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فاطمه معتمد لنگرودی1، محمدرضا بارانی2

چکیده 

دســتیابی بــه بینــش وحــدت اســامی و تشــکیل امــت واحــده کــه مبنایــی قرآنــی دارد، از دیربــاز مورد 
ــن رو، در  ــوده اســت. از ای ــه( و امامــان معصــوم )علیهم الســام( ب توجــه پیامبــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآل
عصــر امام رضــا )علیه الســام( و در پــی گســترش بحث هــای کامــی، موقعیتــی پیــش آمــد کــه امــام 
توانســت بــا اســتفاده از شــرایط موجــود بــا بــزرگان ادیــان و مذاهــب اســامی مباحثــه و مناظــره کنــد 
و گامــی در جهــت اتحــاد میــان مســلمانان بــردارد. ایــن مقالــه بــا انگیــزۀ یافتــن راهبردهــای دســتیابی 
بــه وحــدت اســامی بــا توجــه بــه کام رضــوی بــه نــگارش درآمــده اســت. از ایــن منظــر، پرســش ایــن 
ــا )علیه الســام(  ــه وحــدت اســامی در کام امام رض ــتیابی ب ــای دس ــه راهبرده ــش آن اســت ک پژوه
چیســت و چگونــه می تــوان بــه آن نایــل شــد؟ روش پژوهــش توصیفــی ـ تحلیلــی و از نــوع بنیــادی 
اســت. بــا مطالعــۀ کام رضــوی، راهبردهــای رســیدن بــه وحــدت اســامی آشــکار خواهد شــد. مطالعات 
و بررســی کام امام رضــا )علیه الســام( بــه انگیــزۀ شناســایی راهبردهــای وحــدت اســامی نشــان داد 
عالــم آل محمــد )صلی اهلل علیه وآلــه( در برابــر خافــت عباســی در شــرایط مختلــف بــا ســخنان بجــا و 
اقــدام صحیــح خــود، میــان مســلمانان برابــری و یکدلــی برقــرار و بــر فرهنــگ همدلــی، اتحــاد و وحــدت 
اســامی میــان تمــام مســلمانان تأکیــد کــرده انــد. مهم تریــن راهبردهایی کــه امام رضــا )علیه الســام( در 
احادیــث خــود در زمینــۀ وحــدت اســامی بیــان داشــته اند، عبــارت اســت از: بینــش توحیــدی، تأکید بر 
قــرآن، تمســك بــه ســیرۀ نبــوی، توجــه بــه آرمــان مهدویت گرایــی، مداومــت بــر ذکــر صلوات بــر محمد 
)صلی اهلل علیه وآلــه( و خانــدان مطهــرش )علیهــم الســام(، توجــه دادن بــه اصــول و مبانــی وحــدت در 

مناظره هــا و اخــوت ایمانــی.
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1. بیان مسئله

وحــدت و یکپارچگــی میــان تمــام انســان ها کــه امــروزه بــا عنــوان همگرایــی و همزیســتی 
مســالمت آمیز مطــرح اســت، در میــان فــرق و مذاهــب اســــامی گریزناپذیــر اســت. بنابرایــن، 
بایــد به عنــوان یــك ضــرورت دائمــی بــه آن نگریســت و در جهــت تحقــق هرچه بیشــــتر آن 
ــن میــان، حضــرات معصومان)علیهم الســام( به عنــوان انســان های کامــل  تــاش کــرد. در ای
و جامــع تمــام خصــال نیــك در میــان مــردم هســتند کــه اعمــال و رفتارشــان الگــوی پیــروان 
حقیقــی و انســان های خردمنــد و آگاه اســت. از ایــن رو، دوران زندگانــی امام رضا)علیه الســام( 
به لحــاظ حضــور ایشــان در خراســان و شــرکت در جلســات مناظــره و گفتگــو با بــزرگان ادیان و 
مذاهــب بــه لحــاظ اجتماعــی و فرهنگــی شــاخص اســت زیــرا امام رضا)علیه الســام( بــا تبییــن 
معیارهایــی، راهبردهایــی را بــرای نزدیکــی و همگرایــی افــراد مســلمان بیــان کرده انــد کــه هــر 
پیــروِ حقیقــی بایــد بــه آن هــا جامــۀ عمــل بپوشــاند. در واقــع، پذیــرش والیتعهــدی توســط 
ــی و  ــگاه سیاس ــام( از جای ــان امامان)علیهم الس ــا در می ــد ت ــبب ش ــام( س امام رضا)علیه الس
اجتماعــی خاصــی برخــوردار شــوند و الگــوی رفتــاری مــردم باشــند. پذیــرش والیتعهــدی از 
ســوی امــام و آمــدن ایشــان بــه خراســان، بــا وجــود تمــام انگیزه هایــی کــه بــرای مأمــون از 
ایــن دعــوت وجــود داشــته و همــۀ عواملــی کــه حضــرت را بــه پذیــرش وادار کــرده اســت، یك 
نتیجــۀ عملــی و انکارناپذیــر دارد: پدیدآمــدن زمینــۀ همگرایــی و همدلــی امــت اســامی پــس 

از ســال ها درگیــری و جنــگ. 

ــب  ــان مذاه ــالمت آمیز می ــتی مس ــای همزیس ــامی به معن ــدت اس ــث وح ــد، بح بی تردی
ــر  ــه ب ــر اســاس تکی ــر ب ــه مذاهــب دیگ ــرام ب ــا احت ــوأم ب ــر مذهــب ت ــد ه ــظ عقای ــا حف ب
اشــتراک ها، از همــان صــدر اســام مطــرح بــوده اســت. امام رضا)علیه الســام( هــم در عصــر 
خــود بــا جریان هــای فکــری متعــددی چــون شــیعه، اهــل ســنت و... روبــه رو بــوده و بــرای 
دســتیابی بــه آرمــان وحــدت اســامی ســخنانی بیــان کرده انــد کــه در جــای خــود حایــز 
اهمیــت بــوده اســت. از همیــن روســت کــه در ایــن پژوهــش بــا نگاهــی نــو و تحلیلگــر، در 
جســتجوی راهبردهــای وحــدت اســامی در کام رضــوی هســتیم. به دنبــال ایــن مقدمــه، 
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ــه وحــدت و  ــِی دســتیابی ب ــای عمل ــه راهبرده ــن پژوهــش آن اســت ک ــی ای پرســش اصل
ــه  ــوان ب ــه می ت ــت و چگون ــام( چیس ــامی در کام امام رضا)علیه الس ــی اس ــاد و همدل اتح

آنهــا دســت یافــت؟ 

 روش کار در پژوهــش حاضــر توصیفــي ـ تحلیلــي اســــت. بــا توجــه بــــه روش پژوهــش، 
جامعــۀ پژوهــش شــامل کلیــۀ روایــات و منابــع تاریخــی مرتبــط بــا موضــوع بررســي اســت. 
اطاعــات مــورد نیــاز بــه روش کتابخانــه اي گــردآوري شــده اســت. مطالعــۀ حاضــر درصــدد 
ــام هشتم)علیه الســام( چــه  ــر اســاس ســخنان ام ــه ب ــن پرســش اســت ک ــه ای ــخ ب پاســ
راهبردهایــی بــرای دســتیابی بــه بینــش وحــدت اســامی در نظــر گرفتــه شــده و در دنیــای 

امــروز چگونــه مــی تــوان از ایــن راهبردهــا بهــره بــرد.

ــش  ــوی، پژوه ــامی در کام رض ــدت اس ــان وح ــه آرم ــتیابی ب ــای دس ــارۀ راهبرده درب
مســتقلّی انجــام نشــده اســت؛ لیکــن صابــری)1391( در مقالــه ای بــا عنــوان »راهبردهــای 
تقریــب مذاهــب در ســیرۀ امام رضا)علیه الســام(« بــه ضــرورت و اهمیــت بحــث تقریــب و 
ــه عقایــد و مذاهــب  ــرای مســلمانان پرداختــه و ب ــودن رفتــار امام رضا)علیه الســام( ب الگوب
ــان و  ــزرگان ادی ــا ب ــره ب ــی، مناظ ــی و روم ــگ یونان ــد و فرهن ــون عقای ــام ـ چ ــر ام عص
ــی  ــان  نگاه ــکار آن ــه آرا و اف ــبت ب ــام نس ــرد ام ــه ـ  و عملک ــه و معتزل ــب، واقفی مذاه
گــذرا داشــته اســت. ســپس راهبردهــای عملــِی تقریــب در ســیرۀ امــام را مــواردی چــون 
ــه  ــوت ب ــؤال ها، دع ــبهه ها و س ــه ش ــخگویي ب ــام( در پاس ــي امام)علیه الس ــیرۀ عمل س
ــه آن، اســتدالل از طریــق مبــادي عقلــي، مناظره هــا  تفکــر و تعقــل و اندیشــه و تأکیــد ب
و احتجاج هــای امام رضا)علیه الســام(، پاســخ هاي مجمــل و نهــي از بحــث بیهــوده، 
دوری جســتن و بی طرفــی در حرکت هــای نظامــی ذکــر کــرده اســت کــه فاقــد اســتدالل 
منطقــی و اســتناددهی معتبــر و علمــی بــوده و بیشــتر ناظــر بــر مناظره هــای امــام اســت. 
ــۀ دوم »نقــش امام رضا)علیه الســام( در وحــدت اجتماعــی و تقریــب مذاهــب  عنــوان مقال
ــط  ــس از مفهوم شناســی واژگان مرتب ــه پ ــن مقال اســامی« اســت. شــیخوند)1391( درای
ــرش  ــه، پذی ــلیقه و اندیش ــاف س ــناختن اخت ــون به رسمیت ش ــواردی چ ــق، م ــا تحقی ب
ــی و آزاداندیشــی،  ــج خردگرای ــوی، تروی ــه ســیره و ســنت نب ــرآن، تمســك ب ــت ق محوری
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ــت  ــتی، اطاع ــی و نژادپرس ــی قومیت گرای ــران، نف ــل دیگ ــه وتحم ــدال و مخاصم ــرک ج ت
ــد  ــی را در بُع ــّوت دین ــی و اخ ــی، عاطف ــط اجتماع ــه رواب ــویق ب ــی، تش ــری دین از رهب
روابــط اجتماعــی و مناظره هــای امام)علیه الســام(، از جملــه عوامــل ایجــاد وحــدت 
ــر »نقــش  ــد. ســومین اث ــر می کن ــن ذک ــارغ از مذهــب و دی ــان انســان ها ف ــی می اجتماع
ــام دارد کــه  ــی و انســجام اســامی عصــر عباســی« ن امام رضا)علیه الســام( در وحــدت مل
در آن براتــی)1386( بــه بررســی اوضــاع سیاســی، فرهنگــی عصــر هــارون، امیــن و مأمــون 
ــرده اســت  ــان ک ــا بی ــه و به طــور مختصــر نقــش امام)علیه الســام( را در مناظره ه پرداخت
ــر  ــن اث ــی دارد. چهارمی ــف محتوای ــوده و ضع ــه ب ــی همه جانب ــل و بررس ــد تحلی ــه فاق ک
»راهکارهــای تقریــب مذاهــب در ســیره و گفتــار امام رضا)علیه الســام(« اســت. سیاوشــی 
ــه و  ــه زندگی نام ــی واژگان، ب ــس از مفهوم شناس ــه پ ــن مقال ــر)1394( در ای ــلیمانی ف وس
ــام  ــای ام ــه و اقدام ه ــری انداخت ــام( نظ ــر امام)علیه الس ــی عص ــی ـ فرهنگ ــاع سیاس اوض
در زمینــۀ تقریــب مذاهــب اســامی را در مــواردی چــون ســفارش بــه گفتگــوی مثبــت و 
همــراه بــا آگاهــی بــا پیــروان مکاتــب و مذاهــب مختلــف، تشــویق بــه امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر، تأکیــد بــر حضــور و همگامــي در عبــادات، مراســم و مناســك اجتماعــي، 
ــی  ــن معرف ــي و همچنی ــوت دین ــي و اخ ــي و عاطف ــط اجتماع ــراری رواب ــه برق تشــویق ب
گــروه هــای انحرافــی دانســته کــه بــدون هیــچ تحلیــل و یــا شــواهد تاریخــی تنهــا بــه ذکــر 
ــام(   ــی امام)علیه الس ــای تقریب ــن، از راهکاره ــت. همچنی ــرده اس ــنده ک ــوارد بس ــن م ای
ــد  ــی و ســازنده، تأکی ــر، گفتگو)مناظــره( عقان ــا یکدیگ ــرادری مســلمانان ب ــه ب ــوت ب دع
ــط  ــراری رواب ــه برق ــي، ســفارش ب ــادی و اجتماع ــر مشــارکت در مراســم و مناســك عب ب
اخاقــي و عاطفــي،  ترویــج خــردورزی و آزاداندیشــی و صیانــــت از یکپارچگــی دینــــی ـ 
حاکمیتــی در جامعــۀ اســامی را ذکــر کــرده کــه تکــرار مطالــب مقالــۀ زهــرا شــیخوند و 
فاقــد نــوآوری اســت. آخریــن اثــر »راهبردهــای تقریــب ادیــان و مذاهــب در ســیرۀ رضــوی 
بــا تأکیــد بــر مناظــرات و احتجاجــات« اســت کــه خادمــی و همــکاران)1395( صرفــاً آداب 
ــرآن و ســنت اهــل  ــه ق ــان، اســتناد ب ــر مشــترکات ادی و اخــاق مناظــره چــون تأکیــد ب
ــن  ــواردی از ای ــرورزی( و م ــانی)احترام و مه ــاق انس ــه اخ ــزام ب ــام(، الت بیت)علیهم الس
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ــکار و  ــان اف ــی و وحــدت می ــرای نزدیک ــگاه امام رضا)علیه الســام( روشــی ب دســت را از ن
ــد. ــر می کنن ــراد ذک اف

