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چکیده

ِ
نخست پس از رحلت پیامبر(ص)،
امت اســامی ـ برخالف دستور و ارشــاد الهی ـ به دالیلی از همان روز
ِ
سالیان دراز پس از پیامبر ،آسیبهای بسیاری بر امت اسالم وارد
دچار شکاف و انشقاق شد .این امر در طول
نموده است .هرچند نبايد این وضعیت به وجود میآمد ،ليکن از نظر دانایان و دلسوزان ،چاره این کار نشستن
و گریستن و تماشای تداوم آسیبهای آن نبود .بنابراين از همان آغاز ،امامان(ع) که دلسوزترین افراد به حال
امت بودند ،در صدد برآمدند ،تا با تدارک راهکارها و در پیش گرفتن رفتارهایی ،نه تنها مانع آسیبهای هرچه
بیشــتر آن شوند ،بلکه نوعی از وحدت و همزیستی ســودمند را درون امت اسالم شکل دهند .امام رضا(ع)
جد
از جمله این امامان گرامی اســت که با بررسی سیره زندگی ايشان پي ميبريم نگرش و روش ايشان به ّ
تقریبی و همگرا بوده است كه با بيان اخوت ایمانی و گفتگوی سازنده ،تأکيد بر مشارکت پیروان اهلبیت در
مراســم و مناسک عبادی و اجتماعي دیگر همکیشــان ،سفارش به برقراری روابط اخالقي و عاطفي با آنها،
و ترویج خردورزی و آزاداندیشــی ،و با صیانت از یکپارچگی دینی ـ حاکمیتی در جامعه اسالمی ،در صدد
تأمین تقریب و همگرایی در میان امت اسالم برآمده است.
کلیدواژهها :تقریب مذاهب ،زمینهها ،راهکارها ،منادیان تقریب ،سیره امام رضا(ع).
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مقدمه
همگرايى و همزیستی مسالمت آمیز در میان فرق
و مذاهب اســامى ،امرى گريزناپذیر و غیرقابل
چشــم پوشی به شــمار میآید و نه موضوعی از
ســر مصلحت ،بنابراین الزم اســت به عنوان يك
ضرورت دائمی ،به آن نگريست و در جهت تحقق
جد و جهد کوشید .شناساندن
هرچه بیشــت ِر آن به ّ
پرچمداران انديشــه همگرا و تقريب ساز در ميان
مذاهب اسالمى و در بین كوشندگان در اين عرصه،
و بهرهبرداری از تجربیات گرانســنگ آنها در این
مســیر ،از مهمترين ابزارها در پشتيبانى فكرى از
اندیشه ارجمند تقریب و همگرایی است.
امام رضا(ع) همچون ســایر امامان(ع) و با تأسی
1
از سیره اجداد بزرگوارش ـ به ویژه امام علی(ع)
ـ نقش بســیار پررنگ و اثربخشی در همگرایی و
وحدت آفرینی در میان مذاهب اسالمی از خویش
برجای نهاده است .جای جای سیره این اما ِم همام
بیانگر جذابیتها و هدایتگریهــای تعاملی ،تقریب
ساز ،وحدت نواز و درس آموز است .در این مقاله
با بررســی منابعی که مشتمل بر سیره و گفتار آن
حضرت است و با مدد از پژوهشهای پیشین ارائه
شده در این راستا ،به قدر توان و استعداد به بخشی
از این رهنمودها اشاره رفته است.

اســتعمال نشــده 2،بلکه در دوره معاصر مطرح و
مرسوم گردیده اســت .ظاهرا ً در سال 1327ش،
جمعيتي به نــام «جماعة التقريــب بين المذاهب
االسالميه» در قاهره تشكيل شده که این جماعت
مركزي به نام «دارالتقريب بين المذاهب االسالميه»
را بنيان نهاده و مجلهاي هم به نام «رسال ُة االسالم»
منتشــر كرده اســت .بنیانگذاران این جمعیت ،از
شــخصيتهاي معروف جهان اســام ،مانند :شيخ
عبدالمجيد ســليم ،شيخ محمود شــلتوت ،شيخ
محمد مدني ،سيد عبدالحسين شرفالدين ،آیتاهلل
بروجردي و عالمه شيخ محمدتقي قمي بودند .البته
آيتاهلل بروجردي و كاشــف الغطاء از اين اندیشه
حمايت فكري و مالي به عمل ميآوردند.
الزم به ذکر اســت که اندیشه و فعالیت تقریبی ـ و
نه نام آن ـ در ســدههای متقدِّ م اسالمی نیز وجود
داشته است .به عنوان مثال شیخ طوسی (د 460ق)
در کتاب الخالف ،نظريات و آراء علماي فريقين را
بدون تعصب و براي بيان روش فقهي در استنباط
احکام ارائه داده اســت .نیز طبرســی (د 548ق)
تفســیر مجمع البيان را مشــتمل بر آراء مفسران
مشــهور فریقین از صحابه و تابعان ســامان داده
است ،به گونهای که شيخ محمود شلتوت آن را به
عنوان بهترين تفسير به دارالتقريب پيشنهاد داده و
همين تفسير با پاورقيهاي علماي االزهر چاپ و به
ِ
قرآن تما ِم مذاهب» معرفي گرديده
عنوان «تفسير
3
است.
در باب راهکارهاي تقريب مذاهب در ســیره امام

 .1عبدالمتعال اســتاد دانشــگاه االزهر ،امام علی بن ابیطالب(ع) را
اولین بنیانگذار تقریب بین مذاهب اســامی میداند؛ زیرا وی با اینکه
میدانســته که از دیگران به خالفت ســزاوارتر است ،لیکن با خلفا به
مدارا رفتار میکرده و از هیچ کمکی به آنان دریغ نوزیده اســت .نیز به
ســخن رافعی در این باره مراجعه کنید :اسالمنا فی التوفیق بین السنة
و الشــیعة ،صص60و61؛ «آسیب شناســی تقریب مذاهب اسالمی»،
صص210و.211

 .2البته در آیات قرآن و روایات معتبر ،رهنمودهایی بس ارجمند برای
اندیشه تقریب مذاهب و حتی تقریب ادیان و اجتناب از تفرقه و تحزب
وجود دارد و خداوند در آیات قرآن تأکید زیادی بر همگرایی و تقریب
ـ بر مبنای اشتراکات دینی و دست شستن از باطل و بازگشت به موضع
و طرف حق ـ نموده است (نک :آل عمران۱۰۳،64 ،و105؛ انفال46 ،؛
انبیاء92 ،؛ مؤمنون52 ،؛ حجرات10 ،؛ ممتحنه8 ،و.)9
 .3اسالمنا فی التوفیق بین السنة و الشیعة ،ص ،62با تصرف.

