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چکیده
در اين مقاله به بررسی ديدگاههای تقريبی و وحدت گرايانه آيت اهلل مكارم شيرازی پرداخته شده است. هدف 
از اين بررسی آشنايی با خدمات بی وقفه اين دانشمند بزرگ اسالمی در راستای تقريب و وحدت امت اسالمی 
است. ايشان در آثار و سخنرانيهای خود همواره قرآن را حلقه اتصال و وحدت امت اسالمی دانسته و كوشيده 
است با اســتفاده از آيات قرآن، ضرورت اين امر را روشن ساخته و خطرات اختالف و افتراق امت اسالمی 
را نشان دهد. مهم ترين راهكارهای تحقق وحدت اسالمی از ديدگاه ايشان: شناخت مذاهب اسالمی از افكار 
و عقايد يكديگر، آگاهی از توطئه دشــمنان، بازگشت به قرآن، عدم توهين به مقدسات مذاهب اسالمی، كنار 
گذاشتن تعصبات جاهالنه، مقابله با خطرات گروههای تروريستی ـ تكفيری، بهره مندی از فرصت عظيم حج 
و وحدت علمای فريقين هســتند. در اين ميان، فتاوی وحدت بخش ايشان، به عنوان گامی عملی در تحقق 

اين امر نمود بيشتری دارد.

کلیدواژه  ها: مکارم شیرازی، تقریب مذاهب، ضرورت تقریب مذاهب،
 موانع تقریب مذاهب، راهکارهای تقریب مذاهب.

دیدگاه آیت  اهلل مکارم شیرازی درباره 
وحدت اسالمی

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دهم/ دوره جدید/ شماره 38/ زمستان 1393

صص 31-18
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مقدمه
دانشمندان و علمای اسالمی در طول تاريخ، در ايجاد 
وحــدت و جلوگيری از تفرقه امت اســالمی، نقش 
برجسته ای را بر عهده داشته اند. بنابراين وحدت كنونی 
جهان اسالم را بايد نتيجه حضور پررنگ همين علما 
در صحنه های مختلف اجتماعی، سياســی و مذهبی 
دانست. ايشان در هر زمانی بنابر مقتضيات آن زمان، 
از مفاهيم و روشــهای جديد بهره برده اند، گاه با تكيه 
بر مشتركات و به حاشيه راندن مسائل اختالفي و گاه 
با صــدور فتوا و دعوت مردم به وحدت و هم گرايی. 
در اين بين بعضی از علما پيشگام اين وحدت آفرينی 
و همبســتگی هســتند. يكی از مراجعی كه مواضع 
وحدت آفرين و تقريبی او هميشــه ســبب تقويت و 
گسترش وحدت و همبستگی مسلمانان شده، آيت اهلل 
ناصر مكارم شيرازی است. وي از چهره های شناخته 
شده در عرصه تحكيم وحدت مسلمانان شيعه و سنی 
است. نوشتار حاضر بر آن است، تا از راه نشان دادن 
خدمات اين عالم بزرگ اســالمی در زمينه وحدت و 
همبســتگی امت اسالمی، ضرورت و لزوم وحدت را 
بيشتر نمايان ساخته و تأثير و پيشگامی او را در اين 

زمينه مورد بررسی قرار دهد.

پیشینه تحقیق
در ايــن زمينه مقاله ای با عنــوان »رادمردان تقريب 
)قســمت سوم(« توســط روح اهلل روح اللهی نگارش 
يافته كه به صورت مختصر ديدگاههاي تقريبي آيت اهلل 
ناصر مكارم شــيرازی را مورد بررسي قرار داده، اما 
مســيري متمايز از نوشــتار حاضــر را دنبال نموده 
است. بنابراين در اين نوشتار با مطالعه آثار، پيامها و 
سخنرانيهای او، به معرفی تفصيلي ديدگاههای تقريبی 
اين عالم بزرگ اســالمی پرداخته مي شود كه در نوع 

خود كار جديدی است.

تعریف مفاهیم
1( تقریب

تقريب در لغت به معنای نزديك كردن اســت1 و در 
اصطالح، از نظر مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي، 
عبارت اســت از: نزديكی و هم گرايی پيروان مذاهب 
اسالمی به منظور شــناخت يكديگر، پيرامون محور 

قرآن و اصول و مشتركات اسالمی.2
2( وحدت اسالمي

تعريفی كه در اساسنامه مجمع جهانی تقريب مذاهب 
اســالمی از وحدت ارائه شــده، عبارت اســت از: 
»همكاري و تعاون پيروان مذاهب اســالمي براساس 
اصول مسّلم و مشترك اسالمي و اتخاذ موضع واحد 
بــراي تحقق اهداف و مصالح عاليه امت اســالمي و 
موضع گيري واحد در برابر دشــمنان اسالم و احترام 
به التزام قلبي و عملي هريك از مســلمانان به مذهب 

خود«.3
3( تفاوت تقریب و وحدت اسالمي

با توجه به تعاريف ياد شده، روشن می شود كه هدف 
تقريب و وحدت اســالمی، ايجاد فضای همبستگی، 
همدلی و همكاری ميان امت اسالمی می باشد. با اين 
حال توجه به اين نكته ضروری به نظر می رســد كه 
بيــن دو اصطالح تقريب مذاهب اســالمی و وحدت 
اسالمی تفاوت وجود دارد. تقريب مذاهب بيشتر ناظر 
بر كاســتن اختالفات فكری و علمی است كه علمای 
فريقين از طريق آشــنايی با اصول و فروع يكديگر، 
در يك محيــط علمی ـ اخالقــی می توانند در رفع 
ســوءتفاهمهاي مذهبی بكوشند و حال آنكه وحدت 
مفهومی عام تر داشته و آن همبستگی مذاهب اسالمی 
با پذيرش اختالفات فكری، اعتقادی و مذهبی است.4

1 . فرهنگ ابجدی ، ج1، ص668.
2 . »اساسنامه مجمع جهانی تقريب مذاهب اسالمی«.

3 . همان.
4 . »تقريب مذاهب اســالمی، راهكارها و چالشها«؛ »اتحاد جامعه 

اسالمی يك استراتژی مهم دينی است«.
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4( وحدت در اندیشه مکارم شیرازي
وحدت در انديشــه آيت اهلل مكارم شيرازی به معنای 
تمركز بر مشــتركات و دامن نزدن به اختالفات است؛ 
زيرا جنبه های مشترك از وجوه اختالفی بسيار بيشتر 
است.5 بنابراين وحدت به معنای درهم آميختن فرق 
اســالمی و تبديل شدن به فرقه ای واحد نيست؛6 زيرا 
اختالف آراء جزء سرشــت و طبيعت انسان است و 

يكی كردن آنها ممكن نيست.

اندیشه  در  اســالمی  مذاهب  تقریب  اهمیت 
آیت اهلل مکارم شیرازي

اتحاد و همبستگی مسلمانان آموزه ای قرآنی و دينی 
است كه از فرائض امت اسالمی شمرده مي شود؛ زيرا 
قرآن ضمن برادر خواندن مسلمانان،7 آنها را به چنگ 
زدن به ريسمان الهی و پرهيز از تفرقه و چنددستگی 
فرمان داده اســت.8 از نظر عقلی نيز وحدت، آرامش 
و خوش بينی در يك جامعه، اســاس حسن تفاهم و 
همكاری و ياری در امور زندگی اســت، همچنان كه 
نزاع و اختالف سبب ويرانی و تباهی آن خواهد بود.