بــا بررســی دقیــق ایــن آثــار، اثــری کــه همه جانبــه بــه راهبردهــای دســتیابی بــه بینــش 
وحــدت اســامی در کام رضــوی پرداختــه باشــد، یافــت نشــد. از ایــن رو، پژوهــش حاضــر 
بــه شــیوۀ تحلیلــی ـ توصیفــی و بــا اســتفاده از منابــع روایــی و تاریخــی، بــه تمــام ابعــاد 
ــث دارای  ــن حی ــه از ای ــه ک ــان پرداخت ــای ایش ــام( و اقدام ه ــی امام رضا)علیه الس زندگان
ــن ســؤال اســت: راهبردهــای  ــه ای ــوآوری اســت. نوشــتار حاضــر درصــدد پاســخگویی ب ن
ــام(  ــامی در کام امام رضا)علیه الس ــِی اس ــدت و همدل ــِش وح ــه بین ــتیابی ب ــِی دس عمل

ــه آن دســت یافــت؟ ــوان ب ــه می ت چیســت و چگون

2. مروری بر وضعیت سیاسی عصر امام رضا)علیه السالم( 

امامــان معصوم)علیهم الســام( بــه دلیــل شــخصیت برجســتۀ علمــی و نفــوذ معنــوی در میان 
ــن رو،  ــزرگ شــمرده می شــدند. از ای ــا و حاکمــان عصــر خــود خطــری ب ــرای خلف ــردم، ب م
هــر یــك از خلفــای عباســی بــه فراخــور موقعیــت زمانــی خویــش، دســت بــه انجــام یکســری 
ــد.  ــه دار کنن ــام( را خدش ــل بیت)علیهم الس ــرۀ اه ــا چه ــد ت ــا می زدن ــه ها و نیزنگ ه دسیس
ــی و  ــت مکان ــام( از موقعی ــژه امام رضا)علیه الس ــام( و به وی ــان معصوم)علیهم الس ــن، امام لیک
زمانــی خویــش بهــره می بردنــد و بــا برپایــی مناظره هــای متعــدد بــا اربــاب فــرق و مذاهــب 
اســامی و بــزرگان زرتشــتی، یهــودی و مســیحی، حقانیــت مذهــب تشــّیع و آیین اســام را به 
همــگان می فهماندند.بدین گونــه بــود کــه مقــام امــام در میــان عامــۀ مــردم و بــزرگان دربــاری 
ــذا،  ــود. ل ــایند نب ــون عباســی خوش ــر از منظــر مأم ــن ام ــه ای ــزوده می شــد ک و کشــوری اف
شــناخت اوضــاع سیاســی دوران امام رضا)علیه الســام( و پــدر  بزرگوارشــان، محنــت، ســختی 
و مشــکات سیاســی را کــه در ســایۀ حکومــت عباســیان متوجۀ اهــل بیت)علیهم الســام( بود، 

بــه تصویــر می کشــد. 
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بر اساس بررسی منابع تاریخی، وضعیت سیاسی حضرت در دو مرحله بازتاب دارد: 

الــف( مرحلــۀ خافــت مهــدی، هــادی و هــارون کــه مرحلــۀ ســخت و دشــواری اســت. 
پــدر بزرگــوار حضــرت، امــام موســی کاظم)علیه الســام( در ایــن زمــان بــه دســت هــارون 
شــهید شــدند. در عصــر هــادی واقعــۀ فــخ بــا شــهادت حســین بــن علــی ازنــوادگان امــام 
ــان  ــی شدن ش ــادات و زندان ــرد س ــوال و ط ــادرۀ ام ــش، مص ــام( و یاران حسن)علیه الس
همــراه بــود. در ایــن دوره امــام تحــت والیــت پــدر بزرگــوارش می زیســت تــا اینکــه امــام 
ــه  ــه وی منتقــل شــد. ابن صبــاغ مالکــی ب موســی کاظم)علیه الســام( شــهید و امامــت ب
نقــل از صفوان بن یحیــی می گویــد: وقتــی امام رضا)علیه الســام( بــه امامــت رســید، 
ــدن  ــد: »لیجه ــا فرمودن ــدیم، ام ــادآور ش ــان ی ــه ایش ــاک و ب ــان بیمن ــان ایش ــا برج م
ــی اقــدام مؤثــری  ــه علی«)هرآینــه وی ســعی و تــاش می کنــد ول جهــده فــا ســبیل ل
ــی  ــورد اطمینان ــرد م ــد: ف ــه می کن ــوان اضاف ــد(. صف ــام ده ــد انج ــن نمی توان ــه م علی
ــن  ــن علی ب ــت:  »ای ــارون گف ــه ه ــی ب ــی برمک ــن یحی ــه خالدب ــرد ک ــت ک ــم روای برای
موســی الرضا)علیهما الســام( اســت کــه دســت به کار شــده و مــردم را بــه ســوی خویــش 
فــرا می خوانــد. هــارون در جوابــش گفــت: آنچــه مــا بــا پــدرش کردیــم مــا را بــس اســت. 
ــعودی، 1426ق: 205  ــل برسانیم؟«)مس ــه قت ــاره ب ــه یك ب ــا را ب ــۀ آنه ــی هم می خواه
؛ شــبراوی، بی تــا: 59(. همچنیــن آمــده کــه در  عصــر هــارون، محمــد ســنان از یــاران 
حضــرت بــه امــام گفــت: تــو در جــای پــدر خویــش نشســته و امامــت خویــش را آشــکار 
ــن ســخن،  ــود: »ای ــام فرم ــو را دارد. ام ــارون قصــد کشــتن ت ــه ه ــوده ای، در حالی ک نم
پیامبــر خــدا را بــر ایــن کار جــرأت داده کــه فرمــوده اســت: اگــر ابوجهــل بتوانــد مویــی 
از ســر مــن کــم کنــد، همــه گواهــی دهیــد کــه مــن پیامبرخــدا نیســتم. مــن نیــز بــه 
شــما گویــم: اگــر هــارون مویــی از ســر مــن کــم کنــد، امــام نیستم.«)مســعودی، 1426ق: 
ــام(  ــام کاظم)علیه الس ــارون ام ــه ه ــود ک ــن دوره ب ــی، 1381: 302(.  در ای 206؛ کلین
ــام(  ــدش رضا)علیه الس ــرآزار فرزن ــعی ب ــف س ــع مختل ــاند و در مواق ــهادت رس ــه ش را ب

داشــت؛ لیکــن پــروردگار عالــم جــان او را حفــظ کــرد. 

ب( مرحلــۀ دوم، زمــان امیــن و مأمــون:  بــا مــرگ هــارون در جمادی الثانــی ســال 
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193ق، امیــن در بغــداد بــه خافــت رســید. در تاریــخ نشــانی از برخــورد حکومــت امیــن بــا 
امام رضا)علیه الســام( وجــود نــدارد. شــاید بدیــن  ســبب بــوده کــه در ایــن زمــان جــّو تردیــد 
و تزلــزل بــر حکومــت ســایه افکنــده و اختاف هــای داخلــی، خانــوادۀ عباســی را بــه تفرقــۀ 
خطرناکــی کشــانده اســت زیــرا در ایــن زمــان جنــگ قــدرت میــان امیــن از مــادری عــرب بــه 
نــام زبیــده و مأمــون از مــادری ایرانــی در بغــداد و خراســان جــاری بــوده اســت. در ایــن زمــان، 
ــرای جانشــینی پســرش برخــاف وصیــت هارون الرشــید رخ داد و بیــن دو  اختــاف امیــن ب
بــرادر نــزاع دائمــی برقــرار بــوده تــا اینکــه در ســال 198ق مأمــون بــرادرش را کشــت و خــود 
بــر مســند خافــت تکیــه داد. بــا بــه خافــت رســیدن مأمــون بــود کــه وی امــام را از مدینــه 
ــان  ــا ارباب ــو ب ــی جلســات بحــث و گفتگ ــا برپای ــد و ب ــان آورد و او را ولیعهدگردانی ــه خراس ب
ادیــان مســیحی، یهــودی، مســلمان و... ســعی داشــت چهــرۀ امــام را خدشــه دار کنــد و خــود 
بدین واســطه، وجهــه ای مذهبــی و مشــروعیت و مقبولیــت مردمــی یابــد؛ هرچنــد بــا درایــت 
ــران، 1384: 174و  ــم و دیگ ــا: 217؛ حکی ــکری، بی ت ــت خورد)عس ــام(  شکس امام)علیه الس

.)240-257

3. راهبردهای  وحدت اسالمی در سیرۀ امام رضا)علیه السالم( 

پیامبر)صلــی اهلل  جانشــین  و  شــیعیان  هشــتم  امــام  به عنــوان  امام رضا)علیه الســام( 
ــد  ــرار گرفتن ــردم ق ــۀ م ــورد توجــه همه جانب ــوی، م ــرآن و ســّنت نب ــن ق ــه( در تبیی علیه وآل
و گفتــار ایشــان به نحــوی خــاص مــورد توجــه صحابــه، دوســتداران، محدثــان و مورخــان قــرار 
گرفــت تــا جایــی کــه ســخنان حضــرت توســط محدثــان ثبــت شــد. ایــن امر نشــان مــی دهد 
کــه ســخنان ایشــان به ماننــد ســخنان جدشــان)که بــه فرمــودۀ قــرآن : از روی هــوی و هــوس 
ســخنی نمی گویــد( بــوده اســت، وگرنــه لزومــی نداشــت کــه مــردم دور امــام جمــع شــوند و 
ــد  ــل از تول ــال ها قب ــه( س ــرا پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــند زی ــود را بپرس ــی خ ــای دین ــؤال ه س
ایشــان، او را عالــم آل محمد)صلی اهلل علیه وآلــه( نامیــد تــا ملجأیــی بــرای شــیعیان و پیــروان 
حقیقــی علــم و دانــش باشــد. از ایــن رو، آن امــام همــام در کام خویــش بــه راهبردهایــی جهت 
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دســتیابی بــه بینــش و آرمــان وحــدت و اتحــاد اســامی میــان مســلمانان اشــاره کرده انــد کــه 
ابتــدا از منابــع مســتند و معتبــر روایــی و تاریخــی اســتخراج و ســپس بــه فراخــور موضــوع، 

تحلیــل و بررســی شــده اســت.

