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چکیده

اين نوشتار راهبردهای امام رضا(ع) را در تقریب ادیان و مذاهب واکاوی کرده است؛ با
اين هدف كه این راهبردها را برای وحدت مذاهب اس�لامی در جهان معاصر شناسایی
و معرفی کند .امام رضا(ع) همچون دیگ��ر امامان(ع) با برخ��ورداری از بينش قرآنی و با
تأسي از س��يره نبوی ،همواره بر تقریب ادیان و مذاهب در عرصههاي بيان ،نظر و عمل
اهتمام ميورزيدند .در سیرۀ رضوی ،ادیان آسمانی با وجود جلوههای متفاوت ،ماهیتی
واحد دارند و همین ویژگی ،همزیستی آنها را امکانپذیر کرده است .پژوهش حاضر
توصيفي -تحليلي بوده و اطالعات مورد نياز آن ،به روش اس��نادی و با مطالعة كتابها
و مقالهها گردآوري شده است .نتايج این پژوهش نش��ان می دهد نگرش امام رضا(ع) به
ادیان الهی ،در جهت تقریب مذاهب و آشکار ساختن همگرایی آنها بوده است .گفت
و گوی سازنده با سایر ادیان ،تأکید بر آگاهیهای دینی و انگارههای مشترک در ادیان،
التزام به اخالق در روابط انسانی با پیروان دیگر ادیان ،تأکید بر اصل توحید و بازنمایی
مبانی اعتقاد اسالمی در متون ادیان الهی و  ...از جمله راهبردهای آن حضرت بوده است.

واژههای کلیدی:

راهبردهای تقريب ،ادیان ،مذاهب ،سيره رضوي ،امام رضا(ع)

 -1كارشناس ارشد مديريت دانشگاه الزهرا(س) fkhademi35@gmail.com

esh_sa@yahoo.com

 -2كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا(س)
 -3استاديار گروه پژوهشي مطالعات اجتماعي و توسعه دانشگاه الزهرا(س) chaboki1@yahoo.com
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مقدمه
تقریب مذاهب به معنای همزیستی مسالمتآمیز ادیان و مذاهب با تکیه بر اشتراکات ،از ابتدای
ظهور اسالم مطرح بوده است؛ چنانکه مناظرات ،احتجاجات و همسایگی مسلمانان با یهود و نصارا
را از صدر اسالم شاهد هستیم .همگرايي و همزيستي مسالمتآميز در ميان ادیان ،فرق و مذاهب
اسالمي امري گريزناپذير است و موضوعي از سر مصلحت نیست .از این رو باید به آن به عنوان يك
ضرورت دایمي نگريست و در جهت تحقق هر چه بيشتر آن تالش کرد .اصلِ گفت و گوی ادیان ،از
عصر نبوی شروع شد و در عصر علوی ادامه یافت و سایر ائمه همچون صادقین(ع) آن را پیش بردند-
فرهنگ گفت و گوی ادیان و تقریب مذاهب بدانیم ،چندان به
ِ
و اگر عصر رضوی را دورۀ اوج و ترویج
بیراهه نرفتهایم؛ زیرا در زمان ایشان دست کم دو نوع گفت و گو رایج بوده است :گفت و گوی “درون
مذهبی” که همان بحث تقریب مذاهب اسالمی را ش��امل میشود و گفت و گوی “برون مذهبی”
که معنای امروزی آن ،گفت و گوی ادیان است(گنجور .)227 :1390 ،بررسی سیره امام رضا(ع) با
پیروان ادیان مختلف به ویژه سیره ایشان در مناظرات ،بیانگر هدایتگریهای تعاملی ،تقریب ساز
و راهبردهای وحدت آفرین و همگراست .در این مقاله با بررسی سیره و گفتار آن حضرت به کمک
پژوهشهای انجام شده ،به بخشی از این رهنمودها اشاره میشود.
پژوهش حاض��ر توصيفي -تحليلي و از نوع بنيادي اس��ت .با توجه ب��ه روش پژوهش ،جامعه
پژوهش شامل كليه اسناد ،مدارك و منابع مرتبط با موضوع بررسي شده است .اطالعات مورد نیاز
به روش كتابخانهاي گردآوري شده است.
مطالعه حاضر درصدد پاس��خ به اين پرسش است كه طبق سنت و س��یره رضوی در برخورد
با س��ران و پیروان ادیان الهي ،چه راهبردهایی به کار گرفته ش��ده اس��ت و از این راهبردها ،چه
راهكارهایی را برای تقريب مذاهب در دنیای امروز میتوان استنباط کرد.

راهبردهای تقريب ادیان و مذاهب در سيره رضوي

 -1تقريب

تقریب مصدر وزن تفعیل از قرب به معنای نزدیک شدن ،نزدیکی و خالف بعد است و معنای
مصدری آن ،نزدیک کردن ،نزدیک گردانیدن و نزدیک بودن اس��ت(راقب اصفهانی :1387،ذیل
مدخل قرب).

 -2اديان
ادیان جمع واژه دین و به معنای آیین ،کیش ،ملت ،طریقت و مقابل کفر است(دهخدا ،ج:24

ذیل مدخل دین).
اديان از ديدگاه قرآن:
از ميان پيامب��ران الهى در طول تاريخ كه حتّى در برخى روايات اس�لامى تعدادش��ان 124
هزار نفر ذکر شده اس��ت ،پنج تن آنان به نامهاى نوح(ع) ،ابراهيم(ع) ،موس��ى(ع) ،عيسى(ع) و محمّ د
بن عبداللهّ (ص) به گواهى قرآن به عنوان پيش��وايان بزرگ دينى -اله��ى و به اصطالح «پيامبران
اولوالعزم» یا «صاحبان رسالت بزرگ و جهانى» معرّفى شدهاند كه داراى كتب آسمانى ،برنامهها،
شرايع و اديان مستقل الهى بودهاند(ابراهیمزاده و علينوري ،1383 ،ج .)24 :1
 -3مذاهب

مذاهب جمع مذهب است .اگر کلمه مذهب از ریشه ذهب به معنی رفتن گرفته شده باشد در آن
صورت مذهب ،اسم مکان است .مذهب ،مصدری دانسته شده که به معنی رفتن یا مکانی برای رفتن
است(ابن منظور1405 ،ق ،ج .)393 :1البته اگر واژه مذهب از ذهب و به معنی گرایش به نظریهای
باشد ،در آن صورت مذهب مصدر میمی به معنای عقیده ،اعتقاد ،آیین و سیره است(همان.)525 ،
 -4مناظره

