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چکیده
در این مقاله به بررسی دیدگاههای تقریبی و وحدت گرایانه آیتاهلل مکارم شیرازی پرداخته شده است .هدف
از این بررسی آشنایی با خدمات بیوقفه این دانشمند بزرگ اسالمی در راستای تقریب و وحدت امت اسالمی
است .ایشان در آثار و سخنرانیهای خود همواره قرآن را حلقه اتصال و وحدت امت اسالمی دانسته و کوشیده
است با اســتفاده از آیات قرآن ،ضرورت این امر را روشن ساخته و خطرات اختالف و افتراق امت اسالمی
را نشان دهد .مهمترین راهکارهای تحقق وحدت اسالمی از دیدگاه ایشان :شناخت مذاهب اسالمی از افکار
و عقاید یکدیگر ،آگاهی از توطئه دشــمنان ،بازگشت به قرآن ،عدم توهین به مقدسات مذاهب اسالمی ،کنار
گذاشتن تعصبات جاهالنه ،مقابله با خطرات گروههای تروریستی ـ تکفیری ،بهرهمندی از فرصت عظیم حج
و وحدت علمای فریقین هســتند .در این میان ،فتاوی وحدت بخش ایشان ،به عنوان گامی عملی در تحقق
این امر نمود بیشتری دارد.
کلیدواژهها :مکارم شیرازی ،تقریب مذاهب ،ضرورت تقریب مذاهب،
موانع تقریب مذاهب ،راهکارهای تقریب مذاهب.

پیشینه تحقيق
در ایــن زمینه مقالهای با عنــوان «رادمردان تقریب
(قســمت سوم)» توســط روحاهلل روحاللهی نگارش
يافته که به صورت مختصر ديدگاههاي تقريبي آیتاهلل
ناصر مکارم شــیرازی را مورد بررسي قرار داده ،اما
مســیري متمایز از نوشــتار حاضــر را دنبال نموده
است .بنابراین در اين نوشتار با مطالعه آثار ،پیامها و
سخنرانیهای او ،به معرفی تفصيلي دیدگاههای تقریبی
این عالم بزرگ اســامی پرداخته ميشود كه در نوع
خود کار جدیدی است.

 )1تقریب

تقریب در لغت به معنای نزدیک کردن اســت 1و در
اصطالح ،از نظر مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي،
عبارت اســت از :نزدیکی و همگرایی پیروان مذاهب
اسالمی به منظور شــناخت یکدیگر ،پیرامون محور
2
قرآن و اصول و مشترکات اسالمی.
 )2وحدت اسالمي

تعریفی که در اساسنامه مجمع جهانی تقریب مذاهب
اســامی از وحدت ارائه شــده ،عبارت اســت از:
«همكاري و تعاون پيروان مذاهب اســامي براساس
اصول مس ّلم و مشترك اسالمي و اتخاذ موضع واحد
بــراي تحقق اهداف و مصالح عاليه امت اســامي و
موضعگيري واحد در برابر دشــمنان اسالم و احترام
به التزام قلبي و عملي هريك از مســلمانان به مذهب
3
خود».
 )3تفاوت تقريب و وحدت اسالمي

با توجه به تعاریف یاد شده ،روشن میشود که هدف
تقریب و وحدت اســامی ،ایجاد فضای همبستگی،
همدلی و همکاری میان امت اسالمی میباشد .با این
حال توجه به این نکته ضروری به نظر میرســد که
بیــن دو اصطالح تقریب مذاهب اســامی و وحدت
اسالمی تفاوت وجود دارد .تقریب مذاهب بیشتر ناظر
بر کاســتن اختالفات فکری و علمی است که علمای
فریقین از طریق آشــنایی با اصول و فروع یكدیگر،
در یک محیــط علمی ـ اخالقــی میتوانند در رفع
ســوءتفاهمهاي مذهبی بكوشند و حال آنکه وحدت
مفهومی عامتر داشته و آن همبستگی مذاهب اسالمی
4
با پذيرش اختالفات فکری ،اعتقادی و مذهبی است.
 . 1فرهنگ ابجدى ،ج ،1ص.668
« . 2اساسنامه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی».
 . 3همان.
« . 4تقریب مذاهب اســامی ،راهکارها و چالشها»؛ «اتحاد جامعه
اسالمی يک استراتژی مهم دينی است».
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مقدمه
دانشمندان و علمای اسالمی در طول تاریخ ،در ايجاد
وحــدت و جلوگیری از تفرقه امت اســامی ،نقش
برجستهای را بر عهده داشتهاند .بنابراين وحدت کنونی
جهان اسالم را باید نتیجه حضور پررنگ همین علما
در صحنههای مختلف اجتماعی ،سیاســی و مذهبی
دانست .ایشان در هر زمانی بنابر مقتضیات آن زمان،
از مفاهیم و روشــهای جدید بهره بردهاند ،گاه با تکیه
بر مشترکات و به حاشیه راندن مسائل اختالفي و گاه
با صــدور فتوا و دعوت مردم به وحدت و همگرایی.
در این بین بعضی از علما پیشگام این وحدت آفرینی
و همبســتگی هســتند .یکی از مراجعی که مواضع
وحدت آفرین و تقریبی او همیشــه ســبب تقویت و
گسترش وحدت و همبستگی مسلمانان شده ،آیتاهلل
ناصر مکارم شیرازی است .وي از چهرههای شناخته
شده در عرصه تحکیم وحدت مسلمانان شیعه و سنی
است .نوشتار حاضر بر آن است ،تا از راه نشان دادن
خدمات این عالم بزرگ اســامی در زمینه وحدت و
همبســتگی امت اسالمی ،ضرورت و لزوم وحدت را
بیشتر نمایان ساخته و تأثیر و پیشگامی او را در این
زمینه مورد بررسی قرار دهد.