1-3 بینش توحیدی

ــان ها،  ــن انس ــامی در بی ــدت اس ــان وح ــه آرم ــیدن ب ــرد رس ــي ترین راهب ــن و اساس اولی
ــرآن مجیــد  ــد متعــال در ق ــگاه توحیــدی و یکتاپرســتي اســت. خداون ــه بینــش و ن توجــه ب
ــرده اســت)بقره/138؛ آل عمــران/  ــوت ک ــه وحــدت و یکرنگــي دع ــات انســان ها را ب ــه دفع ب
84-64؛ کهــف/14؛ انبیــاء/92(. از ایــن رو، می تــوان گفــت پیــروان ادیــان و مذاهــب مختلــف 
در جهــان دارای مشــترکات و نقــاط همگــرا هســتند و در رأس همــۀ اینهــا، خــداي واحــد را 
قبــول دارنــد. لــذا، بــا تکیــه بــر مشــــترکات دینــي، مذهبــي و انســاني خویــش، می تواننــد 
ــام(  ــگاه امام رضا)علیه الس ــد. از ن ــاد کنن ــان را ایج ــروان ادی ــدت پی ــا وح ــب ی ــب مذاه تقری
ــه اصــول  ــن  امــر از جمل ــدارد و ای ــان وجــود ن ــي میــان ادی در توحیــد و خدامحــوری، تفاوت
ــران، 1395  ــت)خادمی و دیگ ــوده اس ــتین ب ــف و راس ــدون تحری ــان ب ــده از ادی برجاي مان
:44و45(. بنابرایــن، حضــرت در ســخنان خویــش بــه محوریــت دیــن در قالــب خدامحــوری در 
میــان مســلمانان اشــاره دارد و در توصیــه بــه کســی کــه قصــد کوتاه کــردن موی ســر را داشــته 
یــا گروهــی کــه می خواســتند مــرده ای را دفــن کننــد، فرمــان می دهــد کــه بگوینــد: »بِْســمِ
اهللَِوبِاهللِ«)منســوب بــه علی بن موســی)علیهما الســام(، 1406ق: 170 و  394 ؛ ابطحــی، 
1392: 170 و 394(.  در تحلیــل ایــن کام می تــوان گفــت، کامــًا آشــکار بــوده کــه ایــن دعــا، 
ــعایر  ــادآوری ش ــرای ی ــوع ب ــای مناســب و متن ــا از فرصت ه ــان را وادار می کرده اســت ت مؤمن
الهــی و تکیــه بــر محوریــت خدامحــوری بهــره بگیرنــد زیــرا بــه فرمــودۀ قــرآن و ســخنان اهــل 
بیت)علیهم الســام( تنهــا راهِ رســیدن بــه وحــدت و همدلــی، پیــروی از دســتورات خداونــدی 
اســت کــه بــر محــور کائنــات بــوده و مســلمانان نیــز بایــد به خــدا اعتقاد راســخ داشــته باشــند 

تــا بــه ســعادت  دنیــا و آخــرت برســند. 
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ــت  ــوع وحدانی ــا موض ــده ب ــت واح ــئلۀ ام ــرت، مس ــول از حض ــۀ منق ــی از ادعی در برخ
خداونــد قریــن گردیــده اســت، لــذا آنان کــه بــه ایــن خــدا ایمــان دارنــد، پیــروِ یــك دیــن و 
ــاز  ــب نم ــوان تعقی ــه به عن ــی ک ــه امام رضا)علیه الســام( در دعای ــد؛ آنجاک ــك امتن اعضــای ی
ــدا  ــك خ ــتش ی ــت را در پرس ــدت ام ــده، اوج وح ــم داده ش ــه( تعلی پیامبر)صلی اهلل علیه وآل
ــداًَو ــًاواِح ــَهإالّاهللُإِله َ ــَنالإِل لِی ــااألَوَّ آبَائِنَ ــاَوَربُّ ُّنَ ــَهإالّاهللَُرب َ ــد: »الإِل ــده و می فرماین دی
یــنََولـَـْوَکــِرَهالُْمْشــِرُکونَ َّــاهُُمْخلِِصیــَنلـَـُهالدِّ ــُدإاِلّإِی ـَـَهإاِلّاهللَالنَْعبُ نَْحــُنلـَـُهُمْســلُِمونَالإِل
َــَک ل ــمَّ ــَزاَبَوْحــَدهُاللُه ــَزَماألَْح ــَدُهَوَه ــَدُهَونََصــَرَعْب ــَزَوْع هَُوْحــَدهُأَنَْج َــَهإالّاهللَُوْحــدَ الإِل
ــا یَ ــاَربِّ ــُتیَ ــَکَحاَکْم ــُتَوإِلَْی ــَکَخاَصْم ِ ــُتَوب ــَکتََوکَّْل ــُتَوَعَلْی ــَکآَمْن ِ ــَلْمُتَوب أَْس
ــن طــاووس،1411ق: 242 ؛ کفعمــی، 1418ق: 149(.  .«)طوســی، 1411ق، ج1: 291 ؛ اب َربِّ
ــادن  ــرای تأکیدنه ــع ب ــا، در واق ــن دع ــت ای ــه واحــد« در باف ــر »ال بی شــك، اســتفاده از تعبی
بــر احدیـّـت خــدا نیســت؛ بلکــه تأکیــد بــرآن اســت کــه همــۀ مســلمانان دارای خدایــی واحــد 

هســتند و یــك خــدا را می پرســتند. 

همچنیــن امام رضا)علیه الســام( در مســیر ســفر خویــش بــه مــرو، هنگامــی کــه قصــد تــرک 
ــرون آورده و  ــاوه بی ــر از کج ــهر، س ــان آن ش ــت محدث ــت درخواس ــت، به عل ــابور را داش نیش
حدیثــی را فرمــود کــه در تاریــخ بــه »سلســلةالّذهب« مشــهور اســت: »از پدرانــم... از پیامبــر 
خدا)صلی اهلل علیه وآلــه(، از جبرئیــل و از خداونــد عّزوجــل شــنیدم کــه می گویــد: مــن خدایــی 
هســتم کــه به جــز مــن خدایــی نیســت و ایــن دژ من اســت. پــس هرکس داخــل دژ مــن گردد 
از عذابــم ایمــن می گــردد. ســپس امام)علیه الســام( بــرای بــار دوم پــس از لحظاتــی لــب بــه 
ســخن گشــوده و فرمودنــد: همانــا ایــن امر شــرطی دارد و مــن از شــروط آن هستم.«)منســوب 
ــان ، 1378ق،  ــه، 1406ق: 7؛ هم ــام(، 1406ق: 40؛ ابن بابوی ــی)علیهما الس ــه علی بن موس ب

ج 2: 134و 135؛ حســکانی، 1411ق، ج  1: 170(.  

بــا توجــه بــه حدیــث فــوق می تــوان گفــت، منظــور، دعــوت  بــه وحــدت کلمــه و یکدلــی 
بــوده اســت زیــرا اســاس اســام و مدخــل آن ایــن کلمــه اســت کــه معتقــدان بــه خــود را از 
هرگونــه تشــویش و عــذاب در امــان مــی دارد و مســلمانان بایــد بــا توجــه بــه آن در درون حصار 
و بــاروی اســام از اختــاف کلمــه بپرهیزنــد و مدافــع آن حصــن در برابر تهاجم خارجی باشــند 
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و از دشــمنی و مخالفــت بــر ســر مســائل فرعــی دوری گزیننــد و اگــر میــان مــردم اختــاف 
وجــود داشــته باشــد، بایــد حــول محــوری به نــام خــدا کــه همه چیــز از اوســت قــرار گیرنــد و 
به دلیــل آنکــه خداونــد یکــی از مشــترکات بیــن مســلمانان اســت، باعــث شــده تــا مــردم گــرِد 

محــوری واحــد جمــع شــوندکه ایــن همــان وحــدت اســامی و تشــکیل امــت واحــده اســت.

2-3  تأکید بر قرآن 

ــاي  ــي و روش ه ــي و فقه ــف کام ــته هاي مختل ــب دس ــلمانان در قال ــام مس ــد، تم بی تردی
متنــوع فکــري و عملــي، در قبــول قــرآن به عنــوان مهم تریــن منبــع و محــور رســالت اســامي 
ــر  ــاي ذک ــاس گزارش ه ــر اس ــد. ب ــر دارن ــتراک نظ ــتورات آن اش ــروي از دس ــرورت پی و ض
شــده در متــون حدیثــي و تاریخــي، امام رضا)علیه الســام(  نیــز همــواره مســلمانان و به ویــژه 
ــودن ایــن منبــع اصیــل وحیاتــي به عنــوان  ــه محوریــت و فصل الخطــاب ب پیــروان خــود را ب
ــرآن،  ــه جامعیــت ق ــس از اشــاره ب ــن منظــر، ایشــان پ ــد. از ای ــر« توجــه مي دادن »ثقــل اکب
ســوگند یــاد مي کنــد کــه »خداونــد چیــزي از احتیاجــات بنــدگان را فروگــذار نفرمــود تــا در 
آن صــورت هیــچ بنــده اي نتوانــد بگویــد اي کاش ایــن در قــرآن آمــده بود.«)کلینــی، 1407ق، 
ج1: 59( زیــرا از دیــدگاه ایشــان، قــرآن »هــوحبــلاهللالمتیــنوعروهالوثقــیوطریقتهالمثلــی
ــی،  ــت)ابن بابویه، 1378ق، ج2: 130؛ مجلس ــار« اس ــنالن ــيم ــةوالمنج ــیالجن ــؤديإل الم
ــه در دســترس  ــا توجــه ب ــش دیگــري از آن حضــرت، ب ــر فرمای ــا ب 1403ق، ج17: 210(. بن
همــه بــودن قــرآن کریــم، ایــن کتــاب حجتــي عــام بــراي همــۀ افــراد انســاني اســت)همان(. 
پــس دومیــن  محــور از محورهــاي دســتیابی بــه آرمــان وحدت گرایــی میــان مســلمانان عالــم 
جهــت تقریــب مذاهــب اســامي در بینــش و منــش رضــوي، پذیــرش و بــاور بــه محوریــت 
قــرآن  از لحــاظ جامعیــت مفاهیــم و تعالیــم موجــود در آن اســت زیــرا راه حــل مناســب بــرای 
برطرف کــردن بســیاري از اختاف هــای فکــري، تنش هــاي تفرقه انگیــز و فتنه هــاي سیاســي 
ـ  اجتماعــي بــا مراجعــه بــه کتــاب قــرآن و فهــم و عمل کــردن بــه آیــات آن، بــرای بشــر قابــل 
ــوان  ــرآن به عن ــردن ق ــا معرفی ک ــر، امام رضا)علیه الســام( ب ــن خاط حلّ وفصــل اســت. به همی
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راهبــردی هدفمنــد و اثربخــش در اتحــاد و وحــدت میــان مســلمانان، مــردم را بــه فهــم و تدبـّـر 
و به کارگیــری مفاهیــم آن دعــوت کــرده اســت.

