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چکیده
دســتیابی بــه بینــش وحــدت اســامی و تشــکیل امــت واحــده کــه مبنایــی قرآنــی دارد ،از دیربــاز مورد
توجــه پیامبــر اکــرم (صلیاهللعلیهوآلــه) و امامــان معصــوم (علیهمالســام) بــوده اســت .از ایــن رو ،در
عصــر امامرضــا (علیهالســام) و در پــی گســترش بحثهــای کالمــی ،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 کالم رضــوی بــه نــگارش درآمــده اســت .از ایــن منظــر ،پرســش ایــن
پژوهــش آن اســت کــه راهبردهــای دســتیابی بــه وحــدت اســامی در کالم امامرضــا (علیهالســام)
چیســت و چگونــه میتــوان بــه آن نایــل شــد؟ روش پژوهــش توصیفــی ـ تحلیلــی و از نــوع بنیــادی
اســت .بــا مطالعــۀ کالم رضــوی ،راهبردهــای رســیدن بــه وحــدت اســامی آشــکار خواهد شــد .مطالعات
و بررســی کالم امامرضــا (علیهالســام) بــه انگیــزۀ شناســایی راهبردهــای وحــدت اســامی نشــان داد
عالــم آل محمــد (صلیاهللعلیهوآلــه) در برابــر خالفــت 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 .مهمتریــن راهبردهایی کــه امامرضــا (علیهالســام) در
احادیــث خــود در زمینــۀ وحــدت اســامی بیــان داشــتهاند ،عبــارت اســت از :بینــش توحیــدی ،تأکید بر
قــرآن ،تمســک بــه ســیرۀ نبــوی ،توجــه بــه آرمــان مهدویتگرایــی ،مداومــت بــر ذکــر صلوات بــر محمد
(صلیاهللعلیهوآلــه) و خانــدان مطهــرش (علیهــم الســام) ،توج ـهدادن بــه اصــول و مبانــی وحــدت در
مناظرههــا و اخــوت ایمانــی.
کلیدواژهها :امامرضا (علیهالسالم) ،مأمون ،سیره ،وحدت اسالمی ،امت اسالمی.
 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسالم دانشگاه الزهرا(س)(نویسنده مسئول)flangarodi@yahoo.com :
 .2استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا(س)m.barani@alzahra.ac.ir :
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وحــدت و یکپارچگــی میــان تمــام انســانها کــه امــروزه بــا عنــوان همگرایــی و همزیســتی

مســالمتآمیز مطــرح اســت ،در ميــان فــرق و مذاهــب اســــامی گريزناپذيــر اســت .بنابرايــن،

بایــد بهعنــوان يــك ضــرورت دائمــی بــه آن نگريســت و در جهــت تحقــق هرچهبیشــــتر آن
تــاش کــرد .در ایــن میــان ،حضــرات معصومان(علیهمالســام) بهعنــوان انســانهای کامــل

و جامــع تمــام خصــال نیــک در میــان مــردم هســتند کــه اعمــال و رفتارشــان الگــوی پیــروان

حقیقــی و انســانهای خردمنــد و آگاه اســت .از ای ـنرو ،دوران زندگانــی امامرضا(علیهالســام)
بهلحــاظ حضــور ایشــان در خراســان و شــرکت در جلســات مناظــره و گفتگــو با بــزرگان ادیان و

مذاهــب بــه لحــاظ اجتماعــی و فرهنگــی شــاخص اســت زیــرا امامرضا(علیهالســام) بــا تبییــن
معیارهایــی ،راهبردهایــی را بــرای نزدیکــی و همگرایــی افــراد مســلمان بیــان کردهانــد کــه هــر

پیــر ِو حقیقــی بایــد بــه آنهــا جامــۀ عمــل بپوشــاند .در واقــع ،پذیــرش والیتعهــدی توســط
امامرضا(علیهالســام) ســبب شــد تــا در میــان امامان(علیهمالســام) از جایــگاه سیاســی و
اجتماعــی خاصــی برخــوردار شــوند و الگــوی رفتــاری مــردم باشــند .پذیــرش والیتعهــدی از

ســوی امــام و آمــدن ایشــان بــه خراســان ،بــا وجــود تمــام انگیزههایــی کــه بــرای مأمــون از

ایــن دعــوت وجــود داشــته و همــۀ عواملــی کــه حضــرت را بــه پذیــرش وادار کــرده اســت ،یک

نتیجــۀ عملــی و انکارناپذیــر دارد :پدیدآمــدن زمینــۀ همگرایــی و همدلــی امــت اســامی پــس
از ســالها درگیــری و جنــگ.

بیتردیــد ،بحــث وحــدت اســامی بهمعنــای همزیســتی مســالمتآمیز میــان مذاهــب

بــا حفــظ عقایــد هــر مذهــب تــوأم بــا احتــرام بــه مذاهــب دیگــر بــر اســاس تکیــه بــر

اشــتراکها ،از همــان صــدر اســام مطــرح بــوده اســت .امامرضا(علیهالســام) هــم در عصــر

خــود بــا جریانهــای فکــری متعــددی چــون شــیعه ،اهــل ســنت و ...روبـهرو بــوده و بــرای
دســتیابی بــه آرمــان وحــدت اســامی ســخنانی بیــان کردهانــد 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 کالم رضــوی هســتیم .بهدنبــال ایــن مقدمــه،
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ـی دســتیابی بــه وحــدت و
پرســش اصلــی ایــن پژوهــش آن اســت کــه راهبردهــای عملـ ِ

اتحــاد و همدلــی اســامی در کالم امامرضا(علیهالســام) چیســت و چگونــه میتــوان بــه

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.

اطالعــات مــورد نیــاز بــه روش کتابخانـهاي گــردآوري شــده اســت .مطالعــۀ حاضــر درصــدد

پاســــخ بــه ایــن پرســش اســت کــه بــر اســاس ســخنان امــام هشتم(علیهالســام) چــه

راهبردهایــی بــرای دســتیابی بــه بینــش وحــدت اســامی در نظــر گرفتــه شــده و در دنیــای
امــروز چگونــه مــی تــوان از ایــن راهبردهــا بهــره بــرد.

دربــارۀ راهبردهــای دســتیابی بــه آرمــان وحــدت اســامی در کالم رضــوی ،پژوهــش
مســتق ّلی انجــام نشــده اســت؛ لیکــن صابــری( )1391در مقالـهای بــا عنــوان «راهبردهــای
تقریــب مذاهــب در ســیرۀ امامرضا(علیهالســام)» بــه ضــرورت و اهمیــت بحــث تقریــب و

الگوبــودن رفتــار امامرضا(علیهالســام) بــرای مســلمانان پرداختــه و بــه عقایــد و مذاهــب
عصــر امــام ـ چــون عقایــد و فرهنــگ یونانــی و رومــی ،مناظــره بــا بــزرگان ادیــان و

مذاهــب ،واقفیــه و معتزلــه ـ و عملکــرد امــام نســبت بــه آرا و افــکار آنــان نگاهــی

ـی تقریــب در ســیرۀ امــام را مــواردی چــون
گــذرا داشــته اســت .ســپس راهبردهــای عملـ ِ
ســیرۀ عملــي امام(علیهالســام) در پاســخگویي بــه شــبههها و ســؤالها ،دعــوت بــه
تفکــر و تعقــل و اندیشــه و تأکیــد بــه آن ،اســتدالل از طریــق مبــادي عقلــي ،مناظرههــا

و احتجاجهــای امامرضا(علیهالســام) ،پاســخهاي مجمــل و نهــي از بحــث بیهــوده،
دوریجســتن و بیطرفــی در حرکتهــای نظامــی ذکــر کــرده اســت کــه فاقــد اســتدالل

منطقــی و اســتناددهی معتبــر و علمــی بــوده و بیشــتر ناظــر بــر مناظرههــای امــام اســت.

عنــوان مقالــۀ دوم «نقــش امامرضا(علیهالســام) در وحــدت اجتماعــی و تقریــب مذاهــب
اســامی» اســت .شــیخوند( )1391درایــن مقالــه پــس از مفهومشناســی واژگان مرتبــط

بــا تحقیــق ،مــواردی چــون بهرسمیتشــناختن اختــاف ســلیقه و اندیشــه ،پذیــرش
محوریــت قــرآن ،تمســک بــه ســیره و ســنت نبــوی ،ترویــج خردگرایــی و آزاداندیشــی،
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تــرک جــدال و مخاصمــه وتحمــل دیگــران ،نفــی قومیتگرایــی و نژادپرســتی ،اطاعــت

از رهبــری دینــی ،تشــویق بــه روابــط اجتماعــی ،عاطفــی و اخــ ّوت دینــی را در بُعــد
روابــط اجتماعــی و مناظرههــای امام(علیهالســام) ،از جملــه عوامــل ایجــاد وحــدت
اجتماعــی میــان انســانها فــارغ از مذهــب و دیــن ذکــر میکنــد .ســومین اثــر «نقــش
امامرضا(علیهالســام) در وحــدت ملــی و انســجام اســامی عصــر عباســی» نــام دارد کــه

در آن براتــی( )1386بــه بررســی اوضــاع سیاســی ،فرهنگــی عصــر هــارون ،امیــن و مأمــون

پرداختــه و بهطــور مختصــر نقــش امام(علیهالســام) را در مناظرههــا بیــان کــرده اســت
کــه فاقــد تحلیــل و بررســی همهجانبــه بــوده و ضعــف محتوایــی دارد .چهارمیــن اثــر

«راهکارهــای تقریــب مذاهــب در ســیره و گفتــار امامرضا(علیهالســام)» اســت .سیاوشــی
وســلیمانی فــر( )1394در ایــن مقالــه پــس از مفهومشناســی واژگان ،بــه زندگینامــه و

اوضــاع سیاســیـ فرهنگــی عصــر امام(علیهالســام) نظــری انداختــه و اقدامهــای امــام
در زمینــۀ تقریــب مذاهــب اســامی را در مــواردی چــون ســفارش بــه گفتگــوی مثبــت و

