گویــای ایــن واقعیــت ناگــوار اســت کــه 
غفلــت بســیاری از خــواص و همچنیــن اکثریــت مســلمانان از موضوع بســیار مهم امامــت، موجب 
ــن  ــع ای ــرای رف ــان مســلمانان شــد؛ ب ــه در می ایجــاد مشــکالت بســیار خصوصــًا گســترش تفرق
معضــل، امــام رضــاg از فرصــت مناســبی کــه بــرای انتشــار تفکــرات نــاب از پایتخــت خالفــت در 
ایــران به دســت آورده بــود، نهایــت ســعی خــود را کــرد کــه بــه همــگان بفهمانــد رســتگاری، هدایت 
ــا رهنمودهــا و  ــا امامــت الهــی قابــل دســت یابی اســت. ایشــان ب و اتحــاد جامعــه بشــری تنهــا ب
اســتدالل های خــود در فرصت هــای گوناگــون از جملــه در مناظره هــا، گفته هــا و نامه هــای خــود 

تــالش کــرد برداشــت اشــتباه برخــی مســلمانان را دربــارۀ امامــت برطــرف کنــد.)5(

دقــت در چگونگــی طــرح ایــن موضــوع از جانــب ایشــان می توانــد اهمیــت جایــگاه امامــت را 
تبییــن کنــد، ازجملــه فرمودنــد: امــام همچــون خورشــید درخشــانی اســت کــه نــورش جهــان را 
فــرا می گیــرد و جایگاهــش در افــق به گونــه ای اســت کــه نــه دســت ها بــدان رســد و نــه دیــدگان 
ــن،  ــام دی ــت زم ــد: امام ــن فرمودن ــی،1403ق، ج2: 345-434(؛ همچنی ــدش دید)طبرس توان
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نظم بخــش امــور مســلمانان، صــالح دنیــا، عــزت مومنــان و منبــع رشــددهنده اســالم  اســت ... بــا 
وجــود امــام اســت کــه نمــاز، زکات، روزه، حــج، جهــاد، صدقــات و دیگــر احــکام تمــام می شــود و 
حــدود برپــا می گــردد ... امــام چونــان خورشــید نورافشــانی اســت کــه بــا نــور خــود جهان را روشــن 
می کنــد و آب گوارایــی اســت کــه پــس از تشــنگی و عطــش نوشــیده می شــود)کلینی، 1407ق، 

ــه، 1395ق، ج2: 681-676(.  ــن بابوی ج1: 199-203؛ اب

2-3. تاثیر رهنمودهای امام دربارۀ منزلت امامت

رهنمودهــای امــام بــرای همــۀ انســان ها بــدون محدودیــت زمانــی بــود. بــا وجــود ایــن، حتــی در 
کوتاه مــدت و در دوران اقامــت ایشــان در ایــران بازخــورد ایــن روشــنگری بــر تشــخیص مدعیــان 
دروغیــن امامــت در میــان شــیعیان اثــر نهــاد؛ درنتیجــه، جریان هــای فرصــت طلــب کــه در لــوای 
ــد،  ــتفاده می کردن ــود سوءاس ــد خ ــرای مقاص ــرn ب ــدان پیامب ــه خان ــردم ب ــۀ م ــیع از عالق تش
تضعیــف و متقابــال ســبب تقویــت تشــیع اثنی عشــری در جهــان اســالم و به ویــژه بیــن ایرانیــان 
شــدند)مظفر، 1386: 27(. در ایــن فضــای جدیــد محدثــان و متذکــران شــیعه، معارفــی را کــه تــا 
آن روز جــز در خلــوت نمی شــد بــه زبــان آورد، در جلســات درســی بــزرگ و مجامــع عمومــی بــر زبان 

راندند)زریاب خوئــی، 1369، ج2: 366(.

ُبعــد دیگــر تاثیــر ســخنان امــام ارتقــا و تکمیــل معرفت مــردم از جایــگاه مقــام امــام در تحقق کالم 
وحــی در جامعــه بــود. ایشــان فرمودنــد: به تحقیــق امــام، زمــام دیــن و موجــب نظــام مســلمانان 
و صــالح دنیــا و عــزت مؤمنــان اســت... امــام امیــن خداســت در زمیــن و میــان خلقــش و حجــت 
ــده  ــدا و دفاع کنن ــوی خ ــه س ــده ب ــه دعوت کنن ــهرها ک ــین او در ش ــش و جانش ــر بندگان ــت ب اوس
ــعبه  ــد کرد)ابن ش ــری نتوان ــا او براب ــی ب ــت و عالم ــۀ او نیس ــس هم پای ــت. هیچ ک ــم خداس از حری
حرانــی، 1385: 460- 465(. حمایــت آحــاد مــردم می توانســت موجــب اجتمــاع همــگان تحــت 
ــه دور از دنیاپرســتی خواهــان اجــرای قــرآن و ســنت در جامعــه  رهبــری ائمــه شــیعه شــود کــه ب

اســالمی بودنــد.
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2-4. افشای افکار و فرقه های منحرف