در همين راســتا آيت اهلل مكارم شــيرازی همواره بر 
ضرورت تقريب در شــرايط كنونی و آشــفته جهان 
اســالم تأكيد نموده و آن را امری دينی دانســته كه 
با شروع  بيداری اســالمی جنبه ای سياسی نيز يافته 
اســت.9 وی همچنين در تفسير نمونه با مثال زيبايی 
از قرآن، وحدت را به سدی پوالدين در برابر سيالب 
ويرانگر دشمنان تشــبيه نموده است كه پيروزی در 
برابر دشمنان جز از اين طريق حاصل نمی شود. او با 
پرداختن به آيه »ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ الَّذيَن ُيقاِتُلوَن في  َسبيِلِه 
ا َكَأنَُّهْم بُْنياٌن َمْرُصوٌص «؛10 » خداوند كســانی را  َصفًّ

5 . خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا(.
6 . همبستگی مذاهب اسالمی، ص77.

7 . حجرات، 10.
8 . آل عمران، 103.

9 . »بيانات در ديدار با آيت اهلل محســن اراكی«، 1391/5/23ش، 
خبرگزاري رسا.

10 . صف، 4.

دوســت می دارد كه در يك صــف در راه او پيكار 
می كنند، گويی بنايی آهنين اند«، يادآور می شود: »در 
يك بنا يا سد عظيم هركدام از اجزا نقشی دارند، ولی 
اين نقش در صورتی مؤثر می شود كه هيچ گونه فاصله 
و شــكاف در ميان آنها نباشــد و چنان متحد گردند 
كــه گويی يك واحد بيش نيســتند، همگی تبديل به 
يك دست و يك مشت عظيم و محكم شوند كه فرق 
دشمن را درهم می كوبد و متالشی می كند«.11 در ادامه 
ضمن ابراز تأســف از فراموش شدن اين تعليم بزرگ 
اســالمی، بيان می دارد: »مســلمانان نه تنها به يك 
سد عظيم در برابر دشــمنان تبديل نشده اند، بلكه به 
صفوفی پراكنده تبديل گشته اند كه در مقابل يكديگر 

ايستاده اند«.12
همچنين در يكی از پيامهای خود، ضمن پرداختن به 
اين مهم كه تمام دســتورات اجتماعی اسالم و حتی 
دســتورات عبادی، بر محور وحــدت دور می زند، 
ضرورت وحــدت را اين گونه تبيين می نمايد: »قرآن 
كريم اختالف را، هم رديف زلزله و صاعقه شــمرده و 
توحيد را مانع هرگونه تفرقه دانســته اســت. امروزه 
می بينيم دشــمنان اسالم )در ســايه اختالفات امت 
اســالمی( دست به دســت هم داده يك روز، پيامبر 
رحمــت)ص( را مورد اهانت قــرار می دهند و روز 
ديگــر قرآن را هدف قــرار داده و تيرباران می كنند. 
مطمئنًا بسياری از جنگ و نزاعها و مشكالت موجود 
در جهان با ترويج فرهنــگ مدارا در بين مردم قابل 
حل است. وقتی فرهنگ مدارا از جامعه رخت بربندد، 

مشكالت نيز پشت سر آن خواهد آمد«.13

زندگی نامه و آثار آیت اهلل مکارم شیرازي
آيت اهلل ناصر مكارم شــيرازی در سال 1305ش در 
شهر شيراز در خانواده اي مذهبی ديده به جهان گشود. 
وی پس از طی دوره دبستان و دبيرستان، در سن 14 

11 . تفسير نمونه، ج 24، صص65و66.
12 . همان.

13 . »پيام به نشست علمی چهره های تقريب«.
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سالگی دروس دينی را در مدرسه آقا باباخان شيراز 
آغاز كرد و به دليل هوش و ذكاوت خارق العاده ای كه 
داشت، دوره 10 ساله دروس سطح حوزه را تنها در 
چهار ســال آن هم با نمرات عالی طی نمود. در نبوغ 
اســتاد همين بس كه در 17 سالگي بر كفايۀ االصول 

آخوند خراسانی حاشيه نوشت.14
در ســن 18 سالگی به حوزه علميه قم وارد شد و از 
محضر آيت اهلل بروجردی كــه از بزرگان حوزه بود، 
بهره برد. در ســال 1329ش به حــوزه علميه نجف 
رفت و در دروس اساتيد بزرگی همچون آيات عظام 
حكيم، خويی و سيد عبدالهادی شيرازی شركت كرد. 
وي تحصيــالت خود را در حوزه هــای علميه قم و 
نجف پی گرفت و با كسب فيض از علمای بزرگ اين 
دو حوزه، در ســن 24 سالگی به درجه ممتاز اجتهاد 

رسيد.15
مكارم شيرازي در سال 1330ش به ايران بازگشت و 
در شهر مقدس قم سكونت گزيد و به تدريس سطوح 
عاليه و تربيت طالب مشــغول شد.16 او همچنين در 
پيروزی انقالب اســالمی حضور فعالی داشــت و به 
همين دليل چندبار به زندان طاغوت افتاد و به ســه 
شــهر »چابهار«، »مهاباد« و »انارك« تبعيد شد. وي 
در تدوين قانون اساسی در خبرگان اول به نمايندگی 

از طرف مردم شيراز، نقش مؤثری ايفا نمود.17
از مكارم شيرازي تاكنون بيش از 100 جلد كتاب در 
موضوعات مختلف به چاپ رســيده است كه بعضی 
از آنهــا به چندين زبان زنده دنيا ترجمه شــده اند.18 
مهم ترين اثر وي را می توان »تفســير نمونه« دانست 
كه در 27 جلد به نــگارش درآمده و بارها به چاپ 
رســيده است. از ديگر آثار ايشان می توان به »تفسير 

14 . نرم افزار مجموعه آثار حضرت آيت اهلل العظمی مكارم شيرازی 
)نسخه 2(؛ »زندگی نامه، حيات علمي«.

15 . همان.

16 . همان.
17 . طبقات مفسران شيعه، ص969.

18 . همان، ص971.

موضوعی پيــام قرآن«، »قــرآن و آخرين پيامبر«، 
»قرآن و حديث«، »تفسير به رأی«، »ترجمه فارسی 
قرآن«، »معاد و جهان  پس  از مرگ »، »مهدی ، انقالبی  
بزرگ« ، »انگيزه پيدايش  مذاهب« و »رساله توضيح  

المسائل«  اشاره كرد.19

تجلی وحدت در تألیفات آیت اهلل مکارم شیرازي
همان طور كه اشــاره شــد، مكارم شــيرازی دارای 
تأليفات متعدد در موضوعات مختلف می باشد. وي در 
اين تأليفات، بارها به مسئله وحدت و هم گرايی امت 
اسالمی توجه نموده و ضمن بيان ضرورت و اهميت 
آن، به ذكر علل و عوامل تفرقه و از هم گســيختگی 
امت اســالمی پرداخته و راهكارهايــی را به منظور 

رهايی از اين مشكل ارائه نموده است.
در كتاب »اخالق اســالمی در نهــج البالغه« ضمن 
سرزنش مســلمانان به جهت دوری از قرآن و عدم 
توجه به دســتورات وحدت آفرينش، علت حركت 
قهقرايی امت اسالمی و پيشی گرفتن دشمنان بر آنها 
را متروك ماندن قرآن دانسته و می گويد: »مسلمانان 
با رها كردن قرآن و پشــت نمودن به آن، خود را از 
عّزت به ذلّت و از پيشــرفت به واماندگی كشانده و 
موجبات تفرقه ميان امت اســالمی و تسلط بيگانگان 
بر خود را با دست خود فراهم نموده اند«.20 در ادامه 
با ذكر مثالی زيبا، وضعيت كنونی مسلمانان در دوری 
از قرآن را اين چنين ترسيم می كند: »ما با دست خود 
پايــگاه مطمئن ايمان را برای 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 
برای دشمنان ما نازل شده بود كه ندای وحدت  آن را 
شنيدند و در برابر ما همگی جبهه گرفتند و در نتيجه 
ما را به خاك ســياه نشاندند، آنها كه با شعار هميشه 
زنده تاريخ كه هرگز كهنه نمی شود، يعنی »تفرقه انداز 