تعريف مفاهيم

 )4وحدت در انديشه مكارم شيرازي

وحدت در اندیشــه آیتاهلل مکارم شیرازی به معنای
تمرکز بر مشــترکات و دامن نزدن به اختالفات است؛
زیرا جنبههای مشترک از وجوه اختالفی بسیار بیشتر
است 5.بنابراین وحدت به معنای درهم آمیختن فرق
اســامی و تبدیل شدن به فرقهای واحد نیست؛ 6زیرا
اختالف آراء جزء سرشــت و طبیعت انسان است و
یکی كردن آنها ممكن نيست.
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اهمیت تقریب مذاهب اســامی در انديشه
آیتاهلل مكارم شيرازي
اتحاد و همبستگی مسلمانان آموزهای قرآنی و دینی
است که از فرائض امت اسالمی شمرده ميشود؛ زیرا
قرآن ضمن برادر خواندن مسلمانان 7،آنها را به چنگ
زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه و چنددستگی
فرمان داده اســت 8.از نظر عقلی نیز وحدت ،آرامش
و خوشبينى در یک جامعه ،اســاس حسن تفاهم و
همكارى و يارى در امور زندگى اســت ،همچنان که
نزاع و اختالف سبب ویرانی و تباهی آن خواهد بود.
در همین راســتا آیتاهلل مکارم شــیرازی همواره بر
ضرورت تقریب در شــرایط کنونی و آشــفته جهان
اســام تأکید نموده و آن را امری دینی دانســته که
با شروع بیداری اســامی جنبهای سیاسی نیز یافته
اســت 9.وی همچنین در تفسیر نمونه با مثال زیبایی
از قرآن ،وحدت را به سدی پوالدین در برابر سیالب
ویرانگر دشمنان تشــبیه نموده است که پیروزی در
برابر دشمنان جز از این طریق حاصل نمیشود .او با
پرداختن به آیه «إ َِّن َ
ون في َسبي ِل ِه
ذين ُيقا ِت ُل َ
اهلل ُي ِح ُّب الَّ َ
وص»؛« 10خداوند كســانى را
َص ًّفا َك َأنَّ ُه ْم بُ ْن ٌ
يان َم ْر ُص ٌ
 . 5خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا).
 . 6همبستگی مذاهب اسالمی ،ص.77
 . 7حجرات.10 ،
 . 8آل عمران.103 ،
« . 9بيانات در دیدار با آیتاهلل محســن اراکی»1391/5/23 ،ش،
خبرگزاري رسا.
 . 10صف.4 ،

دوســت مىدارد كه در يك صــف در راه او پيكار
مىكنند ،گويى بنايى آهنيناند» ،یادآور میشود« :در
يك بنا يا سد عظيم هركدام از اجزا نقشى دارند ،ولى
اين نقش در صورتى مؤثر مىشود كه هيچگونه فاصله
و شــكاف در ميان آنها نباشــد و چنان متحد گردند
كــه گويى يك واحد بيش نيســتند ،همگى تبديل به
يك دست و يك مشت عظيم و محكم شوند كه فرق
دشمن را درهم مىكوبد و متالشى مىكند» 11.در ادامه
ضمن ابراز تأســف از فراموش شدن این تعلیم بزرگ
اســامی ،بيان میدارد« :مســلمانان نه تنها به یک
سد عظیم در برابر دشــمنان تبدیل نشدهاند ،بلکه به
صفوفی پراکنده تبدیل گشتهاند که در مقابل یکدیگر
12
ایستادهاند».
همچنین در یکی از پیامهای خود ،ضمن پرداختن به
این مهم که تمام دســتورات اجتماعی اسالم و حتی
دســتورات عبادى ،بر محور وحــدت دور میزند،
ضرورت وحــدت را اینگونه تبیین مینماید« :قرآن
کریم اختالف را ،همردیف زلزله و صاعقه شــمرده و
توحید را مانع هرگونه تفرقه دانســته اســت .امروزه
میبینیم دشــمنان اسالم (در ســایه اختالفات امت
اســامی) دست به دســت هم داده یک روز ،پیامبر
رحمــت(ص) را مورد اهانت قــرار میدهند و روز
دیگــر قرآن را هدف قــرار داده و تیرباران میکنند.
مطمئن ًا بسیاری از جنگ و نزاعها و مشکالت موجود
در جهان با ترویج فرهنــگ مدارا در بین مردم قابل
حل است .وقتی فرهنگ مدارا از جامعه رخت بربندد،
13
مشکالت نیز پشت سر آن خواهد آمد».
زندگینامه و آثار آیتاهلل مكارم شيرازي
آیتاهلل ناصر مکارم شــيرازى در سال 1305ش در
شهر شيراز در خانوادهاي مذهبى ديده به جهان گشود.
وی پس از طى دوره دبستان و دبيرستان ،در سن 14
 . 11تفسير نمونه ،ج ،24صص65و.66
 . 12همان.
« . 13پیام به نشست علمی چهرههای تقریب».

 . 14نرم افزار مجموعه آثار حضرت آیتاهلل العظمی مکارم شیرازی
(نسخه )2؛ «زندگینامه ،حيات علمي».
 . 15همان.
 . 16همان.
 . 17طبقات مفسران شیعه ،ص.969
 . 18همان ،ص.971

تجلی وحدت در تألیفات آیتاهلل مكارم شيرازي
همانطور که اشــاره شــد ،مکارم شــیرازی دارای
تألیفات متعدد در موضوعات مختلف میباشد .وي در
این تألیفات ،بارها به مسئله وحدت و همگرایی امت
اسالمی توجه نموده و ضمن بیان ضرورت و اهمیت
آن ،به ذکر علل و عوامل تفرقه و از هم گســیختگی
امت اســامی پرداخته و راهکارهایــی را به منظور
رهایی از این مشکل ارائه نموده است.
در کتاب «اخالق اســامى در نهــج البالغه» ضمن
سرزنش مســلمانان به جهت دوری از قرآن و عدم
توجه به دســتورات وحدت آفرینش ،علت حركت
قهقرايى امت اسالمى و پیشی گرفتن دشمنان بر آنها
را متروک ماندن قرآن دانسته و میگوید« :مسلمانان
با رها کردن قرآن و پشــت نمودن به آن ،خود را از
ع ّزت به ذلّت و از پیشــرفت به واماندگی کشانده و
موجبات تفرقه میان امت اســامی و تسلط بيگانگان
بر خود را با دست خود فراهم نمودهاند» 20.در ادامه
با ذکر مثالی زیبا ،وضعیت کنونی مسلمانان در دوری
از قرآن را این چنین ترسیم میکند« :ما با دست خود
پايــگاه مطمئن ايمان را براى خود خراب كرديم و به
آنچــه باعث اتحاد و وحدت ما بود ،پشــت پا زديم
و گويا دشــمنان ما از آن استقبال كردند ،گويا قرآن
براى دشمنان ما نازل شده بود كه نداى وحدت آن را
شنيدند و در برابر ما همگى جبهه گرفتند و در نتيجه
ما را به خاك ســياه نشاندند ،آنها كه با شعار هميشه
زنده تاريخ كه هرگز كهنه نمىشود ،يعنى «تفرقه انداز
« . 19زندگینامه ،حیات علمی».
 . 20اخالق اسالمى در نهج البالغه ،ج ،1ص.481
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سالگی دروس دینى را در مدرسه آقا باباخان شیراز
آغاز کرد و به دلیل هوش و ذکاوت خارقالعادهای كه
داشت ،دوره  10ساله دروس سطح حوزه را تنها در
چهار ســال آن هم با نمرات عالی طی نمود .در نبوغ
اســتاد همین بس که در  17سالگي بر کفایة االصول
14
آخوند خراسانی حاشيه نوشت.
در ســن  18سالگى به حوزه علمیه قم وارد شد و از
محضر آیتاهلل بروجردى کــه از بزرگان حوزه بود،
بهره برد .در ســال 1329ش به حــوزه علمیه نجف
رفت و در دروس اساتيد بزرگى همچون آيات عظام
حكيم ،خويى و سيد عبدالهادى شيرازى شركت كرد.
وي تحصیــات خود را در حوزههــای علمیه قم و
نجف پی گرفت و با کسب فیض از علمای بزرگ این
دو حوزه ،در ســن  24سالگی به درجه ممتاز اجتهاد
15
رسید.
مكارم شيرازي در سال 1330ش به ايران بازگشت و
در شهر مقدس قم سكونت گزيد و به تدریس سطوح
عالیه و تربیت طالب مشــغول شد 16.او همچنین در
پيروزى انقالب اســامى حضور فعالى داشــت و به
همين دليل چندبار به زندان طاغوت افتاد و به ســه
شــهر «چابهار»« ،مهاباد» و «انارك» تبعيد شد .وي
در تدوين قانون اساسى در خبرگان اول به نمايندگى
17
از طرف مردم شيراز ،نقش مؤثرى ايفا نمود.
از مكارم شيرازي تاكنون بيش از  100جلد كتاب در
موضوعات مختلف به چاپ رســيده است که بعضى
18
از آنهــا به چندين زبان زنده دنيا ترجمه شــدهاند.
مهمترین اثر وي را میتوان «تفســیر نمونه» دانست
که در  27جلد به نــگارش درآمده و بارها به چاپ
رســیده است .از دیگر آثار ایشان میتوان به «تفسير