پیشینه تحقیق
اصطــاح «تقریب مذاهــب» در آیات و روایات

رضا(ع) مقاالتی چند سامان یافته است که از این
قرارند« :راهبردهای تقریب مذاهب در سیره امام
رضــا(ع)» ،تألیف معصومه صابــری« ،نقش امام
رضــا(ع) در وحدت اجتماعــی و تقریب مذاهب
اسالمی» ،تألیف زهرا شیخوند« ،گونههای مقابله
با فرقههــای کجاندیش در ســیره امام رضا(ع)»
تألیف نهله غروی و عبداهلل میراحمدی« ،روشهاي
رويارويي امــام رضا(ع) با پيــروان اديان ،فرق
و مذاهب اســامي» ،تألیف يحيي ميرحســيني و
محمود كريمي ،و «اخوت اســامی و همبستگی
اجتماعی اساس ســیره امام رضا(ع)» منتشر شده
در سایت قطره (۱۳۹۱/7/۶ش) .بنابراین در این
مقاله با رویکردی نو ،راهکارهای تقریب مذاهب
در سیره امام رضا(ع) مورد واکاوی قرار میگیرد.
مروری بر چند اصطالح
 )1تقريب

 )2مذاهب اسالمي

مذاهب جمع َمذ َهب اســت .اگــر كلمه مذهب از
ريشه « َذ َهب» به معني رفتن گرفته شده باشد ،در
آن صورت مذهب ،اسم مكان است به معناي محل
رفتن ،بنابرایــن به محل وضو گرفتن ،مذهب گفته

 .4االفصاح فــی فقه اللغه ،ج ،1ص85؛ المحكــم و المحيط االعظم،
ج ،6ص.388
 .5ر.ک« :نقــش امام رضا(ع) در وحــدت اجتماعی و تقریب مذاهب
اسالمی».

 .6لســان العرب ،ج ،1ص393؛ مجمع البحرين ،ج ،2ص62؛ شمس
العلوم و دواء كالم العرب من الكلوم ،ج ،4ص.2303
 .7لسان العرب ،ج ،1ص.525
 .8همان.
 .9شمس العلوم و دواء كالم العرب من الكلوم ،ج ،4ص.2303
 .10ر.ک« :نقــش امام رضا(ع) در وحدت اجتماعی و تقریب مذاهب
اسالمی».
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در فرهنــگ لغت ،تقريب از ریشــه «قُرب» ضد
«بُعد» و به معناي « ُدنُو» و نزديک کردن دانســته
شده اســت .چنانکه صاحب االفصاح گوید« :و
تقرب َ ب ِه تَ َق ُّربا و تِ ِق َّرابا؛ یعنی به دنبال نزدیک شدن
َّ
4
به او» .معنای ایــن واژه در اصطالح از این قرار
اســت« :نزديک شــدن پيروان مذاهب اسالمي با
هدف تعارف و شناخت يکديگر به منظور دستيابي
خوت و تفاهم ديني براســاس اصول
به تآلف و ا ُ ّ
5
مس ّلم و مشترکات اسالمي».

شــده ،همچنان که مذهب مصدری دانسته شده که
بــه معنی رفتن یا مکانی برای رفتن اســت 6.البته
اگر واژه مذهب از «ذهب» و به معني «گرايش به
نظريهاي پيدا كردن» باشــد ،در آن صورت مذهب
مصدر ميمي بــه معناي «عقيــده ،اعتقاد ،آيين و
7
الم ْذ َه ُب:
سیره» اســت ،چنانکه گفته شده استَ :
الم ْعتَ َقد الذي يُ ْذ َه ُب إِليه؛ یعنی مذهب باوری است
ُ
فالن ل ِ َذ َهبِه
که فردی آن را پذیرفته است .و َذ َهب ٌ
أَي َلم ْذ َهبِه الذي يَ ْذ َه ُب فيه .و َحكى اللحياني عن
ين َم ْذ َه ٌب ،و ال يُ ْد َرى ل َ ُه ما
الكسائي :ما يُ ْد َرى له أَ َ
َم ْذ َه ٌب؛ یعني اصل و أصالت او مشــخص نیست.
بنابرایــن نوع مذهب بیانگر نوع اصالت شــخص
8
الرجلِ  :سيرتُه .و مذهب ه في الدين:
است[َ .م ْذ َه ُب] َّ
اعتقاده 9.به نظر ميرسد معناي دوم (گرایش خاص
فکــری و رفتاری) هم از همان معني اول (رفتن و
مکان رفتن) گرفته شده است.
بنابراین مقصود از مذاهب اســامي ،آن دسته از
مکاتب اعتقادی و فقهي معروف اســامي هستند
که داراي نظام اجتهادي منسجم و مستند به کتاب
و ســنت ميباشــند .از نظر مجمع جهاني تقريب
مذاهب اسالمي ،مذاهب فقهي به رسميت شناخته
شده عبارتند از :حنفي ،شافعي ،مالکي و حنبلي از
اهلسنت ،امامیه و زيدي از شيعه ،و اباضي باقيمانده
از خوارج (با تعديل بســيار) 10.در هر صورت در
یک نگاه فراگیــر ،میتوان گفت :مذاهبی که ـ به
راستی و درستی ـ منتسب به اسالماند؛ یعنی مبانی
و معیارهای اساسی و بنیادین دین اسالم همچون:
توحیــد ،معاد ،نبوت پیامبر اکــرم ،احکام فقهی ـ
متناسب با دیدگاه ائمه فقهی مشهور ـ و ارزشهای