19 . »زندگی نامه، حيات علمی«.
20 . اخالق اسالمی در نهج البالغه، ج 1، ص481.
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و حكومت كن« ممالك اسالمی را دچار تشتت كردند، 
آنها كردند آنچه كه كردند و ما هنوز خوابيم!«.21

مكارم شــيرازی مشكالت عمده جهان اسالم را عدم 
اتحاد و همدلی، نشناختن دوست و دشمن، و نداشتن 
وســايل ارتباط جمعی قوی و فراگير دانسته كه همه 
اينها وضعيت اســفبار كنونی را برای مسلمانان به بار 
آورده اســت،22 به گونه ای كه امت اســالم در هيچ 
دوره ای شاهد وضعيتی خطرناك تر از وضعيت كنونی 
نبوده اســت. امروز امت اسالمی با تفرقه دشمن را بر 
خود مســلط ســاخته و به جای برادری و اتحاد كه 
شعار اسالم و قرآن است، به برادركشی و خون ريزی 
و تكفير يكديگــر روی آورده اند، به طوری كه حتی 
عده اي برای از بين بردن ديگری، دســت در دســت 
دشمنان می گذارند. اين همان سياست دشمنان است 
كه مســلمانان را به جان هــم بياندازند و خود كنار 

بنشينند.

تجلی وحدت در فتاوی آیت اهلل مکارم شیرازي
همواره مشاهده شده است كه در برهه هايی از زمان، 
برخی فتاوی تاريخی علمای اســالم، همچون آبی بر 
آتش، جامعه اســالمی را از آتــش تفرقه و فتنه های 
مذهبــی رهانيده و زمينه تقريب و اتحاد را ميان امت 

اسالمی فراهم نموده
اســت. از جمله اين فتاوی می توان به فتوای شــيخ 
شــلتوت در به رسميت شــناختن مذهب جعفری و 
جواز تقليــد از آن23 و فتــوای تاريخی رهبر معظم 
انقالب در حرمت اهانت به همســران پيامبر)ص( و 

نمادهای اهل سنت اشاره كرد.24
مكارم شــيرازی نيز از اين ظرفيت ناب جهت ايجاد 
روحيه وحدت و انسجام اسالمی و دوری از تعصبات 

21 . همان.
22 . از تو سؤال می كنند، ص65.

23 . شــيخ محمود شــلتوت: طاليه دار تقريــب، صص197و198؛ 
همبستگی مذاهب اسالمی، صص309و310.

24 . »فتوای مقام معظم رهبری«.

مذهبی بهره جســته و با صدور فتواهايی در راستای 
اهداف ياد شــده، گام برداشته اســت، به گونه ای كه 
می توان اين فتــاوی را به عنــوان راهكاری جهت 
گســترش فرهنــگ تقريب و نزديك كــردن قلوب 
مسلمانان به يكديگر به شمار آورد. اينك به پاره ای 

از فتاوی ايشان پرداخته می شود:
1( شرکت در نماز جماعت اهل سنت

براساس فتوای مكارم شيرازی شركت در نماز جماعت 
اهل ســنت، بر طبق روايات معصومان)ع( مســتحب 
بوده، بلكه راهی براي تقويت صفوف مســلمانان در 
برابر دشمنان اســت.25 وی از مؤمنان )مقّلدان خود( 
خواســته اســت به هنگام برپايي نماز جماعت در 
»مسجد الحرام« يا »مسجد النبی«، اين اماكن مقدسه 
را ترك نكنند، بلكه به همراه ديگر مسلمانان به نماز 
جماعت بايســتند.26 او در همين زمينه در جواب اين 
ســؤال كه آيا شــركت در نماز جماعت اهل سنت و 
خواندن نمازهای يوميه با آنها، كفايت از نماز واجب 
می نمايد يا نه؟«، می گويد: كفايت می كند.27 نكته حائز 
اهميت اينكه وی حضور در نماز جماعت اهل سنت را 
منحصر در »مسجد الحرام« يا »مسجد النبی« ندانسته، 

بلكه تمام مساجد را شامل اين حكم می داند.28
برخی فتاوی ديگر ايشان در اين زمينه از اين قرارند: 
»با توّجه به اينكه اگر اهل ســنت يك ركعت از امام 
عقــب بيافتند، تجافی نمی كنند )و به صورت نيم خيز 
نمی نشينند(، انجام اين كار برای شيعيان الزم نيست«، 
»نماز جمعه با اهل سنت نيز كفايت از نماز ظهر می كند 
و اعاده آن الزم نمی باشــد و اينها دستوراتی است كه 
ائمه)ع( برای حفظ وحدت مسلمانان به ما داده اند« و 
»هرگاه رعايت اتصال صفوف جماعت مستلزم سجده 
بر فرش باشد، و اصرار نسبت به سجده بر سنگ فرش 

25 . مناسك حج فارسی، ص189.

26 . مناسك عمره مفرده، ص251.
27 . مناســك جامع حج، ص384؛ مناسك عمره مفرده، ص252؛ 

استفتاءات جديد، ج2، ص127.
28 . استفتاءات جديد، ج2، ص127.
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مسجد مستلزم عدم رعايت اتصال باشد، بايد اتصال 
را مراعات كند؛ هرچند بر فرش سجده نمايد«.29

2( عدم توهین به مقدسات مذاهب اسالمی
مكارم شــيرازی ضمن ضروری دانســتن پرهيز از 
كارهايــی كه موجب تفرقه صفوف و ايجاد شــكاف 
بين  مسلمانان می شود30 و حرام دانستن اين اعمال،31 
می گويــد: »بارها اين مطلــب را گفته ام كه اهانت به 
مقدســات ديگران نبايد باشد؛ اين را به صورت فتوا 
نوشــته ام، ولی باز می بينيم كه برخی می آيند و لعن و 

تعابير بدی در اين عرصه به كار می برند«.32
وي همچنيــن در رهنمودی ديگر با اشــاره به اينكه 
توهين به مقدسات اهل سنت و ديگر مذاهب اسالمی، 
جايز نيســت، بيان مي دارد: »رهبــر معظم انقالب و 
حضرت آيت اهلل سيســتانی نيز تعــّرض و اهانت به 
مقدســات مذاهب اسالمی را جايز نمی دانند«؛33 زيرا 
بر زبان آوردن ســخنانی كه كينه هــا را می افزايد، از 
بزرگ ترين اســباب اختالف ميان مسلمانان بوده و 
از وســايلی است كه دشــمن از آن در جهت ايجاد 
اختالفات مذهبی بيشترين بهره را برده است، چنان كه 
مقام معظم رهبری در اين راستا می گويد: »اگر خدای 
نكرده جلسات ما، جلسات وحدت شكن باشد، اين 
فرصت را از دست داده ايم؛ اگر كيفيت حرف زدن ما 
يا مضمون حرفهای ما جوری باشــد كه دشمنان ما 
را در هدفهايشــان موفق بكند، ما اين نعمت الهی را 
لُوا ِنْعَمَة اهلل ُكْفًرا«34 تبديل كرده ايم به نقمت؛ اين  »بَدَّ

را بايد مواظب بود، بايد مراقب بود«.35

جوانــب تقریب و اتحاد در اندیشــه آیت اهلل 

29 . مناسك جامع حج، ص385.
30 . رساله احكام جوانان )پسران(، ص168.