موضوعى پيــام قرآن»« ،قــرآن و آخرين پيامبر»،
«قرآن و حديث»« ،تفسير به رأى»« ،ترجمه فارسى
قرآن»« ،معاد و جهان پس از مرگ«« ،مهدی ،انقالبی
بزرگ»« ،انگیزه پیدای 
ش مذاهب» و «رساله توضیح
19
المسائل » اشاره کرد.

و حكومت كن» ممالك اسالمى را دچار تشتت كردند،
21
آنها كردند آنچه كه كردند و ما هنوز خوابيم!».
مکارم شــیرازی مشکالت عمده جهان اسالم را عدم
اتحاد و همدلى ،نشناختن دوست و دشمن ،و نداشتن
وســايل ارتباط جمعى قوى و فراگير دانسته که همه
اینها وضعیت اســفبار کنونی را برای مسلمانان به بار
آورده اســت 22،به گونهای که امت اســام در هیچ
دورهای شاهد وضعیتی خطرناکتر از وضعیت کنونی
نبوده اســت .امروز امت اسالمی با تفرقه دشمن را بر
خود مســلط ســاخته و به جای برادری و اتحاد که
شعار اسالم و قرآن است ،به برادرکشی و خونریزی
و تکفیر یکدیگــر روی آوردهاند ،به طوری که حتی
عدهاي برای از بین بردن دیگری ،دســت در دســت
دشمنان میگذارند .این همان سیاست دشمنان است
که مســلمانان را به جان هــم بیاندازند و خود کنار
بنشینند.
22

مذهبی بهره جســته و با صدور فتواهایی در راستای
اهداف یاد شــده ،گام برداشته اســت ،به گونهای که
میتوان این فتــاوی را به عنــوان راهکاری جهت
گســترش فرهنــگ تقریب و نزدیک کــردن قلوب
مسلمانان به یکدیگر به شمار آورد .اینک به پارهای
از فتاوی ایشان پرداخته میشود:
 )1شركت در نماز جماعت اهلسنت
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تجلی وحدت در فتاوی آیتاهلل مكارم شيرازي
همواره مشاهده شده است که در برهههایی از زمان،
برخی فتاوی تاریخی علمای اســام ،همچون آبی بر
آتش ،جامعه اســامی را از آتــش تفرقه و فتنههای
مذهبــی رهانیده و زمینه تقریب و اتحاد را میان امت
اسالمی فراهم نموده
اســت .از جمله این فتاوی میتوان به فتوای شــیخ
شــلتوت در به رسمیت شــناختن مذهب جعفری و
جواز تقلیــد از آن 23و فتــوای تاریخی رهبر معظم
انقالب در حرمت اهانت به همســران پیامبر(ص) و
24
نمادهای اهلسنت اشاره کرد.
مکارم شــیرازی نیز از این ظرفیت ناب جهت ایجاد
روحیه وحدت و انسجام اسالمی و دوری از تعصبات

براساس فتوای مکارم شیرازی شرکت در نماز جماعت
اهلســنت ،بر طبق روایات معصومان(ع) مســتحب
بوده ،بلکه راهی براي تقویت صفوف مســلمانان در
برابر دشمنان اســت 25.وی از مؤمنان (مق ّلدان خود)
خواســته اســت به هنگام برپايي نماز جماعت در
«مسجد الحرام» یا «مسجد النبی» ،این اماکن مقدسه
را ترک نکنند ،بلكه به همراه دیگر مسلمانان به نماز
جماعت بايســتند 26.او در همین زمینه در جواب این
ســؤال كه آیا شــرکت در نماز جماعت اهلسنت و
خواندن نمازهای یومیه با آنها ،کفایت از نماز واجب
مینماید یا نه؟» ،میگوید :کفایت میکند 27.نکته حائز
اهمیت اینکه وی حضور در نماز جماعت اهلسنت را
منحصر در «مسجد الحرام» یا «مسجد النبی» ندانسته،
28
بلکه تمام مساجد را شامل این حکم میداند.
برخی فتاوی دیگر ایشان در این زمینه از اين قرارند:
توجه به اينكه اگر اهلســنت يك ركعت از امام
«با ّ
عقــب بيافتند ،تجافى نمىكنند (و به صورت نيم خيز
نمىنشينند) ،انجام اين كار براى شيعيان الزم نيست»،
«نماز جمعه با اهلسنت نيز كفايت از نماز ظهر مىكند
و اعاده آن الزم نمىباشــد و اينها دستوراتى است كه
ائمه(ع) براى حفظ وحدت مسلمانان به ما دادهاند» و
«هرگاه رعايت اتصال صفوف جماعت مستلزم سجده
بر فرش باشد ،و اصرار نسبت به سجده بر سنگ فرش

 . 21همان.
 . 22از تو سؤال مىكنند ،ص.65
 . 23شــیخ محمود شــلتوت :طالیهدار تقریــب ،صص197و198؛
همبستگی مذاهب اسالمی ،صص309و.310
« . 24فتوای مقام معظم رهبری».