ــاد  ــل ایج ــن عوام ــی از مهم تری ــان یک ــراه و باورهایش ــای گم ــترش گروه ه ــکل گیری و گس  ش
ــکار  ــرح  اف ــا ط ــواًل ب ــا معم ــن جریان ه ــت. ای ــوده اس ــلمانان ب ــان مس ــمنی در می ــه و دش تفرق
انحرافــی و بــا برداشــت های خودخواهانــه از قــرآن و ســنت و همچنیــن بــا التقــاط افــکار اســالمی 
بــا دیگــر آیین هــا، افــراد بســیاری را فریفتــه بودنــد. آثــار و نتایــج فعالیت هــای گســترده  ایــن افــراد 
و فرقه هــای منحــرف در دوران بنــی عبــاس بــه اوج خــود رســید و موجــب کشــتارها و آســیب های 
بی شــماری در جامعــۀ اســالمی شــد. مناســب ترین شــیوه بــرای مبــارزه بــا ایــن مکاتــب و مذاهــب 
ــوی و  ــتدالل ق ــدرت اس ــدی از ق ــا بهره من ــالمی ب ــل اس ــرش اصی ــۀ نگ ــی ارائ ــی و التقاط انحراف
منطــق بــود؛ همــان روشــی کــه امامــان معصــومb ازجمله امــام رضــاg همــواره در دســتور کار 

فعالیت هــای فرهنگــی خــود داشــتند.

 امــام در ایــن زمینــه، اقدامــات فرهنگــی دقیــق ، عمیــق و اثرگــذاری انجــام داد. از ایشــان نقــل 
ــاع  ــه اجتم ــمندان مدین ــه دانش ــتم ک ــرمn می نشس ــر اک ــرم پیامب ــود: »در ح ــه فرم ــده ک ش
ــد و پیــش  ــه مــن می کردن ــد همگــی اشــاره ب ــرو می ماندن ــد. هــر کــدام در مســئله ای ف می کردن
مــن می فرســتادند؛ پــس جــواب آن هــا را می دادم)مجلســی، 1403ق، ج49: 100(. آن حضــرت 
در زمــان اقامــت در مــرو نیــز بــه رفــع ایــن مانــع جــدی وحــدت مســلمانان اهتمــام ویــژه داشــت و 
اشــکاالت باورهــای انحرافــی را تبییــن می کــرد؛ ایشــان عقایــدی را کــه بــرای خــدا جســم تصــور 
می کردنــد، رد کردند)ابــن بابویــه، 1378ق، ج1: 117(، همچنیــن عقایــد جبریــه و مفوضــه را رد و 

مســئله جبــر و اختیــار را به شــکل درســت آن بیــان کردند)همــان، ج1: 126(.

یکــی از مهم تریــن عوامــل انحــراف در میــان مســلمانان تعــداد زیــادی از احادیــث جعلــی بــود 
ــت از کالم  ــزوم صیان ــیت ل ــت و حساس ــر اهمی ــام ب ــد؛ ام ــبت داده می ش ــرn نس ــه پیامب ــه ب ک
پیامبــرn و تحریــف نشــدن آن بســیار تأکیــد بســیار و تحریف کننــدگان کالم پیامبــرn را 
لعــن کرد)همــان: 126(؛ متأســفانه دامنــۀ تحریــف محــدود بــه کالم پیامبــرn نشــد، بلکــه بــه 
سوء برداشــت از آیــات قرآنــی نیــز کشــیده شــده بــود. در این بــاره نیــز امــام فعالیت هــای مختلفــی 
ــان  ــاردی، 1406ق، ج1: 310(؛ ایش ــرآن کرد)عط ــیر ق ــه تفس ــدام ب ــوص اق ــام داد و به خص انج
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همچنیــن غالیــان را کــه دربــارۀ برخــی امامــان غلــو می کردنــد و جنبــۀ خدایــی بــرای آنــان قائــل 
بودنــد، مــورد لعــن قــرار داد و کافــر قلمــداد کرد)ابــن بابویــه، 1378ق، ج2: 203(.         

3. راهبردهای علمی

بخــش مهمــی از فعالیت هــای امــام در حــوزۀ مســائل فرهنگــی به طــور عــام یــا اعتقــادی به طــور 
خــاص در قالــب فعالیت هــای متنــوع علمــی انجــام شــد کــه ضــرورت دارد تبیین و بررســی شــود.

3-1. افزایش آگاهی مردم و تشویق به پرسشگری و اندیشیدن  

بخــش مهمــی از اختالفــات مســلمانان بــه دلیــل ناآگاهــی و برداشــت  های غلــط از دیــن بــوده 
اســت. بدیهــی اســت کــه تشــویق بــه طــرح افــکار و پاســخگویی بــه اشــکاالت و شــبهات، موجــب 
افزایــش آگاهــی و کاهــش تعصبــات جاهلــی می شــد و ضمــن نزدیــك کــردن آرا و عقایــد امــکان 
نیــل بــه وحــدت را فراهــم می  کــرد. امــام بــا تشــویق همــگان بــه آگاهــی و نکوهــش نادانــی و جهل 
ســعی کــرد ایــن عامل بســیار مهــم در تکویــن و اســتمرار اختالفــات در جامعــه اســالمی را تضعیف 
کنــد؛ آن حضــرت بــا اســتناد بــه کالم پیامبــر اکــرمn دربــارۀ اهمیــت پرســش کــردن، چنیــن 
فرمــود: »علــم گنجینــه اســت و کلیــد آن پرســیدن اســت. پــس ســؤال کنیــد. خــدا شــما را رحمت 
کنــد زیــرا چهــار طایفــه اجــر داده می شــوند، ســؤال کننده، جواب دهنــده، شــنونده و کســی کــه 

آن هــا را دوســت داشــته باشد«)مجلســی، 1403ق، ج74: 146(. 