همــراه بــا آگاهــی بــا پيــروان مكاتــب و مذاهــب مختلــف ،تشــويق بــه امــر بــه معــروف و

نهــی از منكــر ،تأكيــد بــر حضــور و همگامــي در عبــادات ،مراســم و مناســك اجتماعــي،
تشــويق بــه برقــراری روابــط اجتماعــي و عاطفــي و اخــوت دينــي و همچنيــن معرفــی

گــروه هــای انحرافــی دانســته کــه بــدون هیــچ تحلیــل و یــا شــواهد تاریخــی تنهــا بــه ذکــر
ایــن مــوارد بســنده کــرده اســت .همچنیــن ،از راهکارهــای تقریبــی امام(علیهالســام)

دعــوت بــه بــرادری مســلمانان بــا یکدیگــر ،گفتگو(مناظــره) عقالنــی و ســازنده ،تأکیــد

بــر مشــارکت در مراســم و مناســک عبــادی و اجتماعــي ،ســفارش بــه برقــراری روابــط
اخالقــي 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( )1395صرفـاً آداب

و اخــاق مناظــره چــون تأکیــد بــر مشــترکات ادیــان ،اســتناد بــه قــرآن و ســنت اهــل

بیت(علیهمالســام) ،التــزام بــه اخــاق انســانی(احترام و مهــرورزی) و مــواردی از ایــن
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دســت را از نــگاه امامرضا(علیهالســام) روشــی بــرای نزدیکــی و وحــدت میــان افــکار و

افــراد ذکــر میکننــد.

بــا بررســی دقیــق ایــن آثــار ،اثــری کــه همهجانبــه بــه راهبردهــای دســتیابی بــه بینــش

وحــدت اســامی در کالم 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

زندگانــی امامرضا(علیهالســام) و اقدامهــای ایشــان پرداختــه کــه از ایــن حیــث دارای
نــوآوری اســت .نوشــتار حاضــر درصــدد پاســخگویی بــه ایــن ســؤال اســت :راهبردهــای
همدلــی اســامی در کالم امامرضا(علیهالســام)
بینــش وحــدت و
عملــی دســتیابی بــه
ِ
ِ
ِ

چیســت و چگونــه میتــوان بــه آن دســت یافــت؟

 .2مروری بر وضعیت سیاسی عصر امام رضا(علیه السالم)
امامــان معصوم(علیهمالســام) بــه دلیــل شــخصیت برجســتۀ علمــی و نفــوذ معنــوی در میان

مــردم ،بــرای خلفــا و حاکمــان عصــر خــود خطــری بــزرگ شــمرده میشــدند .از ایــن رو،

هــر یــک از خلفــای عباســی بــه فراخــور موقعیــت زمانــی خویــش ،دســت بــه انجــام یکســری
دسیســهها و نیزنگهــا میزدنــد تــا چهــرۀ اهــل بیت(علیهمالســام) را خدشــهدار کننــد.

لیکــن ،امامــان معصوم(علیهمالســام) و بهویــژه امامرضا(علیهالســام) از موقعیــت مکانــی و

زمانــی خویــش بهــره میبردنــد و بــا برپایــی مناظرههــای متعــدد بــا اربــاب فــرق و مذاهــب

ـیع و آیین اســام را به
اســامی و بــزرگان زرتشــتی ،یهــودی و مســیحی ،حقانیــت مذهــب تشـ ّ

همــگان میفهماندند.بدینگونــه بــود کــه مقــام امــام در میــان عامــۀ مــردم و بــزرگان دربــاری
و کشــوری افــزوده میشــد کــه ایــن امــر از منظــر مأمــون عباســی خوشــایند نبــود .لــذا،

شــناخت اوضــاع سیاســی دوران امامرضا(علیهالســام) و پــدر بزرگوارشــان ،محنــت ،ســختی

و مشــکالت سیاســی را کــه در ســایۀ حکومــت عباســیان متوجۀ اهــل بیت(علیهمالســام) بود،

بــه تصویــر میکشــد.
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بر اساس بررسی منابع تاریخی ،وضعیت سیاسی حضرت در دو مرحله بازتاب دارد:
الــف) مرحلــۀ خالفــت مهــدی ،هــادی و هــارون کــه مرحلــۀ ســخت و دشــواری اســت.

پــدر بزرگــوار حضــرت ،امــام موســی کاظم(علیهالســام) در ایــن زمــان بــه دســت هــارون

شــهید شــدند .در عصــر هــادی واقعــۀ فــخ بــا شــهادت حســین بــن علــی ازنــوادگان امــام
حسن(علیهالســام) و یارانــش ،مصــادرۀ امــوال و طــرد ســادات و زندانــی شدنشــان

همــراه بــود .در ایــن دوره امــام تحــت والیــت پــدر بزرگــوارش میزیســت تــا اینکــه امــام

موســی کاظم(علیهالســام) شــهید و امامــت بــه وی منتقــل شــد .ابنصبــاغ مالکــی بــه

نقــل از صفوانبنیحیــی میگویــد :وقتــی امامرضا(علیهالســام) بــه امامــت رســید،
مــا برجــان ایشــان بیمنــاک و بــه ایشــان یــادآور شــدیم ،امــا فرمودنــد« :لیجهــدن
جهــده فــا ســبیل لــه علی»(هرآینــه وی ســعی و تــاش میکنــد ولــی اقــدام مؤثــری

علیــه مــن نمیتوانــد انجــام دهــد) .صفــوان اضافــه میکنــد :فــرد مــورد اطمینانــی
برایــم روایــت کــرد کــه خالدبــن یحیــی برمکــی بــه هــارون گفــت« :ایــن علیبــن
موسـیالرضا(علیهما الســام) اســت کــه دسـتبهکار شــده و مــردم را بــه ســوی خویــش

فــرا میخوانــد .هــارون در جوابــش گفــت :آنچــه مــا بــا پــدرش کردیــم مــا را بــس اســت.

میخواهــی همــۀ آنهــا را بــه یکبــاره بــه قتــل برسانیم؟»(مســعودی1426 ،ق205 :
؛ شــبراوی ،بیتــا .)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

نمــودهای ،در حالیکــه هــارون قصــد کشــتن تــو را دارد .امــام فرمــود« :ایــن ســخن،
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(».مســعودی1426 ،ق:

206؛ کلینــی .)302 :1381 ،در ایــن دوره بــود کــه هــارون امــام کاظم(علیهالســام)
را بــه شــهادت رســاند و در مواقــع مختلــف ســعی بــرآزار فرزنــدش رضا(علیهالســام)

داشــت؛ لیکــن پــروردگار عالــم جــان او را حفــظ کــرد.

ب) مرحلــۀ دوم ،زمــان امیــن و مأمــون :بــا مــرگ هــارون در جمادیالثانــی ســال
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193ق ،امیــن در بغــداد بــه خالفــت رســید .در تاریــخ نشــانی از برخــورد حکومــت امیــن بــا

ن ســبب بــوده کــه در ایــن زمــان جـ ّو تردیــد
امامرضا(علیهالســام) وجــود نــدارد .شــاید بدیـ 
و تزلــزل بــر حکومــت ســایه افکنــده و اختالفهــای 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،

اختــاف امیــن بــرای جانشــینی پســرش برخــاف وصیــت هارونالرشــید رخ داد و بیــن دو
بــرادر نــزاع دائمــی برقــرار بــوده تــا اینکــه در ســال 198ق مأمــون بــرادرش را کشــت و خــود

بــر مســند خالفــت تکیــه داد .بــا بــه خالفــت رســیدن مأمــون بــود کــه وی امــام را از مدینــه

بــه خراســان آورد و او را ولیعهدگردانیــد و بــا برپایــی جلســات بحــث و گفتگــو بــا اربابــان
ادیــان مســیحی ،یهــودی ،مســلمان و ...ســعی داشــت چهــرۀ امــام را خدشـهدار کنــد و خــود

بدینواســطه ،وجهـهای مذهبــی و مشــروعیت و مقبولیــت مردمــی یابــد؛ هرچنــد بــا درایــت

امام(علیهالســام) شکســت خورد(عســکری ،بیتــا217 :؛ حکیــم و دیگــران174 :1384 ،و

.)240-257

 .3راهبردهای وحدت اسالمی در سیرۀ امام رضا(علیه السالم)
امامرضا(علیهالســام) بهعنــوان امــام هشــتم شــیعیان و جانشــین پیامبر(صلــیاهلل

علیهوآلــه) در تبییــن قــرآن و س ـ ّنت نبــوی ،مــورد توجــه همهجانبــۀ مــردم قــرار گرفتنــد
و گفتــار ایشــان بهنحــوی 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 بهماننــد ســخنان جدشــان(که بــه فرمــودۀ قــرآن  :از روی هــوی و هــوس
ســخنی نمیگویــد) بــوده اســت ،وگرنــه لزومــی نداشــت کــه مــردم دور امــام جمــع شــوند و
ســؤال هــای دینــی خــود را بپرســند زیــرا پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) ســالها قبــل از تولــد

ایشــان ،او را عالــم آل محمد(صلیاهللعلیهوآلــه) نامیــد تــا ملجأیــی بــرای شــیعیان و پیــروان

حقیقــی علــم و دانــش باشــد .از ایـنرو ،آن امــام همــام در کالم خویــش بــه راهبردهایــی جهت
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دســتیابی بــه بینــش و آرمــان وحــدت و اتحــاد اســامی میــان مســلمانان اشــاره کردهانــد کــه
ابتــدا از منابــع مســتند و معتبــر روایــی و تاریخــی اســتخراج و ســپس بــه فراخــور موضــوع،

تحلیــل و بررســی شــده اســت.

