
چکیده
امت اســالمیـ  برخالف دستور و ارشــاد الهیـ  به داليلی از همان روز نخسِت پس از رحلت پيامبر)ص(، 
دچار شكاف و انشقاق شد. اين امر در طول سالياِن دراز پس از پيامبر، آسيبهای بسياری بر امت اسالم وارد 
نموده است. هرچند نبايد اين وضعيت به وجود می آمد، ليكن از نظر دانايان و دلسوزان، چاره اين كار نشستن 
و گريستن و تماشای تداوم آسيبهای آن نبود. بنابراين از همان آغاز، امامان)ع( كه دلسوزترين افراد به حال 
امت بودند، در صدد برآمدند، تا با تدارك راهكارها و در پيش گرفتن رفتارهايی، نه تنها مانع آسيبهای هرچه 
بيشــتر آن شوند، بلكه نوعی از وحدت و همزيستی ســودمند را درون امت اسالم شكل دهند. امام رضا)ع( 
از جمله اين امامان گرامی اســت كه با بررسی سيره زندگی ايشان پي مي بريم نگرش و روش ايشان به جّد 
تقريبی و هم گرا بوده است كه با بيان اخوت ايمانی و گفتگوی سازنده، تأكيد بر مشاركت پيروان اهل بيت در 
مراســم و مناسك عبادی و اجتماعي ديگر هم كيشــان، سفارش به برقراری روابط اخالقي و عاطفي با آنها، 
و ترويج خردورزی و آزادانديشــی، و با صيانت از يكپارچگی دينی ـ حاكميتی در جامعه اسالمی، در صدد 

تأمين تقريب و هم گرايی در ميان امت اسالم برآمده است.
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مقدمه 
هم گرايی و همزيستی مسالمت آميز در ميان فرق 
و مذاهب اســالمی، امری گريزناپذير و غيرقابل 
چشــم پوشی به شــمار می آيد و نه موضوعی از 
ســر مصلحت، بنابراين الزم اســت به عنوان يك 
ضرورت دائمی، به آن نگريست و در جهت تحقق 
هرچه بيشــتِر آن به جّد و جهد كوشيد. شناساندن 
پرچم داران انديشــه هم گرا و تقريب ساز در ميان 
مذاهب اسالمی و در بين كوشندگان در اين عرصه، 
و بهره برداری از تجربيات گران ســنگ آنها در اين 
مســير، از مهم ترين ابزارها در پشتيبانی فكری از 

انديشه ارجمند تقريب و هم گرايی است.
امام رضا)ع( همچون ســاير امامان)ع( و با تأسی 
از سيره اجداد بزرگوارش ـ به ويژه امام علی)ع(1 
ـ نقش بســيار پررنگ و اثربخشی در هم گرايی و 
وحدت آفرينی در ميان مذاهب اسالمی از خويش 
برجای نهاده است. جای جای سيره اين اماِم همام 
تعاملی، تقريب  بيانگر جذابيتها و هدايتگريهــای 
ساز، وحدت نواز و درس آموز است. در اين مقاله 
با بررســی منابعی كه مشتمل بر سيره و گفتار آن 
حضرت است و با مدد از پژوهشهای پيشين ارائه 
شده در اين راستا، به قدر توان و استعداد به بخشی 

از اين رهنمودها اشاره رفته است.

پیشینه تحقیق 
اصطــالح »تقريب مذاهــب« در آيات و روايات 

1. عبدالمتعال اســتاد دانشــگاه االزهر، امام علی بن ابی طالب)ع( را 
اولين بنيان گذار تقريب بين مذاهب اســالمی می داند؛ زيرا وی با اينكه 
می دانســته كه از ديگران به خالفت ســزاوارتر است، ليكن با خلفا به 
مدارا رفتار می كرده و از هيچ كمكی به آنان دريغ نوزيده اســت. نيز به 
ســخن رافعی در اين باره مراجعه كنيد: اسالمنا فی التوفيق بين السنة 
و الشــيعة، صص60و61؛ »آسيب شناســی تقريب مذاهب اسالمی«، 

صص210و211.

اســتعمال نشــده،2 بلكه در دوره معاصر مطرح و 
مرسوم گرديده اســت. ظاهراً در سال 1327ش، 
جمعيتي به نــام »جماعة التقريــب بين المذاهب 
االسالميه « در قاهره تشكيل شده كه اين جماعت 
مركزي به نام »دارالتقريب بين المذاهب االسالميه« 
را بنيان نهاده و مجله اي هم به نام »رسالُة االسالم« 
منتشــر كرده اســت. بنيان گذاران اين جمعيت، از 
شــخصيتهاي معروف جهان اســالم، مانند: شيخ 
عبدالمجيد ســليم، شيخ محمود شــلتوت، شيخ 
محمد مدني، سيد عبدالحسين شرف الدين، آيت اهلل 
بروجردي و عالمه  شيخ محمدتقي قمي بودند. البته 
آيت اهلل بروجردي و كاشــف الغطاء از اين انديشه 

حمايت فكري و مالي به عمل مي آوردند.
الزم به ذكر اســت كه انديشه و فعاليت تقريبیـ  و 
م اسالمی نيز وجود  نه نام آن ـ در ســده های متقدِّ
داشته است. به عنوان مثال شيخ طوسی )د 460ق( 
در كتاب الخالف، نظريات و آراء علماي فريقين را 
بدون تعصب و براي بيان روش فقهي در استنباط 
احكام ارائه داده اســت. نيز طبرســی )د 548ق( 
تفســير مجمع البيان را مشــتمل بر آراء مفسران 
مشــهور فريقين از صحابه و تابعان ســامان داده 
است، به گونه ای كه شيخ محمود شلتوت آن را به 
عنوان بهترين تفسير به دارالتقريب پيشنهاد داده و 
همين تفسير با پاورقيهاي علماي االزهر چاپ و به 
عنوان »تفسير قرآِن تماِم مذاهب« معرفي گرديده 

است.3
در باب راهكارهاي تقريب مذاهب در ســيره امام 

2. البته در آيات قرآن و روايات معتبر، رهنمودهايی بس ارجمند برای 
انديشه تقريب مذاهب و حتی تقريب اديان و اجتناب از تفرقه و تحزب 
وجود دارد و خداوند در آيات قرآن تأكيد زيادی بر هم گرايی و تقريب 
ـ بر مبنای اشتراكات دينی و دست شستن از باطل و بازگشت به موضع 
و طرف حقـ  نموده است )نك: آل عمران، 64،  103و105؛ انفال، 46؛ 