 . 25مناسك حج فارسى ،ص.189
 . 26مناسك عمره مفرده ،ص.251
 . 27مناســك جامع حج ،ص384؛ مناسك عمره مفرده ،ص252؛
استفتاءات جدید ،ج ،2ص.127
 . 28استفتاءات جدید ،ج ،2ص.127

مسجد مستلزم عدم رعايت اتصال باشد ،بايد اتصال
29
را مراعات كند؛ هرچند بر فرش سجده نمايد».

 )2عدم توهین به مقدسات مذاهب اسالمی

جوانــب تقریب و اتحاد در اندیشــه آیتاهلل
 . 29مناسك جامع حج ،ص.385
 . 30رساله احكام جوانان (پسران) ،ص.168
 . 31استفتاءات جديد ،ج ،3ص.622
« . 32بیانات در دیدار با آیتاهلل محسن اراکی»1392/10/25 ،ش؛
«بیانات در دیدار با آیتاهلل محسن اراکی»1392/10/26 ،ش.
« . 33بيانات در دیدار با اعضای کنگره امام سجاد(ع)».
 . 34ابراهیم.28 ،
« . 35بیانات در دیدار جمعي از مداحان».

 )1اتحاد ملی

از بیانیهها ،موضعگیریها و حساسیتهای مکارم شیرازی
چنین برمیآید که اتحاد ملی در میان مردم کشورمان
وسیلهای برای به شکست کشــاندن اهداف دشمنان
و راهی برای پیشــرفت هرچه بیشتر کشور است .در
حقیقت دغدغه مکارم شيرازي نسبت به وحدت ملی،
از این رو اســت که وي یک فرد درون نظام و خود
فردی انقالبی است و تقویت نظام اسالمی را در حفظ
یکپارچگی و اتحاد ملی مردم ایران و پرهیز از نفاق
و تفرقه میان آنها میداند .بنابراین راهکاری که بدین
منظور ارائه میدهــد ،تبعیت از قانون و رهبر انقالب
است ،چنان که ایشــان در یکی از سخنرانیهای خود
میگوید« :افرادی که طرفدار نظام اســامیاند ،باید
36
متحد شده و در مقابل بحران یکدل و همدل باشند».
او محور وحدت ملی را تبعیت از قانون و مقام معظم
رهبری ذکر کرده و میگوید« :اگر کســانی خود را از
قانون فراتر و مستثنی بدانند ،این مسئله باعث ایجاد
اختالف میشــود .همه باید بــرای ایجاد اتحاد ،تابع
قانون باشند ،آنجا هم که در قانون بنبستی پیدا شد،
37
خدمت رهبری بروند».
 )2اتحاد جهان اسالم

مکارم شــیرازی در مناسبتهای مختلف به روشنگری
اقدامات دشمن برای تفرقه میان امت اسالمی پرداخته
و مسلمانان را از پیامدهای وخیم تفرقه آگاه ساخته
اســت .از نظر او قرآن تفرقه و پراکندگی را همرديف
عذابهاى آســمانى و صاعقهها شــمرده ،همچنان که
مشاهده میشــود گاهى ويرانيهاى ناشى از اختالف
و پراكندگى به مراتب بيشــتر از ويرانيهاى ناشــى از
38
صاعقهها و زلزلهها است.
وي اختالف بین مذاهب اســامی را مربوط به بخش
« . 36سخنرانی در درس خارج فقه»1389/10/29 ،ش.
 . 37همان.
 . 38تفســير نمونه ،ج ،5ص284؛ «ســخنراني در دیدار شماری از
علمای فلسطینی مقیم لبنان».
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مکارم شــیرازی ضمن ضروری دانســتن پرهیز از
كارهايــى كه موجب تفرقه صفوف و ايجاد شــكاف
31
بين مسلمانان مىشود 30و حرام دانستن این اعمال،
میگویــد« :بارها این مطلــب را گفتهام که اهانت به
مقدســات دیگران نباید باشد؛ این را به صورت فتوا
نوشــتهام ،ولی باز میبینیم که برخی میآیند و لعن و
32
تعابیر بدی در این عرصه به کار میبرند».
وي همچنیــن در رهنمودی دیگر با اشــاره به اینکه
توهین به مقدسات اهلسنت و دیگر مذاهب اسالمی،
جایز نيســت ،بيان ميدارد« :رهبــر معظم انقالب و
تعــرض و اهانت به
حضرت آیتاهلل سیســتانی نیز
ّ
مقدســات مذاهب اسالمی را جایز نمیدانند»؛ 33زیرا
بر زبان آوردن ســخنانی که کینههــا را میافزاید ،از
بزرگترین اســباب اختالف میان مسلمانان بوده و
از وســایلی است که دشــمن از آن در جهت ایجاد
اختالفات مذهبی بیشترین بهره را برده است ،چنان که
مقام معظم رهبری در این راستا میگويد« :اگر خدای
نکرده جلسات ما ،جلسات وحدت شکن باشد ،این
فرصت را از دست دادهایم؛ اگر کیفیت حرف زدن ما
یا مضمون حرفهای ما جوری باشــد که دشمنان ما
را در هدفهایشــان موفق بکند ،ما این نعمت الهی را
«بَ َّدلُوا ِن ْع َم َة اهلل ُك ْف ًرا» 34تبدیل کردهایم به نقمت؛ این
35
را باید مواظب بود ،باید مراقب بود».