3-3  تمّسک به سیرۀ نبوی 

ســیرۀ رفتــاری و کــرداری پیامبــر اکرم)صلی اهلل علیه وآلــه( ســیره ای الهی و نیکوســت که قرآن 
کریــم از آن بــا اصطــاح »اســوه حســنه« یــاد می کنــد تــا مــردم از پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( 
ــد.  ــروی کنن ــت، پی ــتقیم اس ــراط مس ــان ص ــه راه ش ــام( ک ــینان حضرت)علیه الس و جانش
بی شــك، امام رضا)علیه الســام( کام خویــش را مســتند بــه کام جــّد بزرگوارشــان حضــرت 
محمد)صلی اهلل علیه وآلــه( می کردنــد تــا مــورد قبــول مســلمانان قــرار گیــرد و بــدون تردیــد 
ــه(  ــر اکرم)صلی اهلل علیه وآل ــخنان پیامب ــام از س ــردن ام ــل  بهره ب ــند. از دالی ــرا باش آن را پذی
می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: احیــای ســّنت نبــوی و یادکــرد میــراث دینــی کــه در 
گــذر زمــان دچــار غبارگرفتگــی شــده بــود، بیــان موقعیــت خویــش و ارائــه اهــل بیــت واقعــی، 
تحکیــم ســخن و ایجــاد پشــتوانه بــرای آن مســلمانان بــه حکــم شــأن پیامبــر و توصیه هــای 
قرآنــی بــه پیــروی از آن حضــرت)آل عمــران/31؛ احــزاب/21؛ حشــر/7(، امانتــداری در انتقــال 
ســخنان پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( بــه آینــدگان. ایــن موضــوع ســبب می شــد تــا کام مســتند 
ــه کام  ــرای خــود حجــت بداننــد. در نتیجــه، اســتناد ب ــد و ب ــه ایشــان را به راحتــی بپذیرن ب
آنــان، به ویــژه ســخن پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( موجــب اعتبــار یافتــن مدعــا می شد)واســعی، 
ــا تأکیــد  1395: 254-258(.  در واقــع، در کام امام رضا)علیه الســام( ســّنت نبــوی طــوری ب
ــد  ــت کارآم ــی ام ــدت و همگرای ــرای وح ــوری ب ــوان مح ــد به عن ــه بتوان ــود ک ــرح می ش مط
باشــد. ســیرۀ عملــی امــام هشتم)علیه الســام( و آموزه هــای آن حضــرت در شــرایط پرتنــش 
ــّدل  ــه( مب ــر اکرم)صلی اهلل علیه وآل ــدان پیامب ــی از فرزن ــه الگوی ــوار را ب ــام بزرگ ــر، آن ام عص
ســاخته بــود کــه از منظــر عمــوم مســلمانان ســزاوارترین فــرد بــرای احیــای ســنت نبــوی و 
ــی  ــوارد مهم ــن رو، از م ــود. از ای ــه( ب ــر خاتم)صلی اهلل علیه وآل ــن پیامب ــا از  دی زدودن بدعت ه
کــه حضــرت در مــدت اقامــت خــود در خراســان، بــه ســیرۀ پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( تمســك 
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جســتند، می تــوان بــه ماجــرای اقامــه نمــاز عیــد فطــر توســط امام رضا)علیه الســام( بــا توجــه 
بــه ســیرۀ عملــی پیامبــر اکرم)صلی اهلل علیه وآلــه( اشــاره کــرد کــه آن حضــرت، پابرهنــه و بــا 
ــه إالاهلل، الحمــدهلل و... به ســوی  ــاد اهلل اکبــر، الإل ــا  فری اطمینــان خاطــِر ظاهــری و باطنــی و ب
مصلــی گام برداشــتند. ایــن حرکــت چنــان از طیــب خاطــر امــام و یارانــش حکایــت می کــرد 
کــه لشــکریان و بــزرگان لشــکری و کشــوری نیــز تحــت تأثیــر قــرار گرفتنــد و هماننــد امــام، 
پابرهنــه و لبیك گویــان بــه ســوی مصلــی گام برداشــتند تــا اینکــه مأمون احســاس خطــر کرد 
و از میانــۀ راه امــام را برگرداند)کلینــی، 1407ق، ج1: 489و490؛ ابن بابویــه، 1378ق، ج2: 151؛ 
ــه(  ــنت پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــیره و س ــردن س ــك، زنده ک ــی، 1421ق: 98(. بی ش ابن عمران
ــی انســان ها  ــه حق پرســتی شــده و نزدیک ــاز رجــوع ب ــت، زمینه س ــۀ وصــل ام ــۀ حلق به مثاب

را به دنبــال دارد.

ــث و  ــت در احادی ــجام ام ــا انس ــۀ آن ب ــوی و رابط ــنت نب ــگاه س ــی از جای در پی جوی
کام امام رضا)علیه الســام( بیــش از همــه بازتــاب آن را می تــوان در ادعیــۀ منقــول 
از امام رضا)علیه الســام( جســت. از ایــن منظــر، ذکــر نــام پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( 
و نثــار صلــوات و درود بــر آن حضــرت و اهــل بیــت وی)علیهم الســام( در دعاهــای 
ســیرۀ  و  ســنت  مفهــوم  بــر  دائــم  و  یافتــه  عینــی  نمــوِد  امام رضا)علیه الســام( 
پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( تأکیــد شــده اســت. از جملــه، در دعایــی کــه پیــش از آغــاز نمــاز 
توصیــه شــده، آمــده اســت:  »خدایــا، ای پــروردگار، ایــن دعوت تامــه و نمــاز برپــا شــده ، 
محمد)صلی اهلل علیه وآلــه( را بــه درجــه و وســیله و فضــل و فضیلــت برســان . بــا خــدا آغــاز 
ــه( و آل  ــر خدا)صلی اهلل علیه وآل ــد پیامب ــه محم ــم و ب ــروزی می طلب ــدا پی ــم و از خ می کن
ــر محمــد و آلــش درود فرســت. پــس مــرا  ــا، ب محمد)علیهم الســام( روی مــی آورم. خدای
به واســطۀ آنهــا نــزد خــود در دنیــا و آخــرت وجیــه گــردان و از مقّربــان قــرار ده.«)طوســی، 
ــت، در  ــد گف 1411ق، ج1: 30 ؛ ابن طــاووس، 1406ق: 155 ؛ کفعمــی، 1405ق: 14(. بای
ــوان  ــه( به عن ــگاه پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــر جای ــه ب ــه تکی ــد ک ــاره می کن ــث اش ــن حدی ای
آورنــدۀ ایــن دیــن مشــترک و صاحــب امــت بــا ایــن توجیــه ادامــه پیــدا می کنــد کــه اهــل 
ــعادت  ــتند و س ــن او نیس ــخصیت و دی ــدا از ش ــه( ج ــر اکرم)صلی اهلل علیه وآل ــت پیامب بی
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ــا حاصــل نمی شــود.  ــه آنه ــا روی آوردن ب ــا و آخــرت جــز ب دنی

خداونــد نیــز از ســیرۀ پیامبــرش در قــرآن غافــل نبــوده اســت، لــذا می فرمایــد: »قَــْدکانـَـْت
َِّذیــَنَمَعُه...«)ممتحنــه/ 4( و »لََقــْدکاَنلَُکــْمفـِـيَرُســوِلاهللِ لَُکــْمأُْســَوۀٌَحَســنٌَةفـِـيإِبْراِهیــَمَوال
أُْســَوۀٌَحَســنٌَةلَِمــْنکاَنیَْرُجــوااهللََوالْیـَـْوَماآْلِخــَرَوَذَکــَراهللََکثِیرا«)احــزاب/21(. پیداســت کــه 
خداونــد در ایــن آیــات مردمــی را کــه خواهــان همدلــی و رســیدن بــه وحــدت هســتند، بــه امر 
ــفارش  ــام( س ــل بیتش)علیهم الس ــه( و اه ــراردادن پیامبراکرم)صلی اهلل علیه وآل ــو ق ــّم الگ مه
کــرده اســت و امام رضا)علیه الســام( هــم بــر آن صّحــه نهــاده و در ادعیــۀ حــج می فرماینــد: 
اْســتَْعِمْلنَابَِطاَعتـِـَکَوأَْحیِنـَـاَعَلــیُســنَِّة »اْســتَْعِمْلنِيبُِســنَِّةنَبِیِّــَکَوتََوفَّنـِـيَعَلــیِملَّتـِـِه...اللُهــمَّ
ــِةَرُسولَِک.«)مجلســی، 1403ق، ج 96: 345 ؛ نــوری، 1408ق، ج  9:  ــاَعَلــیِملَّ ــَکَوتََوفَّنَ نَبِیِّ

.)445

 4-3  توجه به آرمان مهدویت  گرایی 

ــان  ــه آرم ــه ب ــلمانان، توج ــان مس ــامی می ــدت اس ــراری وح ــای برق ــر راهبرده از دیگ
مهدویت گرایــی و اعتقــاد بــه مهدویــت و ظهــور منجی عــادل بوده اســت. امام رضا)علیه الســام( 
در ســخنان خــود بدیــن امــر تأکیــد داشــته اند. یکــی از ســخنان حضــرت دربــارۀ ظهــور منجی 
عالــم پــس از فراوانــی ظلــم و جــور، طلــب ظهــور امــام زمان)عــج( اســت کــه باعث شــده تــا 
ــن  ــه یکدیگــر نزدیــك شــوند. ای ــت و ظهــور منجــی، ب ــه مهدوی ــاد ب ــر محــور اعتق مــردم ب
نزدیکــی همــان همدلــی و وحــدت اســامی میــان گروه هــای مختلــف اســامی اســت؛ آنجاکــه 
ــا او پیــروزی می آیــد، او را  ــم و منتظــر قــرار ده و امامــی کــه ب ــا، او را قائ می فرماینــد: »خدای
بــا پیــروزی چیــره و فتحــی نزدیــك یــاری رســان و او را وارث شــرق زمیــن و غــرب آن قــرار 
ده؛ ســرزمین هایی کــه در آنهــا برکــت نهــادی و بــا او ســنت پیامبــرت را زنــده بــدار تــا چیــزی 
از حــق از تــرس کســی پنهــان نــگاه داشــته نشــود؛ و یــا او را توانمنــد ســاز و یــاری نرســانندۀ 
ــا او  ــا او دشــمنی کنــد غضــب کــن و آن کــس را کــه ب ــرآن کــه ب ــه او را خــوار گــردان و ب ب
نادرســتی کنــد، نابــود گــردان. خدایــا، بــه دســت او جبــاران و ســتون های کفــر را بــه قتــل 
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آور و ســران گمراهــی و گزارنــدگان بدعــت و میراننــدگان ســنت و تقویت کننــدگان باطــل را 
در هــم شــکن... خدایــا، او را در خــودش و فرزندانــش و خاندانــش و نســلش و امتــش و همــۀ 
پیروانــش چیــزی ده کــه موجــب روشــنی چشــم باشــد و بــدان دلــش را شــادمان گردد.«)ابــن 