انبياء، 92؛ مؤمنون، 52؛ حجرات، 10؛ ممتحنه، 8و9(.
3. اسالمنا فی التوفيق بين السنة و الشيعة، ص62، با تصرف.
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رضا)ع( مقاالتی چند سامان يافته است كه از اين 
قرارند: »راهبردهای تقريب مذاهب در سيره امام 
رضــا)ع(«، تأليف معصومه صابــری، »نقش امام 
رضــا)ع( در وحدت اجتماعــی و تقريب مذاهب 
مقابله  تأليف زهرا شيخوند، »گونه های  اسالمی«، 
با فرقه هــای كج انديش در ســيره امام رضا)ع(« 
تأليف نهله غروی و عبداهلل ميراحمدی، »روشهاي 
رويارويي امــام رضا)ع( با پيــروان اديان، فرق 
و مذاهب اســالمي«، تأليف يحيي ميرحســيني و 
محمود كريمي، و »اخوت اســالمی و هم بستگی 
اجتماعی اساس ســيره امام رضا)ع(« منتشر شده 
در سايت قطره )1391/7/6ش(. بنابراين در اين 
مقاله با رويكردی نو، راهكارهای تقريب مذاهب 
در سيره امام رضا)ع( مورد واكاوی قرار می گيرد.

مروری بر چند اصطالح 
1( تقریب

در فرهنــگ لغت، تقريب از ريشــه »قُرب« ضد 
»بُعد« و به معناي »ُدنُو« و نزديك كردن دانســته 
شده اســت. چنان كه صاحب االفصاح گويد: »و 
ابا؛ يعنی به دنبال نزديك شدن  با و تِِقرَّ ب َ بهِ  تََقرُّ تقرَّ
به او«.4 معنای ايــن واژه در اصطالح از اين قرار 
اســت: »نزديك شــدن پيروان مذاهب اسالمي با 
هدف تعارف و شناخت يكديگر به منظور دستيابي 
به تآلف و اُخّوت و تفاهم ديني براســاس اصول 

مسّلم و مشتركات اسالمي«.5
2( مذاهب اسالمي

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

4. االفصاح فــی فقه اللغه، ج 1، ص85؛ المحكــم و المحيط االعظم، 
ج 6، ص388.

5. ر.ك: »نقــش امام رضا)ع( در وحــدت اجتماعی و تقريب مذاهب 
اسالمی«.

شــده، همچنان كه مذهب مصدری دانسته شده كه 
بــه معنی رفتن يا مكانی برای رفتن اســت.6 البته 
اگر واژه مذهب از »ذهب« و به معني »گرايش به 
نظريه اي پيدا كردن« باشــد، در آن صورت مذهب 
مصدر ميمي بــه معناي »عقيــده، اعتقاد، آيين و 
سيره« اســت،7 چنان كه گفته شده است: الَمْذَهُب: 
الُمْعتََقد الذي يُْذَهُب إِليه؛ يعنی مذهب باوری است 
كه فردی آن را پذيرفته است. و َذَهب فالٌن لَِذَهبِه 
أَي لَمْذَهبِه الذي يَْذَهُب فيه. و َحكی اللحياني عن 
الكسائي: ما يُْدَری له أَيَن َمْذَهٌب، و ال يُْدَری لَُه ما 
َمْذَهٌب؛ يعني اصل و أصالت او مشــخص نيست. 
بنابرايــن نوع مذهب بيانگر نوع اصالت شــخص 
جِل: سيرتُه. و مذهبه  في الدين:  است.8 ]َمْذَهُب [ الرَّ
اعتقاده.9 به نظر مي رسد معناي دوم )گرايش خاص 
فكــری و رفتاری( هم از همان معني اول )رفتن و 

مكان رفتن( گرفته شده است.
بنابراين مقصود از مذاهب اســالمي، آن دسته از 
مكاتب اعتقادی و فقهي معروف اســالمي هستند 
كه داراي نظام اجتهادي منسجم و مستند به كتاب 
و ســنت مي باشــند. از نظر مجمع جهاني تقريب 
مذاهب اسالمي، مذاهب فقهي به رسميت شناخته 
شده عبارتند از: حنفي، شافعي، مالكي و حنبلي از 
اهل سنت، اماميه و زيدي از شيعه، و اباضي باقيمانده 
از خوارج )با تعديل بســيار(.10 در هر صورت در 
يك نگاه  فراگيــر، می توان گفت: مذاهبی كه ـ به 
راستی و درستی ـ منتسب به اسالم اند؛ يعنی مبانی 
و معيارهای اساسی و بنيادين دين اسالم همچون: 
توحيــد، معاد، نبوت پيامبر اكــرم، احكام فقهیـ  
متناسب با ديدگاه ائمه فقهی مشهور ـ و ارزشهای 
6. لســان العرب، ج1، ص393؛ مجمع البحرين، ج2، ص62؛ شمس 

العلوم و دواء كالم العرب من الكلوم، ج 4، ص2303.
7. لسان العرب، ج1، ص525.

8. همان.
9. شمس العلوم و دواء كالم العرب من الكلوم، ج 4، ص2303.

10. ر.ك: »نقــش امام رضا)ع( در وحدت اجتماعی و تقريب مذاهب 
اسالمی«.
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اخالقی و تعاليم انســان ساز اسالم را باور دارند، 
ليكن در فهم پاره ای مباحث و باورها و فروعات با 
يكديگر دارای اختالف برداشت هستند، می توانند 

به عنوان مذاهب اسالمی به شمار آيند
3( تقریب مذاهب اسالمي

پيش فرض مســئله تقريب اين است كه اسالم به 
عنوان كامل ترين شرايع آسمانی، دارای تنه قوی و 
مستحكمی است كه اجزای آن را توحيد، نبوت و 
معاد تشــكيل می دهند و مذاهب اسالمی به عنوان 
شــاخه های اين درخت تنومند می باشند كه همه 
شاخه ها و پيروان آن با انسجام و هماهنگی كامل، 
بايد در راستای حفظ اصل اين شجره طيبه تالش 

كنند.11
بــا توجه به معنايی كه پيش تر از واژه تقريب ارائه 
شــد، مقصود از »تقريب بين مذاهب اسالمي« در 
وهله اول عبارت اســت از: تالش برای شناسايی 
اشتراكات و همسانيها و هم سخنيها در ميان مذاهب 
اســالمی و ايجاد مؤانســت و تآليف و تآخی و 
تفاهم هرچه بيشتر در پرتو آن اشتراكات. همچنين 
توضيح و توجيه و تفسير مباحث اعتقادی، عبادی 
و اخالقی، با جهت گيری آشكار نمودن اشتراكات 
يا اليه های اشــتراكی موجود در آنهــا، يكی از 

مهم ترين ابزارها برای توفيق در امر تقريب است.
در مراحل ديگــری از فعاليتهای تقريبی، می توان 
بر مبنای اهداف بلندمدت و كوتاه مدت مشترك و 
همسان در ميان مذاهب اسالمی، به تقويت تقريب 
پرداخت. به نظر می رســد هدف كالن و بلند همه 
مذاهب اسالمی عبارت از سعادت اخروی و ابدی 
تك تك افراد و آحاد امت اســالمی در پرتو تعهد 
همه مسلمانان به برنامه قرآن و سنت است. هدف 
كوتاه مــدت آنها نيز عبــارت از فراهم كردن رفاه 
مادی و ايجاد بســتر توسعه همه جانبه از رهگذر 
شــكل گيری حاكميت دينی در جامعه اســت. نيز 

11. »آسيب شناسی تقريب مذاهب اسالمی: موانع روانی ـ رفتاری«.