مکارم شیرازی

24
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تفرعــات دانســته و آن را شــامل ضروریات دین
نمیداند .از این رو وحدت و همبستگی امت اسالمی
را در سایه مشترکات و کنار زدن تمام عوامل عداوت
و كينه و دشمنى ،تنها راه نجات امت اسالمی دانسته و
مسلمانان را به سوى اين نعمت بزرگ و اين دستاويز
محكم که خداوند توصیه کرده است ،دعوت مىنمايد؛
زیرا در ســایه همین هدف اســت كه طليعه پيروزى
آشكار شده و روح پاك و تازهاى در میان مسلمانان
بــه جنبش در خواهد آمد ،اتحــاد و صميميت جاى
تفرقه و پراكندگى را خواهد گرفت و در این صورت
39
به آسانى بر دشمنان پیروز خواهند گردید.
او در همین زمینه میگوید« :امروز همه مسلمانان ـ
حتى افراد گنگ و كر! ـ مىدانند كه در هر منطقهاى
از مناطق اســامى يكى از اژدهاهاى استعمار غربى
دهان باز كــرده كه آن منطقه و آنچه در آن اســت
را ببلعد ،آيا احســاس همين موضــوع ،براى اتحاد
مســلمانان و برافروختن شعلههاى غيرت و حماسه
در كانون دلهاى آنها كافى نيســت؟ آيا شــدت آن
همه دردهــا ،نبايد آنها را به ســوى اتحاد و از بين
بردن كينهها و حسدها دعوت كند؟ از قديم گفتهاند:
هنگام هجوم مشكالت ،كينهها فراموش مىشود! آيا
اين همه مصيبت و بــا كه همچون صاعقه ،از طرف
دشمنان بر سر آنها مىبارد ،كافى نيست كه آنها را به
اجراى اصول عدالت و مســاوات و انصاف در حق
40
يكديگر وادارد؟».
راهکارهای آیتاهلل مکارم شیرازی برای اتحاد
و انسجام اسالمی
 )1شناخت ریشه اختالفات و زدودن آن

شــناخت عوامل تفرقه و جدایی امت اســامی و از
بین بردن آنها ،از مهمترین اموری است که شرایط را
برای وحدت و انســجام اسالمی فراهم خواهد نمود.
بنابراین ،ایــن بخش از مقاله به بیان مهمترین عوامل
 . 39آیین ما ،صص41و.42
 . 40همان ،ص.49

تفرقه و اختالف ،از نگاه مکارم شــیرازی پرداخته و
راهکارهای ایشان را در زمینه از بین بردن آنها ،مورد
بررسی قرار میدهد:
الف) عدم شناخت مذاهب اسالمی از یکدیگر
يكى از علــل تفرقه ،عدم شــناخت پیروان مذاهب
اسالمی از معتقدات یکدیگر میباشد که سبب بدبینیها
و ســوءتفاهمها و گاه موجب اهانت و تکفیر یکدیگر
شده است؛ زيرا امام علي(ع) ميفرمايد« :مردم دشمن
چیزی هســتند که نمیدانند» 41.چنــان که در ميان
اهلسنت اینگونه القا میکنند که شیعه قائل به تحریف
قرآن است ،یا معتقد به خیانت جبرئیل ميباشد؛ زيرا
در انتقــال وحي خيانت كرده اســت و به جاى آنكه
رسالت را بر على بن ابىطالب(ع) ابالغ كند ،آن را بر
رسول خدا(ص) ابالغ نموده است 42و شبهاتی مانند
آن ،که بخشــی از آنها با آشنایی ،ارتباط و همکاری
صمیمانه مذاهب اســامی با یکدیگر برطرف خواهد
شد .بنابراین ارتباط و شــناخت مذاهب اسالمی از
یکدیگر و از بین بردن سوءتفاهمها بهترین روش برای
43
تقریب و همبستگی مذاهب اسالمی خواهد بود.
عدم شــناخت پیروان مذاهب اســامی از یکدیگر،
دشمنان را بر آن داشــته است ،تا فرصت را غنیمت
شــمرده و با نشــر مطالب تفرقه انگیز و گاه خالف
واقع ،موجبات اشتعال آتش خشم و تشدید عداوت و
کینه بین مسلمانان را فراهم آورند 44.از این رو مکارم
شــیرازی ضمن پرهیز دادن از نشر چنین نوشتهها و
مطالب مسمومی که توسط افراد جاهل و گاه مغرض
نگاشته شده ،از مذاهب اسالمی دعوت نموده است که
برای شــناخت مذهب تشیع ،به جاي رجوع به چنین
45
کتابهایــی ،به کتابها و مآخذ خود آنان رجوع کنند؛
زيرا شناخت سایر مذاهب اســامی از طریق منابع
 . 41نهج البالغه ،ص.501
 . 42آيين ما ،ص.14
 . 43گفتار معصومين(ع) ،ج ،1ص.67
 . 44آیین ما ،صص16و.53
« . 45سخنرانی آیتاهلل مکارم شــیرازی»1392/7/10 ،ش؛ آیین
ما ،ص.53

 . 46آيين ما ،ص.17
 . 47مشكات هدايت ،ص.13

 . 48وهابيــت بر ســر دوراهى ،صص31و40؛ «ســخنرانی آیتاهلل
مکارم شیرازی در مراســم آغاز به کار دبیرخانه کنگره بینالمللی»،
1392/7/10ش.
 . 49نحل.125 ،
 . 50وهابيت بر سر دوراهى ،ص.56
 . 51همان ،ص.42
 . 52اخالق اسالمى در نهج البالغه ،ج ،1ص.481
 . 53پيام امام ،ج ،6ص555؛ اخالق اســامى در نهج البالغه ،ج،1
ص.481
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و مســتندات خود آن مذاهب حاصل میشود ،نه به
وسیله آنچه ديگران درباره آن مذاهب نوشتهاند.
وي نقشی را که دو عامل «نقص دستگاههاى تبليغی
شیعیان» و «خرافات موجود میان بعضی عوام شیعه»
در عدم شــناخت صحیح از معتقدات شــیعه دارند،
نادیده نگرفته اســت و بيان مــیدارد« :البته نباید از
حد انصاف خارج شــد و همه مشکالت را بر گردن
اســتکبار انداخت و یا انتظار داشت که دیگران برای
شــناخت مذهب ما پیشقدم شــده و با دلسوزی و
حوصله فــراوان ،ضعف دســتگاههای تبلیغی ما را
جبران نموده و در صدد شناخت مذهب ما برآیند .در
هر حال هنوز وقت باقى است ،بايد كوشيد و دستگاه
تبليغاتى مجهزی را فراهم نمود که هم توانایی مقابله
با دستگاههای تبلیغاتی مجهز و قوی دشمن را داشته
باشــد و هم قادر به معرفی صحیح و شایسته مذهب
46
تشیع باشد».
ب) توطئه دشمنان
دشمنان اسالم که این دین الهی را مانع بزرگی بر سر
اهداف و منافع خود میبینند ،با ابزار و وسایل مختلف
در صدد مبــارزه با آن برآمده و بدین منظور هر روز
نقشههایی را طرح ریزی و عملیاتی میکنند 47.آنان با
هدفگیری دقیق ،روی مهمترین مسئله ،یعنی وحدت
جهان اسالم دســت گذاشته و با برافروختن تعصبات
فرقهای و فتنههای مذهبی ،برآنند تا میان امت اسالمی
شــکاف و تفرقه ایجاد نموده و وحدت امت اسالمی
را از بین برده و عداوت و دشــمنی را جایگزین آن
نمایند.
امروز دشــمنان با بهرهگیری از شکاف و تفرقه ایجاد
شــده میان امت اســامی ،گروههای تروریســتی ـ
تکفیری را به راه انداختهاند ،تا از یک طرف بیداری
اسالمی به وجود آمده در جهان اسالم را متوقف کرده،
یا از مقاصد و اهــداف آن منحرف نمایند و از طرف
دیگر ،چهرهای خشن از اسالم و مسلمانان به نمایش

