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راهبردهای مذهبی امام هادی )ع( برای ایجاد همگرایی 
 اسالمی

 *مطهری حمیدرضا

 [00/00/69خ پذیرش: ؛ تاری05/02/69تاریخ دریافت: ]

 چکیده
اتحاد و انسجام اسالمی یکی از نیازهای اساسی مسلمانان و مایه عزت و ترقی جامعه آنان 

قرآن و سیره معصومان )ع( نیز بر اتحاد تأکید  دد ه و راهکارهدای  های است. در آموزه
ام و اهتمد )ع( هدادی سیره امام میان این متفاوتی برای تحقق آن توصیه د ه است. در

ای برخدوردار اسدت. ردد   ایشان به برقراری وح ت و انسجام مسلمانان از اهمیت ویژه
گرایی و دامن  های انحرافی در میان مسلمانان و به دنبال آن گرایش به سمت فرقه ان یشه

امدام  .زا جامعه آن زمان را با خطر اختالف د ی  مواجه کدرده بدود زدن بر عوامل تفرقه
را  یقعیت و دناخت درایط خاص جامعه عصر خویش، راهبردهدای)ع( با درک مو هادی

و ایجاد همگرایی بین مسلمانان به کدار بسدتن . راهبردهدای  برای مواجهه با این پ ی ه
مذهبی آن حضرت از اهمیت بیشتری برخوردار است و مقاله حاضر بر آن است تا ضمن 

یشدان را بدرای همگرایدی اداره به مختصات عصر امام هادی )ع(، راهبردهای مذهبی ا
اسالمی تبیین کن . فرضیه این پژوهش آن است که اهتمام به عینیت بخشی ن به انسجام 

ترین راهبرد مذهبی آن حضرت بود که برای تحقق آن،  مسلمانان و اعت ال مذهبی مهم
 راهکارهایی چون تقیه، انتقال مفاهیم و تبیین جایگاه اهل بیت )ع( در قالب دعا، تأکی  بر

های فرهنگی مانن  فتنه خلق  امور مشترک مانن  قرآن و سیره نبوی )ص(، م یریت بحران
 های انحرافی را در پیش گرفتن . قرآن و نق  جریان

 
 ع(، سیره، راهبرد، مذهب، همگرایی اسالمی.) امام هادی :ها کلیدواژه

                                                                    
 h.motahari@isca.ac.irشگاه علوم و فرهنگ اسالمی؛ پژوه ،ع() استادیار پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت *



 دهمیازسال سوم، شماره پژوهی،  / شیعه 27

 

 مقدمه
و از  ی دارناد نزدیکا هایی هستند که معناا    وحدت، اتحاد، همگرایی و انسجام از واژه

انساجام درونای و اتحااد کلماه و پرهیاز از      روناد    نیازها  اساسی جوامع به شمار می
اسات کاه در آارکر کاری  و      نیاز جامعه اساالمی  ترین حیاتی افتراق،هرگونه گسست و 
ا  برخوردار است  کیات آرکر به شدت از تفرآه  ع( نیز از جایگاه ویژه) سیره معصومار
در  کند  انسجام اسالمی تأکید می و بر اتحاد و 1(005کل عمرار: ) نهی کردهو چند دستگی 
و کر  بار ایان مسا له تأکیاد شاده اسات      معصاوم )ع( نیاز   )ص( و اماماار   سیره نباو  

بارا  تحقاه همگرایای میاار      ه به موآعیت زمانی و مکاانی خاوی ،  بزرگوارار با توج
هاا  متناساو و ارا اه راهبارد و      وههایی برداشته و با بهاره گیار  از شای    مسلمانار گام

 اند  ها  مؤثر، برا  ایجاد الفت و برادر  بین مسلمانار تالش کرده روش
در کر   داردخااص کر دوره اهمیات    به دلیال ویژگای   2)ع( شناخت سیره امام هاد 

از یک سو مرزها  جغرافیایی  کرد؛ را تجربه میپر تالط   دورانیجامعه اسالمی  عصر،
ها  ملل دیگر وارد جامعاه اساالمی    افکار و اندیشه بسیار گسترش یافته واسالم  جهار
میاار مسالمانار،    گونااگور در  فکار   و با شکل گیار  یاا گساترش مکاتاو    بود ده ش

 مذاهو و ها فرآه پیدای  رسیده و موجو خود اوج به ها اندیشه برخورد و کرا تضارب
به  کدام هر که ؛ مذاهبیبود دهش یاسالم جامعه درور در ها  انحرافی مختلف و اندیشه
جریاار     دیگار از ساو   کردند می ترویج را خود خاص باورها  و راهی رفته و عقاید

رفت و با طرح مباحث اختالفای مانناد مخلاوق     اعتزال با تکیه بر مباحث عقلی پی  می
در تالش باود تاا باا     نیز جریار اهل حدیث  بودر آرکر سبو ایجاد اختالفاتی شده بود

د  تاز میادار سیاسات و ماذهو شاو     گرا به ویژه معتزله، یکه ها  عقل کنار نهادر جریار
مختلف اساالمی را   ها و مذاهو چنین شرایطی، درگیر  و اختالفات زیانبار  بین فرآه

و جانبدار  کنار از برخای   حاکمار و دولتمردار عباسیسیاست مذهبی  به دنبال داشت 
هاایی   و کسایو  باود  بر شادت ایان اختالفاات افازوده     یزها  مذهبی ن ها و جریار فرآه

ها  مذهبی و دشامنی را باه دنباال     تفاه  جاد کینه، بدگمانی، تعصبات و سوءهمچور ای
 کرد  داشت و بیشترین زیار را متوجه جامعه اسالمی به ویژه شیعیار می

ه ا  با  اهتمام ویاژه  ،عصر خوی  در با درک وضعیت جامعه اسالمی امام هاد  )ع(
کمده وجود هها  ب و به منظور مقابله با اختالفات و درگیر  اتحاد مسلمانار داشت تحقه
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ها  مختلفی  حفظ وحدت اسالمی و ایجاد انسجام بین مسلمانار راهکار و شیوه برا و 
از اهمیت به سزایی برخاوردار اسات  ایشاار     کنهارا در پی  گرفتند که بررسی و تبیین 

و مدارا نکردر با مردم را سبو پشیمانی و مواجه شادر   کردند می همواره بر مدارا تأکید
)مجلسای،  « الْمَکدروه  مَنْ هَجَرَ الْمُدََاََاََ ََرََََد ُ   »فرمودناد:   میو  دانستند می  با امور ناپسند

د که حیاات  کموز به پیروار مذاهو اسالمی می ،  راهبردها  مذهبی ایشار(55/093 :0690
دیگر و در کمیز و درک متقابل یک ی تنها در گرو زندگی مسالمتاسالمو بالندگی جامعه 

 سایه الفت و همبستگی اسالمی میسر خواهد شد 
 راهبردهاایی و  مذهبی کر حضرت را بررسی کند بر کر است تا راهبردها  مقاله این

مانند حضور و همگامی در شعا ر و مناسک دینی، اعتدال مذهبی و تقیاه، دعاا و انتقاال    
، )ص( مشاترک مانناد آارکر و سایره نباو       صاول ، تأکید بار ا از طریه کر دینیمفاهی  

هاا  انحرافای را    نقاد جریاار   فرهنگای مانناد فتناه خلاه آارکر و      ها  مدیریت بحرار
 د کن تبیین

 مفاهیم
 از کلمه یونانی استراتگوس راهبرد ترجمه واژه استراتژ  و برگرفته واژه. راهبرد: 1

 (Strategus) و لغت اساتراتو مرکو از د و (Stratus)    کگااگ  یعنای آشاور و (Agaugus)   باه
: 0050)روشاندل،  یک اصطالح نظاامی باوده    بنابراین راهبرد در ابتدامعنا  فرمانده است  