مقابله با دشمن مشــترك و جلوگيری از تضعيف 
مذاهب اسالمی ـ با دسيسه بيگانگان ـ در اثر نزاع 

و درگيری داخلی از اهداف آنها است.
البته برخی معتقدند كه اين مهم رخ نمی دهد، مگر 
در مكانــي واحد و با اجماع فقهاي بزرگ مذاهب 
اسالمي كه از آراء و نظريات مذاهب آگاهي دارند 
و نيز مطرح كردن 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 نظريات و آراء، براي دســتيابي به حقايق و 
واقعيتهاي اسالمي در ابعاد علمي، كالمي، حديثي، 
تفسيري، فقهي، اصولي و ... و سرانجام نشر نتيجه 
اين مباحث و مناظره هــا در ميان پيروان مذاهب، 
12 ليكن می توان گفت: انديشــه تقريب و نيز عمل 

تقريبی می تواند در همه جا و در ذهن و انديشه و 
رفتار آحاد و گروههای امت اســالمی ـ از عامی 
گرفته تا عالم ـ نمود و بروز پيدا كند و ســرانجام 

اثرگذاری داشته باشد. 

معرفی اجمالی امام رضا)ع(
علی بن موسی الرضا)ع( در سال 148ق در مدينُة 
الرسول متولد شد و از ســال 183ق امامت امت 
اسالم و پيروان اهل بيت را بر عهده گرفت. وی در 
سال 203ق به دست مأمون به شهادت رسيد. اين 
شخصيت برجسته هرچند فقط برای شيعيان اماميه، 
جايگاه امامت و زعامت سياسی و مرجعيت علمی 
و معنوی را دارا اســت، ليكن نزد ديگر فرق شيعه 
همچون زيديه، اسماعيليه و ... نيز به عنوان فرزند 
امام و نواده رســول اهلل مورد اعتنا و اهتمام است. 
اهل ســنت نيز وی را فرزند رسول خدا دانسته و 
جايگاه واالی علمی و معنوی او را ســتوده اند. بر 
اين اســاس، سيره و مرام اين امام، برای الگوشدن 
در مسير تقريب مذاهب اسالمی، مقبوليت الزم را 

12. همبستگی اديان و مذاهب اسالمی، ص502، با تصرف.
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دارا است.13

اوضاع سیاســی ـ فرهنگی دوران زندگی 
امام رضا)ع(

در دوران زندگی امام رضا)ع(، نفوذ افكار و آرای 
گوناگون در جامعه اسالمی، از راه ترجمه كتابهای 
يونانی، هنــدی، رومی، ايرانی و ... افزايش يافت؛ 
زيرا مأمون عباسی به ترجمه كتابهای يونانی عالقه 
داشــت، بنابراين به پادشاه روم نامه نوشت و از او 
درخواســت نمود، تا كتابهايی را كه درباره علوم 
قديم در خزانه روم وجود دارد، برای وی بفرستد. 
پادشاه روم نيز درخواست وی را پذيرفت و هيئتی 
از دانشمندان از طرف مأمون، آن كتابها را از روم 
به سرزمينهای اسالمی آورده و به دستور خليفه به 
عربی ترجمه كردند.14 بدين ترتيب ترجمه كتابهای 
بيگانه در ميان مسلمانان رواج يافت. بعضی از اين 
كتابها دارای موضوعات فلسفی بود. با ترجمه اين 
كتابها مسلمانان با فرهنگ بيگانه به ويژه فرهنگ 
يونان آشنا شــدند. البته در اين ميان آنچه بيشتر 
باعث نگرانی می شــد، حضور افــراد متعصب از 
پيروان اديان: زرتشــتی، صابئی، نسطوری، رومی 
و برهمنان هنــدی در ميان مترجمانی بود كه آثار 
علمی مختلــف را از زبانهای: يونانی، فارســی، 
سريانی، هندی و التين به عربی ترجمه می كردند. 
چه، آنان از اين فرصت اســتفاده نموده، به نشــر 
عقايد خرافی و فاســد خود می پرداختند. به همين 
علت عقايد سســت و نابهنجار به جامعه اسالمی 
راه يافت.15 به عالوه اين حركت موجب اضطراب 
فكری و آشــفتگی فرهنگی  در ميان امت اسالمی 

شد و وحدت امت را به خطر انداخت.16

13. برای اطالعات بيشــتر درباره شخصيت امام رضا)ع(، نك: الحياة 
السياسية لالمام الرضا)ع(.

14. الفهرست، ص353.
15. آيينه اسالم، ص266.

16. قصص االنبياء، ص812.

از طرفی مأمون عباســی گرايش اعتزالی داشت، 
بنابرايــن علمای بزرگ معتزلــی را به دربار خود 
نزديك می ســاخت. پيروان اين مذهب طرف دار 
عقل و منطق و رأی و قياس بودند و در اعتماد بر 
عقل محدود و خطاپذير بشری افراط می ورزيدند 
و دســتورات و احــكام دينی را بــا عقل خود 
می ســنجيدند و آنچه را كه عقلشان صريحًا تأييد 
می كرد، می پذيرفتند و بقيه را رد و انكار می كردند! 
اين وضعيت، مســائل جديد و شبهات و مشكالت 
گوناگونی برای مسلمانان به وجود آورده بود. اين 
شرايط خاص فكری و فرهنگی، وظيفه سنگينی بر 
دوش امام هشتم می گذاشت. آن حضرت با شركت 
در جلســات و بحثها و مناظرات آزاد، با حضور 
بزرگان مذاهب اســالمی و فالســفه، متكلمان و 
علمای اهل كتاب و ... بی پايگی و اشكاالت افكار 
آنها را روشن می ساخت و اصالت عقيده و فرهنگ 