31 . استفتاءات جديد، ج 3، ص622.
32 . »بيانات در ديدار با آيت اهلل محسن اراكی«، 1392/10/25ش؛ 

»بيانات در ديدار با آيت اهلل محسن اراكی«، 1392/10/26ش.
33 . »بيانات در ديدار با اعضای كنگره امام سجاد)ع(«.

34 . ابراهيم، 28.
35 . »بيانات در ديدار جمعي از مداحان«.

مکارم شیرازی
1( اتحاد ملی

از بيانيه ها، موضع گيريها و حساسيتهای مكارم شيرازی 
چنين برمی آيد كه اتحاد ملی در ميان مردم كشورمان 
وسيله ای برای به شكست كشــاندن اهداف دشمنان 
و راهی برای پيشــرفت هرچه بيشتر كشور است. در 
حقيقت دغدغه مكارم شيرازي نسبت به وحدت ملی، 
از اين رو اســت كه وي يك فرد درون نظام و خود 
فردی انقالبی است و تقويت نظام اسالمی را در حفظ 
يكپارچگی و اتحاد ملی مردم ايران و پرهيز از نفاق 
و تفرقه ميان آنها می داند. بنابراين راهكاری كه بدين 
منظور ارائه می دهــد، تبعيت از قانون و رهبر انقالب 
است، چنان كه ايشــان در يكی از سخنرانيهای خود 
می گويد: »افرادی كه طرف دار نظام اســالمی اند، بايد 
متحد شده و در مقابل بحران يكدل و همدل باشند«.36

او محور وحدت ملی را تبعيت از قانون و مقام معظم 
رهبری ذكر كرده و می گويد: »اگر كســانی خود را از 
قانون فراتر و مستثنی بدانند، اين مسئله باعث ايجاد 
اختالف می شــود. همه بايد بــرای ايجاد اتحاد، تابع 
قانون باشند، آنجا هم كه در قانون بن بستی پيدا شد، 

خدمت رهبری بروند«.37
2( اتحاد جهان اسالم

مكارم شــيرازی در مناسبتهای مختلف به روشنگری 
اقدامات دشمن برای تفرقه ميان امت اسالمی پرداخته 
و مسلمانان را از پيامدهای وخيم تفرقه آگاه ساخته 
اســت. از نظر او قرآن تفرقه و پراكندگی را هم رديف 
عذابهای آســمانی و صاعقه ها شــمرده، همچنان كه 
مشاهده می شــود گاهی ويرانيهای ناشی از اختالف 
و پراكندگی به مراتب بيشــتر از ويرانيهای ناشــی از 

صاعقه ها و زلزله ها است.38
وي اختالف بين مذاهب اســالمی را مربوط به بخش 

36 . »سخنرانی در درس خارج فقه«، 1389/10/29ش.
37 . همان.

38 . تفســير نمونه، ج 5، ص284؛ »ســخنراني در ديدار شماری از 
علمای فلسطينی مقيم لبنان«.
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تفرعــات دانســته و آن را شــامل ضروريات دين 
نمی داند. از اين رو وحدت و همبستگی امت اسالمی 
را در سايه مشتركات و كنار زدن تمام عوامل عداوت 
و كينه و دشمنی، تنها راه نجات امت اسالمی دانسته و 
مسلمانان را به سوی اين نعمت بزرگ و اين دستاويز 
محكم كه خداوند توصيه كرده است، دعوت می نمايد؛ 
زيرا در ســايه همين هدف اســت كه طليعه پيروزی 
آشكار شده و روح پاك و تازه ای در ميان مسلمانان 
بــه جنبش در خواهد آمد، اتحــاد و صميميت جای 
تفرقه و پراكندگی را خواهد گرفت و در اين صورت 

به آسانی بر دشمنان پيروز خواهند گرديد.39
او در همين زمينه می گويد: »امروز همه مسلمانان ـ 
حتی افراد گنگ و كر! ـ می دانند كه در هر منطقه ای 
از مناطق اســالمی يكی از اژدهاهای استعمار غربی 
دهان باز كــرده كه آن منطقه و آنچه در آن اســت 
را ببلعد، آيا احســاس همين موضــوع، برای اتحاد 
مســلمانان  و برافروختن شعله های غيرت و حماسه 
در كانون دلهای آنها كافی نيســت؟ آيا شــدت آن 
همه دردهــا، نبايد آنها را به ســوی اتحاد و از بين 
بردن كينه ها و حسدها دعوت كند؟ از قديم گفته اند: 
هنگام هجوم مشكالت، كينه ها فراموش می شود! آيا 
اين همه مصيبت و بــال كه همچون صاعقه، از طرف 
دشمنان بر سر آنها می بارد، كافی نيست كه آنها را به 
اجرای اصول عدالت و مســاوات و انصاف در حق 

يكديگر وادارد؟«.40

راهکارهای آیت اهلل مکارم شیرازی برای اتحاد 
و انسجام اسالمی

1( شناخت ریشه اختالفات و زدودن آن
شــناخت عوامل تفرقه و جدايی امت اســالمی و از 
بين بردن آنها، از مهم ترين اموری است كه شرايط را 
برای وحدت و انســجام اسالمی فراهم خواهد نمود. 
بنابراين، ايــن بخش از مقاله به بيان مهم ترين عوامل 

39 . آيين ما، صص41و42.
40 . همان، ص49.

تفرقه و اختالف، از نگاه مكارم شــيرازی پرداخته و 
راهكارهای ايشان را در زمينه از بين بردن آنها، مورد 

بررسی قرار می دهد:
الف( عدم شناخت مذاهب اسلمى از يكديگر

يكی از علــل تفرقه، عدم شــناخت پيروان مذاهب 
اسالمی از معتقدات يكديگر می باشد كه سبب بدبينيها 
و ســوءتفاهمها و گاه موجب اهانت و تكفير يكديگر 
شده است؛ زيرا امام علي)ع( مي فرمايد: »مردم دشمن 
چيزی هســتند كه نمی دانند«.41 چنــان كه در ميان 
اهل سنت اين گونه القا می كنند كه شيعه قائل به تحريف 
قرآن است، يا معتقد به خيانت جبرئيل مي باشد؛ زيرا 
در انتقــال وحي خيانت كرده اســت و به جای آنكه 
رسالت را بر علی بن ابی طالب)ع( ابالغ كند، آن را بر 
رسول خدا)ص( ابالغ نموده است42 و شبهاتی مانند 
آن، كه بخشــی از آنها با آشنايی، ارتباط و همكاری 
صميمانه مذاهب اســالمی با يكديگر برطرف خواهد 
شد. بنابراين ارتباط و شــناخت مذاهب اسالمی از 
يكديگر و از بين بردن سوءتفاهمها بهترين روش برای 

تقريب و همبستگی مذاهب اسالمی خواهد بود.43
عدم شــناخت پيروان مذاهب اســالمی از يكديگر، 
دشمنان را بر آن داشــته است، تا فرصت را غنيمت 
شــمرده و با نشــر مطالب تفرقه انگيز و گاه خالف 
واقع، موجبات اشتعال آتش خشم و تشديد عداوت و 
كينه بين مسلمانان را فراهم آورند.44 از اين رو مكارم 
شــيرازی ضمن پرهيز دادن از نشر چنين نوشته ها و 
مطالب مسمومی كه توسط افراد جاهل و گاه مغرض 
نگاشته شده، از مذاهب اسالمی دعوت نموده است كه 
برای شــناخت مذهب تشيع، به جاي رجوع به چنين 
كتابهايــی، به كتابها و مآخذ خود آنان رجوع كنند؛45 
زيرا شناخت ساير مذاهب اســالمی از طريق منابع 

41 . نهج البالغه، ص501.
42 . آيين ما، ص14.