 باه  تادبیر  و نقشاه  سیاست، برنامه، معنا  به دیگر علوم حوزه به ورود با و (205 – 232
کلای بارا       سیاسات در اصطالح به معنا این واژه  (0/095: 0090)عمید، است  رفته کار

: 0090)انور ، است  رسیدر به هدف برا کارگیر  بهتر امکانات  به مقصود و به دستیابی
  استتوار گفت راهبرد، روش رسیدر به هدف  در یک جمله می  (0/052

 ا  مجموعه هرهمگرایی به معنا  پیوستگی و نزدیکی اعضا یا اجزا   . همگرایی:2
آرار دارد که به معنی دور شدر و پراکنادگی  « واگرایی»و در برابر واژه  است گربا یکدی
  (2605: 0099؛ صدر  و دیگرار، 9/9300)همار،  است

 امام راهبردهای
یکرنگای و   عباارت اسات از:  ع( برا  ایجااد انساجام اساالمی    ) امام هاد  ها راهبرد
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فااهی  دینای و تبیاین جایگااه     اعتادال ماذهبی تقیاه، انتقاال م     همسانی در مراس  دینی،
، )ص( ع( در آالو دعا، تأکید بار اماور مشاترک مانناد آارکر و سایره نباو        ) بیت اهل

   اماام )ع( هاا  انحرافای   ها  فرهنگی مانند فتنه خله آرکر، نقد جریاار  مدیریت بحرار
گرفتنااد کااه توضاایر کر در  ماایا  در پاای   باارا  تحقااه هاار کاادام راهکااار جداگانااه

  کید می ادامه

 . تقیه1
در معنا  تقیه کمده اسات:   است « یوَآ» هه از ماداست، مثل تقوا ک« یوَآ»از مادة « هتقی»
باه جهات مصالحتی کاه      ،یا اظهار خالف کر اسات  تقیه مخفی نمودر حه از دیگرار»

  (50 :0090)صفر ،  «از مصلحت اظهار کر باشد تر مه 
باه ویاژه پا  از     )ع(، مار شایعه فرهنگی و اجتماعی امامه  ابزارها   تقیه یکی از

ها  مختلف و تحات شارایم متفااوت،     در دوره رویهشهادت امام حسین )ع( بود  این 
ع( به دلیل اختناق و فشار بی  از ) ها مانند عصر امام هاد  و در برخی دوره کرد متغیر

باه   شاد؛  به کر مای بیشتر   توجهشیعیار و خاندار اهل بیت )ع(  برحد دستگاه خالفت 
که گاهی ناچاار  بل ،بودند طور  که برخی شیعیار نه تنها مجبور به کتمار اعتقادات خود

کاه یکای از شایعیار در چناین      شادند  چناار   ظهار باورهایی خالف باور خوی  میبه ا
از کر حضرت در این بااره   اعتراف کند  اوخلیفه نخست  انیتبه حق شد وضعیتی ناچار

گوناه   مجلسای ایان واآعاه را ایان      ناد تأییاد کارده بود  پرسیده بود و اماام رفتاار او را   
 کند: می روایت

شاده باود خبار    از رفتاار خشانی کاه باا او      کماد و ع( ) هااد  شخصی نزد امام 
از سار ناچاار  و بارا  در اماار مانادر و حفاظ جاار خاود          کاه  طور  داد؛ به
اباااوبکر و انکاااار جانشاااینی حضااارت    انیاااتباااه حقشاااده باااود  وادار 

از خطاار و بااا ایاان ترفنااد جااار خااوی  را  اعتااراف کنااد  ا ع() امیرالمااؤمنین
بااه خاااطر تقیااه بهتاارین حااال    ع( حااال او را ) رهانیااده بااود  امااام هاااد   

و کر را  نااداز همراهاای او بااا کر حضاارت در اعلاای علیااین خباار داد  ،دانسااتند
)مجلسای،   باه خااطر اعتقااد نیکاوی  معرفای کردناد      پاداش خداوناد بارا  او   

0690 :52/ 302 – 305)  
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ع( ترک تقیه را همانند ترک نماز دانساته و فرمودناد:   ) هاد  مدر روایت دیگر  اما
  ایشاار در جاا  دیگار و در    (390 :0090شعبه حرانی،  )ابن« ارِّ تارِکَ التَّقیهِ کتارکِ الصَّلوهِ»

پاسخ یکی از یارار خود که درباره گرفتن ارث از برخی مخالفاار کر حضارت پرسایده    
« هستید ایان کاار بارا  شاما جاایز اسات      اگر در حال تقیه و مدارا با کنار »فرمود:  ،بود

  (223/ 9: 0095)طوسی، 

ع( بااه سیاساات تقیااه و تأییااد ) دهنااده رویکاارد امااام ایاان نااوع گزارشااات، نشااار
  عباسای باه خصاوص متوکال     خلفاا  ع() کاه در دورار اماام هااد    است؛ چراایشار 

هااای  را تحاات نظاار داشااتند تااا     یااتع( و فعال) ( بااه شاادت امااام  ق 235 -202)
یااا  (309، 55: 0690)مجلسای،   ق 203جاایی کاه باارا  کنتارل بیشااتر اماام او را در سااال     

 کنااد ، منتقاال ماای یعناای پایتخاات  را،از مدینااه بااه سااام  (2/002 :0300)مفیااد،  ق  233
  (55/20: 0690)مجلسی، 

 انتقال مفاهیم در قالب دعا .2
در روایات اساالمی از   مانار و پیروار سایر ادیار است اعمال و عبادات مه  مسلاز  دعا

الدُّعَاءُ »ص( فرمودند: ) رسول خدایاد شده است؛ کر با عنوار سالح مؤمن و ستور دین 
  (2/399: 0095)کلینی،     «نیالدِّوَ عَمُودُ  الْمُؤْمِنِ سِلَاحُ

انگیزد؛ از  از کنجا که دعا ارتباط بین انسار و خداست حساسیت خاصی را برنمی
رود که  یک ابزار کارکمد و رسا برا  انتقال مفاهی  و شعا ر دینی به شمار می ،رو این

ز  ،ع() از جمله معصومار ،ها  مختلف رهبرار دینی در دوره به ویژه در عصر تقیه ا
ع( و ) گیر  به اهل بیات  هایی که سخت کردند  این ابتکار در دوره کر استفاده می
ع( از همین ) که امام سجاد یافت؛ چنار شد، نمود بیشتر  می تر میپیروار کنها بیش

روش برا  انتقال تعالی  و فرهنگ اسالمی بهره بردند و امامار بعد  نیز همین رویه 
ع( نیز به دعا توجه ویژه داشات و  ) را با اندکی تفاوت به کار گرفتند  امام هاد 

انتقال مفاهی  و مضامین دینی بود؛  کارگیر  دعا برا  یکی از راهکارها  ایشار، به
رو  چراکه دعا و درخواست از خداوند حساسیت مذهبی به دنبال نداشات  از ایان  

ع( در آالو دعا ) بسیار  از مسا ل مذهبی همچور تکری  و تبیین جایگاه اهل بیت
 شد  تبیین می
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 ع() . تبیین جایگاه اهل بیت7.2
 )ص( حاکمار مانند متوکل با خاندار پیاامبر ع( به دلیل دشمنی برخی ) عصر امام هاد 

ع( از ادوار مها  تااریخ شایعه باه شامار      ) و تالش کنار برا  به حاشیه بردر اهل بیات 
رود  یکی از مسا لی که در این دوره از نیازهاا  اساسای جامعاه اساالمی باه ویاژه        می

ا  کاه   هگونا  باه  ،ص( اسات ) لزوم شناسااندر خانادار پیاامبر    ،رود شیعیار به شمار می
 ع( در) ع( به تبیین جایگاه اهل بیات ) امام هاد  ،رو   از ایننگیزدبرنی حساسیت خاصی
تبیاین شافاعت    ص( و خاندار کر حضرت،) و صلوات بر پیامبر کوردندآالو دعا رو  