معنای لغوی واژه مناظره ،نظیر کسی یا چیزی ش��دن ،یکی را نظیر دیگری گردانیدن ،با هم
بحث کردن ،مجادله و نزاع با همدیگر و بحث با یکدیگر در حقیقت و ماهیت چیزی است(دهخدا،
بیتا :ذیل مدخل مناظره) .در مناظره طرفین گفت گو تالش می کنند با استفاده از مقدمات مسلم
و پذیرفته شده از سوی طرف مقابل ،به گونهای که نقض آن دشوار باشد ،مطلب خود را اثبات و در
مواردی نیز برتری و فضیلت خود را بر دیگران ثابت کند(سپنجی و مؤمندوست-121 :1390 ،
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 .)122مناظره به عنوان یک ابزار اقناعی در تعامالت میان فردی ،فضا و زمینه الزم را برای ارائه و
طرح اندیشهها و دیدگاههای مختلف فراهم میآورد.
پيشينه پژوهش
مقوله تقریب ادیان و مذاهب در ادبیات سیاسی و اجتماعی جهان اسالم سابقه طوالنی دارد .در
آيات قرآن و روايات معتبر ،رهنمودهايي در این خصوص براي اجتناب از تفرقه و تحزب وجود دارد و
خداوند در آيات قرآن تأكيد زيادي بر همگرايي و تقريب بر مبناي اشتراكات ديني و دست شستن از
باطل و بازگشت به موضع و طرف حق کرده است(آل عمران 103 ،64،و 105؛ انفال46 ،؛ انبياء92 ،؛
مؤمنون52 ،؛ حجرات10 ،؛ ممتحنه 8 ،و ()9سياوشي و سلیمانیفر .)74 :1394 ،با این که بررسی
شيوهها و راهبردهاي تقريب ادیان و مذاهب در سيره امام رضا(ع) مطلب جدیدی نیست ،اما مقاالت
تدوین شده در این زمینه انگشتشمار است .زهرا شيخوند( ،)1391به تبيين نقش امام رضا(ع) در
وحدت اجتماعي و تقريب مذاهب اسالمي پرداخته و تأكيد کرده است که هرچند امام رضا(ع) در
آن شرايط حساس از کمترين امکانات برخوردار بودهاست ،اما از بهترين ،درستترين و كاملترين
راهبردها و راهکارهاي وحدتبخش برای تقريب مذاهب اسالمي به عنوان رهبری موفق ،در ایفای
نقش خویش بهره جستهاست ،به گونهای که مصداقهای عینی در سیره و کالم رضوی ،همراه با
سعهصدر و هدايتگري و موضعگیریهای حکیمانه با هدف تحکیم و اقتدار حاکمیت اسالمی و
حفظ یکپارچگی و وحدت اجتماعی امت مسلمان به منظور تقریب مذاهب اسالمي ،گواه روشني
بر اين امر است .معصومه صابري( ،)1391در پژوهش خود با عنوان «راهبردهاي تقريب مذاهب
در سيره امام رضا(ع)» به بررسي س��يره رضوي پرداخته و به این نتیجه دست یافته که راهكارهاي
تقريبي امام رضا(ع) ،دعوت به اخوت ايماني ،مناظره عقالني و سازنده ،تأكيد بر مشاركت در مراسم
و مناسك عبادي و اجتماعي ،سفارش به برقراري روابط اخالقي و عاطفي ،ترويج خردورزي و آزاد
انديش��ي و صيانت از يك پارچگي ديني حاكميتي در جامعه اسالمي بوده است .در همین زمینه
میتوان به پژوهشهای «گونههاي مقابله با فرقههاي كجانديش در سيره امام رضا(ع)» تأليف نهله
غروي نائینی و عبداهلل ميراحمدي« ،روشهاي رويارويي امام رضا(ع) با پيروان اديان ،فرق و مذاهب
اسالمي» ،تأليف يحيي ميرحسيني و محمود كريمي( ،)1392و «سبك ارتباطي اخالقي رضوي
در تعامل با پيروان اديان با تكيه بر مناظرات ام��ام رضا(ع)» تأليف حبيبرضا ارزاني و حوريه رباني
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تأملی بر ويژگيهاي شخصيتي و زندگي امام رضا

(ع)

عليبن موسي الرضا(ع) ،هش��تمين امام ش��يعيان و دهمین معصوم،پیامبر (ص) نام وی را به
صراحت ذکر فرموده :علی فرزند موسی ،فرزند محمد ،فرزند علی ،فرزند حسین ،فرزند علی ،فرزند
ابوطالب که درود خدا بر همه آنان باد .کنیه اش ابوالحسن(عاملی .)64:1373،دربارة تاريخ تولد
امام رضا(ع) با توجه به آنچه دربارة س��ن و دوران امامتش آوردهاند ،اتفاقنظر وجود ندارد .بعضي
از محدثان و نويسندگان از سالهاي 148و 151و  153قمری ،در روزهاي جمعه يا پنج شنبه در
ماههاي ذيالعقده يا ذيالحجه يا ربيعاالول ي��اد كردهاند(كليني1388 ،ق ،ج486 :1؛ نوبختی،
1355ق .)87:اين امام همام كه در مدينه زاده شده بودند در س��ال  203ه .ق در آخر ماه صفر به
دست مأمون به شهادت رسيد(نوبختي1355 ،ق86 :؛ كليني1388 ،ق ،ج .)486 :1ویژگیهای
اخالقی امام رضا(ع) به گونهای بود که به ایشان نفوذ کالم میبخشید .برخورد مؤدبانه و محبتآمیز،
لحن آرام ،فصاحت و بالغت ایشان در س��خن گفتن ،پرهیز از فخرفروشی(ابنبابویه ،1391،ج:2
 ،)263اجتناب از خودرأیی(همان ،ج ،)204 :2صداقت و راس��ت گویی ،آزاد اندیشی ،سعهصدر،
احترام به طرف مقابل در مباحث و گوش دادن به آنان بدون آن که صحبتشان را قطع کند ،حتی
اگر موافق عقاید آنان نبود ،خودداری از برخورد اهانتآمیز(همان ،ج )202 :2و تش��ویق مردم به
علم آموزی(همان ،ج ،)155 :2تنها برخ��ی از ویژگیهای اخالقی آن حضرت به ش��مار میرود.
رعایت عدالت و انصاف در گفتار را از طرف آن حضرت میتوان در مناظره ایش��ان با عمران صابی
دید .هنگامی که عمران صابی برای سؤال پرسیدن از امام اجازه خواس��ت ،امام(ع) فرمود :بپرس،
ولی انصاف داشته باش و از سخن باطل و ناحق بپرهیز(همان ،ج .)144 :1جعفربن نعیم بن شاذان
درباره ویژگیهای شخصیتی امام(ع) روایت کرده اس��ت :هرگز ندیدم حضرت رضا(ع) با کالمی در
گفتارش ،به کسی جفا و یا درش��تی کند؛ و هیچ گاه ندیدم سخن کسی را قطع کند ،صبر میکرد
تا طرف ،سخنش تمام شود و بعد اگر الزم میدید کالمی میگفت(همان ،ج .)202 :2امام رضا(ع)،
حلم و بردباری ،علم و سکوت را از نشانههای فقیه دانستهاند(همان ،ج )229 :1و همواره مردم را
به آن دعوت میکردند .در توصیف خضوع ایش��ان نیز ذکر همین نکته بس که فرمودند :هر کس
به مسلمان فقیری طوری س�لام کند که با س�لام بر ثروتمندان فرق کند ،خداوند در قیامت او را
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خشمگین مالقات خواهد کرد(همان ،ج .)202 :2روایت دیگری درباره منع ایشان از فخرفروشی
وجود دارد که توسط عبدالسالم بن صالح هروی نقل شده اس��ت .براساس این روایت امام رضا

(ع)

فرمودند :هر کس مطلبی را بیاموزد تا با افراد نادان بحث و جدل کند ،یا با علما فخرفروشی کند و
جماعتی از مردم را به سوی خود متوجه کند ،اهل جهنم است(همان ،ج .)269 :1برخورداری از
چنین خصایلی به امام(ع) شخصیتی خارقالعاده میبخشید.
گذشته از این ویژگیها ،امام(ع) به لحاظ پاکیزگی و آراستگی ظاهر به گونهای نیکو و مناسب
در اجتماع حضور پیدا میکردند .معمربن خالد از آن حضرت نقل کرده است که شایسته نیست
انسان هیچ روز ،عطر و بوی خوش را ترک کند ،اگر هر روز برایش ممکن نیست ،یک روز در میان
بزند و اگر این مقدار هم نمیتواند ،در هر جمعه عطر بزند و این کار را ترک نکند(همان ،ج.)246 :1
این ویژگیهای انسانی امام رضا(ع) ،س��بب گرایش و عالقهمندی مردم به همصبحتی با ایشان از
یک س��و و نفوذ کالم آن حضرت(ع) ،از سوی دیگر میشد .اين ش��خصيت برجسته در طول مدت
امامتشان(203-183ق) وظيفه هدايت و ارش��اد مردم را به عهده داشته و با بهرهمندي از نفوذ
كالم ،مرجع علمي عصر خويش بوده و به واسطه نقش الگويي و مقبوليت فرهنگي و علميشان به
عنوان يكي از امامان معصوم(ع) در همگرايي و وحدتآفريني در ميان سایر ادیان مقتدا بوده است.
براين اساس ،سيره و مرام ايشان ،الگوی مناسبي براي طي سلوك در مسير تقريب ادیان و مذاهب
محسوب ميشود.
شرايط اجتماعي و سياسي دوران امام رضا

(ع)