گذاشته و با اسالم هراســی ،مانع گسترش اسالم در
جوامع خود شــوند 48.از این رو امت اسالمی باید با
شناخت دقیق توطئههای دشمنان و افزایش بصیرت
خويش ،همگرایي و همبستگی خود را بیش از پیش
ى
تقویت نموده و براســاس ســنت قرآنــی «اُ ْد ُع إِل 
َســبيلِ َ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
بِالَّت 
ــن»؛« 49با حكمــت و اندر ِز نيكو ،به
ي ِه َي َأ ْح َس ُ
راه پــروردگارت دعوت نما و با آنها به روشــى كه
نيكوتر اســت ،اســتدالل و مناظره كن» ،گفتگوهای
منطقی ،مستدل و دوستانه را جایگزین تكفير ،توهين
و بدگويــى نمایند 50.آنان همچنیــن باید گروههای
تروریستی ـ تکفیری را نفی و طرد نموده و با عرضه
اسالم واقعی ـ که دین رأفت و محبت است ـ جهانیان
را متوجه بیگانگی این گروهها با جهان اسالم کنند ،تا
بدانند آنچه این گروههای خشــن و بیرحم از اسالم
51
ترسیم ميكنند ،اسالم واقعی نیست.
ج) دوری از قرآن
ریشه جداییها و اختالفات مســلمانان ،گرفتارى در
چنگال اوهام و تعصبات ،ايجاد عداوت و دشمنى در
ميان دوستان و همچنین عقبماندگیهای جهان اسالم
را باید در دوری از قرآن و تعالیم عالیه آن جســتجو
کرد 52.هرچه مسلمانان از قرآن و معارف آن دور مانده
و از آن فاصله بگیرند ،درد و رنج و ذلّت بیشــتری را
متوجه خود خواهند کرد .راه و رســم وحدت جهان
اســام و رشد و تعالی مسلمانان و درمان نابسامانیها
و عقبماندگیهای به وجود آمده در جوامع اســامی،
53
روی آوردن به قرآن و تعالیم ناب آن میباشد.
البته قرآن زمانی منشــأ این برکات خواهد بود که در
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تمام شــئونات زندگی فردی ،اجتماعی ،سیاســی و
54
اقتصادی وارد شده و معیار و رأس امور قرار گیرد،
قرآنــي كه همواره همگان را به اتحاد و همبســتگی
دعوت نموده و بر اجتناب از تفرقه و اختالف اصرار
ورزیده اســت 56.55اصرار قرآن بر پرهیز از تفرقه و
اختالف ،خبر از وقوع این امــر در آینده نزدیک یا
دور ،در میان امت اسالمی ميدهد؛ زیرا هر كجا قرآن
در ترســاندن از چيزى زياد اصرار نموده ،اشاره به
57
وقوع و پيدايش آن است.
بنابراین ،آیا وقت آن نرسیده که مسلمانان با بازگشت
بــه قرآن و تعالیم ناب آن ،عــ ّزت و عظمت خود را
بازیابی نموده و دشمنان را مأیوس نمایند؟ آیا وقت
آن نرسیده که عالوه بر قرائت قرآن ،احکام و حدود و
معارف آن را هم رعایت کنند؟ َ
ين َآ َم ُنوا
«ألَ ْم َي ْأ ِن لِ َّل ِذ َ
َأ ْن َتخْ شَ َع ُق ُلوبُ ُه ْم لِ ِذ ْك ِر اهلل َو َما ن ََز َل ِم َن الْ َح ِّق»؛« 58آيا
وقت آن نرسيده است كه دلهاى مؤمنان در برابر ذكر
59
خدا و آنچه از حق نازل كرده است ،خاشع گردد».
پس ،شایسته است هر مسلمان از يكسو ،اين كتاب
بزرگ دينى خود را شناخته و تعالیم آن را در زندگی
خود عملی ســازد و از سوی دیگر ،با توجه به اقبال
گسترده مردم غیرمســلمان جهان به این کتاب الهی،
و برانگیخته شدن حس کنجکاوی آنها به آن ،تالش
خود را جهت انتشار این کتاب الهی به زبانهای زنده
دنیا به عمل آورده و در صدد پاسخگویی به این نیاز
60
باشد.
د) تعصبات جاهالنه
در طول تاریخ همواره تعصبات جاهالنه منشأ بسیاری
از اختالفات ،نزاعها و دشــمنیها بوده است .از طرفی

تعصبات و لجاجتها ریشــه در جهل و نادانی دارند؛
زیرا این تعصبات همچون حجابی عقل انســان را به
خود مشــغول ساخته و مانع از این خواهند بود که به
درک صحیحی از حقایق و واقعیات برســد .به همین
دلیل افراد متعصب تنها بر عقاید خود اصرار ورزیده
و تنها آنها را صحیح و عاری از اشکال میدانند و در
نتیجه به بطالن سایر عقاید حکم میکنند 61.در حالى
كه انسانهای عاقل و واقع بين ،حق را نزد هرکس که
62
باشد ،هرچند نزد دشمن آنها ،شنیده و میپذیرند.
همین جهل و ناآگاهی افراد متعصب و لجوج ســبب
شــده که متوجه مشــکالت و خطرات اختالفات و
افتراقها نبوده و از ثمرات وحدت و اتفاق و همیاری
بیاطالع باشند 63.بنابراین تهذیب نفس از حجابهای
لجاجتها و تعصبات جاهالنه ،راه را برای رســیدن به
64
اتفاق و اتحاد امت اسالمی فراهم میآورد.
هـ) گروههای تروریستی ـ تکفیری
بزرگتریــن خطری که در حــال حاضر وحدت و
انسجام امت اسالمی را تهدید میکند ،فتنه گروههای
تروریستی ـ تکفیری اســت .این گروهها بدون هیچ
بیّنهای حکم به تکفیر گروهی از مســلمانان کرده و
آنها را مهدورالدم دانسته و بر طبق همین اعتقاد باطل،
65
خون صدها بیگناه را بر زمین میریزند.
در همین زمینــه آیتاهلل مکارم شــیرازی دگرگون
ساختن چهره جهان اسالم ،ناامن کردن منطقه و کشته
شــدن عده زیادی از افراد بیگناه را سه خطر عمده
این جریانات دانســته 66و میگوید« :چنانچه همين
امروز آتش اين فتنهها خاموش شود ،دهها سال بايد
تالش كنيم ،تا خرابيهاي حاصل از اين جنگها را آباد