اخالقی و تعالیم انســان ساز اسالم را باور دارند،
لیکن در فهم پارهای مباحث و باورها و فروعات با
یکدیگر دارای اختالف برداشت هستند ،میتوانند
به عنوان مذاهب اسالمی به شمار آیند
 )3تقريب مذاهب اسالمي
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مقابله با دشمن مشــترک و جلوگیری از تضعیف
مذاهب اسالمی ـ با دسیسه بیگانگان ـ در اثر نزاع
و درگیری داخلی از اهداف آنها است.
البته برخی معتقدند که این مهم رخ نمیدهد ،مگر
در مکانــي واحد و با اجماع فقهاي بزرگ مذاهب
اسالمي که از آراء و نظریات مذاهب آگاهي دارند
و نيز مطرح کردن مســائل مورد اختالف در جوي
ســالم و آرام و به دور از تعصب همراه با رعايت
اصــل ادب و احترام متقابل و براســاس تفاهم و
تبادل نظریات و آراء ،براي دســتيابي به حقايق و
واقعيتهاي اسالمي در ابعاد علمي ،کالمي ،حديثي،
تفسيري ،فقهي ،اصولي و  ...و سرانجام نشر نتيجه
اين مباحث و مناظرههــا در ميان پيروان مذاهب،
 12لیکن میتوان گفت :اندیشــه تقریب و نیز عمل
تقریبی میتواند در همه جا و در ذهن و اندیشه و
رفتار آحاد و گروههای امت اســامی ـ از عامی
گرفته تا عالم ـ نمود و بروز پیدا کند و ســرانجام
اثرگذاری داشته باشد.
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پیش فرض مســئله تقریب این است که اسالم به
عنوان کاملترین شرایع آسمانی ،دارای تنه قوی و
مستحکمی است که اجزای آن را توحید ،نبوت و
معاد تشــکیل میدهند و مذاهب اسالمی به عنوان
شــاخههای این درخت تنومند میباشند که همه
شاخهها و پیروان آن با انسجام و هماهنگی کامل،
باید در راستای حفظ اصل این شجره طیبه تالش
11
کنند.
بــا توجه به معنایی که پیشتر از واژه تقریب ارائه
شــد ،مقصود از «تقريب بين مذاهب اسالمي» در
وهله اول عبارت اســت از :تالش برای شناسایی
اشتراکات و همسانیها و همسخنیها در میان مذاهب
اســامی و ایجاد مؤانســت و تآلیف و تآخی و
تفاهم هرچه بیشتر در پرتو آن اشتراکات .همچنین
توضیح و توجیه و تفسیر مباحث اعتقادی ،عبادی
و اخالقی ،با جهتگیری آشکار نمودن اشتراکات
یا الیههای اشــتراکی موجود در آنهــا ،یکی از
مهمترین ابزارها برای توفیق در امر تقریب است.
در مراحل دیگــری از فعالیتهای تقریبی ،میتوان
بر مبنای اهداف بلندمدت و کوتاهمدت مشترک و
همسان در میان مذاهب اسالمی ،به تقویت تقریب
پرداخت .به نظر میرســد هدف کالن و بلند همه
مذاهب اسالمی عبارت از سعادت اخروی و ابدی
تک تک افراد و آحاد امت اســامی در پرتو تعهد
همه مسلمانان به برنامه قرآن و سنت است .هدف
کوتاهمــدت آنها نیز عبــارت از فراهم کردن رفاه
مادی و ایجاد بســتر توسعه همه جانبه از رهگذر
شــکلگیری حاکمیت دینی در جامعه اســت .نیز

معرفی اجمالی امام رضا(ع)
علی بن موسی الرضا(ع) در سال 148ق در مدین ُة
الرسول متولد شد و از ســال 183ق امامت امت
اسالم و پیروان اهلبیت را بر عهده گرفت .وی در
سال 203ق به دست مأمون به شهادت رسید .این
شخصیت برجسته هرچند فقط برای شیعیان امامیه،
جایگاه امامت و زعامت سیاسی و مرجعیت علمی
و معنوی را دارا اســت ،لیکن نزد دیگر فرق شیعه
همچون زیدیه ،اسماعیلیه و  ...نیز به عنوان فرزند
امام و نواده رســول اهلل مورد اعتنا و اهتمام است.
اهلســنت نیز وی را فرزند رسول خدا دانسته و
جایگاه واالی علمی و معنوی او را ســتودهاند .بر
این اســاس ،سیره و مرام این امام ،برای الگوشدن
در مسیر تقریب مذاهب اسالمی ،مقبولیت الزم را

« .11آسیب شناسی تقریب مذاهب اسالمی :موانع روانی ـ رفتاری».

 .12همبستگی ادیان و مذاهب اسالمی ،ص ،۵۰2با تصرف.

دارا است.

13

 .13برای اطالعات بیشــتر درباره شخصیت امام رضا(ع) ،نک :الحياة
السياسية لالمام الرضا(ع).
 .14الفهرست ،ص.353
 .15آیینه اسالم ،ص.266
 .16قصص االنبياء ،ص.812

تقریب در سیره امام رضا(ع)
راه تقریب راه اســام است و در این راه پیروزی،
قطعی اســت .تقریب میخواهد بــا از بین بردن
تعصبات ،مســلمانان را در معرض نسیم فرصتها
قرار دهد و کاخ اصالح را بر پایه دانش و شناخت
صحیح و عــاری از خرافات بنا نهد؛ زیرا تنها راه
نجات از سیاســتهای تفرقه جویانه ،پیروی از دین
18
است.
امام رضا(ع) تقریب مذاهــب را به معنی پذیرش
دیگر مذاهب یا ســکوت در مقابــل اعتقادات و
نظریات آنها نميدانســت ،بلکــه تعامل صحیح و
احتجاج براساس نظریات و اعتقادات آن مذاهب
را ســرلوحه رفتار تقریبی خویــش قرار میداد.
بنابرایــن آن حضــرت اصحاب خویــش را از
 .17فضائل ائمه اطهار(ع) از دیدگاه اهلسنت ،ص ،339با تصرف.
 .18همبستگی مذاهب اسالمی ،ص.125
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اوضاع سیاســی ـ فرهنگی دوران زندگی
امام رضا(ع)
در دوران زندگی امام رضا(ع) ،نفوذ افکار و آرای
گوناگون در جامعه اسالمی ،از راه ترجمه کتابهای
یونانی ،هنــدی ،رومی ،ایرانی و  ...افزایش یافت؛
زیرا مأمون عباسی به ترجمه کتابهای یونانی عالقه
داشــت ،بنابراین به پادشاه روم نامه نوشت و از او
درخواســت نمود ،تا کتابهایی را که درباره علوم
قدیم در خزانه روم وجود دارد ،برای وی بفرستد.
پادشاه روم نیز درخواست وی را پذیرفت و هیئتی
از دانشمندان از طرف مأمون ،آن کتابها را از روم
به سرزمینهای اسالمی آورده و به دستور خلیفه به
عربی ترجمه کردند 14.بدین ترتیب ترجمه کتابهای
بیگانه در میان مسلمانان رواج یافت .بعضی از این
کتابها دارای موضوعات فلسفی بود .با ترجمه این
کتابها مسلمانان با فرهنگ بیگانه به ویژه فرهنگ
یونان آشنا شــدند .البته در این میان آنچه بیشتر
باعث نگرانی میشــد ،حضور افــراد متعصب از
پیروان ادیان :زرتشــتی ،صابئی ،نسطوری ،رومی
و برهمنان هنــدی در میان مترجمانی بود که آثار
علمی مختلــف را از زبانهای :یونانی ،فارســی،
سریانی ،هندی و التین به عربی ترجمه میکردند.
چه ،آنان از این فرصت اســتفاده نموده ،به نشــر
عقاید خرافی و فاســد خود میپرداختند .به همین
علت عقاید سســت و نابهنجار به جامعه اسالمی
راه یافت 15.به عالوه اين حركت موجب اضطراب
فكرى و آشــفتگى فرهنگى در میان امت اسالمى
16
شد و وحدت امت را به خطر انداخت.