امامان معصوم(ع) ،به دلیل برخورداری از ش��خصیت نمونه و نفوذ معنوی که بر مردم داشتند،
برای خلفا و حکام زمان خود خطر بزرگی به شمار میرفتند .از این رو هریک به فراخور شرایط زمان
خود ،به نوعی برای منزوی ساختن این امامان دست به دسیس��ه و نیرنگ می زدند و یا آنان را به
شهادت رساندند .مأمون ،از جمله خلفایی بود که با توجه به شرایط علمی حاکم در دوره خود ،با
هدف زیر سؤال بردن توانمندی علمی امام رضا(ع) و مخدوش کردن وجهه آن حضرت ،درصدد برآمد
وی را با علما و زعمای مذاهب مختلف و دانشمندان مشهور درگیر مناظرات علمی و مذهبی سازد.
اصوال خلفا و حکام ،برای تحقق اهداف سیاسی خود دست به تشویق علمای عصر خود میزدند و با
چنین شیوهای بسیاری از نقشههای خود را از طریق این دانشمندان عملی میساختند؛ ضمن آن
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و هرگاه از ناحیه آنها احساس خطر میکردند ،برای رهایی از دست آنان به هر وسیلهای متوسل
میشدند(عاملی .)204 :1373،در دوران زندگي امام رضا(ع) ،نفوذ افكار و آراي گوناگون در جامعه
اسالمي ،افزايش يافت .در آن عصر گرايش جامعه اسالمي و محافل علمي ديني به بحث و گفتوگو،
نشان دهنده راهيابي مباحث مختلف فلس��في و كالمي به حوزه محافل اسالمي و همچنين رشد
روحيه كاوش��گري در ميان مس��لمانان بود .مهاجرتها و وجود ملیتهای مختلف در جغرافیای
گسترده آن روز سرزمین اسالمی ،امام(ع) را با تکثر فرق ،مذهب ،فکر و عقیده و بحران فکری ناشی
از ورود ملل مختلف به سرزمین اسالم مواجه کرده بود.
از آنجا كه مأمون دس��تور به ترجمه كتب فلس��في يونان داده بود ،به دلیل اهداي جوايز به
مترجمان ،بسياري از دانشمندان متوجه كتب فلسفه يونان شدند و آنها را به زبان عربي ترجمه
کردند(ابن نديم1348 ،ق .)353 :به همین دلیل شاید بتوان دوره امام رضا(ع) را دوره ترجمه متون
عقالنی و فلسفی یونان به عربی و ورود تفکر فلس��فه یونانی به جامعه اسالمی دانست ،زیرا فلسفه
يونان كه بیشتر برگرفته از آرا و نظريات س��قراط ،افالطون و ارسطو بود ،وارد بحثهای آزاد ميان
اديان و مذاهب شد و محافل علمي اسالمي را دس��تخوش تحرك در مباحثات علمي کرد .اگرچه
برخي معتقدند مأمون براي مقابله با افكار ائمه(ع) و حمله به مباني اعتقادي مسلمانان ،دست به اين
كار زد تا سرنوشت اسالم همچون مسيحيت دچار انحراف شود؛ اما به هر حال این تحرک علمی ،به
شکلگیری شرایطی انجامید که به دوره «نهضت ترجمه» شهرت یافت .به این ترتیب اگرچه زمینه
مباحثات بین ادیان در جامعه اسالمی ،از زمان امام صادق(ع) رو به گسترش نهاد ،ولی در زمان هارون
و مأمون عباسی به اوج خود رسید و بحثهای اعتقادی و کالمی و مناظرات علمی رونقی مضاعف
یافت .حضرت رضا(ع) به سه دلیل اساسی در کانون این مباحثات قرار گرفت:
 -1شبهاتى که فتنۀ واقفیّه درباره امامت حضرت رضا(ع) مطرح می کرد.
 -2هالکت برامکه ،یکى از مهمترین دش��منان اهل بیت(ع) در دس��تگاه هارون ،که سبب شد
فرصت نسبتا خوبى برای نشر آثار اهل بیت(ع) فراهم شود.
 -2والیتعهدى امام رضا(ع) که نگاهها را متوجه ایش��ان کرد ،به ویژه آن که مأمون عباسى با
نیت ناتوان نشان دادن حضرت ،مبادرت به برپایی مجالس بحث و مناظره با بزرگان ادیان و علمای
مذاهب مختلف میکرد .این محافل نیز آن حضرت را کانون توجه علمی ساخته بود .این مناظرات
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فرصتی شد تا بین این معارف و مذاهب بحث صورت گیرد و نقاط افتراق آنها مورد ارزیابی طرفین
واقع شود .در واقع آن حضرت توانست با بهرهگیری از موقعیت سیاسی به وجود آمده و فضای به
ظاهر باز سیاسی به بیان و انتشار فرهنگ اسالم دست زند.
تقريب در سيره امام رضا

(ع)

امام رضا(ع) با الهام از س��يره امام علي(ع) ،محور فعاليتهاي اجتماعي و سياسيشان را بر زنده
نگه داشتن دين اسالم و حفظ وحدت امت اسالمي قرار دادند .عبدالمتعال استاد دانشگاه االزهر،
امام علي بن ابيطالب(ع) را اولين بنيانگذار تقريب مذاهب ميدانند؛ زيرا وي با اين كه ميدانست
از ديگران به خالفت س��زاوارتر اس��ت ،ليكن با خلفا به مدارا رفتار ميكرد و از هيچ كمكي به آنان
دريغ نمی ورزید(رافع��ي1403،ق .)211 -210 :امام رضا(ع) تقری��ب مذاهب را به معنی پذیرش
دیگر مذاهب یا س��کوت در مقابل اعتقادات و نظریات آنها نميدانس��ت ،بلک��ه تعامل صحیح و
احتجاج براساس نظریات و اعتقادات آن مذاهب را س��رلوحه رفتار تقریبی خویش قرار میدادند.
بنابراین آن حضرت اصحاب خویش را از شتابزدگی در پذیرش یا نفي عقاید سایر مکاتب و مذاهب
باز ميداش��تند(صابري .)94-93 :1391 ،این رویکرد امام(ع) موضوعی است که امروزه در مقوله
گفتوگوی ادیان ومذاهب باید به آن توجه شود؛ زیرا شاید عدهای تقریب را به منزل ه تعدیل عقاید
تفسیر میکنند و رفق و مدارا بین ادیان و مکاتب مختلف را به معنای حذف و کم رنگ کردن برخی
اصول و نوعی انعطاف میدانند .در حالی که در سیر ه رضوی در عین حفظ و اعتقاد به مبانی و اصول،
که در جهت تبیین و تبلیغ دین با رعایت مصلحت اندیشی تعریف شده ،در چهارچوب عقل و شرع
اقدام میشود(فرع شیرازی.)1393 ،
در واقع الگوي رفتار ارتباطي فرهنگ رضوي با پيروان س��اير اديان ،همزيستي مسالمتآميز
با آنهاس��ت .امام رضا(ع) در روابط خود با پيروان ديگر اديان و مكاتب ،به اين نكته توجه دارند كه
با ايجاد فضاي آرام و مودتآميز ،ميتوانند با مخالفان عقيدتي خود به گفت وگو و جدال احس��ن
بپردازند .بيش��ك گنجينة احاديث پربار پيامبر(ص) و ائمه اطه��ار(ع) ميتواند مكمل اين الگوي
رفتاري باشد ،زیرا پيشوايان اسالم پيوسته مس��لمانان را به رعايت عدالت و انصاف ،اداي حقوق،
پرهيز از آزار و اذيت مذاهب توصيه ميكردن��د .پيامبر اكرم(ص) ميفرمايند« :مَن آذی ذِمیاً َفقَد
آذانی»؛ هركس به اهل ذمه(مسيحي ،يهودي و زرتشتي كه در پناه اسالماند) آزار رساند به من آزار
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در ادامه و به منظور تکمیل بحث به اهم شاخصها ،شیوهها و راهبردهای آن حضرت در مواجهه
با عالمان و صاحبان ادیان و مکاتب مختلف به منظور نیل به تقریب ادیان و مذاهب اشاره ميشود.
راهبردهای امام رضا(ع) برای تقريب ادیان و مذاهب