43 . گفتار معصومين)ع(، ج 1، ص67.
44 . آيين ما، صص16و53.

45 . »سخنرانی آيت اهلل مكارم شــيرازی«، 1392/7/10ش؛ آيين 
ما، ص53.
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و مســتندات خود آن مذاهب حاصل می شود، نه به 
وسيله آنچه ديگران درباره آن مذاهب نوشته اند.

وي نقشی را كه دو عامل »نقص دستگاههای تبليغی 
شيعيان« و »خرافات موجود ميان بعضی عوام شيعه« 
در عدم شــناخت صحيح از معتقدات شــيعه دارند، 
ناديده نگرفته اســت و بيان مــی دارد: »البته نبايد از 
حد انصاف خارج شــد و همه مشكالت را بر گردن 
اســتكبار انداخت و يا انتظار داشت كه ديگران برای 
شــناخت مذهب ما پيش قدم شــده و با دلسوزی و 
حوصله فــراوان، ضعف دســتگاههای تبليغی ما را 
جبران نموده و در صدد شناخت مذهب ما برآيند. در 
هر حال هنوز وقت باقی است، بايد كوشيد و دستگاه 
تبليغاتی مجهزی را فراهم نمود كه هم توانايی مقابله 
با دستگاههای تبليغاتی مجهز و قوی دشمن را داشته 
باشــد و هم قادر به معرفی صحيح و شايسته مذهب 

تشيع باشد«.46
ب( توطئه دشمنان

دشمنان اسالم كه اين دين الهی را مانع بزرگی بر سر 
اهداف و منافع خود می بينند، با ابزار و وسايل مختلف 
در صدد مبــارزه با آن برآمده و بدين منظور هر روز 
نقشه هايی را طرح ريزی و عملياتی می كنند.47 آنان با 
هدف گيری دقيق، روی مهم ترين مسئله، يعنی وحدت 
جهان اسالم دســت گذاشته و با برافروختن تعصبات 
فرقه ای و فتنه های مذهبی، برآنند تا ميان امت اسالمی 
شــكاف و تفرقه ايجاد نموده و وحدت امت اسالمی 
را از بين برده و عداوت و دشــمنی را جايگزين آن 

نمايند.
امروز دشــمنان با بهره گيری از شكاف و تفرقه ايجاد 
شــده ميان امت اســالمی، گروههای تروريســتیـ  
تكفيری را به راه انداخته اند، تا از يك طرف بيداری 
اسالمی به وجود آمده در جهان اسالم را متوقف كرده، 
يا از مقاصد و اهــداف آن منحرف نمايند و از طرف 
ديگر، چهره ای خشن از اسالم و مسلمانان به نمايش 

46 . آيين ما، ص17.
47 . مشكات هدايت، ص13.

گذاشته و با اسالم هراســی، مانع گسترش اسالم در 
جوامع خود شــوند.48 از اين رو امت اسالمی بايد با 
شناخت دقيق توطئه های دشمنان و افزايش بصيرت 
خويش، هم گرايي و همبستگی خود را بيش از پيش 
تقويت نموده و براســاس ســنت قرآنــی »اُْدُع ِإلى  
َســبيِل َربَِّك بِالِْحْكَمِة َو الَْمْوِعَظِة الَْحَسَنِة َو جاِدلُْهْم 
بِالَّتي  ِهَي َأْحَســُن«؛49 »با حكمــت و اندرِز نيكو، به 
راه پــروردگارت دعوت نما و با آنها به روشــی كه 
نيكوتر اســت، اســتدالل و مناظره كن«، گفتگوهای 
منطقی، مستدل و دوستانه را جايگزين تكفير، توهين 
و بدگويــی نمايند.50 آنان همچنيــن بايد گروههای 
تروريستی ـ تكفيری را نفی و طرد نموده و با عرضه 
اسالم واقعی ـ كه دين رأفت و محبت است ـ جهانيان 
را متوجه بيگانگی اين گروهها با جهان اسالم كنند، تا 
بدانند آنچه اين گروههای خشــن و بی رحم از اسالم 

ترسيم مي كنند، اسالم واقعی نيست.51
ج( دوری از قرآن

ريشه جداييها و اختالفات مســلمانان، گرفتاری در 
چنگال اوهام و تعصبات، ايجاد عداوت و دشمنی در 
ميان دوستان و همچنين عقب ماندگيهای جهان اسالم 
را بايد در دوری از قرآن و تعاليم عاليه آن جســتجو 
كرد.52 هرچه مسلمانان از قرآن و معارف آن دور مانده 
و از آن فاصله بگيرند، درد و رنج و ذلّت بيشــتری را 
متوجه خود خواهند كرد. راه و رســم وحدت جهان 
اســالم و رشد و تعالی مسلمانان و درمان نابسامانيها 
و عقب ماندگيهای به وجود آمده در جوامع اســالمی، 

روی آوردن به قرآن و تعاليم ناب آن می باشد.53
البته قرآن زمانی منشــأ اين بركات خواهد بود كه در 

48 . وهابيــت بر ســر دوراهی، صص31و40؛ »ســخنرانی آيت اهلل 
مكارم شيرازی در مراســم آغاز به كار دبيرخانه كنگره بين المللی«، 

1392/7/10ش.
49 . نحل، 125.

50 . وهابيت بر سر دوراهی، ص56.
51 . همان، ص42.

52 . اخالق اسالمی در نهج البالغه، ج 1، ص481.
53 . پيام امام، ج 6، ص555؛ اخالق اســالمی در نهج البالغه، ج 1، 

ص481.
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تمام شــئونات زندگی فردی، اجتماعی، سياســی و 
اقتصادی وارد شده و معيار و رأس امور قرار گيرد،54 
قرآنــي كه همواره همگان را به اتحاد و همبســتگی 
دعوت نموده و بر اجتناب از تفرقه و اختالف اصرار 
ورزيده اســت56.55 اصرار قرآن بر پرهيز از تفرقه و 
اختالف، خبر از وقوع اين امــر در آينده نزديك يا 
دور، در ميان امت اسالمی مي دهد؛ زيرا هر كجا قرآن 
در ترســاندن از چيزی زياد اصرار نموده، اشاره به 

وقوع و پيدايش آن است.57
بنابراين، آيا وقت آن نرسيده كه مسلمانان با بازگشت 
بــه قرآن و تعاليم ناب آن، عــّزت و عظمت خود را 
بازيابی نموده و دشمنان را مأيوس نمايند؟ آيا وقت 
آن نرسيده كه عالوه بر قرائت قرآن، احكام و حدود و 
معارف آن را هم رعايت كنند؟ »َألَْم َيْأِن لِلَِّذيَن َآَمُنوا 
«؛58 »آيا  َأْن َتْخَشَع ُقُلوبُُهْم لِِذْكِر اهلل َوَما نََزَل ِمَن الَْحقِّ
وقت آن نرسيده است كه دلهای مؤمنان در برابر ذكر 
خدا و آنچه از حق نازل كرده است، خاشع گردد«.59

پس، شايسته است هر مسلمان از يك سو، اين كتاب 
بزرگ دينی خود را شناخته و تعاليم آن را در زندگی 
خود عملی ســازد و از سوی ديگر، با توجه به اقبال 
گسترده مردم غيرمســلمان جهان به اين كتاب الهی، 
و برانگيخته شدن حس كنجكاوی آنها به آن، تالش 
خود را جهت انتشار اين كتاب الهی به زبانهای زنده 
دنيا به عمل آورده و در صدد  پاسخ گويی به اين نياز 

باشد.60
د( تعصبات جاهلنه

در طول تاريخ همواره تعصبات جاهالنه منشأ بسياری 
از اختالفات، نزاعها و دشــمنيها بوده است. از طرفی 

54 . پيام امام، ج 6، ص561.
55 . آل عمران، 103و105.