 . 54پيام امام ،ج ،6ص.561
 . 55آل عمران103 ،و.105
 . 56پیام قرآن ،ج ،8ص.387
 . 57برگزيده تفسير نمونه ،ج ،1ص.317
 . 58حدید.16 ،
 . 59اخالق در قرآن ،ج ،2ص180؛ اخالق اسالمى در نهج البالغه،
ج ،1ص.481
 . 60برگزيده تفسير نمونه ،ج ،1ص.19

 . 61پيام قرآن ،ج ،1صص92و.97
 . 62تفسير نمونه ،ج ،9ص.219
 . 63پيام قرآن ،ج ،1ص.95
 . 64همان.
« . 65سخنرانی در درس خارج فقه»1392/7/20 ،ش ،خبرگزاری
تقریب.
« 66.ســخنرانی در درس خارج فقه»1392/7/20 ،ش ،ســایت
شخصي.

كنيم».
او با درک مقتضیات زمان و شرایط بحرانی حاکم بر
جهان اسالم و به منظور آگاهی بخشیدن به مسلمانان
و ایجاد همکاری و همفکری علمای اسالمی در مورد
آثار و پیامدهای جریانهای تروریســتی ـ تکفیری و
راههای مقابله با آنها ،کنگــره مهمی را با نام «خطر
جریانات تکفیــری» برنامهریزی نموده 68و هدف از
تشــکیل این کنگره را اینگونــه تبیین مینماید« :ما
با برگزاری این کنگره به دنبال اجماع علمای اســام
هستیم ،تا اینکه دیگر عدهای نتوانند جوانان جاهل را
برای عملیاتهای انتحاری فریب بدهند و هواخواهان
گروههای تکفیری کمتر شوند ،هدف دیگر از برگزاری
این کنگره این است که به جهان بگوییم که گروههای
تکفیری نماینده اســام نیســتند و اسالم واقعی چیز
69
دیگری غیر از گروههای تکفیری است».
67

 )2وحدت علمای فریقین

« . 67سخنرانی در جمع اعضای ستاد برگزاری کنگره خطر جریانهای
تکفیری»1393/4/24 ،ش ،خبرگزاری فارس.
« . 68سخنرانی در دیدار با مسئولین برگزاری کنگره خطر جریانهای
تکفیری»1393/4/24 ،ش ،خبرگزاری تسنیم.
 . 69همان.
« . 70بيانات در دیدار با آيتاهلل محســن اراكي»1391/5/23 ،ش،
سایت شخصی.

 . 71همان.
« . 72پيام به بيست و ششمين كنفرانس وحدت اسالمي».
« . 73سخنرانی در همایش اعتدال و همبستگی امت اسالمی».
 . 74جلوه حق ،ص61؛ «سخنراني در دیدار با علمای اهلسنت».
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علما و فرهيختگان مذاهب مختلف اسالمي ،مهمترین
تأثیر را در تحکیم پایههای وحدت و انسجام اسالمی
بر عهده دارند و در واقع ســکان کشــتی وحدت در
دستان آنها اســت .در همین راســتا آیتاهلل مکارم
شیرازی در جایی ضمن مهم دانستن مسئله تقریب و
همگرایی اسالمی ،سیره علمای گذشته در این زمینه
را یاد آور شده و میگوید« :البته قبل از زمان آیتاهلل
العظمــی بروجردی حرکتهای تقریبی وجود داشــته
اســت ،از جمله کتبی که مرحوم شیخ طوسی نوشته
است ،یا نوشتههای مرحوم سید مرتضی و دیگر علما
70
و بزرگان».
او در ادامــه ادبیات حاکم بر ایــن کتابها را ادبیات
تقریبی دانســته و میگوید« :مسیر این بزرگان ،مسیر

فقه مقارن بوده و این خود حرکتی به ســوی تقریب
اســت .این بزرگان به این نکته توجه داشتهاند و در
زندگی شــخصی خود نیز نزد علمای عامه میرفتند
و از آنهــا مطالبی میگرفتند و به مذاهب مختلف فتوا
71
میدادند ،این کارها اقدامات تقریبی بوده اســت».
از این رو ،وي اهتمام علمــای فریقین به فقه مقارن
را ضروری دانســته و آن را يكي از طرق وصول به
مســئله تقريب مذاهب اسالمی میشمارد« :هرگاه به
سراغ فقه مقارن برويم و مسائل فقهي هردو مذهب و
يا حتي مذاهب ديگــر را در كنار هم بچينيم خواهيم
ديد مشتركات بسيار زياد است و هركدام براي موارد
اختالف دليلــي اقامه كردهاند كه مطالعه آن ســبب
تقريب هرچه بيشــتر مذاهب ميشــود .ولي در اين
ميان جاي كتابــي به عنوان دايرۀ المعارف فقه مقارن
خالي بود ،تصميم گرفتيم كه به اتفاق جمعي از علماي
حوزه علميه ،به اين كار بپردازيم و مخصوص ًا مسائل
مستحدثه كه در عصر و زمان ما پيدا شده ،از ديدگاه
مذاهب مختلف مورد بررسي قرار گرفت .تاكنون سه
جلــد از اين كتاب به چاپ رســيده و اميد داريم در
72
آينده نزديك به پايان برسد».
آیتاهلل مکارم شــیرازی وظیفه علما و دانشــمندان
اســامی را تکیه بر مشترکات و برجسته کردن نقاط
اتفاق و اتحاد امت اسالمی ،آگاهی دادن به مسلمانان
در مورد نقشــههای شــوم دشــمنان و تالش برای
خنثی نمودن آن 73و مبارزه بــا خرافات و بدعتها و
افراطیگری تکفیر و توهین به یکدیگر دانســته 74و
دیدار مســتمر علما با یکدیگر و تبادل نظر و شنیدن
آراء و اعتقــادات یکدیگر از زبان خود و نه از زبان
دشــمنان را در تحقق این امر ضروری میداند .او در
این زمینه میگوید« :ما معتقديم نخســتين قدم براى
تحقق بخشــيدن به وحدت و اتحاد اسالمی ،تشكيل

كنگرههاى ساليانه ـ يا اق ً
ال هر دوسال يكبار ـ است
كه عقال و علماى مسلمانان از تمام كشورهاى اسالمى
در آن اجتماع كنند ،نخســت يكديگر را بشناسند و
ســپس درباره شــئون مختلف جوامع اسالمى تبادل
نظر و كنكاش نمايند .از اين واجبتر تشكيل كنگره
زمامداران اسالمى است (اگر زمامدار به معناى حقيقى
داشته باشد!) ،تا به كمك يكديگر ـ درست مانند دو
دست در يك بدن ـ به مبارزه در برابر خطراتى كه از
75
هر سو آنها را احاطه نموده ،قيام كنند».