• پذيرش واليتعهدي عامل تقريب و وحدت

يکي از راهبردهای حضرت رضا(ع) در ترسيم مسير اتحاد اسالمي ،پذيرش واليتعهدي مأمون
از سوي آن حضرت است .گرچه ايشان با اکراه تمام ،اين سمت را پذيرفتند که آن هم بيحکمت
نبوده است اما آنچه پس از پذيرش واليتعهدي پيش ميآيد ،نشان از درايت و علم لدني حضرت
رضا(ع) دارد که نه تنها نقشههاي شوم مأمون را نقش برآب کرد ،بلکه زمينه تأمین امنيت شيعيان
و نيز اتحاد مس��لمانان را فراهم ساخت .مأمون عباسى با نیت ناتوان نش��ان دادن حضرت رضا(ع)،
مبادرت به برپایی مجالس بحث و مناظره با بزرگان ادی��ان و علمای مذاهب مختلف میکرد .این
محافل نیز به نوبه خود آن حضرت را کانون توجه علمی س��اخته بود .این مناظرات فرصتی شد تا
نقاط اشتراک و افتراق بین این دانشمندان ادیان و مذاهب مورد بحث و ارزیابی طرفین قرار گیرد.
در واقع آن حضرت توانست با بهرهگیری از موقعیت سیاس��ی به وجود آمده و فضای به ظاهر باز
سیاسی به بیان و انتشار فرهنگ اسالم دس��ت زند .اثبات عظمت علمي امام(ع) و شکست مأمون و
خنثي شدن توطئههايش براي تحقير امام(ع) را بايد از آثار مثبت سياست امام(ع) دانست(فرهمندی،
.)1392
آنچه بر اهمیت موضوع گفتوگوی ادیان و مذاهب میافزاید ،شخصیت خاص و ویژه مأمون
بود که به عنوان عالمترین و دانش دوس��تترین خلفای بنیعباس معرفی شده است؛ و همو بود
که به هر دلیل ،کم نظیرترین مجالس مناظره و احتجاج را در مرو تش��کیل میداد تا دانشمندان
آیینها و مذاه��ب مختلف ،دیدگاههای خ��ود را بیان کنند و برای اثب��ات باورهای خود به تالش
خاص خود
بپردازند(صفری فروشانی .)59 :1388،امام رضا(ع) با توجه به موقعیّت زمانی و مکانی ّ
در دوران والیتعهدی ،گامی مؤثر در راستای رفع اختالفات ،آشکار ساختن نواقص موجود در ادیان
تحریف شده و اثبات حقانیت اسالم برداشت و شاید به جرئت بتوان گفت که ایشان اولین شخصیتی
است که باب «گفتوگوی ادیان» را به روی جامعۀ اسالمی باز کرد .نمو ِد بارز این پدیده را میتوان
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در مناظرات امام(ع) با جاثلیق به نمایندگی از آیین مسیحیت ،رأس الجالوت به نمایندگی از دین
یهود ،هربذ موبد بزرگ به نمایندگی از دین زرتشت ،عمران صابی به نمایندگی از صابئان و عدهای
از علماء و سران برهمن ،مشاهده کرد(ابنبابویه ،1378 ،ج154 :1و192؛ طبرسی1386 ،ق ،ج:2
.)221 - 203
• گفتوگوی ادیان با یکدیگر از طریق مناظرات و احتجاجات
ش��رکت در مجالس مناظره با فرقههای گوناگون برخی از مهمتری��ن راهبردهای آن حضرت
در ترویج فرهنگ اس�لامی و علوم قرآنی اس��ت که از میان آنها مناظرههای حضرت از اشتهار و
تأثیرگذاری ویژهای برخوردار است .سیره علمی ایش��ان در مناظرهها واجد نکات ارزشمندی به
لحاظ نوع رفتار و گفتار علمی است .مناظره به عنوان ش��یوهای کارآمد در بحث ،از دیرباز مطرح
بوده و اهمیت خود را تا به امروزه حفظ کرده است .امام رضا(ع) ،زمانی به مقابله و مناظره با رؤسای
فرقههای مختلف درون دین��ی و برون دینی پرداختند که بیش��تر آنها با اس��تفاده از فضای باز
ایجاد شده توس��ط مأمون در حال تئوریزه کردن عقاید و تبلیغ باورهایشان بودند(میرحسینی و
کریمی .)98 :1392،چنین شرایطی موجب گس��ترش انحرافها ،التقاط و عقاید باطل در میان
مسلمانان شده بود(درخشه .)189 :1391 ،
بنابراين مناظرات و احتجاجات آن حضرت با غيرمس��لماناني چون عم��ران صابي ،چاثليق،
هربذ ،رأس الجال��وت ،گفتوگو و مناظره امام با ابوقره از س��ران اصحاب احاديث درباره مس��ائل
خداشناس��ي(كليني1429 ،ق ،ج ،)321 :1گفتوگ��و ب��ا يحييبنضحاك س��مرقندي درباره
امامت(اب��ن بابوي��ه ،1378 ،ج )178-154 :1و مناظ��ره دنبالهدار با س��ليمان م��روزي درباره
توحيد(همان ،ج ،)190-179 :1هريك نشان از استقبال آن حضرت از مناظرات دارد(ميرحسيني
و کریمی.)97 :1391 ،
مأمون برای ایجاد شبهه در اذهان مردم درباره احکام و تعالیم دین اسالم و دور کردن آنان از
امام رضا(ع) ،مجالس بحث و مناظره برگزار میکرد و بزرگان ادیان ،دانشمندان ،فالسفه و متکلمان
بزرگ را برای مناظره با آن حضرت به این مجالس دعوت میکرد .پ��س از آن که امام(ع) وارد مرو
ش��دند ،فضلبنس��هل وزیر مأمون ،مأمور ترتیب دادن مناظرهای بین امام(ع) و ب��زرگان ادیان و
دانشمندان شد .فضلبنسهل نیز جاثلیق بزرگ مسیحیان ،رأس الجالوت ،بزرگ یهود و رؤسای
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مجلسی گرد آورد .شرح این مناظره که در عیون اخبارالرضا(ابن بابویه ،1391 ،ج)153-132 :1
آمده است ،نشان دهنده نیت شوم مأمون از برگزاری این جلسه و پشیمانی از انجام چنین کاری به
دلیل موفقیت امام(ع) در این مناظره است؛ زیرا این مناظرات به جای این که سبب اخالل و اغتشاش
فكری و تفرقه جامعه شود ،باعث تقویت علمی علمای اسالم وتقريب اديان شد.
امام رضا(ع) در برابر پيروان اديان و مكاتب مختلف برخوردي مسامحهآميز داشتهاند كه الگوي
رفتاري در آداب معاشرت با غيرمسلمانان محسوب می شود .شيوة خاص حضرت در گفتوگو با
سران اديان و مكاتب مختلف اقتضا ميكرد ضمن احترام به عقايد ،مقدسات و كتب آسماني ،ايشان
با زبان منطق و مكتب خودشان آنها را قانع كنند .سلوك حضرت با عالمان مذاهب و سران اديان
به نحوي است كه برخي از پيروان اين فرقهها به اشتباهات خود در مسائل اعتقادي و كالمي اعتراف
می کردند ،گاهي با امام(ع) به مباحثه و مناظره ميپرداختند و ايشان نيز با تساهل و تسامح و به دور
از تعصب و سختگيري بحث ميکردند(ارزاني .)42 :1391 ،اس��امی دقیق مناظرهکنندگان در
هیچ کتابی ذکر نشده است و نامهای جاثلیق ،هربذ و مانند آنها عنوان مقامهایی است که آنها در
دین خود داشتهاند؛ به عنوان مثال جاثلیق مقام سراسقفی مسیحیان در ایران بوده است(صادقیان،
 .)65-64 :1387اگرچه امام(ع) مناظرات بس��یاری داش��ته ،اما  7مورد آنها از اهمیت بیشتری
برخوردار است .شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا ،مناظرات آن حضرت را آورده است که 4
مناظره مهم امام(ع) با سران و پیشوایان سایر ادیان شامل موارد زیر بوده است:
 )1مناظره با جاثلیق(،رییس اسقف ها و پیشوای عیسویان)
 )2مناظره با رأس الجالوت(لقب دانشمند بزرگ یهودی)
 )3مناظره با هربذ اکبر(لقب پیشوای بزرگ مذهب زردشتی)
 )4مناظره با عمران صابی(بزرگ پیروان حضرت یحیی)(ابن بابویه ،1391 ،ج)153-132 :1
امام رضا(ع) هرگز سکوت در برابر اعتقادات و نظرات دیگر ادیان و مذاهب را روا نمیدانست ،بلکه
تعامل درست و احتجاج بر مبنای نظرات آنها را سرلوحه رفتار خویش برای تقریب مذاهب قرار
میداد .ویژگیهای فردی و شخصیت علمی قوی آن حضرت ،در مدیریت سبکی خاص(مناظره)
در آموزش و ترویج علوم دینی و ایجاد تحرک و شکوفایی در علوم آن عصر ،نقش به 5سزایی داشت.
بهترین دوره گفتوگوی ادیان ،دوره امام رضا(ع) بوده اس��ت و به همین دلی��ل به عالم آل محمد
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اشتهار یافتند .تسلط امام(ع) به ادیان و کتابهای آسمانی و نیز علومیمثل فلسفه،کالم،فقه،تفسیر،
ث ،نجوم و طب ،به ایشان وجهه علمی منحصر به فردی بخشیده بود؛ به گونهای که کتاب آن
حدی 
حضرت ،در امور پزشکی نیز از ویژگیهای خاصی برخوردار بود و سبب شد که مأمون دستور دهد