56 . پيام قرآن، ج8، ص387.
57 . برگزيده تفسير نمونه، ج 1، ص317.

58 . حديد، 16.
59 . اخالق در قرآن، ج 2، ص180؛ اخالق اسالمی در نهج البالغه، 

ج 1، ص481.
60 . برگزيده تفسير نمونه، ج 1، ص19.

تعصبات و لجاجتها ريشــه در جهل و نادانی دارند؛ 
زيرا اين تعصبات همچون حجابی عقل انســان را به 
خود مشــغول ساخته و مانع از اين خواهند بود كه به 
درك صحيحی از حقايق و واقعيات برســد. به همين 
دليل افراد متعصب تنها بر عقايد خود اصرار ورزيده 
و تنها آنها را صحيح و عاری از اشكال می دانند و در 
نتيجه به بطالن ساير عقايد حكم می كنند.61 در حالی 
كه انسانهای عاقل و واقع بين، حق را نزد هركس كه 

باشد، هرچند نزد دشمن آنها، شنيده و می پذيرند.62
همين جهل و ناآگاهی افراد متعصب و لجوج ســبب 
شــده كه متوجه مشــكالت و خطرات اختالفات و 
افتراقها نبوده و از ثمرات وحدت و اتفاق و همياری 
بی اطالع باشند.63 بنابراين تهذيب نفس از حجابهای 
لجاجتها و تعصبات جاهالنه، راه را برای رســيدن به 

اتفاق و اتحاد امت اسالمی فراهم می آورد.64
هـ( گروههای تروريستى ـ تكفيری

بزرگ تريــن خطری كه در حــال حاضر وحدت و 
انسجام امت اسالمی را تهديد می كند، فتنه گروههای 
تروريستی ـ تكفيری اســت. اين گروهها بدون هيچ 
بيّنه ای حكم به تكفير گروهی از مســلمانان كرده و 
آنها را مهدورالدم دانسته و بر طبق همين اعتقاد باطل، 

خون صدها بی گناه را بر زمين می ريزند.65
در همين زمينــه آيت اهلل مكارم شــيرازی دگرگون 
ساختن چهره جهان اسالم، ناامن كردن منطقه و كشته 
شــدن عده زيادی از افراد بی گناه را سه خطر عمده 
اين جريانات دانســته66 و می گويد: »چنانچه همين 
امروز آتش اين فتنه ها خاموش شود، دهها سال بايد 
تالش كنيم، تا خرابيهاي حاصل از اين جنگها را آباد 

61 . پيام قرآن، ج 1، صص92و97.
62 . تفسير نمونه، ج 9، ص219.

63 . پيام قرآن، ج 1، ص95.
64 . همان.

65 . »سخنرانی در درس خارج فقه«، 1392/7/20ش، خبرگزاری 
تقريب.

.66 »ســخنرانی در درس خارج فقه«، 1392/7/20ش، ســايت 
شخصي.
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كنيم«.67
او با درك مقتضيات زمان و شرايط بحرانی حاكم بر 
جهان اسالم و به منظور آگاهی بخشيدن به مسلمانان 
و ايجاد همكاری و همفكری علمای اسالمی در مورد 
آثار و پيامدهای جريانهای تروريســتی ـ تكفيری و 
راههای مقابله با آنها، كنگــره مهمی را با نام »خطر 
جريانات تكفيــری« برنامه ريزی نموده68 و هدف از 
تشــكيل اين كنگره را اين گونــه تبيين می نمايد: »ما 
با برگزاری اين كنگره به دنبال اجماع علمای اســالم 
هستيم، تا اينكه ديگر عده ای نتوانند جوانان جاهل را 
برای عملياتهای انتحاری فريب بدهند و هواخواهان 
گروههای تكفيری كمتر شوند، هدف ديگر از برگزاری 
اين كنگره اين است كه به جهان بگوييم كه گروههای 
تكفيری نماينده اســالم نيســتند و اسالم واقعی چيز 

ديگری غير از گروههای تكفيری است«.69
2( وحدت علمای فریقین

علما و فرهيختگان مذاهب مختلف اسالمي، مهم ترين 
تأثير را در تحكيم پايه های وحدت و انسجام اسالمی 
بر عهده دارند و در واقع ســكان كشــتی وحدت در 
دستان آنها اســت. در همين راســتا آيت اهلل مكارم 
شيرازی در جايی ضمن مهم دانستن مسئله تقريب و 
هم گرايی اسالمی، سيره علمای گذشته در اين زمينه 
را ياد آور شده و می گويد: »البته قبل از زمان آيت اهلل 
العظمــی بروجردی حركتهای تقريبی وجود داشــته 
اســت، از جمله كتبی كه مرحوم شيخ طوسی نوشته 
است، يا نوشته های مرحوم سيد مرتضی و ديگر علما 

و بزرگان«.70
او در ادامــه ادبيات حاكم بر ايــن كتابها را ادبيات 
تقريبی دانســته و می گويد: »مسير اين بزرگان، مسير 

67 . »سخنرانی در جمع اعضای ستاد برگزاری كنگره خطر جريانهای 
تكفيری«، 1393/4/24ش، خبرگزاری فارس.

68 . »سخنرانی در ديدار با مسئولين برگزاری كنگره خطر جريانهای 
تكفيری«، 1393/4/24ش، خبرگزاری تسنيم.

69 . همان.
70 . »بيانات در ديدار با آيت اهلل محســن اراكي«، 1391/5/23ش، 

سايت شخصی.

فقه مقارن بوده و اين خود حركتی به ســوی تقريب 
اســت. اين بزرگان به اين نكته توجه داشته اند و در 
زندگی شــخصی خود نيز نزد علمای عامه می رفتند 
و از آنهــا مطالبی می گرفتند و به مذاهب مختلف فتوا 
می دادند، اين كارها اقدامات تقريبی بوده اســت«.71 
از اين رو، وي اهتمام علمــای فريقين به فقه مقارن 
را ضروری دانســته و آن را يكي از طرق وصول به 
مســئله تقريب مذاهب اسالمی می شمارد: »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 كرده اند كه مطالعه آن ســبب 
تقريب هرچه بيشــتر مذاهب مي شــود. ولي در اين 
ميان جاي كتابــي به عنوان دايرة المعارف فقه مقارن 
خالي بود، تصميم گرفتيم كه به اتفاق جمعي از علماي 
حوزه علميه، به اين كار بپردازيم و مخصوصًا 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 

آينده نزديك به پايان برسد«.72
آيت اهلل مكارم شــيرازی وظيفه علما و دانشــمندان 
اســالمی را تكيه بر مشتركات و برجسته كردن نقاط 
اتفاق و اتحاد امت اسالمی، آگاهی دادن به مسلمانان 
در مورد نقشــه های شــوم دشــمنان و تالش برای 
خنثی نمودن آن73 و مبارزه بــا خرافات و بدعتها و 
افراطی گری تكفير و توهين به يكديگر دانســته74 و 
ديدار مســتمر علما با يكديگر و تبادل نظر و شنيدن 
آراء و اعتقــادات يكديگر از زبان خود و نه از زبان 
دشــمنان را در تحقق اين امر ضروری می داند. او در 
اين زمينه می گويد: »ما معتقديم نخســتين قدم برای 
تحقق بخشــيدن به وحدت و اتحاد اسالمی، تشكيل 

71 . همان.
72 . »پيام به بيست و ششمين كنفرانس وحدت اسالمي«.