از طرفی مأمون عباســی گرایش اعتزالی داشت،
بنابرایــن علمای بزرگ معتزلــی را به دربار خود
نزدیک میســاخت .پیروان این مذهب طرفدار
عقل و منطق و رأی و قیاس بودند و در اعتماد بر
عقل محدود و خطاپذیر بشری افراط میورزیدند
و دســتورات و احــکام دینی را بــا عقل خود
میســنجیدند و آنچه را که عقلشان صریح ًا تأیید
میکرد ،میپذیرفتند و بقیه را رد و انکار میکردند!
این وضعیت ،مســائل جدید و شبهات و مشکالت
گوناگونی برای مسلمانان به وجود آورده بود .این
شرایط خاص فکری و فرهنگی ،وظیفه سنگینی بر
دوش امام هشتم میگذاشت .آن حضرت با شرکت
در جلســات و بحثها و مناظرات آزاد ،با حضور
بزرگان مذاهب اســامی و فالســفه ،متکلمان و
علمای اهل کتاب و  ...بیپایگی و اشکاالت افکار
آنها را روشن میساخت و اصالت عقیده و فرهنگ
17
اسالمی را بر همگان آشکار مینمود.
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شتابزدگی در پذیرش یا نفي عقاید سایر مکاتب
و مذاهب بازميداشــت 19.ميتــوان اقدامات امام
رضا(ع) را در جهت تقریب بین مذاهب اســامی،
در سفارش به گفتگوی مثبت و همراه با آگاهی با
پیروان مکاتب و مذاهب مختلف ،تشویق به امر به
معروف و نهی از منکر ،تأکيد بر حضور و همگامي
در عبادات ،مراسم و مناسک اجتماعي ،تشويق به
برقراری روابط اجتماعي و عاطفي و اخوت ديني
و همچنین معرفی گروههای انحرافی و تقریب سوز
جستجو نمود.
یکی از بهترین روشــها برای تقریب و همبستگی
میان مذاهب مختلف اســامی ،شناساندن دقیق و
درســت این مذاهب به پیــروان یکدیگر و از بین
بردن تهمتهای نادرست و دروغهای مغرضان است.
بنابراین مناظرات امام رضا(ع) با سران و پیشوایان
مذاهب را میتوان یکی از بســترهایی دانست که
این اما ِم عالم با طرح دیدگاههای استوار و راستین
اسالمی ،موجب زدودن دروغ پردازیها و نگاههای
غیرواقعی پیروان دیگر مذاهب به مذهب شــیعه و
تفکر اهلبیت میشد و موجب جذب و جلب نگاه
مثبــت آنها به مذهب اهلبیــت میگردید .از این
رو در تاریخ میخوانیم که بزرگان اهلســنت از
دورههای پس از شهادت امام رضا(ع) تا هماکنون
بر سر قبر آن حضرت حضور یافته و وی را زیارت
میکنند .حتی برخالف اتهامات وهابیان ،در کتب
تاریخی و روایی اهلسنت ،بخشهایی در ارتباط با
زیارت امام رضا(ع) و گفتار و اظهارنظر بزرگان و
علمای طراز اول اهلسنت پیرامون زیارت ایشان
20
آمده است.

اسالم ،نقطه روشن و تأسيپذير در روش آن حضرت
براي همه اســت ،به گونهاي كه انصار و اتباع ايشــان
صرف ًا شــيعه نبودند ،بلكه در ميان كساني كه به ایشان
عشق ميورزيدند و ســعي در برقراری ارتباط با وی
داشــتند و احاديث او را ميشــنيدند ،از اهلسنت نیز
حضور داشتند .به عنوان نمونه ،يحيى بن يحيى تميمى
(د 226ق) که مذهب اهلسنت داشته ،از اصحاب امام
رضا(ع) بوده اســت .نیز عبدالسالم بن صالح هروی
که شــيخ طوسى او را از اهلسنت مىشمارد و حسين
بن مهران ســكونى که از بــزرگان واقفه بوده ،از امام
رضا(ع) حدیث روايت كردهاند.

راهکارهای تقریبی امام رضا(ع)
 )1دعوت به اخوت ایمانی

جامعه بشری از پیوندهای متنوعی برخوردار است
که در این میان پیوند ایمانی از اســتوارترین آنها
محســوب میگردد ،چنانکه قــرآن کریم اخوت
ایمانی را ســرآمد همه پیوندهــا و مایه حیات و
ون
صالح جامعه اسالمی دانسته استِ « :إن ََّما الْ ُمؤْ ِم ُن َ
إِخْ َوةٌ» 21.این آیه گویای آن است که مؤمنان ،پیش
از آنکــه در زندگی اجتماعی خــود از پیوندهای
قومی ،قبیلهای ،شهروندی و ملی برخوردار باشند،
از رابطه ویژه و پیوندی عمیق به نام اخوت ایمانی
برخوردارند که بر پایه ایمان اســتوار شده و بر هر
22
پیوند دیگری مقدم است.
ایــن پیوند کــه از ایمان سرچشــمه میگیرد ،در
آموزههای اسالمی نمودی ویژه یافته است؛ زیرا این
پیوند ،مانند پیوند دوستی ،رفاقت و دیگر تعاملهای
23
اجتماعی ،نیســت که اعتباری و مجازی باشد،
هرچند امام رضا(ع) امام پیروان اهلبیت اســت ،اما بلکه پیوندی عمیق و معنوی اســت .در راســتای
جمع بين امامت بر پیروان اهلبیت و وحدت اجتماعي اندیشه همگرا ،امام رضا(ع) میفرماید« :كسى كه

« .19راهبردهای تقریب مذاهب در سیره امام رضا(ع)» ،صص93و.94
 .20بــرای مطالعه تفصیلی این موضوع ،نک« :زیارت امام رضا(ع) از
دیدگاه اهلسنت».

 .21حجرات .10 ،نیز نک :آل عمران.103 ،
 .22وحدت و همگرایی در اندیشه اسالمی ،ص.85
 .23الميزان ،ج ،18ص.316

در راه خدا براى خود بــرادرى برگزيند ،خانهاى
در بهشــت براى خود انتخاب كرده است» 24.نیز
آن حضرت در بیانی تقریب ساز و وحدت آفرین
فرموده است« :کسی که شب را به صبح آورد ،در
حالی که به امور مســلمانان اهتمام نورزیده باشد،
25
از مسلمانان به شمار نمیآید».