اثــر دیگــر فضــای پرسشــگری و آزاداندیشــی فراهــم شــدن امــکان اظهــار نظــر و  عقیده به ویــژه از 
طــرف مخالفــان و منتقــدان و همچنیــن تصحیــح برداشــت های ســطحی آنــان دربــارۀ موضوعــات 
ــی آرام و  ــم و در فضای ــتدالل محک ــق، اس ــتفاده از منط ــا اس ــان ب ــود. ایش ــی ب ــی و اخالق علم
محترمانــه ابعــاد اشــکاالت ایــن افــکار و عقایــد را بیــان کــرد. پاســخ امــام منحصــر بــه ســؤال ها و 
شــبهات خداپرســتان نبــود، بلکــه همیــن رویــه را بــا کافــران، زنادقــه و دهریــون نیــز در پــی گرفــت. 
ــه  ــق ک ــک زندی ــه ی ــخ ب ــان در پاس ــط ایش ــد توس ــی توحی ــات عقالن ــه اثب ــوان ب ــاره، می ت در این ب
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برهانــی بــر اثبــات وجــود خداونــد می خواســت، 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 زیان هــا 
و جلــب منافــع را بــرای آن در خــود نیافتــم، پــس دانســتم کــه ایــن ســاختمان را ســازنده ای اســت 
و بدین ســان بــه وجــودش اقــرار کــردم. عــالوه بــر اینکــه می بینــم گــردش افــالک بــه قــدرت او و 
پیدایــش ابرهــا و حرکــت بادهــا و جریــان خورشــید و مــاه و ســتارگان و دیگر نشــانه های شــگفت آور 
و روشــن را بــه دســت او یافتــم، دانســتم کــه از بــرای تمــام این هــا، گرداننــده و پدیدآورنــده ای وجود 

دارد«)کلینــی، 1407ق، ج1: 79-78(.

3-2. تربیت شاگردان با شاخصه های الزم

امــام رضــاg همچــون دیگــر امامــان توجــه خاصــی بــه پــرورش شــاگرد کــرد و بــا انتقــال علــم 
ــالم  ــیر اس ــردم در مس ــردن م ــرای آگاه ک ــان را ب ــروری آن ــای ض ــر آموزه ه ــار دیگ ــالق در کن و اخ
ــازوی  ــام ب ــاگردان ام ــع ش ــرد. درواق ــاده ک ــی آم ــای انحراف ــا و راه ه ــتن از باوره ــتین و بازداش راس
دیگــر ایشــان بــرای کاهــش اختالفــات بودنــد؛ بــا توجــه بــه محدودیــت دسترســی مــردم مناطــق 
مختلــف بــه امــام و نبــود امکانــات رســانه ای مناســب در آن زمــان، یکــی از کارآمدتریــن روش هــای 
ارتبــاط بــا مــردم از طریــق افــرادی از خودشــان بــود. نگاهــی بــه اســامی برخــی شــاگردان ایشــان 
بیانگــر حضــور افــرادی از ســرزمین های مختلــف ازجملــه از ایــران اســت، از میــان آن هــا می تــوان 
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 

ــی، 1403ق، ج2: 26(. ــن عامل کرد)امی

3-3. ایجاد فضای علمی در مناظره ها و تاثیر آن در نیل به وحدت

دربــارۀ مناظره هــای امــام)6( مطالــب بســیاری نقــل شــده کــه در ایــن پژوهــش بــه تکــرار آن هــا 
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نیــاز نیســت، امــا شایســته اســت بــه فضــای علمــی ایــن جلســات هــم اشــاره ای شــود. هرچنــد 
محــور مباحــث آن حضــرت در مناظره هــا 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 آن هــا در 
کنــار دانــش گســترده و احاطــه علمــی کامــل ایشــان موجــب شــد تــا ایــن جلســات به جــای محــل 
افزایــش اختالفــات و مجادله هــای اعتقــادی بــه محافــل دوســتانه علمی ســودمندی تبدیل شــود.

ــر دیگــران ظاهــر شــود و گاه  ــم و شایســتگی امــام ب مناظره هــا موجــب شــد کــه ابعــادی از عل
دانشــمندان مســلمان و غیرمســلمان بــه ایــن موضــوع اعتــراف کننــد، حتــی مامــون نیــز خطــاب 
بــه ایشــان گفــت: »ابوالحســن در روی زمیــن کســی نیســت کــه ایــن طــور نیکــو ســخن گویــد جــز 
شــخص شما«)طبرســی،1403ق، ج2: 440(. جاثلیــق )رهبــر مســیحیان( هــم پــس از مناظــره 
بــا او گفــت: »قســم بــه حــق مســیح کــه گمــان نمی کــردم در میــان مســلمانان کســی مثــل تــو 