73 . »سخنرانی در همايش اعتدال و همبستگی امت اسالمی«.
74 . جلوه حق، ص61؛ »سخنراني در ديدار با علمای اهل سنت«.
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كنگره های ساليانه ـ يا اقاًل هر دوسال يك بار ـ است 
كه عقال و علمای مسلمانان از تمام كشورهای اسالمی 
در آن اجتماع كنند، نخســت يكديگر را بشناسند و 
ســپس درباره شــئون مختلف جوامع اسالمی تبادل 
نظر و كنكاش نمايند. از اين واجب تر تشكيل كنگره 
زمامداران اسالمی است )اگر زمامدار به معنای حقيقی 
داشته باشد!(، تا به كمك يكديگر ـ درست مانند دو 
دست در يك بدن ـ به مبارزه در برابر خطراتی كه از 

هر سو آنها را احاطه نموده، قيام كنند«.75
3( گنگره عظیم حج و آثار و برکات آن

از جملــه عبادات اســالمی، كــه از آن می توان در 
جهــت ايجاد انس و الفت ميان مســلمانان بهره برد، 
مراســم عظيم حج است كه همه ساله جمعيت زيادی 
از مســلمانان از هر نژاد و قبيلــه ای و از راه دور و 
نزديك  در اين گنگره عظيم گرد هم می آيند، تا اعمال 
عبادی خود را انجام دهند.76 به همين جهت، آيت اهلل 
مكارم شيرازی با برشــمردن آثار و بركات مادی و 
معنوی حج در تأليفات خويش، سعی در معرفی روح 
و فلسفه اين عبادت بزرگ اسالمی داشته است؛ زيرا 
ايشــان معتقد است برخی از مسلمانان تنها به ظواهر 
آن می پردازنــد و از درك عمــق و روح اين عبادت 
اســالمی غافل اند. وی در همين زمينه به سخن يكی 
از سياست مداران بيگانه اشــاره كرده كه گفته است: 
»وای به حال مســلمانان، اگر معنای حج را نفهمند و 
وای به حال دشــمنان اسالم، اگر مسلمين معنای حج 

را بفهمند!«.77
او با توجــه به آيات قــرآن و روايات رســيده از 
معصومان)ع(، برخی از آثار و بركات حج را اين گونه 
تبيين نموده اســت: »قــرآن در مورد فلســفه حج 
می فرمايد: »لَِيْشــَهُدوا َمَناِفَع لَُهْم«؛78 »تا شاهد منافع 
گوناگون خويش در اين برنامه حيات بخش باشند«. 

75 . آيين ما، ص58.
76 . پيام قرآن، ج10، ص271.

77 . قهرمان توحيد، ص182.
78 . حج، 28.

در اين آيه، قرآن »منافــع« را عام به كار برده و آن 
را محدود به منافع اخروی و معنوی نكرده اســت، كه 
بر طبق گفته مفســران، تمام منافع و بركات معنوی و 
مادی و فلســفه های سياسی و اقتصادی و اخالقی را 

شامل می شود«.79
در هميــن زمينه وی با پرداختن بــه روايتی از امام 
صادق)ع(، برخی از ابعاد حج را اين گونه بيان می كند: 
»امام صادق)ع( در پاســخ به هشــام بن حكم كه از 
فلسفه حج سؤال كرده بود، ضمن اشاره به آثار مهمی 
از اين مراســم بزرگ، مانند: آشنايی مسلمانان جهان 
با يكديگر، منافع اقتصادی و ايجاد اشتغال در پرتوی 
آن، به ابعــاد فرهنگی آن پرداخته می فرمايد: و برای 
اينكه آثار پيامبر)ص( و اخبار او شناخته شود، مردم 

آنها را به خاطر آوردند و هرگز فراموش  نكنند«.80
آيت اهلل مكارم شيرازی حج را فرصتی استثنايی برای 
جهان اسالم دانسته اســت كه امت اسالمی می توانند 
بــا برنامه ريزی صحيح و بهره منــدی از ابعاد و آثار 
مختلــف آن، عالوه بر تحكيم پايه های دين و تقويت 
وحدت صفوف مســلمانان، عّزت و عظمت خود را 
افزايش داده و بر دشمنان غلبه يابند.81 وی همچنين 
به حضور شخصيتهای بزرگ علمی، فرهنگی، سياسی 
و اقتصادی جهان اســالم در ايــن گردهمايی عظيم 
اشــاره كرده و بيان مي دارد: »متفكران اسالم كه طبعًا 
در اجتماع مزبور شــركت خواهند داشت، می توانند 
آخرين تحوالت اوضاع جهان اسالم را مورد بررسی 
قرار دهند و پس از گردآوری اطالعات دقيق و تبادل 

نظر، در بهبود وضع مسلمانان بكوشند«.82

نتیجه گیری
1. علت حركت قهقرايی امت اسالمی و پيشی گرفتن 
دشمنان بر آنان و همچنين منشأ بسياری از عداوتها و 

79 . تفسير نمونه، ج14، ص72.
80 . پيام قرآن، ج10، ص272؛ وسائل الشيعه، ج11، ص14.

81 . مناسك جامع حج، ص24.
82 . پاسخ به پرسشهای مذهبی، ص289.
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تعصبات جاهالنه را بايد در دوری از قرآن و عدم توجه 
به دستورات حيات بخش آن جستجو كرد. بنابراين راه 
و رسم وحدت جهان اسالم و رشد و تعالی مسلمانان 
و درمان اين نابسامانيها و عقب ماندگيها، روی آوردن 

به قرآن و تعاليم ناب آن است.
2. فتنه گروههای تروريستی ـ تكفيری كه بزرگ ترين 
مشكل كنونی جهان اسالم می باشد، زاييده تفرقه و از 
هم گسيختگی امت اسالمی است كه دشمنان اسالم از 
اين فرصت بهره برداری نمــوده و با به كارگيری اين 
گروهها و تجهيز آنان، سعی در تضعيف امت اسالمی 

و مسّلط شدن بر آنها را دارند.

3. اختالف و تفرقه، مســلمانان و علمای اسالمی را 
روز به روز از يكديگر دورتر ساخته و امت اسالمی 
را از ظرفيتهای مشترك و مهمی چون قرآن و مراسم 

عظيم حج محروم نموده است.
4. آيت اهلل مكارم شــيرازی صرف ســخن گفتن از 
وحدت را چاره كار ندانسته و راهكار عملی وحدت 
را در ارتباط و آشــنايی علمــای فريقين با يكديگر 
دانسته است كه از نظر ايشــان، اين مهم با برگزاری 
كنفرانسها و همچنين استفاده از ظرفيت وحدت آفرين 

حج محقق خواهد شد.