 )2گفتگوی (مناظره) عقالنی و سازنده

 .24ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ص.151
 .25الفقه المنسوب الى االمام الرضا ،ص.369
 .26زندگانى چهارده معصوم عليهم السالم ،ص.439
 .27الكافي ،ج ،1ص.321
 .28عيون اخبار الرضا ،ج ،1صص178-154؛ ج ،2صص231و.232
 .29همان ،ج ،1صص.190-179
 .30نک« :گونهشناســی روشــهای مقابله با ادیان و مذاهب در سیره
امام رضا(ع)».
 .31نحل.125 ،
 .32عيون اخبار الرضا ،ج ،1ص.218

 .33مصباح المتهجد و سالح المتعبد ،ج ،1ص.404
 .34وحدت و همگرایی در اندیشه اسالمی ،ص.89
 .35عنكبوت.46 ،
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امام رضا(ع) که به «عالم آل محمد» شهره بود،
گفتگــو و مباحثــه دينــي را از وظايف خویش
ميدانست ،بنابراین گفتگو و مناظره آن حضرت با
غیرمسلمانانی چون عمران صابي ،جاثليق ،هيربد
هيربدان يا هيربد اكبــر و رأسالجالوت ،گفتگو و
مناظره وی با «ابوقره» از ســران اصحاب حديث
درباره مسائل خداشناسی 27،گفتگو با «يحيي بن
ضحاک ســمرقندي» درباره امامــت 28،و مناظره
29
دنبالهدار با «ســليمان مروزي» درباره توحيد،
هريك نشان از اســتقبال آن حضرت از مناظرات
ي َســبيلِ
دارد 30.چنانکــه با الها م از آيه «ا ْد ُع إِل 
َر ِّب َ
ك بِالْ ِح ْك َم ِة َو الْ َم ْو ِع َظ ِة الْ َح َس َن ِة َو جا ِدلْ ُه ْم بِالَّتي
ِه َي َأ ْح َسن »...؛« 31با حكمت و اندرز نيكو ،به راه
پروردگارت دعوت نما! و با مخالفان به روشــى
كه نيكوتر است ،اســتدالل و مناظره كن» ،درباره
وظايف امام میفرمود« :امــام بايد در برخورد با
مخاطبان خود از ســه ابزار «حکمت و برهان»،
32
«موعظه و خطابه» و «جدال نيکو» استفادهکند».
گویا به ســبب همین روشنگری و روشمندی وی
26

اســت که در زیارت نامــهاش میخوانیم« :الل ُه َّم
الر َضا ال َّ ِذي ْارتَ َض ْيتَ ُه ...
وســى ِّ
َص ِّل َع َلى َعلِ ِّي بْنِ ُم َ
نَ ِ
اصرا ً ل ِ ِدينِ َ
ك َو َشا ِهدا ً َع َلى ِعبَا ِد َك َو َك َما ن َ َص َح ل َ ُه ْم
ــر َو ال ْ َع َلنِيَ ِة َو َد َعا إِلَى َسبِيلِ َ
ك بِال ْ ِح ْك َم ِة َو
فِي ِّ
الس ِّ
ال ْ َم ْو ِع َظ ِة ال ْ َح َسنَة»؛« 33پروردگارا بر علی بن موسی
الرضا که مرضی تو است درود فرست؛  ...همو که
یاریگر دین تو و گواه بر بندگانت بود و در نهان و
آشکار ،آنان را ارشاد مینمود و با روشی حکیمانه
و با موعظه نیکو آنها را به سوی تو فرامیخواند».
بر این اســاس ،بررســی و تحلیــل مناظرات و
گفتگوهای امام رضا(ع) با بزرگان مذاهب اسالمی
و دیگر مکاتب ،راهکار و رهنمودی بســیار مفید
اســت؛ زیرا در پرتو آن ،روشهای آن حضرت در
بحثهــا و گفتگوهای خویش با دیگران ،در اختیار
همگان قرار میگیرد و الگوسازی میشود.
نکته شــایان توجه آنکه هرچند تبــادل افکار و
اندیشــهها ،طرحی مثبت و مؤثر است ،اما اصول
و آدابی ویژه دارد که الزم اســت در هنگام گفتگو
مورد توجه قرارگیرد 34.یکی از این آداب ،رعایت
شیوه درست گفتمان است .قرآن کریم درباره گفتگو
«و ال ُتجا ِدلُوا
بــا صاحبان دیگر ادیان می فرمایدَ :
َأ ْه َل الْ ِك ِ
ذين َظ َل ُموا
تاب ِإ َّال بِالَّت 
ي ِه َي َأ ْح َس ُــن ِإ َّال الَّ َ
ــم َو قُولُوا آ َمنَّا بِالَّذي ُأن ِْز َل ِإلَ ْينا َو ُأن ِْز َل ِإلَ ْي ُك ْم
ِم ْن ُه ْ
َو إِل ُهنا َو إِل ُه ُك ْم ِ
واح ٌد َو ن َْح ُن لَ ُه ُم ْس ِل ُمون»؛« 35با
اهل كتاب جز به روشــى كه از همه نيكوتر است،
مجادله نكنيد؛ مگر كسانى از آنان كه ستم كردهاند
و (به آنها) بگوييد :ما به تمام آنچه از سوى خدا بر
ما و شما نازل شده ،ايمان داريم ،و معبود ما و شما
يكى است ،و ما در برابر او تسليم هستيم».
همانطور که از آیه فوق اســتفاده میشود ،گفت
و شــنود نیکو آن اســت که دو طــرف گفتگو بر
نقاط مشــترک تأکید ورزند و باورهای درســت
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طــرف مقابل را بپذیرنــد ،آنگاه بــه گفتگو در
دیگــر زمینهها بپردازند .امام رضــا(ع) با آگاهی
از این شیوه درســت ،در گفتگوها و مناظراتی که
با صاحبــان ادیان مختلف داشــت ،ابتدا بر نقاط
مشترک دین اســام با آنها تأکید میورزید .برای
مثال آن حضرت هنگامی که جاثليق از وی پرسيد:
درباره نبوت عيسى و كتابش چه عقيدهاى دارى؟
آيا منكر آن دو هســتى؟ پاسخ داد« :من به نبوت
عيسى و كتاب او و به آنچه امتش را بدان بشارت
داده و حواريون نيز آن را پذيرفتهاند ،ايمان دارم و
به هر عيسایىاى كه به نبوت پیامبر اسالم(ص) و
كتاب وی ايمان نداشته و امت خود را به او بشارت
36
نداده ،كافرم».
یکی دیگر از اصول و آدابهــای گفتگوی همگرا،
داشــتن اطالعات کافی و بصیــرت در خصوص
موضوع مورد گفتگو است .گفتگو کننده نباید وارد
مقولهای شــود که از آن آگاهــی الزم ندارد .امام
رضــا(ع) در مناظرات خویش بــا هر گروهی ،با
استناد به کتابهای آن گروه ،به مباحثه میپرداخت
و آنها را مجاب میکــرد؛ چنانکه آن حضرت در
پاســخ به رأسالجالوت فرمود« :تو هیچ دلیلی از
من نپذیر ،مگر دلیلی که در تورات به زبان موسی
بن عمران ،و در انجیل به زبان عیســی بن مریم و
در زبور به زبان داوود نقل شــده باشــد» 37و از
همین رو است که این امام در مورد پرهیز از انجام
کار بدون بصیــرت میفرماید« :آن کس که بدون
بصیرت دســت به کاری بزند ،به کسی میماند که
در بیراهه سیر کند و هرچه تندتر گام بردارد از راه
38
دورتر میشود».
ایشان در تمامی مناظرات خود با دادن آزادی بیان
به طرف مقابل و محترم شــمردن عقاید وی ،و با
تأکید بر نقاط مشــترک و مــورد پذیرش ،به بیان