ــه، 1378ق، ج2: 143(. ــد«)ابن بابوی باش

4. راهبردهای اجتماعی 

 نژادپرســتی، قومیت گرایــی و تبعیض هــای گســترده بــر خــالف تعالیــم اســالمی و ســیرۀ پیامبــر
n در جوامــع اســالمی ریشــه دوانــده و خــود از عوامــل مهــم گســترش اختالفــات شــده بــود)7( 
بی اعتنایــی و گاه نقــش منفــی خلفــای امــوی و عباســی در رونــد چالش هــای اجتماعــی موجــب 
ــز  ــوص نی ــن خص ــام در ای ــوند. ام ــترده ای ش ــیب های گس ــب آس ــالت موج ــن معض ــا ای ــد ت ش
همچــون دیگــر موضوعــات احســاس مســئولیت کــرد و بــا توجــه بــه موقعیــت والیت عهــدی  کــه 
در میــان امامــان منحصــر بــه ایشــان بــود، گفتمــان ایشــان بازتــاب بیشــتری در جامعــه یافــت کــه 

نیــاز بــه بررســی دارد. 

4-1. راهبرد احترام متقابل، مدارا و تحمل اختالفات در سایه اشتراکات 

ــد،  ــه هــدف آســیب و آزار قــرار می دادن وجــود فرقه هــای مختلــف کــه گاه یکدیگــر را بی رحمان



25
راهبردهاي فرهنگی امام رضا g در نیل به وحدت اسالمي ...     )شاهرخی(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 39، پاییز 1401

بخــش قابــل توجهــی از تاریــخ قــرون نخســتین پــس از اســالم را تشــکیل می دهــد، به ویــژه پیروان 
اهــل البیــتb کــه همــواره توســط حاکمــان اموی و ســپس عباســی و برخــی گروه هــای افراطی 
تحــت شــدیدترین برخوردهــا قــرار داشــتند. حضــور امــام رضــاg بــا مقــام عالی رتبــه حکومتی و 
بــا عالقــۀ خاصــی کــه مامــون بــه ایشــان و خاندانــش ابــراز می کــرد، 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 تــالش کننــد؛ درحالی کــه 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«)مجلســی، 1403ق، 
ج1۵: ۵3(. ایشــان 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 اکــرمn فرمــود: »آنکــه از جماعت مســلمانان جدایــی جوید، 

بنــد اســالم را از گــردن نهــاده اســت و مرگــی جاهالنــه خواهــد داشــت«)همان، ج۲۶: ۶۷(.

احتــرام ویــژه علمــا و مــردم اهــل ســنت بــه حضــرت رضــاg در 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 علی رغــم کبــر ســن در پــی پیشــوا رفتنــد و نقــل 
اســت کــه چنــد هــزار دوات و قلــم اعیــان، اقتبــاس انــوار اســرار افــاده ایشــان می کردند«)حاکــم 
ــن در  ــت س ــود کهول ــا وج ــب ب ــنی مذه ــناس س ــم سرش ــه عال ــابوری، 1375 :208(. اینک نیش
ســرزمین خــود و در میــان مریدانــش چنیــن احترامــی بــرای امــام قائــل می شــود، حــاوی نــکات 
ــگاه امــام در میــان بســیاری از اهــل ســنت وجــود  ــت و جای ــه رعایــت منزل بســیاری اســت. البت
ــزرگان نیشــابور درحالی کــه زمــام مرکــب  داشــته اســت،)8( چنان کــه در همیــن ماجــرا یکــی از ب
حضــرت را در دســت داشــت، بــه زبــان فصیــح می گفــت: »کــه بــه روز قیــام ]نــزد[ ملــک عــالم جل 
جاللــه وســیله نجــاح و وســیلۀ فــالح مــن ایــن اســت کــه روزی در دنیــا خــادم و مهارکــش مرکــب 

ــان: 208(.        ــود بوده ام«)هم ــلطان خ ــرت س حض
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4-2. راهبرد رعایت کرامت انسان ها و حمایت از حقوق پیروان مذاهب و ادیان دیگر

هرچنــد معمــواًل مــردم به ناچــار در برابــر تحقیــر و پایمــال شــدن حقوق شــان مجبــور بــه ســکوت 
ــترش  ــوع گس ــن موض ــل ای ــوارد عکس العم ــیاری م ــا در بس ــد، ام ــب بوده ان ــدرت غال ــر ق در براب
و شــکل گیری اختــالف، تنفــر، جنــگ و کشــتار در میــان جوامــع مختلــف بشــری بــوده اســت. 
درواقــع، بخــش مهمــی از اختالفــات و درگیری هــای میــان انســان ها ریشــه در تحقیــر شــخصیت 
و باورهــای مــردم به ســبب عقایــد آنــان داشــته اســت. قــرآن  مجیــد اهانــت بــه پیــروان دیگــر ادیــان 
ــد  ــر خــدا را می  خوانن ــود کســانی کــه غی ــه معب ــد: »ب ــد و می فرمای و مذاهــب را نکوهــش می کن
دشــنام ندهیــد، مبــادا آن هــا )نیــز( از روی )ظلــم و( جهــل، خــدا را دشــنام دهند«)انعــام، 10۸( 
حمایــت از محرومــان و رعایــت حقــوق و کرامــت انســان مــورد تأکیــد خــاص کتــاب آســمانی قــرآن 
مجیــد و پیامبــر اکــرم n قــرار گرفــت. قــرآن می فرمایــد: »و به راســتی مــا فرزنــدان آدم را گرامــی 

داشــتیم«)انعام،70(. 