- قرآن كريم، ترجمه ناصر مكارم شيرازی.
- »اساسنامه مجمع جهانی تقريب مذاهب اسالمی«، 

www.taqrib.info :در
- بســتانی، فؤاد افرام ، فرهنگ ابجدی ، ترجمه رضا 

مهيار، تهران ، اسالمي ، 1375ش.
- بی آزار شيرازی، عبدالكريم، شيخ محمود شلتوت: 
طاليه دار تقريب، تهران، مجمع جهانی تقريب مذاهب 

اسالمي، 1379ش.
- همو، همبســتگی مذاهب اسالمی، تهران، دانشگاه 

مذاهب اسالمی، 1387ش.
- حر عاملی، محمد بن حســن ، وسائل الشيعه، قم ، 

مؤسسه آل البيت)ع( ، 1409ق.
- خامنه ای، ســيد علی، »بيانات در ديدار جمعی از 

مداحان«، 1391/1/31ش، در:
 farsi.khamenei.ir 

- همو، »فتوای مقام معظم رهبری«، در:
www.taqrib.info 

- خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا(.
- دلشاد، اميرعلی، »تقريب مذاهب اسالمی، راهكارها 

www.irdc.ir :و چالشها«، در
- روح اللهــی، روح اهلل، »رادمردان تقريب )قســمت 
ســوم(«، فصلنامه فروغ وحدت، شماره 10، زمستان 

1386ش.
- شــريف رضی، نهج البالغه، تحقيق: صبحی صالح، 

قم ، هجرت ، 1414ق.
- عقيقی بخشايشــی، عبدالرحيم، طبقات مفســران 

شيعه، قم، نويد اسالم، 1387ش.
- كاشف الغطاء، محمدحسين، آيين ما )اصل الشيعه(، 
ترجمــه ناصر مكارم شــيرازی، قم ، امــام علی بن 

ابی طالب)ع(، 1388ش.

 کتابنامه
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- مكارم شيرازی، ناصر، »بيانات در ديدار با آيت اهلل 
محسن اراكی«، 1391/5/23ش، در:

www.rasanews.ir
- همو، »بيانات در ديدار با آيت اهلل محســن اراكی«، 

www.tabnak.ir :1392/10/25ش، در
- همو، »بيانات در ديدار با آيت اهلل محســن اراكی«، 
www.taghribnews.ir :1392/10/26ش، در

- همو، »بيانات در ديدار با آيت اهلل محســن اراكي«، 
makarem.ir :1391/5/23ش، در

- همو، »بيانــات در ديدار با اعضــای كنگره امام 
makarem.ir :سجاد)ع(«، 1392/7/25ش، در

- همو، »پيام به بيســت و ششمين كنفرانس وحدت 
taghrib.org :اسالمي«، در

- همو، »پيام به نشســت علمی چهره های تقريب«، 
شهريور 1387ش.

- همو، »زندگی نامه، حيات علمی«، در:
makarem.ir 
آيــت اهلل مكارم شــيرازي«،  - همو، »ســخنرانی 

1392/7/10ش، در: 
www.mehrnews.com
- همو، »ســخنرانی آيــت اهلل مكارم شــيرازی در 
مراســم آغاز به كار دبيرخانه كنگــره بين المللی«، 

www.rasanews.ir :1392/7/10ش، در
- همو، »ســخنرانی در جمع اعضای ستاد برگزاری 
كنگره خطــر جريانهای تكفيری«، 1393/4/24ش، 

www.farsnews.com :در
فقــه«،  در درس خــارج  همــو، »ســخنرانی   -

makarem.ir :1392/7/20ش، در
فقــه«،  در درس خــارج  همــو، »ســخنرانی   -

1392/7/20ش، در: 
www.taghribnews.com

فقــه«،  در درس خــارج  همــو، »ســخنرانی   -
 taghribnews.com:1389/10/29ش، در

- همو، »سخنراني در ديدار با علمای اهل سنت«، در: 

www.rasanews.ir
- همو، »ســخنرانی در ديدار با مســئولين برگزاری 
كنگره خطــر جريانهای تكفيری«، 1393/4/24ش، 

www.tasnimnews.com :در
- همــو، »ســخنراني در ديدار شــماری از علمای 

farsnews.com :فلسطينی مقيم لبنان«، در
- همو، »ســخنرانی در همايش اعتدال و همبستگی 

امت اسالمی«، 1392/5/29ش، در:
makarem.ir 
- همو، اخالق اسالمی در نهج البالغه )خطبه متقين(، 

قم ، نسل جوان، 1385ش.
- همو، اخالق در قرآن، تهيه و تنظيم: جمعی از فضال، 

قم، مدرسه االمام علی بن ابی طالب)ع(، 1377ش .
- همو، از تو سؤال می كنند )مجموعه سؤاالت قرآنی 
از پيامبر اكرم)ص((، تهيه و تنظيم: ابوالقاســم عليان 

نژادی ، قم ، امام علی بن ابی طالب)ع(، 1387ش.
- همو، اســتفتاءات جديد، تهيه و تنظيم: ابوالقاســم 
عليان نژادی ، قم ، مدرسه االمام علی بن ابی طالب)ع(، 

1427ق.
- همو، برگزيده تفســير نمونه ، تهيه و تنظيم: احمد 

علی بابايی، تهران ، دارالكتب االسالميه ، 1382ش.
- همو، پاسخ به پرسشهای مذهبی ، قم ، مدرسه االمام 

علي بن ابی طالب)ع(، 1377ش.
- همو، پيام امام اميرالمؤمنين)ع( ، تهيه و تنظيم: جمعی 

از فضال، تهران، دارالكتب االسالميه ، 1386ش.
- همــو، پيام قرآن ، تهيه و تنظيــم: جمعی از فضال، 

تهران ، دارالكتب االسالميه ، 1386ش.
- همو، تفســير نمونه ، تهيه و تنظيم: جمعی از فضال، 

تهران،  دارالكتب االسالميه ، 1374ش.
- همو، جلــوه حق بحثی پيرامــون صوفيگری در 

گذشته و حال، قم، نسل جوان، 1384ش.
- همو، رساله احكام جوانان )پسران(، تهيه و تنظيم: 
مسعود مكارم ، قم ، مدرسه االمام علی بن ابی طالب)ع(، 

1390ش.
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- همو، قهرمان توحيد، شــرح و تفسير آيات مربوط 
به حضرت ابراهيم)ع(، تهيه و تنظيم: مســعود مكارم 
و محمدرضا حامــدی ، قم ، امام علی بن ابی طالب)ع( ، 

1388ش.
- همو، گفتار معصومين)ع(، تهيه و تنظيم: سيد محمد 
عبداهلل زاده ، قم، مدرســه االمام علی بن ابي طالب)ع(، 

1387ش.
- همو، مشــكات هدايت ، تهيه و تنظيم: مسعود مكارم 
و محمدرضــا حامدی ، قم ، مدرســه االمــام علی بن 

ابی طالب)ع(، 1385ش.
- همو، مناســك جامع حج ، تهيه و تنظيم: ابوالقاسم 
عليان نژادی ، قم، مدرسه االمام علی بن ابی طالب)ع(، 

1426ق .

- همو، مناسك حج فارسی ، قم، مدرسه االمام علی بن 
ابی طالب)ع(، 1386ش.

- همو، مناســك عمره مفرده ، تهيه و تنظيم: مســعود 
مــكارم ، قم ، مدرســه االمام علی بــن ابی طالب)ع(، 

1428ق.
- همو، وهابيت بر سر دوراهی ، قم ، مدرسه االمام علی 

بن ابی طالب)ع(، 1386ش.
- نرم افــزار مجموعه آثار حضــرت آيت اهلل العظمی 
مكارم شيرازی )نسخه 2(، مركز تحقيقات كامپيوتری 

علوم اسالمی.
- يوســفی مقدم، محمدصادق، »اتحاد جامعه اسالمی 

يك استراتژی مهم دينی است«، در:
www.radiomaaref.ir 
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