اسالمی را بر همگان آشكار می نمود.17

تقریب در سیره امام رضا)ع(
راه تقريب راه اســالم است و در اين راه پيروزی، 
قطعی اســت. تقريب می خواهد بــا از بين بردن 
تعصبات، مســلمانان را در معرض نسيم فرصتها 
قرار دهد و كاخ اصالح را بر پايه دانش و شناخت 
صحيح و عــاری از خرافات بنا نهد؛ زيرا تنها راه 
نجات از سياســتهای تفرقه جويانه، پيروی از دين 

است.18
امام رضا)ع( تقريب مذاهــب را به معنی پذيرش 
ديگر مذاهب يا ســكوت در مقابــل اعتقادات و 
نظريات آنها نمي دانســت، بلكــه تعامل صحيح و 
احتجاج براساس نظريات و اعتقادات آن مذاهب 
را ســرلوحه رفتار تقريبی خويــش قرار می داد. 
بنابرايــن آن حضــرت اصحاب خويــش را از 

17. فضائل ائمه اطهار)ع( از ديدگاه اهل سنت، ص339، با تصرف.
18. همبستگی مذاهب اسالمی، ص125.
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شتاب زدگی در پذيرش يا نفي عقايد ساير مكاتب 
و مذاهب بازمي داشــت.19 مي تــوان اقدامات امام 
رضا)ع( را در جهت تقريب بين مذاهب اســالمی، 
در سفارش به گفتگوی مثبت و همراه با آگاهی با 
پيروان مكاتب و مذاهب مختلف، تشويق به امر به 
معروف و نهی از منكر، تأكيد بر حضور و همگامي 
در عبادات، مراسم و مناسك اجتماعي، تشويق به 
برقراری روابط اجتماعي و عاطفي و اخوت ديني 
و همچنين معرفی گروههای انحرافی و تقريب سوز 

جستجو نمود.
يكی از بهترين روشــها برای تقريب و هم بستگی 
ميان مذاهب مختلف اســالمی، شناساندن دقيق و 
درســت اين مذاهب به پيــروان يكديگر و از بين 
بردن تهمتهای نادرست و دروغهای مغرضان است. 
بنابراين مناظرات امام رضا)ع( با سران و پيشوايان 
مذاهب را می توان يكی از بســترهايی دانست كه 
اين اماِم عالم با طرح ديدگاههای استوار و راستين 
اسالمی، موجب زدودن دروغ پردازيها و نگاههای 
غيرواقعی پيروان ديگر مذاهب به مذهب شــيعه و 
تفكر اهل بيت می شد و موجب جذب و جلب نگاه 
مثبــت آنها به مذهب اهل بيــت می گرديد. از اين 
رو در تاريخ می خوانيم كه بزرگان اهل ســنت از 
دوره های پس از شهادت امام رضا)ع( تا هم اكنون 
بر سر قبر آن حضرت حضور يافته و وی را زيارت 
می كنند. حتی برخالف اتهامات وهابيان، در كتب 
تاريخی و روايی اهل سنت، بخشهايی در ارتباط با 
زيارت امام رضا)ع( و گفتار و اظهارنظر بزرگان و 
علمای طراز اول اهل سنت پيرامون زيارت ايشان 

آمده است.20
هرچند امام رضا)ع( امام پيروان اهل بيت اســت، اما 
جمع بين امامت بر پيروان اهل بيت و وحدت اجتماعي 

19. »راهبردهای تقريب مذاهب در سيره امام رضا)ع(«، صص93و94.
20. بــرای مطالعه تفصيلی اين موضوع، نك: »زيارت امام رضا)ع( از 

ديدگاه اهل سنت«.

اسالم، نقطه روشن و تأسي پذير در روش آن حضرت 
براي همه اســت، به گونه اي كه انصار و اتباع ايشــان 
صرفًا شــيعه نبودند، بلكه در ميان كساني كه به ايشان 
عشق مي ورزيدند و ســعي در برقراری ارتباط با وی 
داشــتند و احاديث او را مي شــنيدند، از اهل سنت نيز 
حضور داشتند. به عنوان نمونه، يحيى بن يحيى تميمى 
)د 226ق(  كه مذهب اهل سنت داشته، از اصحاب امام 
رضا)ع( بوده اســت. نيز عبدالسالم بن صالح هروی 
كه شــيخ طوسی او را از اهل سنت می شمارد و حسين 
بن مهران ســكونى كه از بــزرگان واقفه بوده، از امام 

رضا)ع( حديث روايت كرده اند.

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

جامعه بشری از پيوندهای متنوعی برخوردار است 
كه در اين ميان پيوند ايمانی از اســتوارترين آنها 
محســوب می گردد، چنان كه قــرآن كريم اخوت 
ايمانی را ســرآمد همه پيوندهــا و مايه حيات و 
صالح جامعه اسالمی دانسته است: »ِإنََّما الُْمْؤِمُنوَن 
ِإْخَوٌة«.21 اين آيه گويای آن است كه مؤمنان، پيش 
از آنكــه در زندگی اجتماعی خــود از پيوندهای 
قومی، قبيله ای، شهروندی و ملی برخوردار باشند، 
از رابطه ويژه و پيوندی عميق به نام اخوت ايمانی 
برخوردارند كه بر پايه ايمان اســتوار شده و بر هر 

پيوند ديگری مقدم است.22
ايــن پيوند كــه از ايمان سرچشــمه می گيرد، در 
آموزه های اسالمی نمودی ويژه يافته است؛ زيرا اين 
پيوند، مانند پيوند دوستی، رفاقت و ديگر تعاملهای 
اجتماعی، نيســت كه اعتباری و مجازی باشد،23 
بلكه پيوندی عميق و معنوی اســت. در راســتای 
انديشه هم گرا، امام رضا)ع( می فرمايد: »كسی كه  

21. حجرات، 10. نيز نك: آل عمران، 103.
22. وحدت و هم گرايی در انديشه اسالمی، ص85.