امــام بــه دور از کینــه و حــس انتقام جویــی نســبت بــه مخالفــان توصیــه اکیــد بــه رفتــار نیــک بــا 
ســایر مســلمانان کــرد و فرمــود: »بــدان کــه حــق بــرادران واجــب و فــرض اســت. از خــود و اموالتان 
بــرای آنــان ســرمایه گذاری کنیــد و در هــر چیــزی کــه مســاوات و برابــری رواســت بــا آنــان بــه برابری 
و مســاوات رفتــار کنید«)مجلســی، 1403ق، ج74: 226(. ایشــان عالوه بــر مســلمانان، بــر رعایت 
حقــوق غیرمســلمانان نیــز تاکیــد داشــتند.  لــذا پــس از آگاهــی از اینکــه مــردی زرتشــتی هنــگام 
مــرگ وصیــت کــرده اســت که 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 نمی کننــد؛ نامــه ای بــه قاضــی نیشــابور بنویــس تــا همــان مقــدار از مالیات های 

مســلمانان بــردارد و بــه بینوایان زرتشــتیان بدهد«)ابــن بابویــه، 1378ق، ج2: 182(.

رعایــت کرامــت انســان ها و احتــرام بــه آنــان موجــب از بیــن رفتــن کینه هــا، نزدیــك شــدن قلــوب 
ــردم  ــه م ــت هم ــز کرام ــل نی ــرت در عم ــت. آن حض ــی اس ــدت اجتماع ــاد وح ــر و ایج ــه یکدیگ ب
را رعایــت کــرد. از ایــن رو دربــارۀ شــیوۀ رفتارشــان بــا همــه مــردم نقــل شــده اســت کــه: »هیــچ 
گاه ندیــدم کــه امــام ابوالحســن الرضــاg کلمــه ای بــه زیــان کســی بگویــد و نــه ســخن کســی را 
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پیــش از پایــان آن قطــع کنــد و نــه نیــاز کســی را کــه می توانســت بــرآورد، برنیــارد. بــه دوســتان و 
کارکنانــش هرگــز ســخنی ناشایســت نگفــت. همــۀ کارکنــان و غالمــان را بــر ســر ســفره می نشــاند 
حتــی دربانــان و مهتــران را و بســیار نیکــی می کرد«)همــان، ج2: 184(. ایشــان برخــالف عــادت 
ــین(  ــی )شاه نش ــل خاص ــراف در مح ــان و اش ــان، عالم ــب منصب ــه صاح ــس ک ــوم در مجال مرس
می نشســتند، در هنــگام ورود از نشســتن در ایــن مــکان خــودداری کــرد؛ از آن بــه بعــد چنین شــد 
کــه دیگــر شاه نشــینان از ارزش و اعتبــار افتادنــد و همــگان در مجالــس در کنــار آن می نشســتند و 

از امــام رضــا g ایــن روش و ســیرۀ اســالمی را آموختند)حاکــم نیشــابوری، 1375: 210(. 

4-3.  عبادت های دسته جمعی و مکان های عبادی تبلور وحدت ایمانی

انجــام برخــی عبادت هــا و برنامه هــای دین اســالم به شــکل 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 مکان هــای مقــدس بسترســاز همدلی 
و رفــع بدبینی هــا، نفرت هــا و متقابــال افزایــش محبــت و همدلــی میــان مســلمانان اســت. امــام رضا
g بــرای بیــان حکمت هــای نمــاز جماعــت محورهایــی ذکــر کــرده اســت کــه برخــی از آن هــا بــه 
ایــن موضــوع ارتبــاط دارد. ازجملــه می فرمایــد: »بــرای آن کــه گواهــی دادن مردمــان بــه مســلمانی 
یکدیگــر ممکــن باشــد و مســاعدت  در نیکــوکاری و تقــوا و جلوگیــری از بســیاری از نافرمانی هــا و 
گناه هــا کــه بــا حضــور در جماعــت همــراه اســت)ابن بابویــه، 1385، ج1: 262(. تجلــی اثرگــذاری 
ــان درخواســت مامــون از امــام  عبادت هــای گروهــی در اجتمــاع پرشــور جامعــۀ اســالمی در جری
بــرای برگــزاری نمــاز عیــد فطــر ســال 202قمــری در مــرو اســت کــه پــس از آگاهی از شــور و اشــتیاق 
بی ســابقه مــردم پشــت ســر امــام و صــدای تکبیرشــان بــه دنبال و پشــت ســر وی، مأمــون دســتور داد 

تــا حضــرت را از نیمــه  راه بازگردانند)اربلــی، 1364، ج3: 107-106( .