ع( از ) کنار نزد خداوند، ترویج فرهنگ زیارت و اهتمام باه پیوناد ماردم باا اهال بیات      
 شود  ع( دیده می) و رفتار امام هاد  نکاتی است که در سخنار

ع( در یکی از دعاهاا  خاود ضامن حماد و ساتای  خداوناد اولاین        ) امام هاد  
 کناد و  ص( و خانادار پااک  بیاار مای    ) درخواست خود از خداوند را درود بر پیاامبر 

ک مِانْ رَْْبَتِای وَ أَتَوَسَّالُ     َّ وَ إِرَّ أَوَّلَ مَا أَسْأَلُک مِنْ حَاجَتِی وَ أَطْلُوُ إِلَیا للّها: »فرماید می
إِلَیک بِهِ بَینَ یدَ  مَسْأَلَتِی وَ أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَیک بَینَ یدَ  طَلِبَتِای الصَّالَاةُ عَلَای مُحَمَّاد  وَ کلِ     

توجاه باه   از کنجا کاه    (0/035: 0300)طوسی،  «هِ ْ   مُحَمَّد  وَ أَسْأَلُک أَرْ تُصَلِّی عَلَیهِ وَ عَلَی
 ع( در اثر سیاست ضد علو  عباسیار به ویژه متوکل به فراموشی سپرده شده) یتاهل ب
ر حضرت در صالوات و دعاهاا تأکیاد    با ک )ص( امام بر همراه کردر خاندار پیامبر بود،
)ص(  جایگاه و آرابت کنار با پیاامبر  ،که حساسیت خاصی را برانگیزدکند تا بدور کن می

 کند  را تبیین 
خواهد تاا   از خداوند می صلوات همراه کرده،ها  خود را با  خواسته ایشار در ادامه،
 َّ فَصَالِّ  للّها ا» :ندازد و عمل او را به واسطه کنار بپذیردع( جدایی نی) بین او و اهل بیت

اجْعَلْ عَمَلِای بِهِا ْ مُتَقَابَّال؛    عَلَی مُحَمَّد  وَ کلِهِ وَ لَا تَقْطَعْ بَینِی وَ بَینَهُ ْ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ 
ص( و خانادار او درود فرسات و رابطاه مان باا کناار را در دنیاا و        ) خدایا بر محماد 

ایان ناوع درخواسات      ( )همار«  آطع نکن و عمل من را به واسطه کنار آبول فرما کخرت
ع(، در فضاا   ) خواست پاذیرش اعماال باه واساطه اهال بیات      ربه ویژه د ،خداوند از
جامعه که تحات تاأثیر سیاسات ضاد علاو  عباسایار آارار داشات، در واآاع           روز کر

مقابله با سیاست رسمی حکومت و راهکار  مناساو بارا  تبیاین جایگااه اهال       نوعی
 ع( بود ) بیت
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 ع() . تطهیر اهل بیت7.7
تبیین ایان نکتاه در عصار  کاه       ع( است) تطهیر اهل بیت ،در تعالی  شیعی ه دیگرتنک

عرصه را بر کنار و پیروانشاار تناگ کارده     ،خاندار نبو  ی باو  و دشمنجریار ضد عل
ار را شد که واکن  حکومت و معاناد  می نجاما  ا باید به گونه و نمود ضرور  می ،بود

و  مس له را نیز در آالو دعا بیار کردندع( این ) رو امام هاد  در پی نداشته باشد  از این
ص( و خاندان  و اعتراف به ایمار داشتن باه  ) بر پیامبردرود فرستادر  ، بادر ادامه دعا

کیاه تطهیار را در ساخن خاود      ،زوایا  پنهار و کشکار دعوت کر حضرت و اهل بیت 
 َّ وَ إِنِّی مُؤْمِنٌ بِسِرِّهِ وَ عَلَانِیتِهِ وَ سِرِّ أَهْلِ بَیتِاهِ  للّها»خواند:  گونه خدا را می این گنجانده و

  ( )همار   « راًعَنْهُ ُ الرِّجْ َ وَ طَهَّرْتَهُ ْ تَطْهِی الَّذِینَ أَذْهَبْتَ
هاایی را بارا  کر بزرگاوارار     ویژگی )ع( ضمن زیارت امامار ،ایشار در جا  دیگر
وَ أَشْهَدُ أَنَّک ُ الْأَ ِمَّةُ »فرماید:  میایشار معصوم بودر کنار است   ، کربرشمرده که از جمله 
« الْمَعْصُومُورَ الْمُکرَّمُاورَ الْمُقَرَّبُاورَ الْمُتَّقُاورَ الصَّاادِآُورَ الْمُصْاطَفَوْرَ      الرَّاشِدُورَ الْمَهْدِیورَ

  در ادامه همین زیارت ضمن اشاره باه معصاوم باودر اهال بیات      (2/900: 0300)صدوق، 
ص( از خطا و گمراهی، کیه تطهیر را در سخن خود گنجانده و خطاب باه کناار   ) پیامبر
مِنَ الزَّلَلِ وَ کمَنَک ْ مِنَ الْفِاتَنِ وَ طَهَّارَک ْ مِانَ الادَّنَ ِ وَ أَذْهَاوَ       للّهصَمَک ُ اعَ»فرماید:  می

  ( )همار« راًعَنْک ُ الرِّجْ َ أَهْلَ الْبَیتِ وَ طَهَّرَک ْ تَطْهِی

 . تأکید بر اصول مشترک3
امور و اصاول   ها توجه و تأکید بر در میار همه ملت راهبرد مه  دیگر برا  ایجاد اتحاد

رسول زمار ع( به خوبی مشهود بوده و از ) ا  که در سیره معصومار مشترک است  نکته
ص( حتی اهل کتاب ) ص( تا عصر ْیبت بر اجرا  کر اهتمام داشتند  رسول خدا) خدا

 یها را به اتحاد پیراماور اماور مشاترک   کنو به دستور خداوند  خواند می را به وحدت فرا
؛ امامار بعد  ه  بر این نکته تأکیاد داشاتند    (93 عمرار: )کل کردند میت مانند توحید دعو

کر کاری  و سایره نباو  دیاده     ع( استنادات فراوانی باه آار  ) که در سیره امام جواد چنار
ص( باه  ) آرکر و سیره پیامبربه ع( نیز ) امام هاد   (65 - 55: 0065)نک : مطهر ،  شود می

هاا  کنو در موارد فراوانای باه    داشتندتوجه  ،مسلمانارعنوار دو اصل مشترک در زندگی 
باه   ،که از شبهه جبر و تفویض پرسایده بودناد    افراد ایشار در پاسخ  کردند استناد می
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ا  مناسو به سخن اماام   سپ  با مقدمه کند و ص( استناد میخدا )آرکر و سخن رسول 
م خدا کرده، جبر و تفویض   کر را مستند به کالباز ه رسد و ع( در این باره میصادق )
و  که تمام مسلمانار بر حقانیت آرکر اتفاق دارناد کند به این اشاره می   ایشارکند را رد می

؛ چراکاه  درسات هساتند   هراکنهاا در ایان مسا له در     و این اتفاق نظر کنها صحیر است
نار کنند و هر کنچه تمام مسالما  ص( فرموده که امت من بر گمراهی اجتماع نمی) امبریپ

ا  مناسو به گفتاار اماام    ع( در ادامه با مقدمه)  هادبر کر اجتماع کنند حه است  امام 
و ساپ   کند  اشاره میع( درباره جبر و تفویض و رد این دو توسم کر حضرت صادق )

 359 :0090شعبه حرانای،   )ابن کند استناد میخود نیز به کیاتی از آرکر کری  برا  رد این دو 
در گفتاار اماام    )ص( کته مهمی که عالوه بر استناد به آرکر و سخن پیاامبر   اما ن(395 –
که طریه هدایت و ، توجه به مس له مورد اجماع امت است و اینشود ع( دیده می)  هاد