23. الميزان، ج 18، ص316.
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در راه خدا برای خود بــرادری برگزيند، خانه ای 
در بهشــت برای خود انتخاب كرده است«.24 نيز 
آن حضرت در بيانی تقريب ساز و وحدت آفرين 
فرموده است: »كسی كه شب را به صبح آورد، در 
حالی كه به امور مســلمانان اهتمام نورزيده باشد، 

از مسلمانان به شمار نمی آيد«.25
2( گفتگوی )مناظره( عقالنی و سازنده

امام رضا)ع( كه به »عالم آل محمد« شهره بود،26 
گفتگــو و مباحثــه دينــي را از وظايف خويش 
مي دانست، بنابراين گفتگو و مناظره آن حضرت با 
غيرمسلمانانی چون عمران صابي، جاثليق، هيربد 
هيربدان يا هيربد اكبــر و رأس الجالوت، گفتگو و 
مناظره وی با »ابوقره« از ســران اصحاب حديث 
درباره مسائل خداشناسی،27 گفتگو با »يحيي بن 
ضحاك ســمرقندي« درباره امامــت،28 و مناظره 
دنباله دار با »ســليمان مروزي« درباره توحيد،29 
هريك نشان از اســتقبال آن حضرت از مناظرات 
دارد.30 چنان كــه با الهام  از آيه »اْدُع ِإلي  َســبيِل 
َربَِّك بِالِْحْكَمِة َو الَْمْوِعَظِة الَْحَسَنِة َو جاِدلُْهْم بِالَّتي  
ِهَي َأْحَسن ...«؛31 »با حكمت و اندرز نيكو، به راه 
پروردگارت دعوت نما! و با مخالفان به روشــی 
كه نيكوتر است، اســتدالل و مناظره كن«، درباره 
وظايف امام می فرمود: »امــام بايد در برخورد با 
مخاطبان خود از ســه ابزار »حكمت و برهان«، 
»موعظه و خطابه« و »جدال نيكو« استفاده  كند«.32 
گويا به ســبب همين روشنگری و روشمندی وی 

24. ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص151.
25. الفقه المنسوب الی االمام الرضا، ص369.

26. زندگانی چهارده معصوم عليهم السالم، ص439.
27. الكافي، ج 1، ص321.

28. عيون اخبار الرضا، ج1، صص154-178؛ ج2، صص231و232.
29. همان، ج1، صص190-179.

30. نك: »گونه شناســی روشــهای مقابله با اديان و مذاهب در سيره 
امام رضا)ع(«.

31. نحل، 125.
32. عيون اخبار الرضا، ج 1، ص218.

اســت كه در زيارت نامــه اش می خوانيم: »اللُهمَّ 
َِّذي اْرتََضْيتَُه ...  َضا ال َصلِّ َعَلی َعلِيِّ بِْن ُموَســی الرِّ
نَاِصراً لِِدينَِك َو َشاِهداً َعَلی ِعبَاِدَك َو َكَما نََصَح لَُهْم 
ــرِّ َو الَْعاَلنِيَِة َو َدَعا إِلَی َسبِيلَِك بِالِْحْكَمِة َو  فِي السِّ
الَْمْوِعَظِة الَْحَسنَة«؛33 »پروردگارا بر علی بن موسی 
الرضا كه مرضی تو است درود فرست؛ ... همو كه 
ياريگر دين تو و گواه بر بندگانت بود و در نهان و 
آشكار، آنان را ارشاد می نمود و با روشی حكيمانه 
و با موعظه نيكو آنها را به سوی تو فرامی خواند«.

بر اين اســاس، بررســی و تحليــل مناظرات و 
گفتگوهای امام رضا)ع( با بزرگان مذاهب اسالمی 
و ديگر مكاتب، راهكار و رهنمودی بســيار مفيد 
اســت؛ زيرا در پرتو آن، روشهای آن حضرت در 
بحثهــا و گفتگوهای خويش با ديگران، در اختيار 

همگان قرار می گيرد و الگوسازی می شود.
نكته شــايان توجه آنكه هرچند تبــادل افكار و 
انديشــه ها، طرحی مثبت و مؤثر است، اما اصول 
و آدابی ويژه دارد كه الزم اســت در هنگام گفتگو 
مورد توجه قرارگيرد.34 يكی از اين آداب، رعايت 
شيوه درست گفتمان است. قرآن كريم درباره گفتگو 
بــا صاحبان ديگر اديان می فرمايد: »َو ل ُتجاِدلُوا 
َأْهَل الِْكتاِب ِإلَّ بِالَّتي  ِهَي َأْحَســنُ ِإلَّ الَّذيَن َظَلُموا 
ِمْنُهــْم َو ُقولُوا آَمنَّا بِالَّذي ُأْنِزَل ِإلَْينا َو ُأْنِزَل ِإلَْيُكْم 
َو ِإلُهنا َو ِإلُهُكْم واِحٌد َو نَْحُن لَُه ُمْسِلُمون «؛35 »با 
اهل كتاب جز به روشــی كه از همه نيكوتر است، 
مجادله نكنيد؛ مگر كسانی از آنان كه ستم كرده اند 
و )به آنها( بگوييد: ما به تمام آنچه از سوی خدا بر 
ما و شما نازل شده، ايمان داريم، و معبود ما و شما 

يكی است، و ما در برابر او تسليم هستيم«.
همان طور كه از آيه فوق اســتفاده می شود، گفت 
و شــنود نيكو آن اســت كه دو طــرف گفتگو بر 
نقاط مشــترك تأكيد ورزند و باورهای درســت 

33. مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ج 1، ص404.
34. وحدت و هم گرايی در انديشه اسالمی، ص89.

35. عنكبوت، 46.
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طــرف مقابل را بپذيرنــد، آن گاه بــه گفتگو در 
ديگــر زمينه ها بپردازند. امام رضــا)ع( با آگاهی 
از اين شيوه درســت، در گفتگوها و مناظراتی كه 
با صاحبــان اديان مختلف داشــت، ابتدا بر نقاط 
مشترك دين اســالم با آنها تأكيد می ورزيد. برای 
مثال آن حضرت هنگامی كه جاثليق از وی پرسيد: 
درباره نبوت عيسی و كتابش چه عقيده ای داری؟ 
آيا منكر آن دو هســتی؟ پاسخ داد: »من به نبوت 
عيسی و كتاب او و به آنچه امتش را بدان بشارت 
داده و حواريون نيز آن را پذيرفته اند، ايمان دارم و 
به هر عيسايی ای كه به نبوت پيامبر اسالم)ص( و 
كتاب وی ايمان نداشته و امت خود را به او بشارت 

نداده، كافرم«.36
يكی ديگر از اصول و آدابهــای گفتگوی هم گرا، 
داشــتن اطالعات كافی و بصيــرت در خصوص 
موضوع مورد گفتگو است. گفتگو كننده نبايد وارد 
مقوله ای شــود كه از آن آگاهــی الزم ندارد. امام 
رضــا)ع( در مناظرات خويش بــا هر گروهی، با 
استناد به كتابهای آن گروه، به مباحثه می پرداخت 
و آنها را مجاب می كــرد؛ چنان كه آن حضرت در 
پاســخ به رأس الجالوت فرمود: »تو هيچ دليلی از 
من نپذير، مگر دليلی كه در تورات به زبان موسی 
بن عمران، و در انجيل به زبان عيســی بن مريم و 
در زبور به زبان داوود نقل شــده باشــد«37 و از 
همين رو است كه اين امام در مورد پرهيز از انجام 
كار بدون بصيــرت می فرمايد: »آن كس كه بدون 
بصيرت دســت به كاری بزند، به كسی می ماند كه 
در بيراهه سير كند و هرچه تندتر گام بردارد از راه 

دورتر می شود«.38
ايشان در تمامی مناظرات خود با دادن آزادی بيان 
به طرف مقابل و محترم شــمردن عقايد وی، و با 
تأكيد بر نقاط مشــترك و مــورد پذيرش، به بيان 

36. عيون اخبار الرضا، ج 1، ص157.
37. همان، ج 1، ص164.