آن را با طال بنویسند .از این روی ،این کتاب به «رس��اله ذهبیه» موسوم شد .ایجاد مدرسه علمی
امام رضا(ع) در مدینه ،تألیف کتابهای اعتقادی و فقهی از دیگر اقدامات آن حضرت در این زمینه
بوده است.
• تأكيد بر مشتركات ادیان
یك اصل در مناظره وجود دارد و آن اینكه نمیش��ود با هیچ ف��ردی مناظره كرد مگر اینكه
مشتركاتی بین افراد وجود داش��ته باشد .به عبارت دیگر هر انس��اني حتی اگر بخواهد از دیگری
سؤالی داشته باشد ،باید یك موضوع مش��ترك بین آنها وجود داشته باشد و از آن نقاط مشترك
برای رفع مجهوالت استفاده شود ،در واقع باید از مشتركات برای رسیدن به اختالفها و رفع آنها
استفاده كرد .این نکته مستلزم آگاهیدقیق و گسترده دینی به ویژه انگارههای مشترك بین ادیان
است .وسعت دانش امام رضا(ع) به ایشان این توانایی را میبخش��ید که در مواجهه با اهل كتاب از
طریق استدالل عقلی و براساس مش��تركات اعتقادی و دینی به رفع اشكاالت و به اثبات حقانیت
اسالم بپردازد؛ زیرا بدون تعقل نمیتوان تناقضات بین ادیان را رفع كرد .آن حضرت در گفت وگوها
و مناظره هایی كه با صاحبان اديان و عالمان مذاهب مختلف داش��ت ،ابتدا بر نقاط مشترك دين
اس�لام با آنها تأكيد ميورزيد .براي مثال آن حضرت هنگامي كه جاثليق از آن حضرت پرسيد:
درباره نبوت عيسي و كتابش چه عقيدهاي داري؟ آيا منكر آن دو هستي؟ پاسخ داد« :من به نبوت
عيسي و كتاب او و به آنچه امتش را بدان بشارت داده و حواريون نيز آن را پذيرفتهاند ،ايمان دارم
ي كه به نبوت پيامبر اسالم(ص) و كتاب وي ايمان نداشته و امت خود را به او بشارت
و به هر عيساي 
نداده ،كافرم»(ابنبابويه ،1391،ج .)134 :1رویه امام رضا(ع) در مناظراتش این نبود كه اعتقادات
اس�لام یا اعتقاد خود را برای طرف مقابل حق بالقوه فرض كند .در واق��ع امام رضا(ع) در مناظرات
خود با سران ادیان به دنبال برتریجویی نبود و با استفاده از عنصر عقل و منطق به اثبات حقانیت
اعتقادات اسالمی میپردازند .ايشان در تمامي مناظرات خود با دادن آزادي بيان به طرف مقابل و
محترم شمردن عقايد وي و با تأكيد بر نقاط مشترك و مورد پذيرش ،به بيان ديدگاهها و نظريه های
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و آداب گفتوگوی همگرا ،داش��تن اطالعات کافی و بصیرت درباره موضوع مورد گفتوگو است.
توگو کننده نباید وارد مقولهای شود که از آن آگاهی الزم ندارد(سیاوشی .)80 :1394 ،آن امام
گف 
همام در مناظرات خویش با هر گروهی ،با اس��تناد به کتابهای آن گروه ،به مباحثه میپرداخت
و آنها را مجاب میکرد .شیوه خاص حضرت در گفتوگو با سران ادیان و مکاتب مختلف ،اقتضا
میکرد ضمن احترام به عقاید ،مقدس��ات و کتب آسمانی ایشان با منطق و مکتب خودشان آنها
را قانع کند .این مطلب از فحوای کالم خود امام(ع) فهمیده میش��ود که میفرمودند« :من با اهل
تورات به توراتشان ،با اهل انجیل به انجیلشان ،با موبدان به شیوه پارسیشان ،با رومیان به روش
خودشان و با اهل بحث و گفتوگو به زبانهای خودشان استدالل میکنم و همه را به تصدیق خود
وا میدارم(اربلی ،1364 ،ج .)105 : 3بهترین شیوه مباحثه علمی ،آن است که بتوان با طرف مقابل
به سخنی که خودش باور دارد ،استدالل کرد .از همین رو ،امام رضا(ع) با توجه به این که اگر برای
غیرمسلمانان و پیروان دیگر ادیان ،از قرآن استدالل شود ،مورد پذیرش آنان قرار نخواهد گرفت،
با آنان با منطق کتاب خودشان استدالل میکرد؛ زیرا طبیعتاً حجیت و حقانیت قرآن برای ایشان
اثبات نشده است؛ لذا امام(ع) در مواجهه با موضوعات انتزاعی مربوط به پيروان اهل كتاب از منابع
فقهي آنان استفاده ميکرد .برای نمونه در پاسخ به رأسالجالوت فرمود« :تو هیچ دلیلی از من نپذیر،
مگر دلیلی که در تورات به زبان موسیبن عمران ،در انجیل به زبان عیسیبنمریم و در زبور به زبان
داود نقل شده باشد»(ابنبابویه ،1391 ،ج.)140 :1
گذش��ته از اینها ،امام رضا(ع) به همه لغات و زبانهای مردمان و ملتها آگاهی داشت و هر
قومی را به زبان و گویش خودش��ان راهنمایی و هدایت میکرد و با هرکس به زبان خود او سخن
میگفت(ابنبابویه ،1391 ،ج .)258 :2امری که اثربخشی مناظره را دوچندان میساخت و موجب
ش��گفتی همگان میش��د؛ و امروزه نیز در تئوریهای ارتباطات ،از منظر تأثیرگذاری منبع پیام
برگیرنده پیام ،از اهمیت خاصی برخوردار است .ارتباط بیواسطه زبانی بین طرفین بحث ،به دلیل
انتقال فراز و فرودهای کالمی و لحن س��خن گفتن ،انتقال دهنده بار عاطفی نیز خواهد بود که به
فهم دقیقتر بحث کمک میکند .این تسلط به زبان و علوم مختلف ،تأثیری بس شگرف بر طرف
مناظره و شاهدان و حاضران در جلسه میگذاشت و حل بس��یاری از مسائل و ابهامات را تسهیل
میکرد .وجهه علمی امام به حدی بارز و آشکار بود که حتی دش��منان را به اعتراف وا میداشت.
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مناظره مشهور امام در بصره با عالمان و سران ادیان و مذاهب ،مؤید این مطلب است .شخصی به نام
عمروبنهداب به امام(ع) عرض کرد« :محمدبنفضل مدعی است که شما به آنچه خدا نازل کرده
است عالم هستید و با هر لغت و زبانی آشنا هستید؟ امام(ع) فرمودند :او راست گفته است ،میتوانید
امتحان کنید .عمروبنهداب گفت قبل از هر چیز درباره آش��نایی ب��ا زبانها و لغات مختلف تو را
میآزمایم ،ما افرادی از زبانهای مختلف رومی ،هندی ،فارسی و ترکی در این جا حاضر داریم تا با
شما دراین باره سخن بگویند .امام(ع) فرمودند :هر چه دوست دارند به زبان خود بپرسند ،انشاءاهلل
پاسخ خواهم داد .به دنبال اعالم آمادگی حضرت ،هر یک از افراد مسئلهای به زبان خود پرسیدند
و حضرت نیز به زبان آنان به تمام مسائل پاسخ داد ،بهطوریکه مایه تعجب و حیرت مردم گردید
و همه آنان اعتراف کردند که حضرت نس��بت به زبان آنان از خودشان آش��ناتر است»(مجلسی،
1403ق ،ج .)79-73 :49
• بازنمایی مباني اعتقاد اسالمي در اديان الهي
اولين و اساسيترين زمينه از زمينههاي وحدت و يگانگي بين انسانها ،توجه به اصل توحيد و
يگانهپرستي آنهاست .خداوند متعال در موارد مختلف و فراواني افراد بشر را به وحدت و يکرنگي
دعوت کرده است و آيات قرآن به اشکال و صورت گوناگون اين دعوت را بيان ميكند(بقره138،؛
آل عمران84-64 ،؛ كهف14 ،؛ انبياء .)92 ،اديان الهى در اصل ديانت كه همان“اس�لام” باش��د
اشتراك دارند و تفاوت آنها تنها در مذاهب و شرايع امتهاست؛ زيرا اصل دين كه مسئله توحيد،
وحى ،رسالت ،عصمت ،امامت ،عدالت برزخ ،قيامت ،سراى آخرت و مفاهيمى از اين نوع است ،همان
خطوط كلّى است كه انسان براساس فطرت و سرشت انسانى -الهىاش در هر زمان و مكان و با هر
نژاد و قوميتى ،خواهان آن است؛ اما دستورهاى جزئى و فروع عملى متناسب با ابعاد طبيعى و مادى
آدمى و خصوصيات فردى و قومى افراد به مقتضاى زمانها و مكانهاى گوناگون تغيير مىيابد .اين
فروع جزئى كه دليل پيدايش شرايع گوناگون است نه تنها موجب كثرت در اصل دين نیست ،بلكه
نتيجه همان فطرت ثابت و واحد است(ابراهیمزاده ،1383،ج.)28 :1
پيروان اديان و مذاهب مختلف در جهان دارای مشتركات ،نقاط همگرا و در رأس همه خداي
واحد هستند و با تكيه بر مش��تركات ديني ،مذهبي و انساني خويش ،میتوانند تقريب مذاهب يا
وحدت پيروان اديان را ایجاد کنند .از نگاه امام رضا(ع) به دلیل همساني ماهوي اديان و قول به توحيد