 3-1بینش توحیدی
اولیــن و اساســيترین راهبــرد رســیدن بــه آرمــان وحــدت اســامی در بیــن انســانها،

توجــه بــه بینــش و نــگاه توحیــدی و یکتاپرســتي اســت .خداونــد متعــال در قــرآن مجیــد

بــه دفعــات انســانها را بــه وحــدت و یکرنگــي دعــوت کــرده اســت(بقره138/؛ آل عمــران/

64-84؛ کهــف14/؛ انبیــاء .)92/از ایــن رو ،میتــوان 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 ،میتواننــد

تقریــب مذاهــب یــا وحــدت پیــروان ادیــان را ایجــاد کننــد .از نــگاه امامرضا(علیهالســام)
در توحیــد و خدامحــوری ،تفاوتــي میــان ادیــان وجــود نــدارد و ایــن امــر از جملــه اصــول

برجايمانــده از ادیــان بــدون تحریــف و راســتین بــوده اســت(خادمی و دیگــران1395 ،

44:و .)45بنابرایــن ،حضــرت در ســخنان خویــش بــه محوریــت دیــن در قالــب خدامحــوری در

میــان مســلمانان اشــاره دارد و در توصیــه بــه کســی کــه قصــد کوتاهکــردن موی ســر را داشــته
یــا گروهــی کــه میخواســتند مــردهای را دفــن کننــد ،فرمــان میدهــد کــه بگوینــد« :ب ِ ْس ـ ِم 
 و بِاهللِ»(منســوب بــه علیبنموســی(علیهما الســام)1406 ،ق 170 :و  394؛ ابطحــی،
اهلل ِ َ

 170 :1392و  .)394در تحلیــل ایــن کالم میتــوان گفــت ،کامـ ً
ا آشــکار بــوده کــه ایــن دعــا،
مؤمنــان را وادار میکردهاســت تــا از فرصتهــای مناســب و متنــوع بــرای یــادآوری شــعایر

الهــی و تکیــه بــر محوریــت خدامحــوری بهــره بگیرنــد زیــرا بــه فرمــودۀ قــرآن و ســخنان اهــل

بیت(علیهمالســام) تنهــا را ِه 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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در برخــی از ادعیــۀ منقــول از حضــرت ،مســئلۀ امــت واحــده بــا موضــوع وحدانیــت

خداونــد قریــن گردیــده اســت ،لــذا آنانکــه بــه ایــن خــدا ایمــان دارنــد ،پیــر ِو یــک دیــن و

اعضــای یــک امتنــد؛ آنجاکــه امامرضا(علیهالســام) در دعایــی کــه بهعنــوان تعقیــب نمــاز

پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) تعلیــم داده شــده ،اوج وحــدت امــت را در پرســتش یــک خــدا
ال اهللُ َربُّنَــا َو َر ُّب آبَائِنَــا َ
ال اهللُ إِلهــ ًا ِ
ـن ال إِلَــ َه إ ّ
دیــده و میفرماینــد« :ال إِلَــ َه إ ّ
واحــدا ً َو
األ َّولِيـ َ
ـد إِ ّ
ون ال إِل َـ َه إِ ّ
ون 
ال اهللَ ال ن َ ْعبُـ ُ
ـو َ ك ـر َِه ال ْ ُم ْش ـ ِر ُك َ
ـن ل َـ ُه ُم ْس ـلِ ُم َ
ـن ل َـ ُه الدِّيـ َ
ـاه ُم ْخلِ ِصيـ َ
ن َ ْحـ ُ
ال إِيَّـ ُ
ـن َ
 و لَـ ْ
 و َه ـ َز َم َ
ـم لَـ َ
ال إِل َـ َه إ ّ
ـك
اب َو ْحـ َ
ـر َع ْبـ َ
ـد ُه أَنْ َج ـ َز َو ْعـ َ
ال اهللُ َو ْح َــد ُه َو ْحـ َ
األ ْح ـ َز َ
ـد ُه الل ُهـ َّ
ـد ُه َ
ـد ُه َ
 و ن َ َصـ َ
ـت َو إِل َ ْيـ َ
ـت َو بِـ َ
ـت َو َع َل ْيـ َ
أَ ْســ َل ْم ُت َو بِـ َ
ـت يَــا َر ِّب يَــا
ـك َحا َك ْمـ ُ
اص ْمـ ُ
ـك تَ َو َّك ْلـ ُ
آم ْنـ ُ
ـك َخ َ
ـك َ
َر ِّب(».طوســی1411 ،ق ،ج 291 :1؛ ابــن طــاووس1411،ق 242 :؛ کفعمــی1418 ،ق.)149 :
بیشــک ،اســتفاده از تعبیــر «الــه واحــد» در بافــت ایــن دعــا ،در واقــع بــرای تأکیدنهــادن

بــر احدیّــت خــدا نیســت؛ بلکــه تأکیــد بــرآن اســت کــه همــۀ مســلمانان دارای خدایــی واحــد

هســتند و یــک خــدا را میپرســتند.

همچنیــن امامرضا(علیهالســام) در مســیر ســفر خویــش بــه مــرو ،هنگامــی کــه قصــد تــرک

نیشــابور را داشــت ،بهعلــت درخواســت محدثــان آن شــهر ،ســر از کجــاوه بیــرون آورده و
حدیثــی را فرمــود کــه در تاریــخ بــه «سلســلۀ ّ
الذهب» مشــهور اســت« :از پدرانــم ...از پیامبــر

خدا(صلیاهللعلیهوآلــه) ،از جبرئیــل و از خداونــد ع ّزوجــل شــنیدم کــه میگویــد :مــن خدایــی

هســتم کــه بهجــز مــن خدایــی نیســت و ایــن دژ من اســت .پــس هرکس داخــل دژ مــن گردد
از عذابــم ایمــن میگــردد .ســپس امام(علیهالســام) بــرای بــار دوم پــس از لحظاتــی لــب بــه
ســخن گشــوده و فرمودنــد :همانــا ایــن امر شــرطی دارد و مــن از شــروط آن هستم(».منســوب

بــه علیبنموســی(علیهما الســام)1406 ،ق40 :؛ ابنبابویــه1406 ،ق7 :؛ همــان 1378 ،ق،
ج134 :2و 135؛ حســکانی1411 ،ق ،ج.)170 :1

بــا توجــه بــه حدیــث فــوق میتــوان 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 مـیدارد 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 بهنــام خــدا کــه همهچیــز از اوســت قــرار گیرنــد و

بهدلیــل آنکــه خداونــد یکــی از مشــترکات بیــن مســلمانان اســت ،باعــث شــده تــا مــردم گــر ِد
محــوری واحــد جمــع شــوندکه ایــن همــان وحــدت اســامی و تشــکیل امــت واحــده اســت.

 3-2تأکید بر قرآن
بیتردیــد ،تمــام مســلمانان در قالــب دســتههاي مختلــف کالمــي و فقهــي و روشهــاي

متنــوع فکــري و عملــي ،در قبــول قــرآن بهعنــوان مهمتريــن منبــع و محــور رســالت اســامي
و ضــرورت پيــروي از دســتورات آن اشــتراک نظــر دارنــد .بــر اســاس گزارشهــاي ذکــر
شــده در متــون حديثــي و تاريخــي ،امامرضا(علیهالســام) نيــز همــواره مســلمانان و بهویــژه

پيــروان خــود را بــه محوريــت و فصلالخطــاب بــودن ايــن منبــع اصيــل وحياتــي بهعنــوان
«ثقــل اکبــر» توجــه ميدادنــد .از ايــن منظــر ،ايشــان پــس از اشــاره بــه جامعيــت قــرآن،

ســوگند يــاد ميکنــد کــه «خداونــد چيــزي از احتياجــات بنــدگان را فروگــذار نفرمــود تــا در

آن صــورت هيــچ بنــدهاي نتوانــد بگويــد ايکاش ايــن در قــرآن آمــده بود(».کلینــی1407 ،ق،

ج )59 :1زیــرا از ديــدگاه ايشــان ،قــرآن «هــو حب ـلاهلل المتيــن و عروهالوثقــى و طريقتهالمثلــى 

ى الجنــة و المنجــي مــن النــار» اســت(ابنبابویه1378 ،ق ،ج130 :2؛ مجلســی،
المــؤدي إلــ 

1403ق ،ج .)210 :17بنــا بــر فرمايــش ديگــري از آن حضــرت ،بــا توجــه بــه در دســترس
همــه بــودن قــرآن کريــم ،ايــن کتــاب حجتــي عــام بــراي همــۀ افــراد انســاني اســت(همان).

پــس دومیــن محــور از محورهــاي دســتیابی بــه آرمــان وحدتگرایــی میــان مســلمانان عالــم

جهــت تقريــب مذاهــب اســامي در بينــش و منــش رضــوي ،پذيــرش و بــاور بــه محوريــت

قــرآن از لحــاظ جامعيــت مفاهيــم و تعاليــم موجــود در آن اســت زیــرا راهحــل مناســب بــرای
برطرفکــردن بســياري از اختالفهــای فکــري ،تنشهــاي تفرقهانگيــز و فتنههــاي سياســي

ـاجتماعــي بــا مراجعــه بــه کتــاب قــرآن و فهــم و عملکــردن بــه آیــات آن ،بــرای بشــر قابــل
ّ
حلوفصــل اســت .بههمیــن خاطــر ،امامرضا(علیهالســام) بــا معرفیکــردن قــرآن بهعنــوان
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راهبــردی هدفمنــد و اثربخــش در اتحــاد و وحــدت میــان مســلمانان ،مــردم را بــه فهــم و تدبّــر
و بهکارگیــری مفاهیــم آن دعــوت کــرده اســت.

تمسک به سیرۀ نبوی
3-3
ّ
ســیرۀ رفتــاری و کــرداری پیامبــر اکرم(صلیاهللعلیهوآلــه) ســیرهای الهی و نیکوســت که قرآن

کریــم از آن بــا اصطــاح «اســوه حســنه» یــاد میکنــد تــا مــردم از پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه)

و جانشــینان حضرت(علیهالســام) کــه راهشــان صــراط مســتقیم اســت ،پیــروی کننــد.