ــی، 1403ق، ج92: 333 و 334(.  ــاووس،1411ق:508 ؛ مجلس ط

ــجام و  ــبب انس ــج( س ــرت مهدی)ع ــور حض ــه ظه ــلمانان ب ــاد مس ــت، اعتق ــه پیداس ناگفت
همگرایــی امــت و موجــب دســتیابی بــه ســعادت و پیــروزی حــق بــر باطــل می گــردد زیــرا بــا 
آمــدن امــام زمان)عــج( کــه قرن هــا قبــل از تولــد حضــرت، پیامبــران پیشــین و حتــی پیامبــر 
اکرم)صلی اهلل علیه وآلــه( مــژدۀ ظهــورش را به عنــوان اقامه کننــدۀ عدالــت و قســط داده اســت، 
ســرانجام می آیــد و بــا آمدنــش باعــث برقراری راســتی و درســتی، نابــودی کافران و ســتمگران، 
فراوانــی خیــر و برکــت در میــان امــت مســلمان و پیــروزی نهایــی حــق بــر باطــل می شــود که 
ایــن امــر مــورد تأییــد قــرآن و نــّص صریــح روایــات ماســت. از ایــن رو، باور مســلمانان بــه اینکه 
کســی خواهــد آمــد و حــق را جایگزیــن باطــل می کنــد و  در نتیجــه مــردم را حول یــك محور 
جمــع و قســط، عــدل و آبادانــی ســرزمین هــا را باعــث می شــود، زمینه ســاز پیونــد برابــری و 

یکدلــی مســلمانان می گــردد کــه همــان آرمــان اتحــاد و وحــدت اســامی اســت.

5-3 مداومت بر ذکر صلوات بر محمد)صلی اهلل علیه وآله( و آل محمد)علیهم السالم( 

از اثربخــش تریــن راهبردهــای نزدیکــی و وحدت گرایــی بیــن مســلمانان، مداومــت بــر ذکــر 
صلــوات بــر محمد)صلی اهلل علیه وآلــه( و آل محمد)علیهم الســام( اســت که  مورد توجه شــخص 
پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( و جانشــینان وی بــوده اســت. بی شــك، پربســامدترین فــراز دعــا در 
ــه(  ــگاه پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــه جای ــت دادن ب ــام( اهمی ــخنان امام رضا)علیه الس ــا و س دعاه
و اهــل بیت)علیهم الســام( در دیــن اســام و درود فرســتادن بــر آنهاســت. در صلــوات 
ضمــن  معصومان)علیهم الســام(  و  پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه(  بــر  امام رضا)علیه الســام( 
صلــوات جداگانــه بــر معصومان)علیهم الســام( در انتهــای صلــوات چنیــن آورده اســت: »اللُهــمَ
َضــاَوالُْحَســْیِن ْهــَراِءَوالَْحَســِنالرِّ ــٍدالُْمْصَطَفــیَوَعلـِـيٍالُْمْرتََضــیَوفَاِطَمــَةالزَّ َصــلَِعَلــیُمَحمَّ
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َجــیَوأَْعــالِمالُْهــَدی.«)طوســی، 1411ق، ج 1: 408؛  الُْمَصفَّــیَوَجِمیــِعاألَْوِصیـَـاِءَمَصابِیــِحالدُّ
ابــن طــاووس،1411ق: 497 ؛ کفعمــی، 1405ق: 548 ؛ مجلســی، 1403ق، ج 81:  209(. و در 
یــا ــوَنَعَلــیالنَّبِــيِّ اهللََوَمالئَِکتَــُهیَُصلُّ جــای دیگــر، امام)علیه الســام( بــا اشــاره بــه آیــۀ »إِنَّ
َِّذیــَنآَمنـُـواَصلُّــواَعَلْیــِهَوَســلُِّمواتَْســلِیمًا«)احزاب/56( فرمودنــد: معانــدان نیــز می دانند  أَیَُّهــاال
هنگامــی کــه ایــن آیــه نــازل شــد، از رســول اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( ســؤال شــدکه چگونــه 
صلــوات بفرســتیم؟ آن حضــرت در پاســخ فرمودنــد: چنیــن بگوییــد: »الّلهــمّصــلّعلــیمحّمد
ــدمجید«)کوفــی،1410ق:  ــمإنّــکحمی ــموآلإبراهی ــیإبراهی ــتعل ــدکمــاصّلی وآلمحّم
ــورد  ــی م ــام( حت ــخن امام)علیه الس ــن، س ــس از ای ــه، 1378ق، ج1: 236(. پ 170؛ ابن بابوی
تأییــد مأمــون قــرار گرفت)ابن بابویــه، 1376: 530 ؛ همــان، 1378ق، ج 1: 236(. بــدون 
ــام(  ــد و آل محمد)علیهم الس ــر محم ــوات ب ــام( صل ــای امام رضا)علیه الس ــد، در دعاه تردی
ــم  ــرودگار اســت کــه در قــرآن کری ــه ایــن ســخن پ در واقــع نشــان از اهمیــت قایل شــدن ب
َِّذیــَنآَمنـُـواَصلُّــواَعَلْیــِهَوَســلُِّموا یــاأَیَُّهــاال یَُصلُّــوَنَعَلــیالنَّبـِـيِّ اهللََوَمالئَِکتـَـهُ می فرمایــد: »إِنَّ
ــه(  ــگاه پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــه جای ــادن ب ــرام و ارج نه ــن، احت ــلِیما«)احزاب/56(.  بنابرای تَْس
و اهــل بیــت آن حضرت)علیهم الســام( بیانگــر آن اســت کــه مســلمانان نیــز بایــد بــا پیــروی 
از کام پــروردگار، رو به ســوی پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( روی بیاورنــد کــه ایــن خــود موجــب 

وحــدت و یکدلــی افــراد جامعــۀ اســامی می شــود.

در ادعیــۀ واردشــده از ناحیــۀ امام رضا)علیه الســام( موضــوع صلوات بــر محمد)صلی اهلل علیه وآله( 
و خانــدان مطهرش)علیهم الســام( به کــّرات بیــان شــده و مــردم را بــه ایــن ســمت ســوق داده 
ــه ایــن  ــه یکدیگــر نزدیــك شــوند. از مــواردی کــه حضــرت ب ــا به وســیلۀ صلــوات، ب اســت ت

موضــوع اهتمــام تــام داشــته، می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

ــاَو نْیَ ــاَنالدُّ ــاَرْحَم ــام(: »ی ــل بیت)علیهم الس ــایش کار اه ــرج و گش ــت ف ــف( درخواس ال
ــلْلَنَــافََرجــًاَوَمْخَرجا.«)طوســی،  ــٍدَوَعجِّ ــٍدَوآِلُمَحمَّ َعَلــیُمَحمَّ اآلِخــَرهَوَرِحیَمُهَمــاَصــلِّ

1407ق، ج 3: 95 ؛ همــان، 1411ق، ج 2: 571 ؛ فیــض کاشــانی، 1406ق، ج 11: 465(.

ْمــَتَحقَّنَا أَنـْـَتَعظَّ یـَـاَربِّ ب( یــادآوری بزرگداشــت مقــام اهــل بیت)علیهم الســام(:  »اللُهــمَّ



142

سال ششم، شماره 23، پاییـز 1397فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 

ــوب  ــدی، 1409ق، ج 2: 658 ؛ ابن شهرآش ــه، 1378ق، ج 2: 168 ؛ راون ــلَالْبَْیتِ.«)ابن بابوی أَْه
مازندرانــی، 1379ق، ج4: 370(. 

ــٍدَواْکِشــْفَعنَّا ــٍدَوآِلُمَحمَّ َعَلــیُمَحمَّ َصــلِّ ج( دعــا بــرای رفــع گرفتــاری مســلمین:  »اللُهــمَّ
نْیَــاَواآلِخَره.«)طوســی،  َحاَجــٍةِمــْنَحَوائـِـِجالدُّ َواْقــِضلَنَــاُکلَّ َغــمٍّ ْجَعنَّــاُکلَّ ُکلََهــمٍَّوفَــرِّ

1411ق، ج2: 476؛ کفعمــی، 1418ق: 325(.

ــْنأَقـُـوُلبـِـِه َوأَْهَلــُهَواْجَعْلنـِـيِممَّ أَْظِهــِرالَْحــقَّ د( درخواســت ظهــور امــام زمان)عــج(: »اللُهــمَّ
أَْظِهــْرَرایَتـَـُهَو ــٍداللُهــمَّ ــٍدَوأَْظِهــْرَدْعَوتـَـُهبِِرًضــاِمــْنآِلُمَحمَّ مْقَائـِـمَآلُِمَحمَّ َوأَنْتَِظــُرهُاللُهــمَقـَـوِّ
ــْلُخُروَجــُهَوانُْصــْرُجیُوَشــُهَواْعُضــْدأَنَْصــاَرهَُوأَبْلِــْغَطلِبَتـَـُهَوأَنِْجــْحأََمَلــُهَو َعْزَمــُهَوَعجِّ قـَـوِّ
َّــَکتُْبــِدُئَوتُِعیــُدَوأَنـْـتَالَْغُفــوُرالَْوُدوُد.«)منســوب بــه علی بــن  ْبأََوانـَـُهفَِإن أَْصلِــْحَشــْأنَُهَوقَــرِّ

ــی، 1403ق، ج 84: 214(.  ــام(، 1406ق: 405؛ مجلس موسی الرضا)علیهما الس

برآینــد تمــام دعاهایی که در آن صلــوات بر محمد)صلی اهلل علیه وآله( و آل محمد)علیهم الســام( 
به طــور خــاص و یــا عــام توســط امام رضا)علیه الســام( آمــده، ایــن اســت کــه امــام در پــی آن 
اســت تــا مــردم را به ســوی پیامبــر اکرم)صلی اهلل علیه وآلــه( و خانــدان مطهــرش ســوق دهــد 
ــع فیوضــات الهــی درخواســت  ــن منب ــش را از ای ــج و خواســته های خوی ــا مســلمانان حوای ت
کننــد. ایــن جمع شــدن مــردم بــر محــور صلــوات فرســتادن بــر پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه(  و 
خانــدان مطهرش)علیهم الســام( باعــث نزدیکــی قلــوب مســلمانان بــه یکدیگــر و رســیدن بــه 

آرمــان وحــدت اســامی می شــود کــه خیــر و ســعادت دنیــا و آخــرت را به دنبــال دارد.