راهبردهای تقريب ادیان و مذاهب در سيره رضوي

45

اديان بدون تحريف و راستين بوده است .در سيره عملي امام رضا(ع) آمده است كه در زمان مناظرات
با صاحبان اديان و مكاتب مختلف هنگامي كه زمان نماز فرا ميرس��يد و در مقاطع حس��اس آن
جلسات كه مخاطبان در آستانه اقناع قرار گرفته بودند به محض بلند شدن نداي مؤذن ،امام رضا

(ع)

جلسه را ترك می کردند و خطاب به مأمون می فرمودند« :الصاله قد حضرت» يعني زمان نماز فرا
رسيده است .در مناظره با عمران صابي در حالي كه زمينه براي پذيرش در عمران آماده شده بود،
امام(ع) از ادامه مناظره خودداري كردند و براي اقامه نماز آماده شدند .عمران از بيم آن كه مناظره
بين او و امام(ع) از سر گرفته نشود ،اظهار کرد :آقاي من رشتهگفتگو را قطع نكن؛ زيرا قلب من با تو
سازگار است(و براي پذيرش كالمتان نرم شدهام) .امام(ع) به او وعده دادند كه مناظره را بعد از نماز
پي ميگيرد(ابن بابویه ،1391،ج .)147 :1طبیعی است که این رفتار ،موجب جلب توجه دیگران
برای انجام فریضه نماز اوّل وقت می ش��د و در ذهن مردم تأثیری دو چندان میگذاش��ت .در آن
زمان امام رضا(ع) به عنوان رهبر و امام شیعیان ،مسئولیت اصلی تبلیغ تشیع و در عین حال تقریب
مذاهب و ادیان را بر عهده داشت .امام رضا(ع) در زمینههای مختلفی مانند مشورتدهی به مأمون
در زمان والیتعهدی ،مراودات و محاورات عادی با مردم و ...این تبلیغ و تقریب را انجام میدادند.
به طور مثال تأکید و دعوت امام(ع) از مردم برای شرکت در نماز جمعه و عیدین از هر گروه و مذهب
به صورت طبقات مختلف و تأکید بر شرکت در نماز جماعت و اهمیت جایگاه آن و حتی ترجیح آن
بر فضیلت نماز اول وقت خود به عنوان جلوههای وحدت آفرین رضوی در اجتماع است(حکیمی،
 ،1380ج .)417 :1در جایی دیگر امام رضا(ع) در پاس��خ به پرسش یکی از اصحاب که عرض کرد:
وقتی در جامعهای هستیم که افراد مسلک و عقیدهش��ان مثل ما نیست ،چه گونه رفتار و برخورد
کنیم؟ امام در جواب به فرمایش امام صادق(ع) استناد کردند و فرمودند« :به امامان خویش که خود
را پیرو آنان میدانید ،نگاه کنید ،همان گونه که آنان رفتار میکنند ،عمل کنید .به خدا سوگند آنان
از مریضشان عیادت کرده و بر جنازهشان حاضر میگردند و در میان آنان به عنوان شاهد حاضر
میشوند و امانتشان را به آنان باز میگردانند»(کلینی1429،ق ،ج.)636 :2
• استناد به قرآن و سنت اهل بيت

(ع)