ـد بزرگوارشــان حضــرت
بیشــک ،امامرضا(علیهالســام) کالم خویــش را مســتند بــه کالم جـ ّ
محمد(صلیاهللعلیهوآلــه) میکردنــد تــا مــورد قبــول مســلمانان قــرار گیــرد و بــدون تردیــد

آن را پذیــرا باشــند .از دالیــل بهرهبــردن امــام از ســخنان پیامبــر اکرم(صلیاهللعلیهوآلــه)

میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد :احیــای س ـ ّنت 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 توصیههــای
قرآنــی بــه پیــروی از آن حضــرت(آل عمــران31/؛ احــزاب21/؛ حشــر ،)7/امانتــداری در انتقــال

ســخنان پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) بــه آینــدگان .ایــن موضــوع ســبب میشــد تــا کالم مســتند

بــه ایشــان را بهراحتــی بپذیرنــد و بــرای خــود حجــت بداننــد .در نتیجــه ،اســتناد بــه کالم

آنــان ،بهویــژه ســخن پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) موجــب اعتبــار یافتــن مدعــا میشد(واســعی،

 .)258-254 :1395در واقــع ،در کالم امامرضا(علیهالســام) س ـ ّنت نبــوی طــوری بــا تأکیــد
مطــرح میشــود کــه بتوانــد بهعنــوان محــوری بــرای وحــدت و همگرایــی امــت کارآمــد

باشــد .ســیرۀ عملــی امــام هشتم(علیهالســام) و آموزههــای آن حضــرت در شــرایط پرتنــش

مبــدل
عصــر ،آن امــام بزرگــوار را بــه الگویــی از فرزنــدان پیامبــر اکرم(صلیاهللعلیهوآلــه)
ّ
ســاخته بــود کــه از منظــر عمــوم مســلمانان ســزاوارترین فــرد بــرای احیــای ســنت نبــوی و

زدودن بدعتهــا از دیــن پیامبــر خاتم(صلیاهللعلیهوآلــه) بــود .از ایــنرو ،از مــوارد مهمــی

کــه حضــرت در مــدت اقامــت خــود در خراســان ،بــه ســیرۀ پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) تمســک
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جســتند ،میتــوان بــه ماجــرای اقامــه نمــاز عیــد فطــر توســط امامرضا(علیهالســام) بــا توجــه

بــه ســیرۀ عملــی پیامبــر اکرم(صلیاهللعلیهوآلــه) اشــاره کــرد کــه آن حضــرت ،پابرهنــه و بــا

اطمینــان خاط ـ ِر ظاهــری و باطنــی و بــا فریــاد اهللاکبــر ،الإل ـهإالاهلل ،الحمــدهلل و ...بهســوی
مصلــی گام برداشــتند .ایــن حرکــت چنــان از طیــب خاطــر امــام و یارانــش حکایــت میکــرد

کــه لشــکریان و بــزرگان لشــکری و کشــوری نیــز تحــت تأثیــر قــرار گرفتنــد و هماننــد امــام،
پابرهنــه و لبیکگویــان بــه ســوی مصلــی گام برداشــتند تــا اینکــه مأمون احســاس خطــر کرد

و از میانــۀ راه امــام را برگرداند(کلینــی1407 ،ق ،ج489 :1و490؛ ابنبابویــه1378 ،ق ،ج151 :2؛

ابنعمرانــی1421 ،ق .)98 :بیشــک ،زندهکــردن ســیره و ســنت پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه)

بهمثابــۀ حلقــۀ وصــل امــت ،زمینهســاز رجــوع بــه حقپرســتی شــده و نزدیکــی انســانها
را بهدنبــال دارد.

در پیجویــی از جایــگاه ســنت نبــوی و رابطــۀ آن بــا انســجام امــت در احادیــث و

کالم امامرضا(علیهالســام) بیــش از همــه بازتــاب آن را میتــوان در ادعیــۀ منقــول
از امامرضا(علیهالســام) جســت .از ایــن منظــر ،ذکــر نــام پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه)

و نثــار صلــوات و درود بــر آن حضــرت و اهــل بیــت وی(علیهمالســام) در دعاهــای
امامرضا(علیهالســام) نمــو ِد عینــی یافتــه و دائــم بــر مفهــوم ســنت و ســیرۀ

پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) تأکیــد شــده اســت .از جملــه ،در دعایــی کــه پیــش از آغــاز نمــاز
توصیــه شــده ،آمــده اســت« :خدایــا ،ای پــروردگار ،ایــن دعوتتامــه و نمــاز برپــا شــده ،
محمد(صلیاهللعلیهوآلــه) را بــه درجــه و وســیله و فضــل و فضیلــت برســان  .بــا خــدا آغــاز

میکنــم و از خــدا پیــروزی میطلبــم و بــه محمــد پیامبــر خدا(صلیاهللعلیهوآلــه) و آل
محمد(علیهمالســام) روی م ـیآورم .خدایــا ،بــر محمــد و آلــش درود فرســت .پــس مــرا

مقربــان قــرار ده(».طوســی،
بهواســطۀ آنهــا نــزد خــود در دنیــا و آخــرت وجیــه گــردان و از ّ

1411ق ،ج 30 :1؛ ابنطــاووس1406 ،ق 155 :؛ کفعمــی1405 ،ق .)14 :بایــد گفــت ،در
ایــن حدیــث اشــاره میکنــد کــه تکیــه بــر جایــگاه پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) بهعنــوان
آورنــدۀ ایــن دیــن مشــترک و صاحــب امــت بــا ایــن توجیــه ادامــه پیــدا میکنــد کــه اهــل

بیــت پیامبــر اکرم(صلیاهللعلیهوآلــه) جــدا از شــخصیت و دیــن او نیســتند و ســعادت
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دنیــا و آخــرت جــز بــا رویآوردن بــه آنهــا حاصــل نمیشــود.
ـت
خداونــد نیــز از ســیرۀ پیامبــرش در قــرآن غافــل نبــوده اســت ،لــذا میفرمایــد« :قَـ ْ
ـد كانَـ ْ
ل َ ُكـ ُ
ـول اهلل ِ
ـم فِــي َر ُسـ ِ
ـن َم َع ُه(»...ممتحنــه )4 /و «ل َ َقـ ْ
ـد َ
ـم َو ال َّ ِذيـ َ
ـم أ ْسـ َ
 كان ل َ ُكـ ْ
ـو ٌة َح َسـنَ ٌة فِــي إِبْرا ِهيـ َ
ْ
ُ
َ
َ
ـر اهلل َ كثِيرا»(احــزاب .)21/پیداســت کــه
ـن َ
ـو ٌة َح َسـنَ ٌة ل ِ َمـ ْ
 كان يَ ْر ُجــوا اهلل َو الْيَـ ْ
أ ْسـ َ
ـر َو َذ َكـ َ
ـو َم ْال ِخـ َ
خداونــد در ایــن آیــات مردمــی را کــه خواهــان همدلــی و رســیدن بــه وحــدت هســتند ،بــه امر

مهــم الگــو قــراردادن پیامبراکرم(صلیاهللعلیهوآلــه) و اهــل بیتش(علیهمالســام) ســفارش
ّ

صحــه نهــاده و در ادعیــۀ حــج میفرماینــد:
کــرده اســت و امامرضا(علیهالســام) هــم بــر آن ّ
ـك و تَوفَّنِــي َع َلــى  ِملَّتِـ ِه  ...الل ُهــم اسـتَع ِم ْلنَا ب ِ َطا َعتِـ َ َ
ـى سـنَّ ِة
َّ ْ ْ
ـك َو أ ْحيِنَــا َع َلـ ُ
ْ
«اسـتَ ْع ِم ْلنِي ب ِ ُسـنَّ ِة نَبِيِّـ َ َ َ
ـك َو تَ َوفَّنَــا َع َلــى  ِملَّ ـ ِة َر ُسول ِ َ
نَبِيِّـ َ
ك(».مجلســی1403 ،ق ،ج  345 :96؛ نــوری1408 ،ق ،ج:9

.)445

 3-4توجه به آرمان مهدویتگرایی
از دیگــر راهبردهــای برقــراری وحــدت اســامی میــان مســلمانان ،توجــه بــه آرمــان

مهدویتگرایــی و اعتقــاد بــه مهدویــت و ظهــور منجی عــادل بوده اســت .امامرضا(علیهالســام)

در ســخنان خــود بدیــن امــر تأکیــد داشــتهاند .یکــی از ســخنان حضــرت دربــارۀ ظهــور منجی
عالــم پــس از فراوانــی ظلــم و جــور ،طلــب ظهــور امــام زمان(عــج) اســت کــه باعثشــده تــا

مــردم بــر محــور اعتقــاد بــه مهدویــت و ظهــور منجــی ،بــه یکدیگــر نزدیــک شــوند .ایــن

نزدیکــی همــان همدلــی و وحــدت اســامی میــان گروههــای مختلــف اســامی اســت؛ آنجاکــه
میفرماینــد« :خدایــا ،او را قائــم و منتظــر قــرار ده و امامــی کــه بــا او پیــروزی میآیــد ،او را

بــا پیــروزی چیــره و فتحــی نزدیــک یــاری رســان و او را وارث شــرق زمیــن و غــرب آن قــرار

ده؛ ســرزمینهایی 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

بــه او را خــوار گــردان و بــرآن کــه بــا او دشــمنی کنــد غضــب کــن و آنکــس را کــه بــا او
نادرســتی کنــد ،نابــود گــردان .خدایــا ،بــه دســت او جبــاران و ســتونهای کفــر را بــه قتــل
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آور و ســران گمراهــی و گزارنــدگان بدعــت و میراننــدگان ســنت و تقویتکننــدگان 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

طــاووس1411،ق 508:؛ مجلســی1403 ،ق ،ج 333 :92و .)334

ناگفتــه پیداســت ،اعتقــاد مســلمانان بــه ظهــور حضــرت مهدی(عــج) ســبب انســجام و

همگرایــی امــت و موجــب دســتیابی بــه ســعادت و پیــروزی حــق بــر باطــل میگــردد زیــرا بــا
آمــدن امــام زمان(عــج) کــه قرنهــا قبــل از تولــد حضــرت ،پیامبــران پیشــین و حتــی پیامبــر

اکرم(صلیاهللعلیهوآلــه) مــژدۀ ظهــورش را بهعنــوان اقامهکننــدۀ عدالــت و قســط داده اســت،

ســرانجام میآیــد 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 میشــود که
ـص صریــح روایــات ماســت .از ایـنرو ،باور مســلمانان بــه اینکه
ایــن امــر مــورد تأییــد قــرآن و نـ ّ

کســی خواهــد آمــد و حــق را جایگزیــن باطــل میکنــد و در نتیجــه مــردم را حول یــک محور
جمــع و قســط ،عــدل و آبادانــی ســرزمین هــا را باعــث میشــود ،زمینهســاز پیونــد برابــری و
یکدلــی مســلمانان میگــردد کــه همــان آرمــان اتحــاد و وحــدت اســامی اســت.