 3ـ 6 توجه دادن به اصول و مبانی وحدت در مناظره های امام)علیه السالم( 

ــان و  ــان ادی ــام( و ارباب ــن امام رضا)علیه الس ــی بی ــوی دین ــث و گفتگ ــات بح ــی جلس برپای
ــام را  ــم ام ــیله عل ــا بدین وس ــود ت ــون عباســی ب ــه شــگردهای مأم ــب اســامی از جمل مذاه
بیازمایــد و بــا نشــان دادن ضعــف حضرت در پاســخگویی بــه مســائل مطرح شــده در مناظره ها، 
ایشــان را بــه چالــش بکشــاند؛ لیکــن امام)علیه الســام( بــا بهره منــدی از علــم الهــی و درایــت 
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ــل و...  ــورات، انجی ــب ت ــر شــواهد از کت ــی و ذک ــی و آوردن اســتدالل های عقان ــی ذات و دانای
ــه( را  ــر اکرم)صلی اهلل علیه وآل ــرآن و پیامب ــای ق ــامی و گفته ه ــگ اس ــم و فرهن ــت تعالی اصال
بــه گــوش تمــام حاضــران در مجلس اعــم از مســلمانان، مســیحیان، یهودیــان، زردتشــتیان و... 
ــای فکــری و  ــان و گروه ه ــان ادی ــردی اساســی در نزدیکــی می ــوان راهب رســاند و از آن به عن

مذهبــی بهــره بــرد. 

ناگفتــه پیداســت، مناظــره به عنــوان شــــیوه ای کارآمــد در گفتگوهــا، از دیربــاز مطــرح بــوده 
و اهمیــت خــود را تــا بــه امــروزه حفــظ کــرده اســت. در واقــع، امام رضا)علیه الســام( زمانــی 
بــه مقابلــه و مناظــره بــا رؤســای فرقه هــای مختلــف درون دینــــی و برون دینــی پرداختنــد کــه 
بیشــــتر آنهــا بــا اســــتفاده از فضــای بــازِ ایجادشــده توســــط مأمــون، در حــال تئوریزه کردن 
ــا  ــه ب ــل از اینک ــی، 1392: 98( غاف ــینی و کریم ــان بودند)میرحس ــغ باورهایش ــد و تبلی عقای
پخش شــدن عقایــد متعــدد و گوناگــون از ادیــان و مذاهــب مختلــف در ســطح جامعۀ اســامی، 
ایــن امــر موجــب گســــترش انحراف هــا، التقــاط و عقایــد باطــل در میــان مســلمانان شــده 
بود)درخشــه، 1391: 189(.  از ایــن رو، بــا توجــه بــه مناظره هــای امام رضا)علیه الســام(  
بــا بــزرگان ادیــان و مذاهــب اســامی، مبانــی وحدت گرایــی بیــن مســلمانان و پیــروان ســایر 

ادیــان بــه شــرح زیــر اســتخراج شــد: 

الــف( توجــه بــه ادیــان و کتــاب آســمانی آنهــا: مناظــرۀ امام)علیه الســام( بــا بزرگانــی چــون 
جاثلیــق مســیحی، رأس الجالــوت یهــودی، هربــذ اکبــر زردتشــتی و عمــران صابــی بــا توجــه به 
دیــن آنــان و متــون عهدین)تــورات، انجیــل و تلمــود( بــوده تــا جایــی کــه بــا اســتدالل های 
عقانــی امام)علیه الســام( مخاطبــان وی ســاکت شــدند و بــه تســلط علمــی امام)علیه الســام( 
بــر کتــاب و دین شــان اعتــراف کردنــد و برخــی نیــز مســلمان شــدند)ابن بابویه، 1378ق، ج 1: 
154-176 ؛ طبرســی، 1403ق، ج2: 415-432(. البتــه، پیــش از هــر چیــز بایــد توجه داشــت، 
ــات ایشــان از آن  ــه اســتناد در مناظره هــای حضــرت، ارجاع در نمونه هــاي موجــود از این گون
روي بــوده اســت کــه آنــان را بــر پایــۀ ارجــاع بــه کتاب هــای آســمانی مــورد قبــول خــود اقنــاع 
کنــد. همچنیــن،  بایــد توجــه داشــت، در ایــن گونــه ارجاعــات منقــول از امام رضا)علیه الســام( 
اگــر اصــل انتســاب آنهــا بــه حضــرت مفروغ عنــه تلقــی شــود، در فقراتــی کــه بــه آنهــا ارجــاع 
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می شــود انتظــار مــی رود دو ویژگــی وجــود داشــته باشــد:  از یك ســو اســتنادکننده یعنــی امــام 
زمانــی کــه به عنــوان بخشــی از یــك کتــاب مقــدس بــدان ارجــاع می دهــد، بــه اصیل بــودن 
آن به عنــوان کتابــی آســمانی و منبعــی وحیانــی بــاور داشــته باشــد و از ســوي دیگــر مخاطــب 
حضــرت بــه آســمانی و وحیانی بــودن آن معتقــد باشــد)پاکتچی و دیگــران، 1392، ج2: 420(. 
ــان  ــا مخاطب ــان دیگــر باعــث می شــد ت ــه کتاب هــای آســمانی ادی ــام ب ــن، اســتناد ام بنابرای
حضــرت تحــت تأثیــر قــرار بگیرنــد و بــه نوعــی خــود را نزدیــك بــه اســام احســاس کنندکــه 
ایــن نزدیکــی ســرآغاز دســتیابی بــه آرمــان وحدت گرایــی میــان ادیــان و گروه هــای مختلــف 

مذهبــی و فکــری اســت.

ــر  ــردار پیامب ــار و ک ــوی شــامل گفت ــا: ســیرۀ نب ــوی در مناظره ه ــه ســیرۀ نب ب( اســتناد ب
اکرم)صلی اهلل علیه وآلــه( اســت کــه ظهــور آن در امامــان شیعه)علیهم الســام(  به خوبــی 
مشــهود اســت. از ایــن رو، امام رضا)علیه الســام( به عنــوان عالــم آل محمد)صلی اهلل علیــه 
وآلــه( بــا رعایــت ضوابــط و شــروط برقــراری یــك مناظــرۀ أحســن پا بــه میــدان مناظــره نهاده 
ــه ســنت ایشــان در طــی مناظره هــا،  ــه( و گاه ب ــه کام پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــا اســتناد ب و ب
پاســخگوی بســیاری از مســائل و پرســش های بــزرگان اســامی اســت. ایــن کار حضــرت بیانگر 
آن اســت کــه نخســت، بــرای پاســخگویی در مناظــره از منبــع معتبــر و قابــل قبولــی در میــان 
بــزرگان اســام  از اهــل ســنت و قدریــه و... بهــره بــرده کــه جــای هیــچ گونــه مناقشــه و جدلی 
بــر آن نیســت. دوم، ایــن ســخنان پیامبر)صلی اهلل علیــه وآلــه( بــرای مخاطبان ملمــوس و عینی 
اســت. از ایــن رو، در میــان مناظره هــای امام رضا)علیه الســام( در بســیاری از مــوارد بــه ســیرۀ 
نبــوی از گفتــار و ســنت عملــی ایشــان بهــره بــرده کــه به عنــوان نمونــه در گفتگــوی میــان 
ــام  ــام بن صالح  از ام ــی عبدالس ــت: زمان ــده اس ــام( آم ــام )علیه الس ــام بن صالح و ام عبدالّس
دربــارۀ حدیــث »أهــل ایمــان از منــازل و مقامــات خــود در بهشــت، خــدا را زیــارت می کننــد« 
ســؤال نمــود. امــام در پاســخ بــه قــرآن و ســپس ســخن پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( استشــهاد 
نمــوده و از قــول ایشــان فرمودنــد: »هــر کــس در زمــان حیــات مــن یــا بعــد از مرگــم بــه دیدار 
و زیارتــم بیایــد، خداونــد را زیــارت کــرده اســت. و درجــه و مقــام پیامبر)صلی اهللَّ علیه وآلــه( در 
بهشــت از تمــام درجــات باالتــر اســت. پــس هــر کــس از درجــه و مقــام خــود در بهشــت؛ آن 
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حضــرت را زیــارت کنــد، خداونــد تبــارک و تعالــی را زیــارت کــرده اســت.«)ابن بابویه، 1398ق: 
ــه  ــی، 1374، ج5: 538(. بنابرایــن، ارجــاع امــام ب 117 ؛ طبرســی، 1403ق، ج2: 408 ؛ بحران
ــر مذاهــب  ــروان دیگ ــا پی ــث شــده ت ــا باع ــه( در مناظره ه ســخن پیامبراکرم)صلی اهلل علیه وآل
اســامی بــا توجــه بــه ســخن پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( بــه یکدیگــر نزدیــك و افــکار پــوچ را 

کنــار بگذارنــد و بــه وحــدت گفتــاری نایــل شــوند.

ــام( در  ــّم امام)علیه الس ــای مه ــر راهبرده ــن: از دیگ ــدال أحس ــیوۀ ج ــتفاده از ش ج(  اس
موضــوع مناظره هــا، اســتفاده از شــیوۀ جــدال أحســن بنــا بــه توصیــۀ قرآن)نحــل/ 125( اســت. 
امــام نیــز بدیــن امــر توجــه تــام داشــته و از آنجاکــه شــیوۀ تبلیغــی آن حضــرت، واقع انــگاری 
و حقیقت گرایــی اســت، از مجادلــۀ غیــر احســن پرهیــز کــرده و روش مجادلــۀ احســن را بــه کار 
بــرده اســت. همان گونــه کــه در کتاب هــای منطقــی آورده شــده، در صنعــت جــدل از قضایایــی 
ــز در  ــول مخاطــب اســت. امام)علیه الســام(  نی ــورد قب ــا م ــواد آنه ــه م اســتفاده می شــود ک
مــواردی از احتجــاج و ســخن گفتن بــا مخالفــان خــود، بــه مقبــوالت آنــان احتجــاج می کردنــد. 
البتــه، ایــن مقبــوالت در بیشــتر مــوارد، مطالــب حــق و صحیــح اســت و همیــن نکته بــر اعتبار 
ــای امام)علیه الســام( جــدال احســن  ــام مناظره ه ــه، در تم ــوان نمون ــد. به عن ــی افزای ــا م آنه
به خوبــی مشــهود اســت و حضــرت از بهتریــن راهکارهــا بــرای اثرگــذاری مفاهیــم بهــره بــرده 
ــان  ــان و متکلم ــای ادی ــده ای از علم ــون ع ــه مأم ــی ک ــا، هنگام ــی از مناظره ه ــت. در یک اس
خطــۀ خراســان چــون جاثلیــق ، رأس الجالــوت، رؤســای صابئیــن، هربــذ اکبر)عالــم و پیشــوای 
بــزرگ زردشــتیان(، نســطاس رومــی و علمــای علــم کام را بــرای مناظــره بــا امــام فراخوانــد، 
ــا ایــن افــراد کــه  حســن بن محمد نوفلــی کــه در خدمــت امــام بــود، حضــرت را از مناظــره ب
اهــل مغلطــه بودنــد، برحــذر داشــت؛ لیکــن امــام فرمــود: ای نوفلــی، می خواهــی بدانــی مأمون 
چــه وقــت از ایــن کار پشــیمان خواهــد شــد؟ گفتــم: آری، فرمــود: وقتــی کــه نظــاره کنــد کــه 
بــا اهــل تــورات بــا توراتشــان و بــا اهــل انجیــل بــا انجیلشــان و بــا اهــل زبــور بــا زبورشــان و 
بــا صابئیــن بــا عبــری و بــا زردشــتیان بــه فارســی و بــا رومیــان بــه رومــی و بــا هــر فرقــه ای 
از علمــا بــه زبــان خودشــان بحــث می کنــم و آنــگاه کــه همــه را مجــاب کــردم و در بحــث بــر 
همــه چیــره شــدم و تمــام ایشــان ســخنم را پذیرفتنــد، مأمــون درخواهد یافــت آنچــه به دنبال 



146

سال ششم، شماره 23، پاییـز 1397فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 

ــد)ابن بابویه،  ــد ش ــیمان خواه ــه او پش ــت ک ــان اس ــن زم ــت. در ای ــور او نیس ــت درخ آن اس
ــه  ــه دور از هرگون ــن ب ــدال احس ــن، ج ــی، 1403ق، ج2: 416(. بنابرای 1398ق: 418 ؛ طبرس
جــدال و بحــث غیرمنطقــی و منابــع نامعتبــر بــوده اســت کــه امــام هنرمندانــه از آن بهــره برده 
و بــا اســتفاده از ایــن روش منطقــی، موجــب نزدیکــی افــکار و آرای مســلمانان و ادیــان دیگــر 

گردیدند.