5. راهبردهای اخالقی

اخــالق و حســن رفتــار نقــش غیرقابــل انــکاری در جــذب مــردم و کاهــش تنش هــا دارد. البتــه 
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معمــواًل بــه ایــن موضــوع در تحلیل هــا کمتــر توجــه می شــود و موضوعــات سیاســی، اجتماعــی یــا 
اقتصــادی محــور قــرار می گیــرد. جالــب اینکــه خداونــد متعــال علــت جاذبــه و اجتمــاع مــردم در 
کنــار پیامبــر اکــرمn را در اخــالق ایشــان می دانــد و می فرمایــد: »پــس تــو بــه لطــف و رحمــت 
الهــی بــا آنــان نرم خــو شــدی و اگــر درشــت خوی و ســخت دل بــودی بی شــك از گــرد تــو پراکنــده 

ــران، 159(. ــدند«)آل عم می ش

5-1. اخالق گفتاری نیک امام و تاثیر فوق العاده آن در جذب مخالفان

 خوش اخالقــی و مهربانــی امــام در قالــب مهربانــی، گذشــت و اخــالق نیــك بــا همــگان حتــی 
بــا دشــمنان در زندگانــی ایشــان کامــال مشــهود اســت و بازخــورد مناســب آن بــر مخالفــان گاه از 
ســایر عوامــل بیشــتر بــود. به عنــوان نمونــه بــا اینکــه در مناظره هــا تــالش همــگان معمــوال غلبــه 
بــر رقیــب بــه هــر شــکل ممکــن اســت، امــا آن حضــرت فــارغ از ایــن موضــوع بــا خوش رفتــاری و 
حســن خلــق بــه رقیــب خــود آرامــش مــی داد؛ چنان کــه بــا وجــود پافشــاری عمــران صائبــی بــر 
ــه او چنــد  ــه او احتــرام و تکریــم کردنــد و ب ــه بداخالقــی حتــی ب عقایــدش، امــام بــه دور از هرگون
جامــه و چنــد هــزار درهــم عطــا فرمودند)مجلســی، 1403ق، ج10: 318(. عمــران نیــز بــا وجــود 
ــود و  ــن ب ــرت فروت ــر آن حض ــت، در براب ــمار می رف ــهور به ش ــوفان مش ــه در آن دوران از فیلس آنک

ــا تعابیــری چــون ســیدی و مــوالی خطــاب می کرد)همــان، ج10: 315(. ایشــان را ب

5-2. اخالق کرداری امام و به ویژه گشاده دستی و کمک به محرومان

مهربانــی چنانچــه عــالوه بــر گفتــار، جنبــۀ عملیاتــی پیــدا کنــد، اثــری ســودمند در همدلــی و 
رفــع کینــه در جامعــه دارد؛ بخشــش مــال یکــی از مهم تریــن مصادیــق جــذب مــردم اســت کــه 
امــام بارهــا انجــام مــی داد. ازجملــه در خراســان در روز عرفــه، تمــام امــوال خــود را )میــان مــردم 
ــوأم  ــا خســران ت و نیازمنــدان( تقســیم کــرد. در ایــن هنــگام فضــل بــن ســهل گفــت: ایــن کار ب
اســت. حضــرت فرمــود: بلکــه چنیــن کاری قریــن بــا غنیمــت و منفعــت اســت، آنچــه را کــه بــرای 
دســت یابی بــه پــاداش الهــی و کرامــت انســانی بخشــیدی، زیــان و غرامــت تلقــی مکن)همــان، 
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ج 49: 100(. امــام بــه  نقــل از جدشــان پیامبــرn فرمودنــد: »اوج خردمنــدی بعــد از ایمــان بــه 
خــدا دوســتی بــا مــردم و نیکــوکاری نســبت بــه هــر انســان نیکــوکار و بــدکاری اســت«)ابن بابویــه، 

1378ق، ج2: 35(.

محبــت امــام فقــط شــامل مســلمانان نبــود. زکریــا فرزنــد آدم از یــاران ایشــان می گویــد: از امــام 
پرســیدم مــردی از اهــل ذّمه)غیرمســلمان ســاکن در ســرزمین های اســالمی( که به فقر و گرســنگی 
مبتــال 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 نمی شــود ایــن کار شایســته تــو نیســت، از ذمّیــان 
نیــز روا نخواهــد بود)طوســی، 1364، ج7: 77(. اباصلــت می گویــد: بــه امــام رضــاg گفتــم: ای 
فرزنــد رســول خــدا ایــن موضوع چیســت کــه شــما فرموده ایــد مردمان بــردگان شــمایند. امام پاســخ 
داد: خداونــدا تــو گواهــی کــه مــن هیــچ گاه چنیــن ســخنی نگفتــه ام و از هیــچ یــک از پدرانــم نیــز 
نشــنیده ام کــه چنیــن گفتــه باشــند، پــروردگارا تــو بــه ظلم هایــی کــه از ایــن اّمــت بــر مــا رفتــه اســت 
آگاهــی داری و ایــن )تهمــت( از آن هاســت)ابن بابویــه، 1378ق، ج2: 184(؛ همچنیــن امــام بــه 
نقــل از پیامبــر اکــرمn فرمودنــد: »از مــا نیســت هــر کــس کــه در کار مســلمانی غــش بــه کار بــرد یا 

بــه او زیــان رســاند یــا بــا او بــه نیرنــگ رفتــار کند«)قمــی، ج2:  318(.