 3-5مداومت بر ذکر صلوات بر محمد(صلی اهلل علیه وآله) و آل محمد(علیهمالسالم)
از اثربخــش تریــن راهبردهــای نزدیکــی و وحدتگرایــی بیــن مســلمانان ،مداومــت بــر ذکــر

صلــوات بــر محمد(صلیاهللعلیهوآلــه) و آل محمد(علیهمالســام) اســت که مورد توجه شــخص

پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) و جانشــینان وی بــوده اســت .بیشــک ،پربســامدترین فــراز دعــا در
دعاهــا و ســخنان امامرضا(علیهالســام) اهمیــتدادن بــه جایــگاه پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه)

و اهــل بیت(علیهمالســام) در دیــن اســام و درود فرســتادن بــر آنهاســت .در صلــوات

امامرضا(علیهالســام) بــر پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) و معصومان(علیهمالســام) ضمــن

ـم 
صلــوات جداگانــه بــر معصومان(علیهمالســام) در انتهــای صلــوات چنیــن آورده اســت« :الل ُهـ َ
ـى م َح َّمـ ٍ
ـينِ
ـرا ِء َو ال ْ َح َســنِ ِّ
ـى و َعلِــيٍ ال ْ ُم ْرتَ َضـ َ
ـد ال ْ ُم ْص َط َفـ َ
َصــلِ  َع َلـ ُ
الر َضــا َو ال ْ ُح َسـ ْ
ـى و فَا ِط َمـ َة ال َّز ْهـ َ
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ـى و َج ِميـ ِع َ
ـدى(» .طوســی1411 ،ق ،ج 408 :1؛
ـح ُّ
ـى و أَ ْعــا ِم ال ْ ُهـ َ
األ ْو ِصيَــا ِء َم َصابِيـ ِ
الد َجـ َ
ال ْ ُم َص َّفـ َ

ابــن طــاووس1411،ق 497 :؛ کفعمــی1405 ،ق 548 :؛ مجلســی1403 ،ق ،ج  .)209 :81و در
ـي يــا
جــای دیگــر ،امام(علیهالســام) بــا اشــاره بــه آیــۀ «إ َِّن اهللَ َو َمالئ ِ َكتَـ ُه يُ َص ُّلـ َ
ـون َع َلــى النَّبِـ ِّ
آمنُــوا َص ُّلــوا َع َل ْيـ ِه َو َسـ ِّل ُموا تَ ْسـ ِليم ًا»(احزاب )56/فرمودنــد :معانــدان نیــز میدانند
أَيُّ َهــا ال َّ ِذيـ َ
ـن َ
هنگامــی کــه ایــن آیــه نــازل شــد ،از رســول اکــرم (صلیاهللعلیهوآلــه) ســؤال شــدکه چگونــه
ـم صـ ّ
ـى محمد
ـل علـ
ّ
صلــوات بفرســتیم؟ آن حضــرت در پاســخ فرمودنــد :چنیــن بگوییــد« :ال ّلهـ ّ
 محمــد كمــا ص ّلي ـت علــى إبراهي ـم و آل إبراهيــم إنّــك حميــد مجيد»(کوفــی1410،ق:
و آل ّ

170؛ ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)236 :1پــس از ایــن ،ســخن امام(علیهالســام) حتــی مــورد
تأییــد مأمــون قــرار گرفت(ابنبابویــه 530 :1376 ،؛ همــان1378 ،ق ،ج  .)236 :1بــدون

تردیــد ،در دعاهــای امامرضا(علیهالســام) صلــوات بــر محمــد و آل محمد(علیهمالســام)

در واقــع نشــان از اهمیــت قایلشــدن بــه ایــن ســخن پــرودگار اســت کــه در قــرآن کریــم
آمنُــوا َص ُّلــوا َع َل ْيـ ِه َو َسـ ِّل ُموا
میفرمایــد« :إ َِّن اهللَ َو َمالئ ِ َكتَ ُــه يُ َص ُّلـ َ
ـي يــا أَيُّ َهــا ال َّ ِذيـ َ
ـون َع َلــى النَّبِـ ِّ
ـن َ
تَ ْســ ِليما»(احزاب .)56/بنابرایــن ،احتــرام و ارجنهــادن بــه جایــگاه پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه)
و اهــل بیــت آن حضرت(علیهمالســام) بیانگــر آن اســت کــه مســلمانان نیــز بایــد بــا پیــروی
از کالم پــروردگار ،رو بهســوی پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) روی بیاورنــد کــه ایــن خــود موجــب
وحــدت و یکدلــی افــراد جامعــۀ اســامی میشــود.

در ادعیــۀ واردشــده از ناحیــۀ امامرضا(علیهالســام) موضــوع صلوات بــر محمد(صلیاهللعلیهوآله)

ـرات بیــان شــده و مــردم را بــه ایــن ســمت ســوق داده
و خانــدان مطهرش(علیهمالســام) بهکـ ّ
اســت تــا بهوســیلۀ صلــوات ،بــه یکدیگــر نزدیــک شــوند .از مــواردی کــه حضــرت بــه ایــن
موضــوع اهتمــام تــام داشــته ،میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

الدنْيَــا َو
ــان ُّ
الــف) درخواســت فــرج و گشــایش کار اهــل بیت(علیهمالســام)« :یــا َر ْح َم َ
يم ُه َمــا َصـ ِّ
آل ُم َح َّمـ ٍ
ـى م َح َّمـ ٍ
ِ
ـد َو ِ
ـد َو َع ِّجـ ْ
ـل لَنَــا ف ََرجـ ًا َو َم ْخ َرجا(».طوســی،
ـل َع َلـ ُ
ـره َو َر ِح َ
اآلخـ َ
1407ق ،ج 95 :3؛ همــان1411 ،ق ،ج  571 :2؛ فیــض کاشــانی1406 ،ق ،ج .)465 :11
ـت َح َّقنَا
ـت َع َّظ ْمـ َ
ـم يَــا َر ِّب أَنْـ َ
ب) یــادآوری بزرگداشــت مقــام اهــل بیت(علیهمالســام)« :الل ُهـ َّ
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أَ ْه َ
ــل الْبَ ْي ِت(».ابنبابویــه1378 ،ق ،ج 168 :2؛ راونــدی1409 ،ق ،ج  658 :2؛ ابنشهرآشــوب

مازندرانــی1379 ،ق ،ج.)370 :4

ـم َصـ ِّ
آل ُم َح َّمـ ٍ
ـى م َح َّمـ ٍ
ـد َو ِ
ـد َو ا ْك ِشــفْ  َعنَّا
ج) دعــا بــرای رفــع گرفتــاری مســلمین« :الل ُهـ َّ
ـل َع َلـ ُ
الدنْيَــا َو ِ
ـم َو ا ْقـ ِ
اآلخ َره(».طوســی،
ـج ُّ
ـن َح َوائِـ ِ
ـر ْج َعنَّــا ُ ك َّل َغـ ٍّ
اجـ ٍة ِمـ ْ
 و فَـ ِّ
ـض لَنَــا ُ ك َّل َح َ
ـم َ
ُك َل  َهـ ٍّ

1411ق ،ج476 :2؛ کفعمــی1418 ،ق.)325 :

ـن أَقُـ ُ
ـول ب ِـ ِه
ـم أَ ْظ ِهـ ِر ال ْ َحـ َّ
ـق َو أَ ْه َلـ ُه َو ْاج َع ْلنِــي ِم َّمـ ْ
د) درخواســت ظهــور امــام زمان(عــج)« :الل ُهـ َّ
ـد الل ُهـ َ
 آل مح َّمـ ٍ َ
َ
آل ُم َح َّمـ ٍ
ـن ِ
ـر َرايَتَـ ُه َو
ـر َد ْع َوتَـ ُه بِر ًِضــا ِمـ ْ
ـم ِ ُ َ
َّ
ـم قَـ ِّو ْم قَائِـ َ
ـر ُه الل ُهـ َ
ـم أ ْظ ِهـ ْ
ـد َو أ ْظ ِهـ ْ
َو أنْتَ ِظـ ُ
َ
وشـ ُه و ا ْع ُضـ ْ َ
قَـ ِّو َع ْز َمـ ُه َو َع ِّجـ ْ
ـح أَ َم َلـ ُه َو
ـار ُه َو أَبْلِـ ْ
ـل ُخ ُر َ
ـر ُجيُ َ َ
ـغ َطلِبَتَـ ُه َو أنْ ِجـ ْ
ـد أنْ َصـ َ
وجـ ُه َو انْ ُصـ ْ
أَ ْصلِــح َشـ ْ
ـر ْب أَ َوانَـ ُه فَ ِإنَّـ َ
ن
ـور ال ْ َو ُدو ُد(».منســوب بــه علیبـ 
ـك تُ ْبـ ِد ُئ َو تُ ِعيـ ُ
ـد َو أَنْـ َ
ـأن َ ُه َو قَـ ِّ
ـت ال ْ َغ ُفـ ُ
ْ
موسیالرضا(علیهماالســام)1406 ،ق405 :؛ مجلســی1403 ،ق ،ج .)214 :84
برآینــد تمــام دعاهایی که در آن صلــوات بر محمد(صلیاهللعلیهوآله) و آل محمد(علیهمالســام)