 )3گنگره عظیم حج و آثار و برکات آن
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در این آیه ،قرآن «منافــع» را عام به کار برده و آن
را محدود به منافع اخروی و معنوی نکرده اســت ،که
بر طبق گفته مفســران ،تمام منافع و بركات معنوى و
مادی و فلســفههاى سياسى و اقتصادى و اخالقى را
79
شامل میشود».
در همیــن زمینه وی با پرداختن بــه روایتی از امام
صادق(ع) ،برخی از ابعاد حج را اینگونه بیان میکند:
«امام صادق(ع) در پاســخ به هشــام بن حکم که از
فلسفه حج سؤال کرده بود ،ضمن اشاره به آثار مهمی
از این مراســم بزرگ ،مانند :آشنایی مسلمانان جهان
با یکدیگر ،منافع اقتصادی و ایجاد اشتغال در پرتوی
آن ،به ابعــاد فرهنگی آن پرداخته میفرماید :و براى
اينكه آثار پيامبر(ص) و اخبار او شناخته شود ،مردم
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آنها را به خاطر آوردند و هرگز فراموش نکنند».
آیتاهلل مکارم شیرازی حج را فرصتی استثنایی برای
جهان اسالم دانسته اســت که امت اسالمی میتوانند
بــا برنامهریزی صحیح و بهرهمنــدی از ابعاد و آثار
مختلــف آن ،عالوه بر تحکیم پایههای دین و تقویت
وحدت صفوف مســلمانان ،ع ّزت و عظمت خود را
افزایش داده و بر دشمنان غلبه یابند 81.وی همچنین
به حضور شخصیتهای بزرگ علمی ،فرهنگی ،سیاسی
و اقتصادی جهان اســام در ایــن گردهمایی عظیم
اشــاره کرده و بيان ميدارد« :متفكران اسالم كه طبع ًا
در اجتماع مزبور شــركت خواهند داشت ،مىتوانند
آخرين تحوالت اوضاع جهان اسالم را مورد بررسى
قرار دهند و پس از گردآورى اطالعات دقيق و تبادل
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نظر ،در بهبود وضع مسلمانان بكوشند».

از جملــه عبادات اســامی ،کــه از آن میتوان در
جهــت ایجاد انس و الفت میان مســلمانان بهره برد،
مراســم عظیم حج است که همه ساله جمعیت زیادی
از مســلمانان از هر نژاد و قبيلــهای و از راه دور و
ك در این گنگره عظیم گرد هم میآیند ،تا اعمال
نزدي 
عبادی خود را انجام دهند 76.به همین جهت ،آیتاهلل
مکارم شیرازی با برشــمردن آثار و برکات مادی و
معنوی حج در تألیفات خویش ،سعی در معرفی روح
و فلسفه این عبادت بزرگ اسالمی داشته است؛ زیرا
ایشــان معتقد است برخی از مسلمانان تنها به ظواهر
آن میپردازنــد و از درک عمــق و روح این عبادت
اســامی غافلاند .وی در همین زمینه به سخن یکی
از سیاستمداران بیگانه اشــاره کرده که گفته است:
«واى به حال مســلمانان ،اگر معناى حج را نفهمند و
واى به حال دشــمنان اسالم ،اگر مسلمين معناى حج
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را بفهمند!».
او با توجــه به آیات قــرآن و روایات رســیده از
معصومان(ع) ،برخی از آثار و برکات حج را اینگونه
تبیین نموده اســت« :قــرآن در مورد فلســفه حج
میفرماید« :لِ َيشْ ــ َه ُدوا َم َنا ِف َع لَ ُه ْم»؛« 78تا شاهد منافع
گوناگون خويش در اين برنامه حياتبخش باشند».

نتیجهگیری
 .1علت حركت قهقرايى امت اسالمى و پیشی گرفتن
دشمنان بر آنان و همچنین منشأ بسیاری از عداوتها و

 . 75آيين ما ،ص.58
 . 76پیام قرآن ،ج ،10ص.271
 . 77قهرمان توحيد ،ص.182
 . 78حج.28 ،

 . 79تفسير نمونه ،ج ،14ص.72
 . 80پیام قرآن ،ج ،10ص272؛ وسائل الشيعه ،ج ،11ص.14
 . 81مناسك جامع حج ،ص.24
 . 82پاسخ به پرسشهاى مذهبى ،ص.289

تعصبات جاهالنه را باید در دوری از قرآن و عدم توجه
به دستورات حیاتبخش آن جستجو کرد .بنابراین راه
و رسم وحدت جهان اسالم و رشد و تعالی مسلمانان
و درمان این نابسامانیها و عقبماندگیها ،روی آوردن
به قرآن و تعالیم ناب آن است.
 .2فتنه گروههای تروریستی ـ تکفیری که بزرگترین
مشکل کنونی جهان اسالم میباشد ،زاییده تفرقه و از
هم گسیختگی امت اسالمی است که دشمنان اسالم از
این فرصت بهرهبرداری نمــوده و با به کارگیری این
گروهها و تجهیز آنان ،سعی در تضعیف امت اسالمی
و مس ّلط شدن بر آنها را دارند.

 .3اختالف و تفرقه ،مســلمانان و علمای اسالمی را
روز به روز از یکدیگر دورتر ساخته و امت اسالمی
را از ظرفیتهای مشترک و مهمی چون قرآن و مراسم
عظیم حج محروم نموده است.
 .4آیتاهلل مکارم شــیرازی صرف ســخن گفتن از
وحدت را چاره کار ندانسته و راهکار عملی وحدت
را در ارتباط و آشــنایی علمــای فریقین با یکدیگر
دانسته است که از نظر ایشــان ،این مهم با برگزاری
کنفرانسها و همچنین استفاده از ظرفیت وحدت آفرین
حج محقق خواهد شد.
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