امام رضا(ع) در مواجهه با موضوعات مربوط به اهل كتاب ،همچون برخي پرس��شهاي فقهي،
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مباحث تفسيري و  ...از مس��تندات اسالمي ،مانند قرآن و س��نت اهل بيت(ع) بهره ميبرد .يكي از
اصليترين ابزارهاي گزينش سبك برخورد آن حضرت ،آيات الهي قرآن كريم است .وي به عنوان
يكي از مصاديق ثقل ثاني در بیشتر س��خنان ،توجهي ويژه به ثقل اول(آيات قرآن) داشته است.
برخي نمونههاي روايي بسيار حائز اهميت و راه گشايند .در روايتي كه متن آن را ابنبابويه در “عيون
اخبارالرضا” آورده است ،امام(ع) به روايتي از امام صادق(ع) اشاره ميكند كه در آن درباره خطاكاران
ْس
مسلمان و غيرمسلمان پرسيده ميشود و آن حضرت با اس��تناد به آيه  123سوره النساء« :لَي َ
ب ِ َأمَانِيِّکُ مْ َو الَ أَمَان ِيِّ أَهْلِ ال ْ ِکتَابِ مَنْ يَعْمَ لْ سُ وءا ً يُجْ َز ب ِ ِه ...؛ كار به آمال شما و آرزوي اهل كتاب سامان
ال چنين بيان داشته است كه ميان شما
نگيرد ،هر آن كه كار بد كند ،كيفر آن را خواهد ديد »...عم ً
و اهل كتاب تفاوتي وجود ندارد و هركه خطا كند جزايش را خواه��د ديد(ابنبابويه ،1391،ج:1
 .)260براس��اس مهمترين متن برجاي مانده از مناظرات امام رضا(ع) با اصحاب اديان و فرقهها ،به
سادگي ميتوان درك كاملي از چيس��تي ابزار آن حضرت در محاجه با آنان بهدست آورد؛ اگرچه
وجود برخي روايات پراكنده از آن امام(ع) نيز كه در منابع مختلف درج شده است ،براي دستيابي
به اين شاخصه كمكرسان خواهد بود .امام(ع) در رويارويي كالمي با ايشان ،با رويكردي عقلگرايانه
به اجتماع مقابل ،و پذيرش وجود سطوح متفاوت از انديشه و اليههاي اعتقادي ،براساس حديث
نبوي مبني بر بيان معارف الهي در سطح و اندازه درك و توان برداشت مخاطب با بزرگان اهل كتاب
به مناظره پرداخت(برقي ،1331،ج195 :1؛ كليني ،1363،ج23 :1و ج .)268 :8نمونه قابل التفات
از اين شيوه و رويكرد عملي حضرت ،پاسخ ايشان به فردي يهودي است كه در مدينه و در حضور
فضلبنسهل ،از آن حضرت درباره تقدم و تأخر روز و شب سؤال ميكند(مجلسي1403،ق :ج:54
 .)226نخستين سخن امام رضا(ع) با او بسيار كليدي و قابل مالحظه است؛ ايشان از او ميپرسند كه
پاسخ تو را براساس قرآن بيان دارم يا بر پايه علم حساب(همان).
• التزام به اخالق انسانی(احترام و مهرورزی)
اخالق به عنوان بخش ناگسستني دين ،هرگاه کمرنگ يا ناديده گرفته شود ،به اصل دين آسيب
ميرسد .به همين دلیل اسالم اخالق را در متن باورهاي ديني وارد کرده است؛ به گونهاي که فضايل
اخالقي در تمام واجبات و رذايل اخالقي در تمام محرمات نهفت ه است و اسالم همه مسائل زندگي
را در پيوند مس��تحکمي با اخالق در نظر گرفته اس��ت(نواب .)1393 ،در بيان اهميت قائل شدن
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َّک لَعَلي خُ لُقٍ عَظيم»(قلم )4 ،و
حضرت ،اخالق نيک ايش��ان را يادآور می ش��ود و ميفرمايد« :إن َ
مهمترين هدف بعثت پيامبر اکرم(ص) تربيت اخالقي انسانها بيان شده است ،چنانکه حضرت
ِثت أِ ُلتَمِّمَ مَ��کا ِر َم االَخالق؛ همانا من براي تکمي��ل ارزشهاي اخالقي مبعوث
فرمودند« :إن ّي بُع ُ
گرديدهام»(متقيهندي1409 ،ق ،ج .)16 :3امام رضا(ع) همچون جدّ بزرگوارش در اخالق ،نمونه
و الگو بوده ،در زندگی فردی و اجتماعی ،خُ ل��ق واالی پیامبر(ص) را حکایت میکرد .توصیههای
فراوان امام رضا(ع) و بیان شیوههای تحقق همزیستی مسالمتآمیز را میتوان در راستای وحدت
اجتماعی و تقریب مذاهب دانست.
رفتار و برخورد امام رضا(ع) با پی��روان ادیان و فِرَق مختلف ،عادالن��ه و عاقالنه و به دور از ظلم
و تبعیض و مبتنی بر انصاف و انس��انیت و مه��رورزی بود .امام رضا(ع) اظهار دوس��تی و محبت به
ِصف
الناس ن ُ
ِ
همة مردم و مهرورزی نسبت به آنها را از عقل و خردورزی میدانست« :التَو ُدّد إلی
العَقل»(کلینی ،1363،ج )643 :2به عنوان مثال ،یاس��ر خدمتگزار امام(ع) میگوید« :از نیشابور
نامهای به مأمون رسید به این مضمون که مردی مجوسی هنگام مرگ وصیت کرده ثروت زیادی را
که از او باقی مانده میان فقرا و بینوایان تقسیم کنند .قاضی نیشابوری آن اموال را میان مسلمانان
تقسیم کرده است .مأمون به امام رضا(ع) عرض کرد :ای سرور من در این موضوع چه میفرمایید؟
امام(ع) فرمودند« :مجوس��ی به فقرای مس��لمین صدقه نمیدهد ،به قاضی بنویسید که آن مقدار
که از مال مجوسی به مس��لمین صدقه داده اس��ت از بیتالمال بردارد و به فقرای مجوس صدقه
دهد»(ابنبابویه ،1391 ،ج.)293 :1
ب ُعد دیگری از الگوی رفتار رضوی را باید در اخالق و آداب مناظرات حضرت با س��ران ادیان و
مذاهب ،بررس��ی کرد .با تأمل در نوع بیان و ادبیات گفتوگوهای امام رضا(ع) میتوان دریافت که
مذاکرات ایشان با سایر ادیان ،فاقد هرگونه خودرأیی و چیرهطلبی بود و با مناظرات متداول که به
ال تفاوت داشت .روش حضرت ،بیان روشنگرانۀ
قصد تحقیر و اسکات خصم صورت میگرفت کام ً
معارف الهی و آزاد گذاش��تن طرف مقابل در پذیرش یا عدم پذیرش و نه تحمیل عقیده شخصی
است(طبرسی ،1386 ،ج186-178 :2؛ ابنبابویه ،1391 ،ج .)190-179 :1بنابراین الگوی رفتار
ارتباطی با دیگر ادیان در سیرۀ رضوی ،مبتنی بر اخالق و بردباری و شناختن حق مخالفان است.
بنابراين عنصر اخالق يکي از عرصههاي مش��ترک بين همه ادیان و مذاه��ب و قابل تأمل در کار
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اسالم براي اخالق ،همين بس که در ستايش پيامبر اسالم(ص) از ميان تمام صفات و ويژگيهاي
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تقريب است.
صرفنظر از حیطۀ عقاید ،در مقام عمل ،پیروان سایر ادیان میتوانند با هم زندگی مسالمتآمیز
داش��ته و رابطۀ خود را براس��اس ارزشهای انس��انی و احترام متقابل ،تنظیم کنند؛ «سنّت همۀ
حقجویان عالم اعم از دانش��مندان و فیلس��وفان و طرف��داران ادیان و انبیا و همۀ خداپرس��تان
وحقجویان این بوده که با کس��انی که اختالف داشتند روابط انس��انی و محترمانه برقرار کنند و
با حفظ کرامت و احترام طرف مقابل به بحث و گفتوگ��و بپردازند»(مصباح یزدی .)8 :1377،به
طور کلی براساس تعالیم اسالم ،باید در قبال همۀ انسانها حتی کسانی که به نظر ما ،اهل نجات و
رستگاری نیستند ،احساس احترام و تسامح داشته باشیم(لگنهاوزن .)35 :1379 ،رعایت حقوق
طبیعی انسانها ،وظیفهای دینی در آموزههای اسالمی است .بهترین بیان در این مقام را در دستور
نامۀ حکومتی حضرت علی(ع) به مالک اشتر میتوان دید که پیروان ادیان غیر اسالم نیز همنوع و
ُّطف
َک الرَّحمَ ه ل ِلرَّعیَّهَ ،و المَ حَ بّه لَهُمَ ،و الل َ
سزاوار احترام و محبّت قلمداد میشوندَ ...« :و أشعِر قَلب َ
َک فیِ
َک فیِ الدّ ین ،أو ن َظی ُر ل َ
بِهِمَ ،و الَتکون َنَّ َعلَیهِم سَ بُعاً ضاریاً تَغ َتنِمُ أکلَهُم ،فَإنَّهُم صِ نفانِ  :إمّآ أخٌ ل َ
الخَ لقِ »(نهج البالغه ،نامه )53؛ «(ای مالک!) مهربانی و محبت ورزیدن و لطف به رعیّت را پوشش
دل خود قرار ده ،و با آنان چونان حیوان درّنده مباش که خوردنشان را غنیمت شماری .زیرا رعیّت