بهطــور خــاص و یــا عــام توســط امامرضا(علیهالســام) آمــده ،ایــن اســت کــه امــام در پــی آن
اســت تــا مــردم را بهســوی پیامبــر اکرم(صلیاهللعلیهوآلــه) و خانــدان مطهــرش ســوق دهــد

تــا مســلمانان حوایــج و خواســتههای خویــش را از ایــن منبــع فیوضــات الهــی درخواســت

کننــد .ایــن جمعشــدن مــردم بــر محــور صلــوات فرســتادن بــر پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) و

خانــدان مطهرش(علیهمالســام) باعــث نزدیکــی قلــوب مســلمانان بــه یکدیگــر و رســیدن بــه
آرمــان وحــدت اســامی میشــود کــه خیــر و ســعادت دنیــا و آخــرت را بهدنبــال دارد.
3ـ  6توجه دادن به اصول و مبانی وحدت در مناظره های امام(علیه السالم)
برپایــی جلســات بحــث و گفتگــوی دینــی بیــن امامرضا(علیهالســام) و اربابــان ادیــان و

مذاهــب اســامی از جملــه شــگردهای مأمــون عباســی بــود تــا بدینوســیله علــم امــام را

بیازمایــد و بــا نشــان دادن ضعــف حضرت در پاســخگویی بــه مســائل مطرحشــده در مناظرهها،

ایشــان را بــه چالــش بکشــاند؛ لیکــن امام(علیهالســام) بــا بهرهمنــدی از علــم الهــی و درایــت
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و دانایــی ذاتــی و آوردن اســتداللهای عقالنــی و ذکــر شــواهد از کتــب تــورات ،انجیــل و...
اصالــت تعالیــم و فرهنــگ اســامی و گفتههــای قــرآن و پیامبــر اکرم(صلیاهللعلیهوآلــه) را

بــه گــوش تمــام حاضــران در مجلس اعــم از مســلمانان ،مســیحیان ،یهودیــان ،زردتشــتیان و...
رســاند و از آن بهعنــوان راهبــردی اساســی در نزدیکــی میــان ادیــان و گروههــای فکــری و
مذهبــی بهــره بــرد.

ناگفتــه پیداســت ،مناظــره بهعنــوان شــــیوهای کارآمــد در گفتگوهــا ،از دیربــاز مطــرح بــوده

و اهمیــت خــود را تــا بــه امــروزه حفــظ کــرده اســت .در واقــع ،امامرضا(علیهالســام) زمانــی

بــه مقابلــه و مناظــره بــا رؤســای فرقههــای مختلــف دروندینــــی و بروندینــی پرداختنــد کــه

بیشــــتر آنهــا بــا اســــتفاده از فضــای بــا ِز ایجادشــده توســــط مأمــون ،در حــال تئوریزهکردن
عقایــد و تبلیــغ باورهایشــان بودند(میرحســینی و کریمــی )98 :1392 ،غافــل از اینکــه بــا

پخششــدن عقایــد متعــدد و گوناگــون از ادیــان و مذاهــب مختلــف در ســطح جامعۀ اســامی،
ایــن امــر موجــب گســــترش انحرافهــا ،التقــاط و عقایــد باطــل در میــان مســلمانان شــده

بود(درخشــه .)189 :1391 ،از ایــن رو ،بــا توجــه بــه مناظرههــای امامرضا(علیهالســام)
بــا بــزرگان ادیــان و مذاهــب اســامی ،مبانــی وحدتگرایــی بیــن مســلمانان و پیــروان ســایر
ادیــان بــه شــرح زیــر اســتخراج شــد:

الــف) توجــه بــه ادیــان و کتــاب آســمانی آنهــا :مناظــرۀ امام(علیهالســام) بــا بزرگانــی چــون

جاثلیــق مســیحی ،رأسالجالــوت یهــودی ،هربــذ اکبــر زردتشــتی و عمــران صابــی بــا توجــه به
دیــن آنــان و متــون عهدین(تــورات ،انجیــل و تلمــود) بــوده تــا جایــی کــه بــا اســتداللهای

عقالنــی امام(علیهالســام) مخاطبــان وی ســاکت شــدند و بــه تســلط علمــی امام(علیهالســام)

بــر کتــاب و دینشــان اعتــراف کردنــد و برخــی نیــز مســلمان شــدند(ابنبابویه1378 ،ق ،ج :1

 176-154؛ طبرســی1403 ،ق ،ج .)432-415 :2البتــه ،پیــش از هــر چیــز بایــد توجه داشــت،

در نمونههــاي موجــود از اینگونــه اســتناد در مناظرههــای حضــرت ،ارجاعــات ایشــان از آن

روي بــوده اســت کــه آنــان را بــر پایــۀ ارجــاع بــه کتابهــای آســمانی مــورد قبــول خــود اقنــاع

کنــد .همچنیــن ،بایــد توجــه داشــت ،در ایــن گونــه ارجاعــات منقــول از امامرضا(علیهالســام)
اگــر اصــل انتســاب آنهــا بــه حضــرت مفروغعنــه تلقــی شــود ،در فقراتــی کــه بــه آنهــا ارجــاع
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میشــود انتظــار مـیرود دو ویژگــی وجــود داشــته باشــد :از یکســو اســتنادکننده یعنــی امــام

زمانــی کــه بهعنــوان بخشــی از یــک کتــاب مقــدس بــدان ارجــاع میدهــد ،بــه اصیلبــودن
آن بهعنــوان 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 ،ج.)420 :2

بنابرایــن ،اســتناد امــام بــه کتابهــای آســمانی ادیــان دیگــر باعــث میشــد تــا مخاطبــان

حضــرت تحــت تأثیــر قــرار بگیرنــد و بــه نوعــی خــود را نزدیــک بــه اســام احســاس کنندکــه
ایــن نزدیکــی ســرآغاز دســتیابی بــه آرمــان وحدتگرایــی میــان ادیــان و گروههــای مختلــف
مذهبــی و فکــری اســت.

ب) اســتناد بــه ســیرۀ نبــوی در مناظرههــا :ســیرۀ نبــوی شــامل گفتــار و کــردار پیامبــر

اکرم(صلیاهللعلیهوآلــه) اســت کــه ظهــور آن در امامــان شیعه(علیهمالســام) بهخوبــی
مشــهود اســت .از ایــنرو ،امامرضا(علیهالســام) بهعنــوان عالــم آل محمد(صلیاهللعلیــه

وآلــه) بــا رعایــت ضوابــط و شــروط برقــراری یــک مناظــرۀ أحســن پا بــه میــدان مناظــره نهاده

و بــا اســتناد بــه کالم پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) و گاه بــه ســنت ایشــان در طــی مناظرههــا،
پاســخگوی بســیاری از مســائل و پرسـشهای 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(صلیاهللعلیــه وآلــه) بــرای مخاطبان ملمــوس و عینی
اســت .از ایـنرو ،در میــان مناظرههــای امامرضا(علیهالســام) در بســیاری از مــوارد بــه ســیرۀ

نبــوی از گفتــار و ســنت عملــی ایشــان بهــره بــرده کــه بهعنــوان نمونــه در گفتگــوی میــان
عبدالســامبنصالح و امــام (علیهالســام) آمــده اســت :زمانــی عبدالســامبنصالح از امــام
ّ
دربــارۀ حدیــث «أهــل ايمــان از منــازل و مقامــات خــود در بهشــت ،خــدا را زيــارت مىكننــد»

ســؤال نمــود .امــام در پاســخ بــه قــرآن و ســپس ســخن پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) استشــهاد

نمــوده و از قــول ایشــان فرمودنــد« :هــر كــس در زمــان حيــات مــن يــا بعــد از مرگــم بــه ديدار
و زيارتــم بيايــد ،خداونــد را زيــارت کــرده اســت .و درجــه و مقــام پيامبر(صلی َّ
اللعليهوآلــه) در
بهشــت از تمــام درجــات باالتــر اســت .پــس هــر كــس از درجــه و مقــام خــود در بهشــت؛ آن
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حضــرت را زيــارت كنــد ،خداونــد تبــارك و تعالــى را زيــارت كــرده اســت(».ابنبابویه1398 ،ق:

 117؛ طبرســی1403 ،ق ،ج 408 :2؛ بحرانــی ،1374 ،ج .)538 :5بنابرایــن ،ارجــاع امــام بــه
ســخن پیامبراکرم(صلیاهللعلیهوآلــه) در مناظرههــا باعــث شــده تــا پیــروان دیگــر مذاهــب

اســامی بــا توجــه بــه ســخن پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) بــه یکدیگــر نزدیــک و افــکار پــوچ را

کنــار بگذارنــد و بــه وحــدت گفتــاری نایــل شــوند.

مهــم امام(علیهالســام) در
ج) اســتفاده از شــیوۀ جــدال أحســن :از دیگــر راهبردهــای
ّ

موضــوع مناظرههــا ،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 ،واقعانــگاری

و حقیقتگرایــی اســت ،از مجادلــة غیــر احســن پرهیــز کــرده و روش مجادلــة احســن را بـهکار
بــرده اســت .همانگونــه کــه در کتابهــای منطقــی آورده شــده ،در صنعــت جــدل از قضایایــی
اســتفاده میشــود کــه مــواد آنهــا مــورد قبــول مخاطــب اســت .امام(علیهالســام) نیــز در

مــواردی از احتجــاج و ســخنگفتن بــا مخالفــان خــود ،بــه مقبــوالت آنــان احتجــاج میکردنــد.