 .36عيون اخبار الرضا ،ج ،1ص.157
 .37همان ،ج ،1ص.164
 .38الفقه المنسوب الى االمام الرضا ،ص.381

دیدگاهها و نظریات صحیــح پرداخته ،از زوایای
مختلف شبهات و ســؤالهای مطرح شده را پاسخ
میداد .آگاهی گسترده از مکاتب و مذاهب مختلف
و زبانهــای گوناگون ،علم سرشــار الهی ،صبر و
شکیبایی بینظیر ،تســلط و اشراف کامل بر قرآن
کریم و روایات ،به کار بردن اســتداللهای محکم
و متقن عقلی ،بیان شــیوا و فصیح مطالب ،رعایت
ادب ،روحیه حقگرایــی و  ...از جمله ویژگیهای
ایشان در نشستهای علمی بود که موجب جذب و
جلب مخاطب و خنثی کردن هرگونه نفرت و کینه
39
و دشمنی و تفرقه میشد.
 )3تأکيد بر مشارکت در مراسم و مناسک عبادی
و اجتماعي

بر کسی پوشیده نیست که درخواست امام رضا(ع)
از شیعیان و پیروان اهلبیت برای شرکت در مراسم
عبادي ،مناســک ديني ـ اجتماعــي ،و تأکيد بر
حضور در جمعه و جماعات و  ...که تحت اشراف
مخالفان و رقباي سياسي ،فکري و احيان ًا دشمنان
اهلبيت برپا می شــد ،به منظــور ايجاد وحدت
اجتماعي و تقريب مذاهب اســامي بوده اســت.
تأکيد برای شرکت در نماز جماعت و بیان اهميت
و جايگاه آن و حتي ترجيح آن بر فضيلت نماز اول
وقت 40،تأکید بر حضور به هم رســانيدن در نماز
جمعه و عيدين از هر گــروه و مذهب به صورت
طبقات مختلف بــراي بازخواني درس برادري و
همبستگي 41و نيز تأکيد بر وجوب ،فضيلت ،ثواب
و فوايد و پاداش فراوان حج 42،همگي از پيامها و
جلوههاي وحدت آفرين رضوي در اجتماع است،
تا آتش اختالفات و تنازعات را فروکش نمايند و
طبقات مختلف از هر گروه و مذهب با هر اندیشه
 .39برای مطالعه نمونههایی از مناظرات امام ،نک« :روشهاي رويارويي
امام رضا(ع) با پيروان اديان ،فرق و مذاهب اسالمي» ،صص.110-97
 .40الحياة ،ج ،1ص.417
 .41عيون اخبار الرضا ،ج ،2ص.111
 .42وسائل الشيعه ،ج ،11ص.13

 )4سفارش به برقراری روابط اخالقي و عاطفي

توصيههای فراوان امام رضا(ع) و بيان شــيوههاي
تحقق همزيســتي اجتماعي در میان مســلمانان و
حتي با پيروان مذاهب غیراسالمی را که در موارد و
عرصههاي مختلف صورت میگرفت ،میتوان در
راستاي وحدت اجتماعي و تقريب مذاهب اسالمي
دانست .سفارش به رعایت اصول ديني و اخالقي
مانند :مدارا ،اخوت ،معاشــرت نيکو با مخالفان،
حســن خلق ،چشــم پوشــي از عيوب ديگران،
 .43الكافي ،ج ،6ص.340

 )5ترویج خردورزی و آزاداندیشی

از مهمتریــن و بنیادیترین اهــداف پیامبران ـ از
جمله پیامبر اسالم ـ ترویج و توسعه و تعمیق تعقل
و خردورزی در میان ابناء بشر بوده است ،چنانکه
در بیان امام علی(ع) ،هدف رســالت پیامبر اسالم،
تحریک و برانگیختن قوه و اســتعداد عقل ورزی
46
و اندیشــیدن در میان مردم معرفی شــده است.
جالب آنکه در روایات آمده است که به طول رکوع
و سجود افراد نگاه نشــود ،بلکه به میزان تعقل و
خردورزی آنها توجه شود .این مسئله بیانگر توجه
تام دین مبین اســام به عقل ،و ارزش بسیار قائل
شدن برای آن است .در این رابطه آیات و روایات
بسیاری مطرح است.

 .44عيون اخبار الرضا ،ج ،2ص.35
 .45همان ،ج ،2ص.53
 .46ر.ک :نهج البالغه ،خطبه .1
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و عقيدهاي ،گردهم آيند و به ســوي معبود واحد
نشــينند و از اين طريق از مشکالت جامعه خود
آگاه شوند.
در همین راستا امام صادق(ع) به استحباب حضور
در نماز جمعه اهلســنت و حتــی قرار گرفتن در
صف اول نمــاز آنها ،توصیــه مینماید و پاداش
بزرگی برای آن مطرح میکند« :هرکس با برادران
اهلســنت و در صف اول نماز جماعت آنها نماز
بخواند ،گویی در صف اول نماز در پشــت ســر
پیامبر نماز خوانده است» 43.امام رضا(ع) خود نيز
براي ايجاد همدلي و برقراري اخوت اســامي و
تقريب مذهبي در بين مســلمانان ،هميشه در اين
مراســم شرکت مينمود .تأکيد ایشان در این رابطه
به اندازهاي صريح و فراوان اســت که به روشــني
ميتوان دريافت که از روي مصلحت انديشــي يا
ترس و اضطرار نبوده ،بلکه آن جناب بدينوسيله
قصد داشــته تا به مســلمانان بیاموزد که به خاطر
اختالفات ،خود را از يکديگر جدا نســازند و به
ايجاد تفرقه در بين امت اسالم دامن نزنند .بنابراین
آن حضرت ،تالش داشته تا به همگان بياموزد که
حيات واقعي و معنوي جامعــه وحدت محور ،با
وجود تنوع اجتهاد و افکار مختلف در آن ،در گرو
زندگي مسالمت آميز آحاد آن جامعه با یکديگر و
درک متقابــل از همديگر و در نتيجه ،فراهم آمدن
جامعهاي بدون تنش و تشنج است.