38. الفقه المنسوب الی االمام الرضا، ص381.

ديدگاهها و نظريات صحيــح پرداخته، از زوايای 
مختلف شبهات و ســؤالهای مطرح شده را پاسخ 
می داد. آگاهی گسترده از مكاتب و مذاهب مختلف 
و زبانهــای گوناگون، علم سرشــار الهی، صبر و 
شكيبايی بی نظير، تســلط و اشراف كامل بر قرآن 
كريم و روايات، به كار بردن اســتداللهای محكم 
و متقن عقلی، بيان شــيوا و فصيح مطالب، رعايت 
ادب، روحيه حق گرايــی و ... از جمله ويژگيهای 
ايشان در نشستهای علمی بود كه موجب جذب و 
جلب مخاطب و خنثی كردن هرگونه نفرت و كينه 

و دشمنی و تفرقه می شد.39
3( تأکید بر مشارکت در مراسم و مناسک عبادی 

و اجتماعي
بر كسی پوشيده نيست كه درخواست امام رضا)ع( 
از شيعيان و پيروان اهل بيت برای شركت در مراسم 
عبادي، مناســك ديني ـ اجتماعــي، و تأكيد بر 
حضور در جمعه و جماعات و ... كه تحت اشراف 
مخالفان و رقباي سياسي، فكري و احيانًا دشمنان 
اهل بيت برپا می شــد، به منظــور ايجاد وحدت 
اجتماعي و تقريب مذاهب اســالمي بوده اســت. 
تأكيد برای شركت در نماز جماعت و بيان اهميت 
و جايگاه آن و حتي ترجيح آن بر فضيلت نماز اول 
وقت،40 تأكيد بر حضور به هم رســانيدن در نماز 
جمعه و عيدين از هر گــروه و مذهب به صورت 
طبقات مختلف بــراي بازخواني درس برادري و 
هم بستگي41 و نيز تأكيد بر وجوب، فضيلت، ثواب 
و فوايد و پاداش فراوان حج،42 همگي از پيامها و 
جلوه هاي وحدت آفرين رضوي در اجتماع است، 
تا آتش اختالفات و تنازعات را فروكش نمايند و 
طبقات مختلف از هر گروه و مذهب با هر انديشه 

39. برای مطالعه نمونه هايی از مناظرات امام، نك: »روشهاي رويارويي 
امام رضا)ع( با پيروان اديان، فرق و مذاهب اسالمي«، صص110-97.

40. الحياة، ج 1، ص417.
41. عيون اخبار الرضا، ج 2، ص111.

42. وسائل الشيعه، ج 11، ص13.
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و عقيده اي، گردهم آيند و به ســوي معبود واحد 
نشــينند و از اين طريق از مشكالت جامعه خود 

آگاه شوند.
در همين راستا امام صادق)ع( به استحباب حضور 
در نماز جمعه اهل ســنت و حتــی قرار گرفتن در 
صف اول نمــاز آنها، توصيــه می نمايد و پاداش 
بزرگی برای آن مطرح می كند: »هركس با برادران 
اهل ســنت و در صف اول نماز جماعت آنها نماز 
بخواند، گويی در صف اول نماز در پشــت ســر 
پيامبر نماز خوانده است«.43 امام رضا)ع( خود نيز 
براي ايجاد همدلي و برقراري اخوت اســالمي و 
تقريب مذهبي در بين مســلمانان، هميشه در اين 
مراســم شركت مي نمود. تأكيد ايشان در اين رابطه 
به اندازه اي صريح و فراوان اســت كه به روشــني 
مي توان دريافت كه از روي مصلحت انديشــي يا 
ترس و اضطرار نبوده، بلكه آن جناب بدين وسيله 
قصد داشــته تا به مســلمانان بياموزد كه به خاطر 
اختالفات، خود را از يكديگر جدا نســازند و به 
ايجاد تفرقه در بين امت اسالم دامن نزنند. بنابراين 
آن حضرت، تالش داشته تا به همگان بياموزد كه 
حيات واقعي و معنوي جامعــه وحدت محور، با 
وجود تنوع اجتهاد و افكار مختلف در آن، در گرو 
زندگي مسالمت آميز آحاد آن جامعه با يكديگر و 
درك متقابــل از همديگر و در نتيجه، فراهم آمدن 

جامعه اي بدون تنش و تشنج است.
4( سفارش به برقراری روابط اخالقي و عاطفي

توصيه های فراوان امام رضا)ع( و بيان شــيوه هاي 
تحقق همزيســتي اجتماعي در ميان مســلمانان و 
حتي با پيروان مذاهب غيراسالمی را كه در موارد و 
عرصه هاي مختلف صورت می گرفت، می توان در 
راستاي وحدت اجتماعي و تقريب مذاهب اسالمي 
دانست. سفارش به رعايت اصول ديني و اخالقي 
مانند: مدارا، اخوت، معاشــرت نيكو با مخالفان، 
حســن خلق، چشــم پوشــي از عيوب ديگران، 

43. الكافي، ج 6، ص340.