وَ آَادِ  »د: فرمایا  مای  خاورده اسات  ایشاار   دور  از گمراهی با اتحاد و همگرایی گاره  
خْتِلَافَ بَینَهُ ْ أَرَّ الْقُرْکرَ حَهٌّ لَا رَیوَ فِیهِ عِنْدَ جَمِیعِ أَهْالِ الْفِارَقِ وَ   اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ آَاطِبَةً لَا ا

فرمودناد:   مطلو را مستند به سخن پیامبر کارده، این  نیز در ادامه ؛   «حَالِ اجْتِمَاعِهِ  فِی
فَأَخْبَرَ أَرَّ جَمِیعَ مَا اجْتَمَعَتْ عَلَیهِ  )ص( لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِی عَلَی ضَلَالَة  للّهذَلِک بِقَوْلِ رَسُولِ ا»

کدام از  هیچ بنابراین طبه فرموده امام،  «بَعْضاً    ها بعضالْأُمَّةُ کلُّهَا حَهٌّ هَذَا إِذَا لَ ْ یخَالِفْ 
هماه   ،اگر آرکر خبر  را تصادیه کناد   ،رو از این  مسلمانار در اصل آرکر تردید ندارند

ر و ساخن  ع( استناد به آرکامام )در این سخن   (359)همار،  دبپذیرن مسلمانار باید کر را
دهنده توجاه   که نشارع( امام )اند  نکته مه  در کالم  در کنار ه  آرار گرفته )ص( پیامبر

را در حاال   که بر حاه باودر امات   ، این است گیر  کلمات استکر حضرت در به کار
بار   امت من»اند که فرمود:  و  مستند کردهبه حدیث نب اند و این سخن را اجتماع دانسته

 اند دادهص( خبر ) امبریپکه این»فرمایند:  امام در ادامه می«  کرد گمراهی اجتماع نخواهند
برخای  است که  درباره شرایطی ،همه آن حق است ،که آنچه امت من بر آن اجتماع کنند
ص( بیاانگر  خادا )    تحلیل اماام از ساخن رساول   «با برخی دیگر مخالفت نداشته باشند

 اهتمام کر حضرت به وحدت و همگرایی میار مسلمانار است 
  تقویات  راساتا تاوار در   نیز می را ع( به سؤال فقهی متوکل)  هادگویی امام  پاسخ

در راه   متوکل نذر کرده بود اگر از مریضی بهبود یاباد ماال زیااد  را    همگرایی دانست
در تعیین مقدار ماال کثیار  کاه     ،شفا یافت که از مرضخدا صدآه بدهد  و  بعد از کن
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کاه از اماام   ها  متعدد دادند، تاا این  تلف پاسخدچار تردید شد و افراد مخ ،نذر کرده بود
قادار کر را هشاتاد درها  تعیاین     شد و ایشار با استناد به آرکر کاری  م  سؤالع( )  هاد

لَقَدَ   »فرمایاد:   مای ص( ) امبریا پخداوند خطاب باه  » :و در بیار علت کر فرمودند کردند
ماا   و هاا  زیااد  یاار  کارد[     را در میادار  خداوند شما] «ی مَواطِنَ کثیرََف للّ ََصَرَکمُ ا
متوکل با شنیدر این ساخن   « ص( را شمردی  بالغ بر هشتاد مورد شد) امبریپها   میدار
ع( خوشحال شد و نذر خود را به هماار مقادار  کاه اماام فرماود ادا کارد       )  هادامام 
 ( 9/006: 0305، طوسی، 390 :0090شعبه حرانی،  )ابن

هااا   خاااص شاایعیار هاا  بااه مااالک  ع( در برخاای امااور مااذهبی و)  هااادامااام 
تاوار باه عملکارد     توجه داشتند  در این بااره مای   )ص( کفرین مانند سیره نبو  وحدت

( ع) یارت اماام حساین  ایشار درباره زیارت امام حسین )ع( اشاره کرد  در عصر  که ز
ع( هنگاام بیماار  از ابوهاشا  جعفار      ) امام هااد   به دستور متوکل ممنوع شده بود،

ع( را به کربال و حا ر حسینی بفرستد ) خواستند تا فرد  از دوستار و شیعیار اهل بیت
باالل را   بان  تا برا  شفا  کر حضرت دعا کند  ابوهاش  یکی از یارار امام به ناام علای  

ضمن پذیرش این مس ولیت گفت که امام خود به منزلاه کسای   مأمور این کار کرد و او 
و  اسات[  ع( اماام ) است که در حا ر آرار دارد ]کنایه از اینکه او خود مانند امام حسین
تار اسات  ابوهاشا      دعا  ایشار برا  خود از دعا  چور منی برتر و به اجابت نزدیک

 این خبر را به امام رساند و امام در پاسخ او فرمودند:
اما بر گرد خانه طواف کرده  ،ص( از خانه خدا و حجر االسود برتر بودند) امبریپ

هاا و منااطقی دارد کاه     کردند  خداوند متعال در زمین بقعاه  و حجر را استالم می
ها از خادا خواساته    ها عبادت شود و کنچه در این مکار دوست دارد در کر مکار

  (253: 0059آولویه،  )ابنها است  رکند و حا ر از جمله این مکا شود اجابت می

که مورد آبول هماه   )ص( به سیره نبو خوی  در این رفتار و کالم امام هاد  )ع( 
بار خاناه و    داشتن ص( با وجود برتر محمد )حضرت   کند ، استناد میمسلمانار است

تناد ع( با اس)  هادامام  کردند  ف کرده و حجر را استالم میطوا االسود، بر گرد کرحجر
اما فرد  را بارا  دعاا باه     ،بودند االهیحجت  ،که خود)ص(، با این ین رفتار پیامبربه ا

 د نفرست ع( می) نیحسیعنی امام  االهیزیارت یکی دیگر از اولیا  
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تکاری    در ، از جملاه ع()  هااد اماام  توجه به همگرایی اسالمی در رفتار اجتماعی 
منااظره بار یکای از     انی کاه در از دانشامند یکی  ؛عالمار و دانشمندار نیز مشهود است

به حضور امام رساید و   ،ها پیروز شده و حقانیت مذهو تشیع را اثبات کرده بود ناصبی
ایان    مجلا  جاا  داد   امام به گرمی از او استقبال کرد و او را در کنار خود و در صدر

اساتدالل  آارار   و امام در پاسخ به کیات با اعتراض برخی حاضرار مواجه شد اآدام امام
را به کالم خدا فراخواند و به کناار   کنهاایشار در ابتدا   ندو راه را بر معترضار بست کردند
کناار اعاالم رضاایت کردناد و      «کیا به حک  خداوند در این باره راضی هستید؟» :فرمود

 امام پ  از اعتراف گرفتن از کنار این کیه را تالوت کرد:
لَکا ْ وَ   للّاه ا إِذا آیلَ لَک ْ تَفَسَّحُوا فِی الْمَجالِ ِ فَافْسَحُوا یفْسَرِ ایا أَیهَا الَّذینَ کمَنُو

الَّذینَ کمَنُوا مِنْک ْ وَ الَّذینَ أُوتُاوا الْعِلْا َ دَرَجاات      للّهإِذا آیلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا یرْفَعِ ا
ما گفتاه  باه شا   که  ینگامه !دیا کوردهایمار  که  یکسانبِما تَعْمَلُورَ خَبیرٌ؛ ا   للّهوَ ا

! وساعت بخشاید   جاا بدهیاد[،   واردهاا  تاازه و به شود مجل  را وسعت بخشید ]
گفتاه شاود    کاه  یهنگاام و  بخشاد  یما بارا  شاما وساعت     خداوند ]بهشات را[ 

و کساانی   اناد  کوردهرا که ایماار   کنهااگر چنین کنید خداوند  !برخیزید ،برخیزید
و خداوناد باه کنچاه انجاام      بخشاد  یما را که از عل  بهره دارند درجات عظیمی 