البتــه ،ایــن مقبــوالت در بیشــتر مــوارد ،مطالــب حــق و صحیــح اســت و همیــن نکته بــر اعتبار
آنهــا مــی افزایــد .بهعنــوان نمونــه ،در تمــام مناظرههــای امام(علیهالســام) جــدال احســن

بهخوبــی مشــهود اســت و حضــرت از بهتریــن راهکارهــا بــرای اثرگــذاری مفاهیــم بهــره بــرده
اســت .در یکــی از مناظرههــا ،هنگامــی کــه مأمــون عــدهای از علمــای ادیــان و متکلمــان

خطــۀ خراســان چــون جاثليـق ،رأسالجالــوت ،رؤســاى صابئيــن ،هربــذ اکبر(عالــم و پیشــوای
بــزرگ زردشــتیان) ،نســطاس رومــی و علمــاى علــم كالم را بــرای مناظــره بــا امــام فراخوانــد،

حس ـنبنمحمد نوفلــی کــه در خدمــت امــام بــود ،حضــرت را از مناظــره بــا ایــن افــراد کــه

اهــل مغلطــه بودنــد ،برحــذر داشــت؛ لیکــن امــام فرمــود :اى نوفلــى ،مىخواهــى بدانــى مأمون

چــه وقــت از ايــن كار پشــيمان خواهــد شــد؟ گفتــم :آرى ،فرمــود :وقتــى كــه نظــاره كنــد كــه

بــا اهــل تــورات بــا توراتشــان و بــا اهــل انجيــل بــا انجيلشــان و بــا اهــل زبــور بــا زبورشــان و

بــا صابئيــن بــا عبــرى و بــا زردشــتيان بــه فارســى و بــا روميــان بــه رومــى و بــا هــر فرقـهاى
از علمــا بــه زبــان خودشــان بحــث مىكنــم و آنــگاه كــه همــه را مجــاب كــردم و در بحــث بــر

همــه چيــره شــدم و تمــام ايشــان ســخنم را پذيرفتنــد ،مأمــون درخواهد يافــت آنچــه بهدنبال
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آن اســت درخــور او نيســت .در ايــن زمــان اســت كــه او پشــيمان خواهــد شــد(ابنبابویه،

1398ق 418 :؛ طبرســی1403 ،ق ،ج .)416 :2بنابرایــن ،جــدال احســن بــه دور از هرگونــه

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 روشهــای

هنرمندانــۀ امــام در طــی مناظرههــا ،واداشــتن خلیفــه عباســی(مأمون) بــه اعتــراف در
عالــم بــودن امــام و جایــگاه واالی آن امــام اســت کــه موجــب هدایتگــری و نزدیکــی بــه

وحــدت اســامی میگــردد .در متــون روایــی آمــده کــه پــس از بحــث دربــارۀ خطــای

حضــرت داود(علیهالســام) مأمــون بــه همــراه محمدبــن جعفــر عمــوی امام(علیهالســام)
خــارج شــد .در ایــن اثنــا ،مأمــون گفــت :بــرادرزادهات را چگونــه یافتــی؟ او گفــت :عالمــی

«إن األبــرار عترتــی
کــه نــزد اهــل علــم رفتوآمــد نداشــته اســت .آن گاه مأمــون گفــتّ :
و أطایــب اهلــی ،الیخرجونکــم مــن بــاب هــدی و الیدخلونکــم فــی بــاب ضاللــه»(آگاه

باشــید! اینــان نیــکان عتــرت مــن و پــاکان نســل مــن هستند.کســانی کــه از در هدایــت
شــما را خــارج نخواهنــد نمــود و بــه در گمراهــی شــما را وارد نخواهنــد کرد)(طبرســی،

1403ق ،ج .)432 :2ناگفتــه پیداســت ،ایــن اعتــراف مأمــون بیانگــر آن اســت کــه علــم
امام(علیهالســام) در مناظرههــا الهــی بــوده و هرکســی کــه بــه ایــن منبــع علــم الهــی

وصــل شــود ،میتوانــد بــه ســعادت برســد و هــر کســی هــم کــه قبــول نکنــد ،وارد

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(علیهالســام) اســت .بنابرایــن ،هــدف اصلــی
امام(علیهالســام) در مناظــره بــا بــزرگان ادیــان و مذاهــب اســامی ،دســتیابی بــه یــک

نــوع وحــدت اجتماعــی و سیاســی امــت اســامی اســت تــا از ایــن راه ،مشــکالت موجــود
جهــان اســام بهواســطۀ بیــان معــارف و فرهنــگ اصیــل اســامی حــل شــود و نزدیکــی
بیــن افــکار و عقایــد مــردم صــورت پذیــرد.
 3-7اخوت 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 میشــود.
قــرآن در ایــن بــاره میفرمایــد« :إنمــا المؤمنــون إخوه(»...حجــرات )10/عالمــه طباطبایــی

صاحــب تفســیر شــریف المیــزان در بــاب بــرادری مؤمنــان بــا یکدیگــر ،در تفســیر ایــن آیــه
ـو ٌة» قانونــى را در بيــن مســلمانان
میگویــد :بايــد دانســت كــه جملــه «إِن ََّمــا ال ْ ُم ْؤ ِمنُـ َ
ـون إ ِْخـ َ
مؤمــن تشــريع مىكنــد و نســبتى را برقــرار مىســازد كــه قبــا برقــرار نبــود و آن نســبت

بــرادرى اســت كــه آثــارى شــرعى ،حقوقــى و قانونــى نيــز دارد ...اخــوت در اســام عبــارت
اســت از نســبتى كــه بيــن دو نفــر برقــرار اســت و در نــكاح و ارث آثــارى دارد ،حــال چــه

اينكــه اخـ ّوت طبيعــى باشــد و چــه رضاعــى كــه البتــه اخـ ّوت رضاعــى آثــارى در مســئله

ازدواج دارد ولــى در ارث نــدارد و چــه اخــوت دينــى كــه آثــارى اجتماعــى دارد و در نــكاح
و ارث اثــر نــدارد .از امــام صادق(علیهالســام) دربــارۀ حقــوق اخــوت دينــى روایتــی نقــل

شــده کــه فرمودنــد :مؤمــن بــرادر مؤمــن و چشــم او و راهنمــاى اوســت .بــه او خيانــت

نمىكنــد و ســتم بــر او روا نمــىدارد و او را فريــب نمىدهــد و اگــر وعــدهاى بــه او داد
خلــف وعــده نمىكند(طباطبائــی1417 ،ق ،ج316 :17و.)317

از ایـنرو ،امامرضا(علیهالســام) کــه تالــی تلــو قــرآن و فرمایشهــای پیامبراکرم(صلیاهللعلیهوآله)

و آبــاء خویــش اســت ،اخــوت ایمانی(نســبت بــرادری میــان مســلمانان) را از راهبردهــای
صحــه میگــذارد.
نزدیکــی مــردم بــه یکدیگــر دانســته و در ســخنانی بــر ایــن امــر ّ

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

مهربــان .پــس هــر مؤمــن هوشــیاری کــه میخواهــد ببینــد بایــد بــه نــور خداونــدی

بنگــرد کــه او را خلــق کــرده اســت(».برقی1371 ،ق ،ج 131 :1؛ صفــار1404،ق ،ج:1

 80؛ مجلســی1403 ،ق ،ج .)75 :64ایشــان در جایــی دیگــر ،کمکرســانی و بــرآوردن
حاجــت مســلمانی توســط بــرادرش را موجــب قــرب و ســعادت دانســته اســت و اجــر

چنیــن فــردی را از ســوی پــروردگار ،بهشــت ذکــر میکنــد؛ آنجــا کــه میفرماینــد:
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«هرکســی از بــرادرش در راه خــدا اســتفاده کنــد ،خان ـهای در بهشــت دارد(».ابنبابویــه،

1406ق151 :؛ مفیــد1413،ق .)316 :الزم بــه توضیــح اســت ،اصــول دينــي و اخالقــي

ماننــد مــدارا ،اخــوت ،معاشــرت نيکــو بــا مخالفــانُ ،حس ـنخلق ،چشمپوشــي از عيــوب

ديگــران ،خيرخواهــي و اهتمــام بــه امــور مســلمانان و رفــع حوايــج آنهــا ،حمــل عمــل
بــرادران دينــي بــر صحــت ،مشــورت و اســتفاده از آراي ديگــران و تأکيــد بــر صلــح،

ســام ،مالقــات ،عيــادت و ديگــر مظاهــر اخالقــي و عاطفــي را بايــد از مصداقهــای

بــار ِز دخیــل در بــرادری میــان مســلمانان در ســيره و ســنت امامرضا(علیهالســام)
دانســت .آن حضــرت در تمــام دوران زندگانــی خویــش بهدنبــال راهــی بــرای ایجــاد
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 کمــک

و یــاری متقابــل آنهــا میدانســت کــه ایــن امــر نزدیکــی افــراد نســبت بــه یکدیگــر و

پیونــد قلــوب را بــه دنبــال دارد.

نتیجهگیری
امامرضا(علیهالســام) بهعنــوان هشــتمین امــام شــیعیان در زمــان خلفــای عباســی

فرصــت آن را یافــت تــا بــا اســتفاده از شــرایط زمانــی (عصــر هــارون ،امیــن و مأمــون)

و مکانــی خویش(مدینــه و مــرو خراســان) بینــش و آرمــان وحــدت اســامی را بهنحــوی
شایســته و قابــل تقدیــر بــه منصــۀ ظهــور برســاند .از ایــن رو ،ایشــان بــا تبییــن اندیشــه
وحــدت مذاهــب اســامی و ادیــان الهــي ،بــر آن اســت تــا بــر مبنــاي آمــوزه هــاي اســامي،

امــکان تعامــل احترامآمیــز در الیههــا 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 خالصــه میشــود:

 .1بــا توجــه بــه وضعیــت سیاســی عصــر امامرضا(علیهالســام) کــه مصــادف بــا عصــر

هــارون و امیــن بــود ،امــام بــا آســودگی خاطــر و فراغــت بــال بســیار توانســت بــه صــدور
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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
و اقامــت در خراســان ،البتــه بــا اجبــار مأمــون ،در مناظرههــای ترتیبدادهشــده از ســوی

مأمــون بــا اربابــان ادیــان و مذاهــب اســامی ،توانســت اصــول و آموزههــای نــاب اســامی

در زمینــۀ توحیــد ،نبــوت ،معــاد و  ...را بــه دیگــران انتقــال دهــد و حقانیــت آییــن اســام
را آشــکار ســازد.