خيرخواهــي و اهتمام به امور مســلمانان و رفع 
حوايج آنها، حمل عمل بــرادران ديني بر صحت، 
مشورت و استفاده از آراي ديگران، تأكيد 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 بيانی شيوا به خوش خلقي و گفتار 
نيك با مخالفان دســتور مي دهــد و بيان می دارد: 
»پس از ايمان به خداوند، مهربانی كردن با مردم و 
نيكی كردن به خوب و بد آنها، بيانگر خردمندی و 
دورانديشی است«.44 همچنين وی در زمينه ايجاد 
وحدت اجتماعي و تقريب مذاهب اسالمي، از قول 
پيامبر)ص(، به اصحاب خود ســفارش مي كند كه 
شما هرگز نمي توانيد با دارايي خود، همه مردم را 
بهره مند ســازيد، پس با اخالق نيكو چنين كنيد.45 
پيدا است كه اين فرمايش ايشان به قصد هم گرايي 
با مخالفان مذهبي صورت گرفته اســت، چه آنها 
نيز در زمره برادران اســالمي و ايماني مي باشــند 
و پيــروان اهل بيت نبايد خــود را جداي از ديگر 

مسلمانان بدانند.
5( ترویج خردورزی و آزاداندیشی

از مهم تريــن و بنيادی ترين اهــداف پيامبران ـ از 
جمله پيامبر اسالم ـ ترويج و توسعه و تعميق تعقل 
و خردورزی در ميان ابناء بشر بوده است، چنان كه 
در بيان امام علی)ع(، هدف رســالت پيامبر اسالم، 
تحريك و برانگيختن قوه و اســتعداد عقل ورزی 
و انديشــيدن در ميان مردم معرفی شــده است.46 
جالب آنكه در روايات آمده است كه به طول ركوع 
و سجود افراد نگاه نشــود، بلكه به ميزان تعقل و 
خردورزی آنها توجه شود. اين مسئله بيانگر توجه 
تام دين مبين اســالم به عقل، و ارزش بسيار قائل 
شدن برای آن است. در اين رابطه آيات و روايات 

بسياری مطرح است.
44. عيون اخبار الرضا، ج 2، ص35.

45. همان، ج 2، ص53.
46. ر.ك: نهج البالغه، خطبه 1.
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تجربه بيش از 14 قرن از گذشت اسالم نيز ثابت 
كرده اســت كه بيشترين خسارتها و لطمه هايی كه 
بر پيروان اين دين ـ چه از درون حوزه اســالم و 
چه از بيرونـ  وارد شــده، عمدتًا ناشــی از عدم 
تمسك و توجه امت اســالم به توصيه های قرآن 
كريم و پيامبر اعظم در رابطه با تعقل و انديشــه 
ورزی بوده اســت! چه در نتيجه اين بی توجهی، 
افراطی گريهای گونه گون و بســياری رخ نموده و 
خرمِن آتِش فتنه های رنگارنگی برای جان و مال 

و ناموس مردم فراهم شده است.
امام رضا)ع( با گفتار و رفتار خويش خردگرايی 
را ترويــج و تبليغ می نمــود، چنان كه مردم را به 
تفكر و پيشــه ساختن »بينش« سفارش می نمود. 
آن حضرت برای رشــد خردورزی در جامعه به 
قصد ايجاد وحدت اجتماعــی و تقريب مذاهب 
اسالمی، آزادانديشی را سرلوحه كار خويش قرار 
داده بود. بر اين اســاس آن حضرت نه تنها اجازه 
تفتيش عقايد به صحابه و نزديكان خود نمی داد، 
بلكه به هنگام خرده گيری برخی از صحابه به وی 
بــرای عدم اجازه به انجام اين كار، درخواســت 
آنها را رد می كــرد و حتی آنها را به خاطر چنين 
امری مورد انتقاد قــرار می داد و می فرمود: »اگر 
خداوند می خواست به اجبار همه مردم روی زمين 
دارای ايمان راســتين و كامل می شدند ... كه در 
اين صورت استحقاق دريافت پاداش را از دست 
می دادند ... بنابراين انسانها بايد آزاد بيانديشند و 
با نيروی خرد و بدون هيچ اجباری، ايمان استوار 

و راستين را به كف آورند«.47
آن حضــرت در برابــر واقفيه كــه منكر وفات 
امام كاظم)ع( بودند، به اين دليل عقلی تمســك 
می جويد: »اگر امــام كاظم)ع( زنده بود، ميراثش 

47. »نقــش امام رضــا)ع( در وحدت اجتماعــی و تقريب مذاهب 
اسالمی«، ص132، با تصرف.

تقسيم نمي شد و همسرانش ازدواج نمي كردند«.48 
همچنين يكی از اســتداللهای واقفيه در نپذيرفتن 
وفــات امام هفتم، اعتقــاد به نياز مــردم به آن 
حضرت بوده اســت كه امام رضا)ع( در پاســخ 
ادعای آنها می فرمايــد: »اگر قرار بود خداوند به 
دليل احتياج مردم به شخصی، عمر او را طوالنی 
كند، سزاوارترين فرد برای اين هدف، رسول خدا 

بود«.49
6( صیانــت از یکپارچگی دینــیـ  حاکمیتی در 

جامعه اسالمی
اقدامات وحدت بخش امام رضا)ع( درســت در 
راســتای فعاليتهای وحدت آفريــن جّدش امام 
علی)ع( و با تأسی به سيره آن حضرت بوده است. 
بنابراين در پاســخ به ســؤالی كه درباره چرايی 
مشــاركت و حضور امام رضــا)ع( در فعاليتهای 
سياســی و فكری و علمی زمــان خويش مطرح 
است، بايد گفت: براساس نصوص متعددی كه در 
منابع فريقين موجود است، امام رضا)ع( به ميل و 
خواسته خود واليتعهدی مأمون را نپذيرفته، بلكه 
وليعهدی بر امام تحميل شــده است،50 چنان كه از 
جمله داليل قبول واليتهدی از ســوی امام نياز 
شديد جامعه اسالمی در آن روزگار ـ كه دوره ای 
سراســر نزاع فكری و فرهنگی و كشمكشــهای 
مذهبی بود ـ به رهبری شايسته در حل مشكالت 
و هجوم شبهه ها و همچنين جلوگيری از انحراف 
در اسالم بوده است؛ گويا ايشان در پاسخ به سؤال 
ابن عرفه، نظر به همين مطلب داشته است. ابن عرفه 
از امام می پرســد: ای فرزند رســول خدا! به چه 
انگيزه ای وارد ماجرای وليعهدی شــدی؟ امام)ع( 
پاسخ می دهد: »به همان انگيزه كه جدم علی)ع( 

48. عيون اخبار الرضا، ج1، ص106.
49. رجال الكشي، ص458. نيز نك: »گونه شناسی روشهای مقابله با 

اديان و مذاهب در سيره امام رضا)ع(«.
50. ينابيع الموده لذوی القربی، ص284.
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وادار به ورود در شورا شد«.51

نتیجه گیری
1. اختالف موجود در ميان امت اسالمی هرچند 
واقعيتی ناپســند است، ليكن درمان پذير يا الاقل 

قابل كاهش و تخفيف است.
2. امامان)ع( به عنوان دلســوزترين و مسئوليت 
پذيرترين افراد نسبت به امت اسالم، از همان آغاز 

51. عيون اخبار الرضا، ج 2، ص141.