  (00مجادله: )کگاه است  دیده یم

ع( در ادامه و با استناد به کیه فوق خطاب به حاضرار که از بنای هاشا    )  هادامام 
 للّاه یرْفَاعِ ا » :ن ساخن خداوند با ایا »پنداشتند فرمود:  می بودند و خود را برتر از دیگرار

افاراد عاال     مؤمن و، افراد مؤمن را بر ْیر«نَ أُوتُوا الْعِلْ َ دَرَجات الَّذینَ کمَنُوا مِنْک ْ وَ الَّذی
هَالْ  »  :در ادامه نیز با استناد به کیه دیگار  « عال  برتر  داده استمؤمن را بر مؤمن ْیر

دانناد   دانناد باا کناار کاه نمای      یسْتَوِ  الَّذِینَ یعْلَمُورَ وَ الَّذِینَ ال یعْلَمُور؛ کیا کنار که مای 
م کاه خداوناد   من فرد  را برتر  داد کهچگونه شما بر این» :فرمودند ،(6 زمر:) «برند؟برا

  (2/355: 0300)طبرسی،  «کنید؟ اعتراض می استف او را برتر  داده

 . استدالل به قدر فهم افراد4
توجه به فه  و عقاید و باورهاا  مخاطاو اسات      ،ها  ایجاد همگرایی بردراهاز دیگر 
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و عقاید او باشد  اماام   در سطر فه  مخاطو و مطابه با کراتدالل باید سخن گفتن و اس
مجل  تکری  دانشمند  که پای  از ایان   در س له توجه داشتند  هاد  )ع( نیز به این م

شاما  »: گفتاه باود  بر رفتار امام خرده گرفتاه و  بدار اشاره شد، فرد  از خاندار عباسی 
هماواره از   رساد   لت و شرف و نسو به ما نمای صااید که در ا کسی را بر ما برتر  داده

اماام )ع(   « اناد  اناد بار دیگارار مقادم باوده      شاته صدر اسالم کسانی که نسو شریف دا
با خلفاا  اول و دوم اساتناد    للّهبه رفتار جد کنار یعنی عباس و فرزند او عبداپاسخ،  در

 کرد و فرمود: 
عبااس   بان  للّاه عت نکارد و عبدا کیا عباس که هاشمی بود با ابوبکر از آبیله تی  بی

که پدر خلفا  عباسی است کارگزار خلیفه دوم از آبیله عد ، نباود؟ چارا عمار    
عبااس را وارد نکارد؟ اگار کر     بان  للّاه افراد ْیرآری  را وارد شورا کرد اما عبدا

 (  )همارکنید؟  رفتار درست بوده چرا بر این اآدام من اشکال می

چه پاسخ نخست را نیز اگر ،)ع( در برابر چنین افراد  امام ،دشو مشاهده می که چنار
و متناسو با کر باه رخادادها     ا به درک و فه  او نیز توجه داشتندام ند،دانست کافی می

 او استناد کردند  پذیرشتاریخی و مورد 

 های فرهنگی . مدیریت بحران5
درور جامعاه  باه   هاا  مختلاف   در عصر امام هاد  )ع( به دلیل ورود افکاار و اندیشاه  

هاا  فرهنگای گساتردگی     بحارار  ،ها  متعادد  ها و نحله گیر  فرآه اسالمی و نیز شکل
از جملاه مشاکالت فرهنگای     کارد   ار جامعه اسالمی را تهدیاد مای  و کی داشتخاصی 

اشااره کارد کاه بار اثار      « فتنه خله آرکر»یا « محنه القرکر»توار به جریار معروف به  می
سبو ایجاد تن  میاار اهال      لهمس این ر کری  به وجود کمد اختالف دیدگاه درباره آرک

حدیث و معتزله شد و دستگاه خالفت عباسای از ماأمور تاا متوکال را درگیار کارد و       
دیث و سپ  گریبار اهل ح در کْاز در جامعه پدید کورد  این اختالف اختالف شدید 

ی عصار امویاار بااز    آبال و حتا   هاا  سالچه ریشه این جریار به معتزلیار را گرفت  اگر
زمار مأمور باود  البتاه    کر در  ، اما اوج(005 :0095؛ مطهار ،  900 :0039ندی ،  )ابن 3گردد می

برخی مانند هارور مخاالف کر و بعضای    ؛این جریار متفاوت بود در برابرمواضع خلفا 
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معتصا  و واثاه نیاز باه       مثل مأمور به شدت طرفدار نظریه مخلوق بودر آارکر بودناد  
  ایان مسا له سابو ایجااد     عمال کردناد   و متوکل مخالف دیدگاه و رفتار مأمورشدت 

ا  کاه شخصای مانناد احماد      گونه شد  بهگانه در جامعه و در میار مسلمانار رفتار  دو
و در دوره متوکال   ر معتص  گرفتار شاکنجه و زنادار شاد   ( در عصق  230 محنبل ) بن

حتای    (0/62: 0309عماد حنبلی،  ؛ ابن2/352: 0305)یعقوبی، مورد اکرام و احترام آرار گرفت  
ه اعتقااد باه   واثه پرداخت فدیه اسیرار مسلمار و کزاد  کنار را مشروط با  ،فراتر از این

فایاده شاقاق و    بای  یبحثدر این شرایم که   (392 :0305)یعقوبی،  مخلوق بودر آرکر کرد
دارار عباسای کر را  ما  اختالف شدید  در میار مسالمانار ایجااد کارده باود و سیاسات     

شیعیار را از ورود به این  ،امامار ،ا  برا  دستیابی به اهداف خود آرار داده بودند وسیله
ع( در پاساخ باه پرسشای در ایان     کاظ  )ند  امام نهی کرده و کر را گمراهی دانستبحث 

کاالم   گاوی  کاه آارکر    باور ندارم و این را می من به کنچه اینها معتقدند» ند:ا هباره فرمود
ع( نیااز کر را سابو گمراهاای دانسااته و  رضاا ) امااام   (225 :0069)صادوق،  « اساات خادا 
ست، در ایان بااره بای  از ایان بحاث نکنیاد کاه گماراه         ا آرکر کالم خدا»ند: ا هفرمود
  (223 :0069؛ همو، 539: 0059)صدوق،  «شوید می

با درک مناسو  ،در حالی که این بحث در عصر ایشار اوج گرفته بود ع()  هادامام 
را از شیعیار  ف بیشتر در جامعه جلوگیر  کرده،با مدیریت صحیر از اختالو  از اوضاع

و با تدبیر  مناساو راه را بار ایجااد شاقاق و اخاتالف       ورود به این جریار منع کردند
بیشتر بستند  ایشار در پاسخ برخی شیعیار خود در بغداد که از ایشار درباره خله آارکر  

کناار   ،و ضمن دعا برا  حفظ شیعیار از افتادر در فتنه دانستندکر را فتنه  ،دندپرسیده بو
تی معرفای کردناد   جادال دربااره آارکر را بادع     د به بحاث برحاذر داشاتند و   را از ورو

افتااادر در کر گمراهاای اساات   و هسااتنددهنااده در کر شااریک  پرسشااگر و پاسااخ کااه
 فرمودند: ایشار

آرکر نیاز کاالم خداسات      اند جز او همه مخلوقا  جز خدا نیست و به  نندهیکفر
  خداوناد ماا و   و از پی  خود نامی بر کر آرار مده که از گمراهار خاواهی باود  

: )متقیاار( کساانی هساتند    دیا فرما یما را از مصادیه سخن خود آرار دهد که  تو
)صادوق،  اناد   بیمنااک و از روز جازا   ترساند  یما در نهار از خادا  خاوی     که

0069: 223)  
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ع( به ویژه اماام هااد  )ع( سابو شاد شایعه ضامن حفاظ        ) دیریت صحیر ا مهم
هاا  دیگار همانناد اهال      همبستگی خود با جامعه اسالمی، از کسیو شدید  که گاروه 