 .2کالم امامرضا(علیهالســام) بــه ماننــد شــعاع نــوری اســت کــه در همــه جــا ســاطع

شــده و باعــث هدایــت اســت .از ایـنرو ،ایشــان در مواضــع مختلــف بــه ایــراد ســخنانی از

خــود و یــا بــا اســتناد بــه آبــاء و اجــداد بزرگــوارش ،ســعی در ایجــاد یکدلــی و نزدیککردن
مــردم داشــت؛ هرچنــد از نظــر افــکار و آراء دینــی متفــاوت بودنــد.

 .3از راهبردهــای اساســی امامرضا(علیهالســام) در تحققیافتــن وحــدت اســامی

در میــان فرقههــا و مذاهــب اســامی و در ســطح کالنتــر یعنــی ادیــان الهــی ،شــامل
مــواردی چــون بینــش توحیدی،تأکیــد بــر قــرآن ،تمســک بــه ســیرۀ نبــوی ،توجــه بــه
آرمــان مهدویتگرایــی ،مداومــت بــر ذکــر صلــوات بــر محمد(صلیاهللعلیهولــه) و

آلمحمد(علیهمالســام) توجــهدادن بــه اصــول و مبانــی وحــدت در مناظرههــا و اخــ ّوت
ایمانــی اســت.

 .4از کاربردیتریــن نتایــج ایــن تحقیــق کــه میتــوان در دنیــای امــروزی نیــز بــا

مدلســازی ارتبــاط اثربخش(اقنــاع مخاطــب) از آن بهــره بــرد ،بحــث گفتگــوی ادیــان و

مذاهــب اســامی اســت .الگوگیــری از شــیوۀ امامرضا(علیهالســام) و بررســی مباحثــات و
مناظرههــای آن حضــرت بــا صاحبــان و ســران ادیــان الهــی ،موجــب انســجام و یکرنگــی

و نزدیکــی هرچهبیشــتر در میــان آنــان میشــود.

 .5امامرضا(علیهالســام) در اصــل مهمــی از راهبردهــای تقریــب ادیــان و مذاهــب

توجــهدادن بــه اصــول و مبانــی وحــدت در مناظرههــا را بــا بهرهمنــدی از توجــه بــه

ادیــان و کتابهــای آســمانی آنهــا ،اســتناد بــه ســیرۀ نبــوی ،اســتفاده از شــیوه جــدال
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أحســن ،اعتــراف مأمــون و هدایتگــری آن حضــرت بهنحــوی شایســته ،از اصــول مهــم در
تحقــق وحــدت و یکرنگــی افــراد دانســته اســت .بهویــژه آنکــه اعتــراف مأمــون بهعنــوان

خلیفــۀ مســلمانان بــر علــم و درایــت امام(علیــه الســام) ،بــر وجاهــت علمــی و دینــی
امامرضا(علیهالســام) افــزوده و ســبب توجــه مســلمانان بــه شــخص امــام بهعنــوان

الگــوی برترشــخصیتی میشــود.
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ـ بحرانی ،سیدهاشمبن سلیمان .)1374( .البرهان فی تفسیرالقرآن .قم :نشر مؤسسه بعثه.
براتی دشت بیاض،بهمن« .)1386( .نقش امام رضا (علیه السالم) در وحدت ملی و انسجام اسالمی عصر عباسی»  .فصلنامه تخصصی تاریخ پژوهی ،پاییز و زمستان  ،1386ش 32و 33صص 92 :ـ .73
ـ برقی ،احمدبن محمدبن خالد1371( .ق) .المحاسن .تحقیق :جاللالدین محدث .قم :دارالکتباإلسالمیه.
ـ پاکتچی ،احمد و دیگران .)1392( .ابعاد شخصیت و زندگی حضرت امامرضا(ع) .تهران :نشر دانشگاه امام صادق(ع)
با همکاری بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) و پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
ـ حسکانی ،عبیداهلل1411(.ق) .شواهدالتنزیل لقواعد التفضیل .تحقیق :محمدباقر محمودی .تهران :وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی.
ـ حکیم ،سیدمنذر و دیگران .)1384( .پیشوایان هدایت (حضرت امام رضاع) .تهران :نشر مجمع جهانی اهل بیت (ع).
ـ خادمی،فاطمه؛ صادقی،عشرت؛چابکی ،ام البنین« .)1395( .راهبردهای تقریب ادیان و مذاهب در سیره رضوی با
تأکید بر مناظرهها و احتجاجات» .فصلنامه علمی ـ پژوهشی فرهنگ رضوی .سال چهارم .شماره سیزده .صص.31-54:
ـ درخشه ،جالل و حسینی فائق ،سید محمدمهدی .)1391( .سياست و حکومت در سيره امامرضا(ع) .تهران :بنیاد
بینالمللی فرهنگی هنری امامرضا(ع).
ـ سیاوشی ،کرم؛ سلیمانی فر ،ندا « .)1394( .راهکارهای تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا (علیه السالم)».
فصلنامه علمی ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی ( فروغ وحدت) .سال دهم .ش .39صص.73-84 :
ـ راوندی ،سعیدبن هبۀاهلل1409( .ق) .الخرائج و الجرائح .تحقیق :مؤسسۀ االمامالمهدی .قم :نشر مؤسسهاالمامالمهدی.
ـ شبراوی ،جمالالدین( .بیتا) .االتحاف بحب االشراف .قم :دارالذخائر.
 شیخوند،زهرا « .)1391( .نقش امام رضا (علیه السالم) در وحدت اجتماعی و تقریب مذاهب اسالمی» .اعتقاداتدر آئینه فرهنگ رضوی ( مجموعه مقاالت منتخب استانها ) .تهران :نشر دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی امام
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رضا(ع) .صص 142 :ـ .103
صابری ،معصومه « .)1391( .راهبردهای تقریب مذاهب در سیره امام رضا (علیه السالم)» .اعتقادات در آئینهفرهنگ رضوی ( مجموعه مقاالت منتخب استانها ) .تهران :نشر دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی امام رضا (ع).
صص 102  :ـ .79
ـ صفار ،محمدبنحسن (1404ق) .بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد (ص) .تحقیق :محسن کوچهباغی .قم :نشر
مکتبه آیتاهلل مرعشی.
ـ طباطبائی ،سیدمحمدحسین1417( .ق) .المیزان فی تفسیرالقرآن .قم :نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه.
ـ طبرسی ،احمدبنعلی1403( .ق) .االحتجاج علی اهل اللجاج .تحقیق :محمدباقر خرسان .مشهد :نشر مرتضی.
ـ طوسی ،محمدبنحسن1411(.ق) .مصباح المتهجد و سالح المتعبد .بیروت :مؤسسه فقه الشیعه.
ـــــــــــــــــ 1407( .ق) .تهذیباالحکام .تهران :دارالکتباالسالمیه.
ـ عسگری ،مرتضی(.بیتا) .نقش ائمه (ع) در احیای دین .اصفهان :نشر بنیاد بعثت.
ـ فیض کاشانی ،محمدحسنبن شاهمرتضی1406( .ق) .الوافی .اصفهان :نشر کتابخانه امام امیرالمؤمنین(ع).
ـ کفعمی ،ابراهیمبن علی1418( .ق) .البلداالمین و الدرعالحصین .بیروت :مؤسسۀ االعلمی للمطبوعات.
ـ ــــــــــــــــ 1405(.ق) .مصباح .قم :الشریف الرضی
ـ کلینی ،محمدبنیعقوب1407( .ق) .اصول کافی .تهران :دارالکتب اإلسالمیه
ـــــــــــــــــ  .)1381( .بهشت کافی .ترجمه حمیدرضا آژیر .قم :نشر سرور  .
ـ کوفی ،فراتبن ابراهیم1410( .ق) .تفسیر فرات کوفی .تهران :نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
ـ مجلسی ،محمدباقر1403( .ق) .بحاراالنوار .بیروت :دار االحیاء التراثالعربی.
ـ مسعودی ،علیبن حسین1426(.ق) .اثباتالوصیه .قم :نشر انصاریان.
ـ مفید ،محمدبنمحمد1413( .ق) .اآلمالی .تحقیق :حسین استادولی و علیاکبر غفاری .قم :کنگره شیخ مفید.
ـ  موحد ابطحی اصفهانی ،سیدمحمدباقر .)1392(.صحیفه رضویه جامعه .مترجم :سیدعرفان الجوردی .مشهد :بنیاد
بینالمللی فرهنگی هنری امامرضا (ع).
ـ میرحســینی ،یحیی و کریمی ،محمود« .)1392( .روشهــای رویارویی امامرضا (ع) با پیروان ادیان ،فرق و
مذاهب اســالمی» .فصلنامه مطالعات فرهنگ  -ارتباطات .سال ششم .ش .23صص.95-114:
ـ نوری ،حسینبن محمد1408( .ق) .مستدرکالوسائل و مستنبطالمسائل .قم :مؤسسۀ آلالبیت (ع).
ـ واسعی ،سیدعلیرضا« .)1395( .تعامل با خانواده در سنت رضوی (رویکرد تبارشناسانه)» .فصلنامه علمی ـ
پژوهشی فرهنگ رضوی .سال چهارم .ش.16صص.251-276:
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