د( اعتــراف مأمــون بــه علــم امــام و هدایتگــری آن حضــرت: از دیگــر روش هــای 
ــراف در  ــه اعت ــه عباســی)مأمون( ب ــا، واداشــتن خلیف ــام  در طــی مناظره ه ــۀ ام هنرمندان
عالــم بــودن امــام و جایــگاه واالی آن امــام اســت کــه موجــب هدایتگــری و نزدیکــی بــه 
ــارۀ خطــای  ــس از بحــث درب ــه پ ــده ک ــی آم ــون روای ــردد. در مت وحــدت اســامی می گ
حضــرت داود)علیه الســام( مأمــون بــه همــراه محمدبــن جعفــر عمــوی امام)علیه الســام( 
خــارج شــد. در ایــن اثنــا، مأمــون گفــت: بــرادرزاده ات را چگونــه یافتــی؟ او گفــت: عالمــی 
کــه نــزد اهــل علــم رفت وآمــد نداشــته اســت. آن گاه مأمــون گفــت: »إّن األبــرار عترتــی 
ــه«)آگاه  ــاب ضال ــی ب ــم ف ــدی و الیدخلونک ــاب ه ــن ب ــم م ــی، الیخرجونک ــب اهل و أطای
باشــید! اینــان نیــکان عتــرت مــن و پــاکان نســل مــن هستند.کســانی کــه از در هدایــت 
ــه در گمراهــی شــما را وارد نخواهنــد کرد()طبرســی،  شــما را خــارج نخواهنــد نمــود و ب
ــم  ــراف مأمــون بیانگــر آن اســت کــه عل ــن اعت ــه پیداســت، ای 1403ق، ج2: 432(. ناگفت
ــی  ــم اله ــع عل ــن منب ــه ای ــه ب ــوده و هرکســی ک ــی ب ــا اله امام)علیه الســام( در مناظره ه
ــد، وارد  ــول نکن ــه قب ــم ک ــی ه ــر کس ــد و ه ــعادت برس ــه س ــد ب ــود، می توان ــل ش وص
گمراهــی و تفرقــه خواهــد شــد و تنهــا کســی کــه قــدرت آن را دارد کــه مــردم را بــه ســوی 
وحــدت و یکرنگــی ســوق دهــد، وجــود امام)علیه الســام( اســت. بنابرایــن، هــدف اصلــی 
ــه یــك  ــزرگان ادیــان و مذاهــب اســامی، دســتیابی ب ــا ب امام)علیه الســام(  در مناظــره ب
نــوع وحــدت اجتماعــی و سیاســی امــت اســامی اســت تــا از ایــن راه، مشــکات موجــود 
جهــان اســام به واســطۀ بیــان معــارف و فرهنــگ اصیــل اســامی حــل شــود و نزدیکــی 

بیــن افــکار و عقایــد مــردم صــورت پذیــرد.

7-3  اخوت ایمانی 
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قــرآن کریــم در مرحلــه عــام میــان مســلمانان و در مرحلــه خــاص میــان مؤمنــان نســبت 
بــرادری قــرار داده اســت کــه در روایــات اســامی از آن بــه اخــوت ایمانــی تعبیــر می شــود. 
قــرآن در ایــن بــاره می فرمایــد: »إنمــاالمؤمنــونإخوه...«)حجــرات/10( عامــه طباطبایــی 
صاحــب تفســیر شــریف المیــزان در بــاب بــرادری مؤمنــان بــا یکدیگــر، در تفســیر ایــن آیــه 
ََّمــاالُْمْؤِمنـُـوَنإِْخــَوٌۀ«قانونــی را در بیــن مســلمانان  می گویــد: بایــد دانســت کــه جملــه »إِن
مؤمــن تشــریع می کنــد و نســبتی را برقــرار می ســازد کــه قبــا برقــرار نبــود و آن نســبت 
بــرادری اســت کــه آثــاری شــرعی، حقوقــی و قانونــی نیــز دارد... اخــوت در اســام عبــارت 
اســت از نســبتی کــه بیــن دو نفــر برقــرار اســت و در نــکاح و ارث آثــاری دارد، حــال چــه 
اینکــه اخــّوت طبیعــی باشــد و چــه رضاعــی کــه البتــه اخــّوت رضاعــی آثــاری در مســئله 
ازدواج دارد ولــی در ارث نــدارد و چــه اخــوت دینــی کــه آثــاری اجتماعــی دارد و در نــکاح 
و ارث اثــر نــدارد. از امــام صادق)علیه الســام( دربــارۀ حقــوق اخــوت دینــی روایتــی نقــل 
ــت  ــه او خیان ــرادر مؤمــن و چشــم او و راهنمــای اوســت. ب ــد: مؤمــن ب شــده کــه فرمودن
ــه او داد  ــده ای ب ــر وع ــد و  اگ ــب نمی ده ــر او روا نمــی دارد و او را فری ــد و ســتم ب نمی کن

ــی، 1417ق، ج17: 316و317(.              ــده نمی کند)طباطبائ ــف وع خل

از ایــن رو، امام رضا)علیه الســام( کــه تالــی تلــو قــرآن و فرمایش هــای پیامبراکرم)صلی اهلل علیه وآله( 
و آبــاء خویــش اســت، اخــوت ایمانی)نســبت بــرادری میــان مســلمانان(  را از راهبردهــای 
ــذارد.  ــه می گ ــر صّح ــن ام ــر ای ــخنانی ب ــته و در س ــر دانس ــه یکدیگ ــردم ب ــی م نزدیک
حضــرت در حدیثــی مــی فرمایــد: »همانــا خداونــد تبــارک و تعالــی مؤمنــان را از نــورش 
خلــق نمــود و در رحمتــش قــرار داد و از آنهــا دربــارۀ والیــت مــا پیمــان گرفــت. پــس 
مؤمــن بــرادر مؤمــن اســت؛ ماننــد پــدر و مــادرش نــور اســت و مؤمن بســان مادری اســت 
ــدی  ــور خداون ــه ن ــد ب ــد بای ــد ببین ــه می خواه ــیاری ک ــن هوش ــر مؤم ــس ه ــان. پ مهرب
ــار،1404ق، ج1:  ــت.«)برقی، 1371ق، ج 1: 131؛ صف ــرده اس ــق ک ــه او را خل ــرد ک بنگ
ــرآوردن  ــی دیگــر، کمك رســانی و ب 80 ؛ مجلســی، 1403ق، ج64: 75(.  ایشــان در جای
ــر  ــعادت دانســته اســت و اج ــرب و س ــرادرش را موجــب ق حاجــت مســلمانی توســط ب
ــد:  ــه می فرماین ــا ک ــد؛ آنج ــر می کن ــت ذک ــروردگار، بهش ــوی پ ــردی را از س ــن ف چنی
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»هرکســی از بــرادرش در راه خــدا اســتفاده کنــد، خانــه ای در بهشــت دارد.«)ابن بابویــه، 
ــه توضیــح اســت، اصــول دینــي و اخاقــي  1406ق: 151؛ مفیــد،1413ق: 316(. الزم ب
ــا مخالفــان، ُحســن خلق، چشم پوشــي از عیــوب  ماننــد مــدارا، اخــوت، معاشــرت نیکــو ب
ــه امــور مســلمانان و رفــع حوایــج آنهــا، حمــل عمــل  دیگــران، خیرخواهــي و اهتمــام ب
ــح،  ــر صل ــد ب ــران و تأکی ــتفاده از آراي دیگ ــورت و اس ــت، مش ــر صح ــي ب ــرادران دین ب
ــای  ــد از مصداق ه ــي را بای ــي و عاطف ــر اخاق ــر مظاه ــادت و دیگ ــات، عی ــام، ماق س
ــام(  ــنت امام رضا)علیه الس ــیره و س ــلمانان در س ــان مس ــرادری می ــل در ب ــارِز  دخی ب
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــال راه ــش به دنب ــی خوی ــام دوران زندگان ــرت در تم ــت. آن حض دانس
وحــدت و همدلــی و پیونــد برادرگونــه میــان تمــام مســلمانان بــود و میــان فقیــر و غنــی 
فرقــی قایــل نشــد و تنهــا مــاک برتــری را بــرادر بــودن مســلمانان بــا یکدیگــر و کمــك 
ــه یکدیگــر و  ــراد نســبت ب ــر نزدیکــی اف ــن ام ــه ای ــا می دانســت ک ــل آنه ــاری متقاب و ی

ــه دنبــال دارد. پیونــد قلــوب را ب

نتیجه گیری 

امام رضا)علیه الســام( به عنــوان هشــتمین امــام شــیعیان در زمــان خلفــای عباســی 
ــون(  ــن و مأم ــارون، امی ــر ه ــی )عص ــرایط زمان ــتفاده از ش ــا اس ــا ب ــت ت ــت آن را یاف فرص
ــان وحــدت اســامی را به نحــوی  ــش و آرم ــان( بین ــرو خراس ــه و م ــی خویش)مدین و مکان
ــا تبییــن اندیشــه  ــه منصــۀ ظهــور برســاند. از ایــن رو، ایشــان ب ــر ب ــل تقدی شایســته و قاب
وحــدت مذاهــب اســامی و ادیــان الهــي، بــر آن اســت تــا بــر مبنــاي آمــوزه هــاي اســامي، 
امــکان تعامــل احترام آمیــز در الیه هــا و ســطوح دینــي جامعــه را نمــودي مصداقــي و عینــي 
ببخشــد. بنابرایــن، نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه متــون اســامی و تحلیــل 

آنهــا، در چنــد نکتــه خاصــه می شــود:

ــا عصــر  ــه وضعیــت سیاســی عصــر امام رضا)علیه الســام( کــه مصــادف ب ــا توجــه ب 1.  ب
هــارون و امیــن بــود، امــام بــا آســودگی خاطــر و فراغــت بــال بســیار توانســت بــه صــدور 



149
راهبردهای دستیابی به بینش وحدت اسالمی در کالم رضوی

فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی  سال ششم، شماره 23، پاییـز 1397

فتــوا بــرای شــیعیان و تعلیــم علــوم اســامی بــه شــاگردان خــود روزگار را ســپری کنــد. 
لیکــن، عصــر مأمــون خــاص و ویــژه بــود زیــرا امــام بــا اســتفاده از موقعیــت والیتعهــدی 
ــا اجبــار مأمــون، در مناظره هــای ترتیب داده شــده از ســوی  و اقامــت در خراســان، البتــه ب
مأمــون بــا اربابــان ادیــان و مذاهــب اســامی، توانســت اصــول و آموزه هــای نــاب اســامی 
در زمینــۀ توحیــد، نبــوت، معــاد و ... را بــه دیگــران انتقــال دهــد و حقانیــت آییــن اســام 

را آشــکار ســازد.