خيرخواهــي و اهتمام به امور مســلمانان و رفع
حوايج آنها ،حمل عمل بــرادران ديني بر صحت،
مشورت و استفاده از آراي ديگران ،تأکيد بر صلح،
سالم ،مالقات و عيادت ،و ديگر مظاهر اخالقي و
عاطفي را بايد از مصاديق بارز اين مسئله در سيره
و سنت ايشان دانست.
آن حضرت در بیانی شیوا به خوش خلقي و گفتار
نيک با مخالفان دســتور ميدهــد و بیان میدارد:
«پس از ايمان به خداوند ،مهربانى كردن با مردم و
نيكى کردن به خوب و بد آنها ،بیانگر خردمندی و
دوراندیشی است» 44.همچنين وی در زمينه ايجاد
وحدت اجتماعي و تقريب مذاهب اسالمي ،از قول
پیامبر(ص) ،به اصحاب خود ســفارش ميکند که
شما هرگز نميتوانيد با دارايي خود ،همه مردم را
45
بهرهمند ســازيد ،پس با اخالق نيکو چنين کنيد.
پیدا است که این فرمايش ایشان به قصد همگرايي
با مخالفان مذهبي صورت گرفته اســت ،چه آنها
نيز در زمره برادران اســامي و ايماني ميباشــند
و پيــروان اهلبيت نبايد خــود را جداي از ديگر
مسلمانان بدانند.
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تجربه بیش از  14قرن از گذشت اسالم نیز ثابت
کرده اســت که بیشترین خسارتها و لطمههایی که
بر پیروان این دین ـ چه از درون حوزه اســام و
چه از بیرون ـ وارد شــده ،عمدت ًا ناشــی از عدم
تمسک و توجه امت اســام به توصیههای قرآن
کریم و پیامبر اعظم در رابطه با تعقل و اندیشــه
ورزی بوده اســت! چه در نتیجه این بیتوجهی،
افراطیگریهای گونهگون و بســیاری رخ نموده و
خرمنِ ِ
آتش فتنههای رنگارنگی برای جان و مال
و ناموس مردم فراهم شده است.
امام رضا(ع) با گفتار و رفتار خویش خردگرایی
را ترویــج و تبلیغ مینمــود ،چنانکه مردم را به
تفکر و پیشــه ساختن «بینش» سفارش مینمود.
آن حضرت برای رشــد خردورزی در جامعه به
قصد ایجاد وحدت اجتماعــی و تقریب مذاهب
اسالمی ،آزاداندیشی را سرلوحه کار خویش قرار
داده بود .بر این اســاس آن حضرت نه تنها اجازه
تفتیش عقاید به صحابه و نزدیکان خود نمیداد،
بلکه به هنگام خردهگیری برخی از صحابه به وی
بــرای عدم اجازه به انجام این کار ،درخواســت
آنها را رد میکــرد و حتی آنها را به خاطر چنین
امری مورد انتقاد قــرار میداد و میفرمود« :اگر
خداوند میخواست به اجبار همه مردم روی زمین
دارای ایمان راســتین و کامل میشدند  ...که در
این صورت استحقاق دریافت پاداش را از دست
میدادند  ...بنابراین انسانها باید آزاد بیاندیشند و
با نیروی خرد و بدون هیچ اجباری ،ایمان استوار
47
و راستین را به کف آورند».
آن حضــرت در برابــر واقفیه کــه منکر وفات
امام کاظم(ع) بودند ،به این دلیل عقلی تمســک
میجوید« :اگر امــام کاظم(ع) زنده بود ،ميراثش
« .47نقــش امام رضــا(ع) در وحدت اجتماعــی و تقریب مذاهب
اسالمی» ،ص ،132با تصرف.

تقسيم نميشد و همسرانش ازدواج نميکردند».
همچنین یکی از اســتداللهای واقفیه در نپذیرفتن
وفــات امام هفتم ،اعتقــاد به نیاز مــردم به آن
حضرت بوده اســت که امام رضا(ع) در پاســخ
ادعای آنها میفرمایــد« :اگر قرار بود خداوند به
دلیل احتیاج مردم به شخصی ،عمر او را طوالنی
کند ،سزاوارترین فرد برای این هدف ،رسول خدا
49
بود».
48

 )6صیانــت از یکپارچگی دینــی ـ حاکمیتی در

جامعه اسالمی

اقدامات وحدت بخش امام رضا(ع) درســت در
جدش امام
راســتای فعالیتهای وحدت آفریــن ّ
علی(ع) و با تأسی به سیره آن حضرت بوده است.
بنابراین در پاســخ به ســؤالی که درباره چرایی
مشــارکت و حضور امام رضــا(ع) در فعالیتهای
سیاســی و فکری و علمی زمــان خویش مطرح
است ،باید گفت :براساس نصوص متعددی که در
منابع فریقین موجود است ،امام رضا(ع) به میل و
خواسته خود والیتعهدی مأمون را نپذیرفته ،بلکه
ولیعهدی بر امام تحمیل شــده است 50،چنانکه از
جمله دالیل قبول والیتهدی از ســوی امام نیاز
شدید جامعه اسالمی در آن روزگار ـ که دورهای
سراســر نزاع فکری و فرهنگی و کشمکشــهای
مذهبی بود ـ به رهبری شایسته در حل مشکالت
و هجوم شبههها و همچنین جلوگیری از انحراف
در اسالم بوده است؛ گویا ایشان در پاسخ به سؤال
ابنعرفه ،نظر به همین مطلب داشته است .ابنعرفه
از امام میپرســد :ای فرزند رســول خدا! به چه
انگیزهای وارد ماجرای ولیعهدی شــدی؟ امام(ع)
پاسخ میدهد« :به همان انگیزه که جدم علی(ع)

 .48عيون اخبار الرضا ،ج ،1ص.106
 .49رجال الكشي ،ص .458نیز نک« :گونهشناسی روشهای مقابله با
ادیان و مذاهب در سیره امام رضا(ع)».
 .50ینابیع الموده لذوی القربی ،ص.284

وادار به ورود در شورا شد».
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نتیجهگیری
 .1اختالف موجود در میان امت اسالمی هرچند
واقعیتی ناپســند است ،لیکن درمان پذیر یا الاقل
قابل کاهش و تخفیف است.
 .2امامان(ع) به عنوان دلســوزترین و مسئولیت
پذیرترین افراد نسبت به امت اسالم ،از همان آغاز
 .51عيون اخبار الرضا ،ج ،2ص.141

كتابنامه
 -قرآن کریم.