در صدد تلطيف و تخفيِف شكاف موجود در ميان 
امت برآمده اند.

3. انديشــه، نگرش و ســيره عملی امام رضا)ع( بر 
اهتمام جدی و اثرگذار ايشــان در برقرای هم بستگی 
اسالمی و مؤانست و معاشــرت ايمانی و انسانی در 

ميان امت اسالم داللت دارد.
4. الگوگيری از شــيوه تقريب ســاز امام رضا)ع( و 
پيگيری آن، موجب شكل گيری هرچه بيشتر انسجام 

و يك رنگی در ميان امت اسالم می گردد.

- قرآن كريم.
- ابن بابويــه، محمد بن علی، ثواب االعمال و عقاب 

االعمال، قم، دارالرضی، چاپ دوم، 1406ق.
- همو، عيون اخبار الرضا، تهران، جهان، چاپ اول، 

1378ق.
- ابن ســيده، علی بن اســماعيل، المحكم و المحيط 

االعظم، قاهره، دارالكتب العلميه، 1392ق.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لســان العرب، قم، نشر 

ادب الحوزه، 1405ق.
- ابن نديم، محمد بن اسحاق، الفهرست، قاهره، المكتبة 

التجارية الكبری، بی تا.
مذاهب  عبدالكريم، همبستگی  بی آزار شــيرازی،   -
اســالمی )مجموعه مقاالت(، تهران، دانشگاه مذاهب 

اسالمی، چاپ اول، 1387ش.
- جزائری، نعمت اهلل بن عبداهلل، قصص االنبياء، ترجمه 

يوسف عزيزی، تهران، هاد، چاپ اول، 1380ش.
- جناتی، محمدابراهيم، همبســتگی اديان و مذاهب 

اسالمی، قم، انصاريان، چاپ اول، 1381ش.
- حر عاملي، محمد بن حســن، وسائل الشيعه، قم، 
مؤسسه آل البيت الحياء التراث، چاپ دوم، 1414ق.

- حكيمی، محمدرضا و ...، الحياة، ترجمه احمد آرام، 
تهران، چاپ اول، 1380ش.

- حميری يمني، نشــوان بن ســعيد، شمس العلوم و 
دواء كالم العرب من الكلوم، تحقيق: حسين بن عبداهلل 
عمري، مطهر بن علي ارياني و يوسف محمد عبداهلل، 
المعاصر؛ دمشــق، دارالفكر، چاپ  بيروت، دارالفكر 

اول، 1420ق.
- رافعی، مصطفی، اســالمنا فی التوفيق بين السنة و 
الشــيعة، بيروت، مؤسسة االعلمی للمطبوعات، چاپ 

اول، 1403ق.
- »زيــارت امام رضــا)ع( از ديدگاه اهل ســنت«، 

خبرگزاری رسا.
- شريف رضي، محمد بن حسين، نهج البالغه، ترجمه 
و شرح سيد علينقی فيض االســالم، تهران، مؤسسه 
چاپ و نشر تأليفات فيض االسالم؛ فقيه، چاپ پنجم، 

1379ش. 
- شــيخوند، زهرا، »نقش امــام رضا)ع( در وحدت 
اجتماعی و تقريب مذاهب اسالمی«، مجموعه مقاالت 
جشنواره بين المللی امام رضا)ع(، اميد مهر، چاپ اول، 

1391ش.
- صابــری، معصومه، »راهبردهــای تقريب مذاهب 
در ســيره امام رضا)ع(«، مجموعه مقاالت جشنواره 
بين المللــی امام رضــا)ع(، اميد مهر، چــاپ اول، 

1391ش.

  کتابنامه
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- صعيدی، عبدالفتاح؛ و موســی، حســين يوسف، 
االفصاح فــی فقه اللغه، قاهــره، دارالكتب المصريه، 

چاپ اول، 1348ق.
- صميمی، سيد رشيد، »آسيب شناسی تقريب مذاهب 
اســالمی«، مجله كوثر معارف، سال سوم، شماره 4،  

1386ش.
- طباطبايی، سيد محمدحســين ، الميزان فی تفسير 

القرآن ، قم، دفتر انتشارات اسالمی  ، 1417ق. 
- طبرسی، فضل بن حسن، زندگانی چهارده معصوم 
عليهم الســالم )ترجمه إعالم الوری(، ترجمه عزيزاهلل 
عطاردی، تهران، كتاب فروشــی اسالميه، چاپ اول، 

1377ش.
- طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين، تحقيق: احمد 
حسيني، مكتب النشــر الثقافة االسالمية، چاپ دوم، 

1367ش.
- طوسی، محمد بن حسن، مصباح المتهجد و سالح 

المتعبد، بيروت، چاپ اول، 1411ق.
- طه حسين، آيينه اسالم، ترجمه محمدابراهيم آيتی، 

تهران، شركت سهامی انتشار، 1340ش.
- عاملي، جعفــر مرتضی، الحياة السياســية لالمام 

الرضا)ع(، بی جا، بی نا، چاپ دوم، 1403ق.
- الفقه المنسوب الی االمام الرضا، مشهد، چاپ اول، 

1406ق. 
- قندوزی، ســليمان بن ابراهيم، ينابيع الموده لذوی 

القربی، قم: داراالسوه، چاپ دوم، 1422ق.
- كريمی، محمود؛ و ميرحسينی، يحيی، »گونه شناسی 
روشــهای مقابله بــا اديان و مذاهب در ســيره امام 
رضا)ع(«، مجموعه مقاالت همايش علمیـ  پژوهشی 
امام رضا)ع(؛ اديان، مذاهب و فرق، تهران، دوم مهرماه 

1391ش.
- كيكاوســی، سيد محمد، »آســيب شناسی تقريب 
مذاهب اســالمی: موانع روانی ـ رفتاری«، ســايت 

تقريب نيوز. 
- كشــی، محمد بن عمر، رجال الكشي، قم، مؤسسه 

آل البيت، چاپ اول، 1363ش. 
- كلينــی، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دارالحديث، 

چاپ اول،  1429ق.
- محقق ارزگانی، قربانعلــی، فضائل ائمه اطهار)ع( 
از ديدگاه اهل سنت، قم، مجمع جهانی شيعه شناسی، 

1386ش
- ميرحســيني، يحيي و محمود كريمي، »روشــهاي 
رويارويي امام رضا)ع( با پيروان اديان، فرق و مذاهب 
اسالمي«، مجله مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، شماره 

23، پاييز 1392ش.
- وطن دوست، رضا، وحدت و هم گرايی در انديشه 
اســالمی، مشــهد، دانشگاه علوم اســالمی رضوی، 

1389ش.
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