ــوری اســت کــه در همــه جــا ســاطع  ــه ماننــد شــعاع ن  2. کام امام رضا)علیه الســام( ب
شــده و باعــث هدایــت اســت. از ایــن رو، ایشــان در مواضــع مختلــف بــه ایــراد ســخنانی از 
خــود و یــا بــا اســتناد بــه آبــاء و اجــداد بزرگــوارش، ســعی در ایجــاد یکدلــی و نزدیك کردن 

مــردم داشــت؛ هرچنــد از نظــر افــکار و آراء دینــی متفــاوت بودنــد.

امام رضا)علیه الســام( در تحقق یافتــن وحــدت اســامی  از راهبردهــای اساســی   .3
ــامل  ــی، ش ــان اله ــی ادی ــر یعن ــطح کان ت ــامی و در س ــب اس ــا و مذاه ــان فرقه ه در می
ــه  ــه ســیرۀ نبــوی، توجــه ب ــرآن، تمســك ب ــر ق مــواردی چــون بینــش توحیدی،تأکیــد ب
آرمــان مهدویت گرایــی، مداومــت بــر ذکــر صلــوات بــر محمد)صلی اهلل علیه ولــه( و 
ــّوت  ــا و اخ ــی وحــدت در مناظره ه ــه اصــول و مبان آل محمد)علیهم الســام( توجــه دادن ب

ــی اســت. ایمان

ــا  ــز ب ــروزی نی ــای ام ــوان در دنی ــه می ت ــق ک ــن تحقی ــج ای ــن نتای 4. از کاربردی تری
ــان و  ــرد، بحــث گفتگــوی ادی مدل ســازی ارتبــاط اثربخش)اقنــاع مخاطــب( از آن بهــره ب
مذاهــب اســامی اســت. الگوگیــری از شــیوۀ امام رضا)علیه الســام( و بررســی مباحثــات و 
مناظره هــای آن حضــرت بــا صاحبــان و ســران ادیــان الهــی، موجــب انســجام و یکرنگــی 

ــود.  ــان می ش ــان آن ــتر در می ــی هرچه بیش و نزدیک

5.  امام رضا)علیه الســام( در اصــل مهمــی از راهبردهــای تقریــب ادیــان و مذاهــب 
ــه  ــه ب ــدی از توج ــا بهره من ــا را ب ــدت در مناظره ه ــی وح ــول و مبان ــه اص ــه دادن ب توج
ــوی، اســتفاده از شــیوه جــدال  ــه ســیرۀ نب ــا، اســتناد ب ــای آســمانی آنه ــان و کتاب ه ادی
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أحســن، اعتــراف مأمــون و هدایتگــری آن حضــرت به نحــوی شایســته، از اصــول مهــم در 
تحقــق وحــدت و یکرنگــی افــراد دانســته اســت. به ویــژه آنکــه اعتــراف مأمــون به عنــوان 
ــی  ــت علمــی و دین ــر وجاه ــه الســام(، ب ــت امام)علی ــم و درای ــر عل ــۀ مســلمانان ب خلیف
ــوان  ــام به عن ــخص ام ــه ش ــلمانان ب ــه مس ــبب توج ــزوده و س ــام( اف امام رضا)علیه الس

ــود. ــخصیتی می ش ــوی برترش الگ
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ـــــــــــــــــ.)1376(.اآلمالی.تهران:نشرکتابچی. ــ

ـــــــــــــــــ.)1398ق(.التوحید.تحقیق:هاشمحسینی.قم:جامعهمدرسین. ــ
ـابنشهرآشوبمازندرانی،محمدبنعلی.)1379ق(.مناقبآلابیطالب.قم:نشرعالمه.

ـابنطاووس،علیبنموسی.)1411ق(.جمالاالسبوعبکمالالعملالمشروع.قم:الشریفالرضی.
ـــــــــــــــــ.)1406ق(.فالحالسائلونجاحالمسائل.قم:نشربوستانکتاب. ــ

ـابنعمرانی،محمدبنعلی.)1421ق(.النباءفیتاریخالخلفاء.تحقیق:قاسمالسامرائی.قاهره:داراآلفاقالعربیه.
ـبحرانی،سیدهاشمبنسلیمان.)1374(.البرهانفیتفسیرالقرآن.قم:نشرمؤسسهبعثه.

-براتیدشتبیاض،بهمن.)1386(.»نقشامامرضا)علیهالسالم(دروحدتملیوانسجاماسالمیعصرعباسی«.
.73 فصلنامهتخصصیتاریخپژوهی،پاییزوزمستان1386،ش32و33صص:92ـ

ـبرقی،احمدبنمحمدبنخالد.)1371ق(.المحاسن.تحقیق:جاللالدینمحدث.قم:دارالکتبالسالمیه.
ـپاکتچی،احمدودیگران.)1392(.ابعادشخصیتوزندگیحضرتامامرضا)ع(.تهران:نشردانشگاهامامصادق)ع(

باهمکاریبنیادبینالمللیفرهنگیهنریامامرضا)ع(وپژوهشگاهفرهنگ،هنروارتباطات.
حسکانی،عبیداهلل.)1411ق(.شواهدالتنزیللقواعدالتفضیل.تحقیق:محمدباقرمحمودی.تهران:وزارتفرهنگو ـ

ارشاداسالمی.
ـحکیم،سیدمنذرودیگران.)1384(.پیشوایانهدایت)حضرتامامرضاع(.تهران:نشرمجمعجهانیاهلبیت)ع(.
ـخادمی،فاطمه؛صادقی،عشرت؛چابکی،امالبنین.)1395(.»راهبردهایتقریبادیانومذاهبدرسیرهرضویبا

پژوهشیفرهنگرضوی.سالچهارم.شمارهسیزده.صص:31-54. تأکیدبرمناظرههاواحتجاجات«.فصلنامهعلمیـ
ـدرخشه،جاللوحسینیفائق،سیدمحمدمهدی.)1391(.سیاستوحکومتدرسیرهامامرضا)ع(.تهران:بنیاد

بینالمللیفرهنگیهنریامامرضا)ع(.
ـسیاوشی،کرم؛سلیمانیفر،ندا.)1394(.»راهکارهایتقریبمذاهبدرسیرهوگفتارامامرضا)علیهالسالم(«.

ترویجیمطالعاتتقریبیمذاهباسالمی)فروغوحدت(.سالدهم.ش39.صص:73-84. فصلنامهعلمیـ
ـراوندی،سعیدبنهبةاهلل.)1409ق(.الخرائجوالجرائح.تحقیق:مؤسسةاالمامالمهدی.قم:نشرمؤسسهاالمامالمهدی.

ـشبراوی،جمالالدین.)بیتا(.االتحافبحباالشراف.قم:دارالذخائر.
-شیخوند،زهرا.)1391(.»نقشامامرضا)علیهالسالم(دروحدتاجتماعیوتقریبمذاهباسالمی«.اعتقادات
درآئینهفرهنگرضوی)مجموعهمقاالتمنتخباستانها(.تهران:نشردبیرخانهدائمیجشنوارهبینالمللیامام
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رضا)ع(.صص:142ـ103.
-صابری،معصومه.)1391(.»راهبردهایتقریبمذاهبدرسیرهامامرضا)علیهالسالم(«.اعتقاداتدرآئینه

فرهنگرضوی)مجموعهمقاالتمنتخباستانها(.تهران:نشردبیرخانهدائمیجشنوارهبینالمللیامامرضا)ع(.
صص:102ـ79.

ـصفار،محمدبنحسن)1404ق(.بصائرالدرجاتفیفضائلآلمحمد)ص(.تحقیق:محسنکوچهباغی.قم:نشر
مکتبهآیتاهللمرعشی.

ـطباطبائی،سیدمحمدحسین.)1417ق(.المیزانفیتفسیرالقرآن.قم:نشرجامعهمدرسینحوزهعلمیه.
طبرسی،احمدبنعلی.)1403ق(.االحتجاجعلیاهلاللجاج.تحقیق:محمدباقرخرسان.مشهد:نشرمرتضی. ـ

طوسی،محمدبنحسن.)1411ق(.مصباحالمتهجدوسالحالمتعبد.بیروت:مؤسسهفقهالشیعه. ـ
ـــــــــــــــــ.)1407ق(.تهذیباالحکام.تهران:دارالکتباالسالمیه.

ـعسگری،مرتضی.)بیتا(.نقشائمه)ع(دراحیایدین.اصفهان:نشربنیادبعثت.
فیضکاشانی،محمدحسنبنشاهمرتضی.)1406ق(.الوافی.اصفهان:نشرکتابخانهامامامیرالمؤمنین)ع(. ـ
کفعمی،ابراهیمبنعلی.)1418ق(.البلداالمینوالدرعالحصین.بیروت:مؤسسةاالعلمیللمطبوعات. ـ

ـــــــــــــــ.)1405ق(.مصباح.قم:الشریفالرضی ــ
ـکلینی،محمدبنیعقوب.)1407ق(.اصولکافی.تهران:دارالکتبالسالمیه

ـــــــــــــــــ.)1381(.بهشتکافی.ترجمهحمیدرضاآژیر.قم:نشرسرور.
ـکوفی،فراتبنابراهیم.)1410ق(.تفسیرفراتکوفی.تهران:نشروزارتفرهنگوارشاداسالمی.

ـمجلسی،محمدباقر.)1403ق(.بحاراالنوار.بیروت:داراالحیاءالتراثالعربی.
ـمسعودی،علیبنحسین.)1426ق(.اثباتالوصیه.قم:نشرانصاریان.

مفید،محمدبنمحمد.)1413ق(.اآلمالی.تحقیق:حسیناستادولیوعلیاکبرغفاری.قم:کنگرهشیخمفید. ـ
ـموحدابطحیاصفهانی،سیدمحمدباقر.)1392(.صحیفهرضویهجامعه.مترجم:سیدعرفانالجوردی.مشهد:بنیاد

بینالمللیفرهنگیهنریامامرضا)ع(.
ـمیرحســینی،یحییوکریمی،محمود.)1392(.»روشهــایرویاروییامامرضا)ع(باپیروانادیان،فرقو

مذاهباســالمی«.فصلنامهمطالعاتفرهنگ-  ارتباطات.سالششم.ش23.صص:95-114.
ـنوری،حسینبنمحمد.)1408ق(.مستدركالوسائلومستنبطالمسائل.قم:مؤسسةآلالبیت)ع(.

 واسعی،سیدعلیرضا.)1395(.»تعاملباخانوادهدرسنترضوی)رویکردتبارشناسانه(«.فصلنامهعلمیـ ـ
پژوهشیفرهنگرضوی.سالچهارم.ش16.صص:251-276.