 .3اندیشــه ،نگرش و ســیره عملی امام رضا(ع) بر
اهتمام جدی و اثرگذار ایشــان در برقرای همبستگی
اسالمی و مؤانست و معاشــرت ایمانی و انسانی در
میان امت اسالم داللت دارد.
 .4الگوگیری از شــیوه تقریب ســاز امام رضا(ع) و
پیگیری آن ،موجب شکلگیری هرچه بیشتر انسجام
و یکرنگی در میان امت اسالم میگردد.

 حميرى يمني ،نشــوان بن ســعيد ،شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،تحقیق :حسين بن عبداهلل
عمري ،مطهر بن علي ارياني و يوسف محمد عبداهلل،
بیروت ،دارالفكر المعاصر؛ دمشــق ،دارالفكر ،چاپ
اول1420 ،ق.
 رافعی ،مصطفی ،اســامنا فی التوفیق بین السنة والشــیعة ،بیروت ،مؤسسة االعلمی للمطبوعات ،چاپ
اول1403 ،ق.
 «زیــارت امام رضــا(ع) از دیدگاه اهلســنت»،خبرگزاری رسا.
 شريف رضي ،محمد بن حسين ،نهج البالغه ،ترجمهو شرح سید علینقی فيض االســام ،تهران ،مؤسسه
چاپ و نشر تألیفات فیض االسالم؛ فقیه ،چاپ پنجم،
1379ش.
 شــیخوند ،زهرا« ،نقش امــام رضا(ع) در وحدتاجتماعی و تقریب مذاهب اسالمی» ،مجموعه مقاالت
جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) ،امید مهر ،چاپ اول،
1391ش.
 صابــری ،معصومه« ،راهبردهــای تقریب مذاهبدر ســیره امام رضا(ع)» ،مجموعه مقاالت جشنواره
بینالمللــی امام رضــا(ع) ،امید مهر ،چــاپ اول،
1391ش.
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 ابنبابويــه ،محمد بن على ،ثواب االعمال و عقاباالعمال ،قم ،دارالرضی ،چاپ دوم1406 ،ق.
 همو ،عيون اخبار الرضا ،تهران ،جهان ،چاپ اول،1378ق.
 ابنســيده ،على بن اســماعيل ،المحكم و المحيطاالعظم ،قاهره ،دارالکتب العلمیه1392 ،ق.
 ابنمنظور ،محمد بن مكرم ،لســان العرب ،قم ،نشرادب الحوزه1405 ،ق.
 ابنندیم ،محمد بن اسحاق ،الفهرست ،قاهره ،المکتبةالتجاریة الکبری ،بیتا.
 بیآزار شــیرازی ،عبدالکریم ،همبستگی مذاهباســامی (مجموعه مقاالت) ،تهران ،دانشگاه مذاهب
اسالمی ،چاپ اول1387 ،ش.
 جزائرى ،نعمتاهلل بن عبداهلل ،قصص االنبياء ،ترجمهیوسف عزیزی ،تهران ،هاد ،چاپ اول1380 ،ش.
 جناتی ،محمدابراهیم ،همبســتگی ادیان و مذاهباسالمی ،قم ،انصاریان ،چاپ اول۱۳۸۱ ،ش.
 حر عاملي ،محمد بن حســن ،وسائل الشيعه ،قم،مؤسسه آلالبيت الحیاء التراث ،چاپ دوم1414 ،ق.
 حكيمى ،محمدرضا و  ،...الحياة ،ترجمه احمد آرام،تهران ،چاپ اول1380 ،ش.

ِ
تخفیف شکاف موجود در میان
در صدد تلطیف و
امت برآمدهاند.
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 صعیدی ،عبدالفتاح؛ و موســی ،حســین یوسف،االفصاح فــی فقه اللغه ،قاهــره ،دارالکتب المصریه،
چاپ اول1348 ،ق.
 صمیمی ،سید رشید« ،آسیب شناسی تقریب مذاهباســامی» ،مجله کوثر معارف ،سال سوم ،شماره ،4
1386ش.
 طباطبايى ،سيد محمدحســين ،الميزان فى تفسيرالقرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى1417 ،ق.
 طبرسى ،فضل بن حسن ،زندگانى چهارده معصومعليهم الســام (ترجمه إعالم الورى) ،ترجمه عزیزاهلل
عطاردی ،تهران ،کتابفروشــی اسالمیه ،چاپ اول،
1377ش.
 طريحي ،فخرالدين ،مجمع البحرين ،تحقيق :احمدحسيني ،مكتب النشــر الثقافة االسالمية ،چاپ دوم،
1367ش.
 طوسى ،محمد بن حسن ،مصباح المتهجد و سالحالمتعبد ،بيروت ،چاپ اول1411 ،ق.
 طه حسین ،آیینه اسالم ،ترجمه محمدابراهیم آیتی،تهران ،شرکت سهامی انتشار1340 ،ش.
 عاملي ،جعفــر مرتضی ،الحياة السياســية لالمامالرضا(ع) ،بیجا ،بینا ،چاپ دوم1403 ،ق.
 الفقه المنسوب الى االمام الرضا ،مشهد ،چاپ اول،1406ق.
 -قندوزی ،ســلیمان بن ابراهیم ،ینابیع الموده لذوی

القربی ،قم :داراالسوه ،چاپ دوم1422 ،ق.
 کریمی ،محمود؛ و میرحسینی ،یحیی« ،گونهشناسیروشــهای مقابله بــا ادیان و مذاهب در ســیره امام
رضا(ع)» ،مجموعه مقاالت همایش علمی ـ پژوهشی
امام رضا(ع)؛ ادیان ،مذاهب و فرق ،تهران ،دوم مهرماه
1391ش.
 کیکاوســی ،سید محمد« ،آســیب شناسی تقریبمذاهب اســامی :موانع روانی ـ رفتاری» ،ســایت
تقریب نیوز.
 كشــى ،محمد بن عمر ،رجال الكشي ،قم ،مؤسسهآلالبیت ،چاپ اول1363 ،ش.
 كلينــى ،محمد بن يعقوب ،الكافي ،قم ،دارالحدیث،چاپ اول،1429ق.
 محقق ارزگانی ،قربانعلــی ،فضائل ائمه اطهار(ع)از دیدگاه اهلسنت ،قم ،مجمع جهانی شیعه شناسی،
1386ش
 ميرحســيني ،يحيي و محمود كريمي« ،روشــهايرويارويي امام رضا(ع) با پيروان اديان ،فرق و مذاهب
اسالمي» ،مجله مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ،شماره
 ،23پاييز 1392ش.
 وطن دوست ،رضا ،وحدت و همگرایی در اندیشهاســامی ،مشــهد ،دانشگاه علوم اســامی رضوی،
1389ش.