6. نتیجه گیری

یکــی از مهم تریــن آرمان هــای دیــن اســالم ایجــاد وحــدت و همدلــی در میــان همــۀ انســان ها 
بــود. متأســفانه ایــن موضــوع بــا غفلــت جامعــه از رهبریــت خانــدان پیامبــرn از زمــان رحلــت 
آن حضــرت بــه  بعــد دچــار چالــش جــدی شــد. امــام علــی بــن موســی الرضــاg در اواخــر قــرن 
دوم هجــری از جانــب مامــون، خلیفــۀ عباســی بــه شــهر مــرو -پایتختــش در ایــران- فراخوانــده و 
به اجبــار منصــب والیت عهــدی را عهــده دار شــد. در ایــن زمــان مســلمانان بــه فرقه هــا و گروه هــای 
مختلفــی تقســیم شــده و معمــوال بــا تکفیــر یکدیگــر در حــال جنــگ و نــزاع بــا هــم یــا بــا خالفــت 
بودنــد. درحالی کــه اختــالف و کشــتار در جامعــۀ اســالمی بیــداد می کــرد، امــام بــا طــرح ایده هــا 
و اقدامــات متعــدد در قالــب راهبردهــای فرهنگــی، گام هــای اســتواری بــرای ایجــاد وحــدت در 
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جامعــه اســالمی برداشــت. بدیهــی اســت کــه این میــراث ارزشــمند کــه در مســیر نقشــۀ راه امامان 
ــرای  ــود، ب ــود و شــرایط خــاص دوران حضــرت رضــاg هــم در آن لحــاظ شــده ب معصــومg ب

همیشــه در قالــب یــك الگــوی ارزشــمند و جاودانــه بایــد مــورد توجــه و بررســی قــرار گیــرد. 

از منظــر امــام، مســئله  وحــدت موضوعــی مبنایــی و اساســی بود و ریشــه در نــوع تفکــر و باورهای 
ــا طــرح  ــه قــرآن مجیــد و ســیرۀ نبــوی ب ــا اســتناد ب جامعــه اســالمی داشــت؛ بنابرایــن ایشــان ب
راهبردهــای فرهنگــی بــه بازســازی و پی ریــزی بنیــان فکــری جامعــه بــرای نجــات از اختالفــات و 

کشــتارهای داخلــی و نزدیــک کــردن قلــوب مــردم بــه یکدیگــر پرداخــت.

 مهم تریــن 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 همــۀ  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 انســان ها را منــوط بــه پیــروی آگاهانــه از امامــان 
معصــومg دانســت و آن هــا را اســاس وحــدت حقیقــی جامعــه قلمــداد کــرد. بــا توجــه بــه غلبــۀ 
تعصبــات کورکورانــه و برداشــت های نابجــا از تعالیــم دیــن گام دیگــر ایشــان بــرای وحــدت، جلــب 
ــه ســواالت، گفت وگــو و  ــرورش شــاگرد، پاســخ ب ــق پ ــان از طری ــه آن نظــر مــردم و دادن آگاهــی ب
ــظ  ــان ها را در حف ــت انس ــگاه و کرام ــت جای ــن رعای ــام همچنی ــود. ام ــمندان ب ــا دانش ــره ب مناظ
همبســتگی عمومــی ضــروری و حمایــت از حقــوق عامــه  مــردم  موجب کاهــش اختالف دانســت. 
ــه مــردم و کاهــش فاصله هــا بیــن آن هــا،  ــزرگان ب ــران و ب ــام، نزدیك شــدن رهب در راهبردهــای ام
دو گام مهــم دیگــر بــرای نیــل بــه همبســتگی اســت و ســرانجام مبــارزۀ ایشــان بــا افــکار منحــرف، 
التقاطــی و اختالف برانگیــز بــود کــه زمینــۀ گرایــش برخــی مــردم بــه آن هــا و در نتیجــه کشــمکش 

و درگیــری بیشــتر را کــم می کــرد.
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پی نوشت ها

1. وقایــع و تحــوالت مختلــف کــه گاه برگرفتــه از مبانــی مذهبــی بــود، منجــر بــه ظهــور گروه های مهمــی از قبیــل خــوارج، مرجئه، 
ــن  ــه ای ــراد مختلــف در ضــرورت و عــدم  ضــرورت امامــت، راه ثبــوت و دســت یابی ب ــه و مــوارد دیگــر شــد. گروه هــا و اف معتزل
ــی وجــوب آن و ویژگی هــا و شــرایط دینــی، فــردی و اجتماعــی کســب  ــی  و مکان وظیفــه و مــاک مشــروعیت، محــدوده  زمان
چنیــن مقامــی و جــواز و عــدم جــواز معاصــی از وی بــه کشــمکش پرداختنــد و هرکــدام راه خــود را از دیگــری جــدا کردند)ابــو 

ــه بعــد(. زهــره،1996م: 21؛ حنفــی، 1988م، ج5: 167ب
2. منظــور از وحــدت، قــرار دادن متــن کّلــی اســام بــر اســاس اعتقــاد همــة  مســلمانان اســت و کنــار گذاشــتن عقایــد شــخصی، 
نظــری و فرهنــگ محلــی و خصوصیــات آرا و نظریــات مربــوط بــه هــر یــک از اجــزای متــن کّلــی دیــن کــه بــه تعقــل و اجتهــاد 
گروهــی یــا شــخصی مربــوط اســت. مقصــود ایــن اســت که بــا توجــه به مشــترکات بیــن همــة  طوایــف و فرقه هــای 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، ج25: 27-26(.
3. از جمله نقل شده »رشید که شراب در اواثر کرده بود آوازی مطرح کرد«)مسعودی،1349، ج2: 363(.