 در امار بماند  ،حدیث و سپ  معتزله بدار دچار شدند

 . حفظ احترام مخالفان6
ترام دیگرار به ویژه مخالفاار  رعایت اح ،امام برا  ایجاد همگرایی اسالمی راهبرد دیگر

 ها  دو پهلو در پی ایجاد بحرار برا  اماام  ع( حتی زمانی که برخی با پرس ) امام  بود
دور  ،و از دامای کاه متوکال در نظار گرفتاه باود       دادناد  میا   ع( بودند پاسخ زیرکانه)
 ،پرساید  (25)فرآاار:   «و یوم بعض الظال  علای یدیاه  »   متوکل درباره کیه شریفهندشد می

منظاور دو مارد   » :ع( در پاساخ فرماود  ) دانست  امام هاد  که دیدگاه امام را می درحالی
بار کناار منات نهااده      ،به کنایه سخن گفته و با نبردر نامشاار  کنهاهستند که خداوند از 

شاته کشاکار کناد؛    خواهد کنچه را خادا پنهاار دا   کیا او می   کنگاه از متوکل پرسید«است
 ه به جایی نبرد ااستفاده از این پرس  بود رسوء متوکل که در پی

 . پرهیز از درگیری با خلفا7
ایشاار  چاه  رهیز از درگیر  با خلفاا باود  اگر  پ ،امام هاد  )ع( مه  راهبردها  یکی از

و در مواآع الزم و ضرور  با اساتدالل محکا  حقانیات     خلفا  عباسی را آبول نداشتند
و تاالش   ندما از درگیار  باا خلفاا نیاز پرهیاز داشات      کردند ا ع( را اثبات می) اهل بیت

لفاا  گو  نیازها  علمای خ  و در مواآعی نیز پاسخ هندا  به دست کنار ند کردند بهانه می
کمده برا  واثه و متوکال و نیاز ارا اه راهکاار مناساو       ها  پی  باشند  پاسخ به پرس 

  در زمار واثه و دربار او وندر این رفتار امام به شمار می هایی از نمونه ،برا  درمار و 
م حج چه کسی سر کدم را تراشید؛ افراد در پاساخ  پرسشی مطرح شد مبنی بر اینکه هنگا

ع( ) ع( خواسات و اماام  ) ماندند  واثه با اصرار پاساخ را از اماام هااد    این پرس  در
جبر یل به دستور خداوناد  » :ص( فرمود) رسول خدا و ضمن روایتی از پدر و اجدادش

: 0305 )خطیاو بغاداد ،   کدم را مسر کرد و موها  سرش ریختیاآوتی از بهشت سر با 
توجاه اسات  او   ق ( نیز درخور  235 – 202ها  متوکل ) گویی به پرس    پاسخ(02/59

 و ص( و علویااار از هاایچ کوششاای فروگاازار نکاارد ) در دشاامنی بااا خاناادار پیااامبر 
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گونه اماام  وت احضاار کارد  دعا   یع( اعماال ما  ) امام هاد  برها  فراوانی  گیر  سخت
ع( به سامرا، استقبال نامناساو از کر حضارت و اساکار دادر ایشاار در جاایی      ) هاد 

ها  متعدد و نابهنگاام از منازل اماام و احضاار کر      نامناسو )خار الصعالیک( و بازرسی
هاایی از رفتاار    نموناه  (3/00: 0306)مساعود ،  حضرت به دربار و دعوت به بازم شاراب   

گاه برخورد تناد  باا خلیفاه     ع( بود  اما کر حضرت هیچ) سو متوکل با امام هاد نامنا
 او  مداوا  متوکل و رفع مشکل فقهی  کردند میگرفتار  او را برطرف  گاهیو  نداشتند
 شاعر خوانادر  و حتای   (006 /9: 0305، طوسی، 390: 0090شعبه حرانی،  ابن)ادا  نذر  درباره

با دساتگاه   تن  و درگیر  نکردر یی از اهتمام امام به ایجادها نمونه ،امام در مجل  او
مام که با اصرار متوکل انجاام شاد   شعر خواندر ا مانند ماجرا  رود؛ خالفت به شمار می

شد  او رفتار سختگیرانه ابتادایی  سبو تغییر مجل  بزم خلیفه و تغییر رفتار او با امام  و
  (3/00: 0306  ،مسعود) ر کردو با امام به نیکی رفتاخود را تغییر داد 

مانند دیگار خلفاا  عباسای باه دنباال اعتاراف گارفتن از علویاار بارا           وکل که مت
عبادالمطلو پرساید و    بن ع( را درباره عباس) روز  نظر امام هاد  ؛حکومت خود بود

 المطلو؟؛ فرزنادار پادرت دربااره عبااس     عبد بن العباس فی أبیک یقول ولد ما»گفت: 
فرزندار پدرم چه بگویند درباره کسی کاه  »امام فرمود:  «و چه نظر  دارند؟عبدالمطل بن

مساعود  در اداماه ضامن بیاار      «خداوند اطاعت فرزندار او را بر خله واجاو کارد؟  
منظور ابوالحسن این بود که اطاعت خدا بر »گوید:  رضایت متوکل از این سخن امام، می

ا   امام هاد  )ع( با این سخن باه گوناه  حال   به هر(همار) «فرزندار عباس واجو است
 اشد پیامد نامناسبی به دنبال نداشته بپاسخ متوکل را دادند که 

 های انحرافی . مقابله با جریان8
هاا  مختلاف و میاار     توانست سبو جدایی و شقاق میار گاروه  یکی از خطراتی که می

مسلمانار پدید کمده باود و  ها  انحرافی بود که در میار  ها و فرآه شود، جریار مسلمانار 
بعضی از کنها خود را به شیعه منسوب کرده بودند و عالوه بر بدنامی برا  شیعیار، سبو 

ع( ) رو ا مه گیر  دیگرار در برابر کنها و ایجاد تفرآه و واگرایی شده بودند  از این موضع
د  مقابله با ْالیار همواره بر زدودر این خرافات و عقاید باطل از جامعه شیعه اهتمام داشتن

 و دیگر افکار انحرافی از جامعه اسالمی راهی بود برا  ایجاد همگرایی اسالمی 
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ا  دیریناه در   جریار ْلو یکی از انحرافات اساسی در میار مسلمانار بود که پیشاینه 
ساتاویز   د ،پیدای  این جریار در میار برخای شایعیار    اسالم و حتی ادیار دیگر دارد

 ْالیه( فرآه ذکر )بدور شیعه به ْالیار عقاید انتساب با ه کنار بود و دشمناربرا  حمله ب
 الفااظی  شایعه  تعریاف  در برخی نویساندگار  که چنار کردند  می تخریو شیعه را چهره
 باه  سبو ینبد»: گویند می ،داده آرار ه  کنار در را زیدیه و ْالیار امامیه، رافضی، چور
 اوآاات  بعض و کنند می ْلّو السالم علیه علی امیرمؤمنار شأر در که گویند می ْالت کنها
 :0690)عرامی،  «دانند می پیامبر  در شریک را او گاهی و پیامبر مواآع برخی و خدا را او
 کال  باه  زندآاه  انتسااب  باعاث  شده و زندآه به با افکار نادرست خود مته    ْالیار(00

 ؛اناد  دانساته  زندآه دلیل را کر گاه و ندآهز کنار در را تشیع اصل برخی  اند شده نیز تشیع
 باه  انتسااب  شاانه  باه  شاانه  و همراه زندآه به اتهام :گوید می بدو  عبدالرحمن که چنار
به هر حال ایان اتهاام بهاناه و      (230 :0060 ، مطهر ،36 :0660بدو ، ) است رافضه مذهو

 بود  و مقابله جد  با کر ضرور  شده بوددستاویز  برا  حمله به تشیع 
احتمال ایجاد انحراف و شاقاق   ،کردند از کنجا که ْالیار خود را منسوب به ا مه می 