دو دستهاند :یا برادر ایمانی تو(و مسلمان) هستند ،و یا نظیر تو در آفرینش(غیرمسلمان و پیرو سایر
ادیان و مذاهبند که در این صورت ،انس��ان و همنوع توأند »).یکی دیگر از شاخصها در راستای
وحدت اجتماعی و تقریب مذاهب با پیروان سایر ادیان و مذاهب در فرهنگ رضوی رفق و مدارا و
“تسامح دینی” است .امام(ع) با پیروان ادیان و فرق مختلف ،برخوردی مسامحهآمیز داشت که یک
الگوی رفتاری در آداب معاشرت با غیرمسلمانان به شمار میآید .سلوک حضرت با عالمان مذاهب
و سران ادیان به نحوی اس��ت که برخی از پیروان این فرق ،به اشتباهات خود در مسائل اعتقادی
و کالمی ،اعتراف و گاهی با امام(ع) مباحثه میکردند و ایش��ان نیز با تس��اهل و تسامح و به دور از
تعصّ ب و سختگیری ،به بحث میپرداختند .امام(ع) نه تنها با عالمان و خواص ادیان برخورد درست و
شایستهای داشتند ،بلکه نسبت به عوام و تودۀ این فرقهها نیز با رفق و مدارا رفتار میکردند(گنجور،
.)242-241 :1390
همزیستی مسالمتآمیز با پیروان س��ایر ادیان در فرهنگ رضوی یکی دیگر از راهبردهاست.
از مطالعۀ احادیث و روایات چنی��ن برمیآید که زندگی آرام و صلحآمی��ز و ایجاد رابطۀ محبّت و
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که اسالم ،آیین فطرت است و هرگز با احساسات طبیعی و انسانی بشر ،ضدّ یت ندارد(کریمینیا،
 .)274 :1383امام رضا(ع) در روابط خود با پیروان دیگر ادیان و مکاتب ،به این نکته توجّ ه دارد که با
ایجاد ج ّو آرام و مو ّدتآمیز میتواند با مخالفان عقیدتی خود ،به گفتوگو و جدال أحسن بپردازد.
بیشک ،گنجینۀ احادیث پربار پیامبر(ص) و ائمۀ اطهار(ع) میتواند مکمّ ل این الگوی رفتاری باشد.
دربارۀ س��یره عملی حضرت رضا(ع) نیز باید گفت که امام با اتّصال ب��ه منبع معرفتی وحی و با
اتّکا به سنت و سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) که خود الگو و نمونه عملی برای جامعه اسالمی به شمار
میروند با رفتار دوستانه و مسالمتآمیز خود با مخالفان غیرمسلمان ،در واقع شاخصهای الگوی
رفتار ارتباطی با پیروان سایر ادیان و مذاهب را تتمیم و تکمیل کرد .چنانکه این رهیافت در سیرۀ
ال مش��هود است(ابن
عملی و مناظرات علمی حضرت با س��ران و پیروان ادیان و مکاتب عصر ،کام ً
بابویه ،1391 ،ج.)153-132 :1
مناظره که ام��روزه در مباحث علمی و تبلیغی نقش زی��ادی دارد ،در روش اهل بیت(ع) دارای
جایگاه روشنی است .امام رضا(ع) در مناظرات خود با گروههای مختلف ،اهدافی را دنبال میکردند
و برای رس��یدن به آن هدفها همواره اصولی را بهکار میبس��تند .از جمله اهداف امام رضا(ع) در
مناظرات ،رساندن مخاطب به فهمی روشن از موضوع بود به گونهای که افراد به شکل آگاهانهتری به
مباحث نگاه کنند و به یک فهم انتقادی برسند .به این ترتیب امام(ع) ارتقای خودآگاهی فرد شرکت
کننده را با راهکارهای ظریفی انجام میداد .آن امام همام برای تأثیر هر چه بیشتر سخن در طرف
مناظره خود و رسیدن به درک همدالنه با او ،همواره مطالب را نرم ،مالیم و توأم با ادب و جنبههای
سازنده و تربیتی و در قالبی موزون ادا و از معانی و مفاهیم تند ،رنج آور و ناراحت کننده خودداری
میکردند(همان) .در فرآیند مناظرهها دعوت امام(ع) از دیگران برای شروع مناظره مشهود بود .این
شیوه رفتاری امام موجب میشد که طرف مقابل بدون هیچ واهمهای سؤال کند .از جمله در مناظره
امام(ع) با عمران صابی ،ایشان فرمودند« :اگر در بین ش��ما کسی مخالف اسالم هست و میخواهد
سؤال کند ،بدون اینکه غضبناک شود سؤال کند»(همان.)144 :
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مودّت با بیگانگان امری است که مسلمانان در روابط خود میتوانند از آن الگو و بهره گیرند .چه را
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نتيجهگيري
اگرچه تعامل مسلمانان و اهل كتاب در سرزمينهاي اس�لامي به عنوان امري محتوم ،به هر
روي شكلي از زندگي مسالمتآميز را براساس شرع اسالم ترسیم کرده بود اما در محافل علمي و
كالمي ،موضوع قدري متفاوت بود .در چنين ميداني ،ش��خصيت و شيوه عملكرد امام(ع) ،به مثابه
ش��اخص ارتباط ديني -علمي با پيروان اديان و شيوه نگرش ايشان نس��بت به ديگر اديان شايان
التفات فراوان است .شايد به سبب همين ارتباط حداكثري با انديشه و آرای اهل اديان ديگر بوده
است كه امام رضا(ع) نسبت به ديگر امامان بزرگوار شيعه ،بيشتر در مواجهه با این مسائل قرار داشته
است؛ به ویژه اين كه بخشي از تاريخ زندگي آن حضرت در خراسان سپري شده كه به راستي ،دست
كم در آن زمان ،شاهراه تعامل آراء اديان و مذاهب و فرق گوناگون بوده است .در ميان راهبردهای
مختلف ،جایگاه والیتعهدی آن امام همام و همزمان با آن تواضع و وس��عت اگاهی و رفتار علمی
آن حضرت با پيروان اديان ديگر از اهمیت ويژهاي برخوردار است .تأکید ایشان بر اخالق انسانی،
اصل وحدت ادیان الهی ،استناد به قرآن و سنت ،بازنمایی اعتقادات اسالمی در متون ادیان دیگر و
طرح مشترکات دینی ،از راههای مختلف و به ویژه از طریق مناظره ،از مهمترین راهبردهای تقریب
در سیره رضوی است .بررسي انبوهي از روايات آن حضرت درباره مسائل اهل كتاب و نيز مناظره
تاريخي ايش��ان با بزرگان اديان مختلف ،بيانگر رويكرد رضوي درباره با اين مباحث اس��ت .سیرة
ارتباطی حضرت رضا(ع) با پیروان سایر ادیان ،بیانگر آن است که شناخت جهان و حقایق عالم ،در
گرو فهم فرهنگهای جهانی اس��ت؛ بنابراین الزمة گفتوگوی سنتهای دینی و توفیق در رفتار
ارتباطی با نوع بشر ،وسعت شناخت فرهنگها و ادیان مختلف است .بر اين اساس ،بررسي و تحليل
احتجاجات و مناظرات امام رضا(ع) با بزرگان اديان و ساير مكاتب ،راهكار و رهنمودي بسيار مفيد
است؛ زيرا از این راه ،روشهاي آن حضرت در گفتگو با ديگران ،در اختيار همگان قرار ميگيرد و
الگوسازي ميشود .ايشان با تبيين انديشه وحدت اديان الهي ،ضمن تثبيت خاتميت دين اسالم ،بر
آن است تا بر مبناي آموزههاي اسالمي ،امكان تعاملي احترامآميز در اليهها و سطوح ديني جامعه
را نمودي مصداقي و عيني دهد .بنابراین نتایج این پژوهش را میتوان در چند نکته جمعبندی و
خالصه کرد:
 اندیشه ،نگرش و سیره علمی امام رضا(ع) بر اهتمام جدی و اثرگذار بر مسئله وحدت و تقریببین ادیان با تأکید بر آن است؛ یعنی حقیقت و گوهر تمام ادیان نزد ایشان یکی است.
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مورد پذیرش است .اتخاذ روش عقالنی و منطقی در برخورد با مخالفان سرسخت ،از آنان دوستان
وفادار میسازد.
 الگوگیری از شیوه تقریبساز امام رضا(ع) و بررسی مباحثات و مناظرات آن حضرت با صاحبانو سران ادیان الهی ،موجب انسجام و یکرنگی هر چه بیشتر در میان آنان میشود.
 در دنیای امروز که جنگ ادیان در قالب نظریه «برخ��ورد تمدنها» ،در مباحث به اصطالحعلمی و آکادمیک جایگاه خاصی یافته است ،به نظر میرس��د تالش در راستای ایجاد زمینههای
تعامل و گفتگوی ادیان به منظور کم ک��ردن فاصلههای موجود بین آنه��ا ،تألیف قلوب پیروان
ادیان الهی و یکسو کردن حرکت انسانها برای نیل به کمال ،از اهمیت و ضرورت انکارناپذیری
برخوردار باشد.
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