4. جریــان فکــری، تشــکل و جمعیــت اجتماعی اســت کــه از مبانــی اندیشــه ای برخوردار اســت؛ مبانــی اندیشــه ای در جریان های 
شــناخته شــده، ممکن اســت رویکرد فلســفی یا کامی، شــرقی یــا غربــی داشــته باشد)خســروپناه، 1389: 10(. 

ــه در مجلســی در  ــا امامــت پرداخــت. ازجمل ــط ب ــه روشــنگری در خصــوص مســائل مرتب ــام در فرصت هــای متعــددی ب 5. ام
حضــور مأمــون کــه تعــدادی از دانشــمندان و عالمــان فرقه هــای مختلــف حضــور داشــتند از ایشــان ســوال شــد کــه چگونــه امامت 
بــر مدعیــان آن مقــام اثبــات می شــود؟ در پاســخ فرمودنــد: از طریــق نــص و دلیــل؛ آن هــا بــاز ســوال کردنــد چیــزی کــه بــر امامــت 

آن شــخص داللــت دارد چیســت؟ فرمودنــد: علــم و مســتجاب الدعوه بودن)ابــن بابویــه، 1378ق، ج2: 200(.  
6. برخــی از اصحــاب امــام بخش هایــی از ایــن مناظــرات را گــزارش کرده انــد کــه از آن جملــه می تــوان بــه »مجالــس الرضــا مــع اهــل 
االدیــان« از »حســن بــن محمــد بــن ســهل نوفلــی« و »حســین بــن محمــد بــن فضل«)نجاشــی، 1407ق: 37 و 57( و »مناظــرات 

علــی بــن موســی الرضــاg« از »عبدالعزیــز بــن یحیــی جلــودی أزدی بصــری« )خویــی، 1413ق، ج11: 46-47( اشــاره کرد.
7. دیــن اســام بــه همــۀ ملت هــا و اقــوام مختلــف بــه یــک چشــم می نگــرد. بــه همیــن منظــور در قــرآن هیــچ خطابــی بــه صــورت 

»یــا ایهــا العــرب«، »یا ایهــا القرشــیون« وجــود ندارد)مطهــری، 1362: 68(. 
8. دربــارۀ احتــرام اهــل ســنت بــه حضــرت رضــاg شــواهد بســیاری وجــود دارد. تعــداد زیــادی از عالمــان ســنی مذهــب در 
ــام  ــزار ام ــی، 1415ق، ج28: 590(. م ــی نجف ــات او را ستوده اند)مرعش ــاق و کرام ــش، اخ ــه و دان ــخن گفت ــان س ــت ایش فضیل
ــزرگان اهــل بیــت  ــد: ابوالحســن از ب ــم تمیمــی)م 354( می گوی ــن حات ــوده اســت. چنان کــه اب ــرام اهــل ســنت ب ــز مــورد احت نی
و اندیشــمندان آن هــا بــود و واجــب اســت حدیــث او معتبــر شــمرده شــود. وی در ادامــه بــه نقــل زیــارت مــزار امــام می پــردازد و 
می گویــد: »مــن بارهــا او را زیــارت کــردم و در زمــان اقامتــم در تــوس هــر گاه مشــکلی برایــم پیــش آمــد بــه زیــارت ابوالحســن 
ــا آن را  ــن باره ــه م ــود ک ــئله ای ب ــن مس ــد؛  ای ــرف می ش ــن برط ــی از م ــدت و نگران ــاً  ش ــدم و حتم ــدای را می خوان ــم و خ می رفت
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 الرضــا  رفــت و در مســجد باالســر حضــرت نمــاز 

خوانــد و دعــا کرد)ابــن اثیــر، 1402ق، ج10: 211(.
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ـ کلینی، محمد بن یعقوب. )1407ق(. الکافی. تهران: دارالکتب اإلسامیه.  
ـ لمان، نرمان. )1352(. اصول روان شناسی. ترجمه محمود ساعتچی. تهران: امیرکبیر.

ـ مجلسی، محمدباقر. )1403ق(. بحاراالنوار. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
ـ صالحی، محمد و دیگران. )1384(. سیره امام رضاg. قم: دارالهدی.

ـ مرعشی النجفی، شهاب الدین. )1415ق(.  ملحقات االحقاق. قم: مکتبة اآلیة الله المرعشی.
ـ مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین. )1349(. التنبیه و االشراف. ترجمه ابوالقاسم پاینده. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

ـ مطهری، مرتضی. )1362(. خدمات متقابل ایران و اسام. تهران: صدرا.
ـــــــــــــــ. )1383(. شش مقاله. چاپ هفدهم. قم: صدرا. ـ ـ 

ـــــــــــــــ. )1381(. مجموعه آثار. ج25. تهران: صدرا. ـ ـ 
ـ مظفر، محمدحسین. )1386(. تاریخ شیعه. ترجمه سیدمحمدباقر حجتی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسامی.

ـ مفید،  محمدبن نعمان. )1413ق(. االرشاد. قم: کنگره شیخ مفید.
ـ نجاشی، احمد بن علی. )1407ق(. فهرست اسماء مصنفی الشیعه. قم: جامعه مدرسین.

ـ یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب. )1414ق/ 1373(. تاریخ یعقوبی. قم: منشورات الشریف الرضی.