مقابله با کنار و کگاه کردر جامعه از افکار انحرافی کناار   ،رو   از اینبود بسیار کنهاتوسم 
 عقایاد  ردّ ضامن  السالم علیه     ا مهریز  مناسبی است نیازمند برنامه ومه  ضرور  و 

 معاشارت  از را خود اصحاب و شیعیار و کردند می بیار را صحیر عقاید و عارفم ،کنها
 و لعان  را کنها جستند و می زار یب کنها از نیز گاهی داشتند  برحذر می ْالیار با ارتباط و

؛ صفر ، 050 – 290/ 25: 0690)مجلسی،  دادند می را کنها آتل دستور حتی کردند و می نفرین
0059 :090-095)  
شیعیار در حاه   که داشتند تأکید همواره ْالیار، از بیزار  ابراز ضمن )ع(  علی امام 

 عامال  را اهال بیات )ع(   باا  دشامنی نه تنهاا   ایشار  نروند فراتر بندگی حدّ از ا مه )ع(
اناد:   فرموده چنین و شمرده نابود  سبو نیز را افراطی دوستی بلکه ،دانستند می هالکت

 یکای  شادند؛  ناابود  و تباه من درباره نفر دو آال؛ مبغض و ْال محوّ رجالر فی هلک»
شاریف  ) «ناد ک رو  زیااده  اش دشمنی در که دشمنی دیگر  و کند رو  زیاده که دوستی
  (000حکمت  :0065رضی، 

فرماود:   مصادف نام به خود یارار از یکی به ْالت عقاید ردّ در نیز )ع( صادق امام 
 خداوناد  باود،  نشسته ساکت بودند، کرده او درباره انصار که ْلوّ  در برابر عیسی گرا»
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 چاه کن بااره در مان  اگار  طاور  همین  کند کور را چشم  و کر را گوش  که داشت حه
 «ناد ک چناار  نیاز  مان  باا  که داشت حه خداوند نشست ، می ساکت گفت، می ابوالخطاب
 صالر هب خطاب بر عبودیت و بندگی خود تصریر کرده، ایشار  (25/260: 0690)مجلسی، 

 و بناده  ماا  کاه  ساوگند  خدا به صالر ا »فرمود:  بود، امام ربوبیت به معتقد که سهل بن
 ما ،را نپرستی  او اگر و کنی  می پرست  را او که داری  پروردگار  و هستی  خدا کفریده

  (25/000: 0690؛ مجلسی، 2/902: 0090)کشی،  «ردک خواهد عذاب را
ه با این گروه انحرافی را دریافته و به مقابله با کناار  ع( نیز ضرورت مقابل)  هادامام 

به دور  جستن از کنار فرمار  برخاستند  ایشار ضمن اعالم بیزار  از ْالیار، شیعیار را
ا  باه یکای از یاارار خاود از      در نامه که چنارکردند  دادند و عقاید باطل کنار را برمال 

ا  آمی بیزار  جسته و تمام شایعیار را  باب بن محمد بن نصیر( و حسن بن فهر  )محمد
امام در ادامه همین نامه   (905 :0090)کشی،  داشتند و کر ْالیار را لعن کردنداز او برحذر 

یزْعُ ُ ابْنُ بَابَا أَنِّای بَعَثْتُاهُ نَبِیااً وَ أَنَّاهُ     »بیار کرده و چنین نگاشتند:  دلیل این اآدام خود را
باباا گماار    ابن؛ ذَلِکمَنْ آَبِلَ مِنْهُ  للّه، سَخَّرَ مِنْهُ الشَّیطَارُ فَأَْْوَاهُ، فَلَعَنَ اهللّبَابٌ عَلَیهِ لَعْنَةُ ا

ام و او باب مان اسات، خداوناد او را لعنات کناد،       برده که من او را به نبوت برانگیخته
  ( )همار «لم شده و او را گمراه ساخته استشیطار بر او مس

ع( با جریار ْلو را در پاسخ کر حضارت  )  هادبله امام ها  مقا یکی دیگر از نمونه
 تاوار دیاد    حساکه پرسایده بودناد مای     ابان کمیز  درباره عقاید ْلو به کسانی که از ایشار

و منکار نمااز و زکاات و     ع( مطرح کرده)  هادکمیز  درباره امام عقاید ْلو حسکه ابن
چناین گازارش    )ع(  هااد م برخی شیعیار این جریار را به اماا   سایر عبادات شده بود

از جانو شما معرفی کرده و   حسکه شما را خدا پنداشته و خود را پیامبر ابنکردند که 
حسکه، نماز، زکات، حج و سایر عباادات از افاراد    ابنکند که با شناخت شما و  ادعا می
ع( )  هادامام  ده است ششود و همین سبو گرای  افراد زیاد  به سمت او  ساآم می

ضامن   و ناد گاو معرفای کرد   حسکه و رد ادعای ، او را دروغ ابنضمن لعن  ،پاسخدر 
ع( را )  هادو اوصیا  ایشار از جمله خود امام  پیامبر اسالم )ص( ،تبیین رسالت نبو 
و هماه پیاامبرار را باا     )ص( خداوند محماد »و چنین نگاشتند:  ندبنده خدا معرفی کرد

محمد تنها به ساو  خادا    ت فرستاده است و کیین حنیف و نماز و روزه، حج و والی
شریک و عبادت او دعوت کرده است  ما نیز اوصیا  او و از نسل او هستی  و  یکتا و بی



 72/  یاسالم ییهمگرا جادیا ی)ع( برا یامام هاد یمذهب یراهبردها

 

 کاه  چناار   (903)هماار،   « یا ورز ینما و سرسوزنی شارک    یرو یمبندگار خدا به شمار 
افکاار   ،ارساتن از ْالیا  ع( در این سخنار ضمن بیازار  ج )  هادشود امام  مشاهده می

و در ادامه ضمن تأکید بر بندگی خدا  یکتا راه صاحیر را   انحرافی کنار را تبیین کردند
کننده مسیر درست  ترسی  ،حسکه خنار ایشار در ادامه نامه خود درباره ابن  سدادندنشار 

ع( باه منظاور حفاظ جایگااه شایعیار،      )  هادو راه تحقه همگرایی اسالمی است  امام 
و بار دور  از کناار تأکیاد     داشاتند  ینی باا چناین افاراد  برحاذر مای     نشا را از هم کنها
دساتور   ،حساکه و پیاروان ، ضامن لعان او و پیاروان       ابندرباره  که چنار ؛کردند می
نیز خطااب باه یکای از      ( )همارهند و از کنار دور  کنند تنگنا آرار د تا کنار را در دادند

نصایر   بان  حات  و محماد  بن با  آمی، فارسبا بن درباره محمد یارار خود به نام عبید 
 «کان   و کناار را لعان مای    دارم یما تاو و تماام شایعیار را از او برحاذر     »نمیر  فرمود: 

  (2/905 :0090 کشی،)

 نتیجه
 و دانساتند  مای اتحاد و انسجام اسالمی را از ضروریات جامعاه اساالمی   )ع(  امام هاد 

حاصل بین پیاروار ماذاهو    بی ها  درگیر  ی، پرهیز از تفرآه وبه همگرای پیروانشار را
راهبردهاا  خاصای را در پای      هاا و  و برا  تحقه کر برناماه  کردند می توصیهاسالمی 

تواند  و می کر حضرت اهمیت بسزایی دارد در این میار راهبردها  مذهبی گرفته بودند 
نناد آارکر و   الگو  مناسبی برا  مسلمانار باشد  رعایت تقیه، تأکید بر اماور مشاترک ما  

هنگی مانند فتنه خله آارکر،  ها  فر ها  انحرافی، مدیریت بحرار سیره نبو ، نقد جریار
و همساانی در  ع( در آالو دعا، یکرنگای  ) انتقال مفاهی  دینی و تبیین جایگاه اهل بیت

راهبردهاا  ماذهبی    اعتدال مذهبی و پرهیز از درگیر  و تن  با خلفاا از  مراس  دینی،
 روند  ( برا  ایجاد انسجام اسالمی به شمار میع) امام هاد 

باین ماذاهو     هاایی کاه باه اخاتالف و جادایی      ایشار در مواجهه با افکار و اندیشه
زد، ضمن پایبناد  باه اصاول و مباانی اعتقااد  شایعه، از انحرافاات         اسالمی دامن می

افات کناار را  نحرا را نقد کرده، اسالم ها  مخالف و باورها و اندیشه کردند میپیشگیر  
را به برآارار    کنها کرده،نهی  مخالفارشیعیار را از افتادر در دام  کردند  ایشار تبیین می

را باه عناوار    کنهابا  مدارا فرمودند و ارتباط نیکو با مخالفار و رعایت اعتدال سفارش می
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ار دادند و شیعی یکی از عوامل ایجاد وحدت و یکپارچگی مسلمانار مورد توجه آرار می
 کردند  م خود در این باره دعوت میرا به تبعیت از اما

  ها نوشت پی
« وْا َو اْخَتَلُفوْا ِمن بَْعاِد َماا َجااءَهُُ  اْلَبیَنااُت َو أُْوَل اک لَُهاْ  َعاذَاٌب َعِظای         وَ لَا تَکونُواْ کاَلَّذِینَ تَفَرَّآُ  »1

  (005عمرار:  )کل
آمر  در مدینه  202محمد ملقو به هاد  )ع( در ذ  الحجه سال    امام ده  شیعیار، حضرت علی بن2

  برا  (269/ 2: 0300)مفید،  ندآمر  در سامرا به شهادت رسید 253به دنیا کمدند و در سوم رجو 
: 0060نک : مقدسی، اطالع بیشتر درباره اآوال مختلف درباره تاریخ والدت و شهادت کر امام همام 

390 – 503  
کاه   به خله آرکر وجود دارد؛ چنار ،دره  و حتی افراد  پی  از او هایی از اعتقاد جعد بن گزارش  3

سامعار فراگرفتاه و    عتقاد به خله آرکر را از بیار بان دره  ا ندی  ضمن اشاره به اینکه جعد بن ابن
جعد در دمشه ساکن شد تا زمانی که اعتقاد او »گوید:  بشرالمریسی ه  کر را از جعد کموخته بود، می

«  گیر  او برکمدند که او فرار کرد و به کوفاه رفات   امیه در پی دست در خله آرکر علنی شد و بنی
  (005: 0059مطهر ،  )برا  اطالع بیشتر نک :

 منابع
 آرکر کری  

، تصحیر علی اکبر ْفار ، آ : انتشارات جامعاه  تحف العقول(  0090علی ) بن شعبه حرانی، حسن ابن
 مدرسین، چاپ دوم 

 الاذهو  شذرات ( 0309شقی )الدم الحنبلی محمد بن احمد بن عبدالحی الفالح ابی الدین  شها عماد، ابن
 اول  کثیر، چاپ ابن دار بیروت: ،ذهو من اخبار فی
، تصاحیر عبدالحساین امینای، ، نجاف اشارف:      کامال الزیاارات  (  0059محمد ) بن آولویه، جعفر ابن

 دارالمرتضویه، چاپ اول 
 بازرگاانی  باناک  چاپخانه تهرار: تجدد، رضا  م ترجمه ،الفهرست ( 0039اسحاق ) بن محمد ندی ، ابن

 دوم  ایرار، چاپ
 ، تهرار: انتشارات سخن فرهنگ بزرگ سخن ( 0090انور ، حسن )

 دوم  نشر، چاپ سینا آاهره: ،االسالم فی االلحاد تاریخ من اسالمیه دراسات ( 0660بدو ، عبدالرحمن )

دارالکتو ، تحقیه مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: تاریخ بغداد(  0305علی ) خطیو بغداد ، احمد بن
 العلمیه 

، مجموعه مقااالت اولاین سامینار بررسای تحاول      تحول در مفهوم استراتژ (  0050روشندل، جلیل )
 مفاهی ، تهرار: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، چاپ اول 
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 تحقیه صبحی صالر، آ : انتشارات هجرت البالْه،  نهج(  0065شریف رضی )
، تهرار: فرهنگ فرهنگنامه فارسی(  0099حکمی، نسترر ) محسین؛ حکمی، نسرین؛صدر  افشار، ْال

 معاصر، چاپ اول 
طهرانی،  حسینی اش  سیده تحقیه ،التوحید ( 0069) یآم یهبن بابو ینبن حس یمحمد بن عل ،صدوق
 مدرسین  جامعه انتشارات آ :

 رار: انتشارات کتابچی، چاپ شش  ، تهامالی(  0059محمد بن علی بن حسین بن بابویه آمی ) صدوق،
، تحقیه علی اکبر کتاب من ال یحضره الفقیه ( 0300محمد بن علی بن حسین بن بابویه آمی ) صدوق،

 ْفار ، آ : دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه آ ، چاپ دوم 
 آدس کستار اسالمی ها  پژوه  یادبن مشهد:: اول چاپ ،ْالیار ( 0059) للّها نعمت فروشانی، صفر 

 رضو  
 بوستار کتاب  :، چاپ اول، آ نق  تقیه در استنباط(  0090) للّهصفر  فروشانی، نعمت ا

 آا :  به، هاد  محمد و بهادر  ابراهی  تحقیه ،االحتجاج ( 0300طالو ) ابی بن علی بن طبرسی، احمد
 اول  اسوه، چاپ انتشارات

 تهارار:  خرسار، موسو  سیدحسن تحقیه ،االحکام تهذیو ( 0095) حسن بن محمد طوسی، ابوجعفر
 چهارم  اإلسالمیه، چاپ دارالکتو

، بیروت: موسسه فقه الشیعه، مصباح المتهجد و سالح المتعبد ( 0300حسن ) بن محمد طوسی، ابوجعفر
 چاپ اول 

، کنکارا: چاپ مطبعه الزندآه و الزیغ اهل بین المفترآه الفرق ( 0690) للّهعبدا بن عثمار ابومحمد عرامی،
 نور 

 ، سه جلد، تهرار: انتشارات امیر کبیر، چاپ اول فرهنگ عمید(  0090عمید، حسن )
 التراث  الحیاء البیت کل مؤسسه آ : رجایی، سیدمهد  ، تحقیهرجال کشی ( 0090عمر ) کشی، محمد بن

 چهارم  االسالمیه، چاپ دارالکتو تهرار: ْفار ، اکبر علی ، تصحیرکافی(  0095کلینی )
 الوفا  مؤسسة بیروت:، حار االنوارب(  0690مجلسی، محمد باآر )

  داْر، اسعد تحقیه ،الجوهر معادر و الذهو مروج(  0306علی ) بن الحسین بن علی مسعود ، أبوالحسن
 چاپ دوم  الهجرة، دار آ :

ژوهشاگاه علاوم و فرهناگ    پ ، آا : ها  نخساتین اساالمی   زندآه در سده ( 0059رضا )مطهر ، حمید
 اسالمی 
، 39، شاماره  فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، «تشیع و اتهام زندآه(  »0060رضا )حمید مطهر ،

  60تابستار 
فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ، «ع() ها  امام جواد شناسی مناظره روش(  »0065رضا )حمید مطهر ،
  0065، بهار 95، شماره اسالم

 آ : کنگره شیخ مفید، چاپ اول  ،علی العباد للّهاالرشاد فی معرفه حجج ا(  0300نعمار ) مفید، محمد بن
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، آا : پژوهشاگاه علاوم و     ع() بازپژوهی تاریخ والدت و شهادت معصاومار   (0060) للّهمقدسی، یدا
 فرهنگ اسالمی  چاپ اول 

 ،الیعقاوبی  تااریخ  ( 0305)العباسای   الکاتاو  واضر بن وهو بن جعفر بن یعقوب ابی بن احمد یعقوبی،
 شش   دارالصادر، چاپ بیروت:
 
 


