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 /استاديار دانشگاه اديان و مذاهب
 /دانشجوي دکتري شيعهشناسي دانشگاه اديان و مذاهب

تقريب مذاهب اسالمي بهمعناي زندگي مسالمتآميز پيروان مذاهب اسالمي با حفظ
ارزشهاي درونمذهبي ،ضرورتي انکارناشدني است ،که با درنظر گرفتن موقعيت ويژة برخي
کشورهاي اسالم ،اهميت و ضرورت آن دوچندان ميشود .با مد نظر قرار دادن تأثيرهاي
ديني و فرهنگي و سياسي کشور لبنان در منطقة خاورميانه و کشورهاي عربي اسالمي،
ضرورت بررسي ظرفيتهاي تقريب در لبنان ،به منظور توسعه و بررسي چالشهاي آن
جهت رفع يا تبديل به فرصت ،نمايان خواهد بود.
فعاليتهاي تقريبي جمهوري اسالمي ايران و حزباهلل لبنان و مرکز تجمع علماي
مسلمين در لبنان ،در کنار فرهنگ زندگي مسالمتآميز اتباع اديان و مذاهب لبنان ،زماني
که با آموزههاي اسالمي و فتواهاي فقهاي شيعه و سني درميآميزد ،لبنان را به بهشت پيروان
مذاهب تبديل خواهد کرد؛ چنانکه اگر از سياستهاي تفرقهافکنانة استکبار جهاني و در
رأس آن آمريکا و اسراييل غفلت شود و فعاليت سلفيهاي منطقه و اختالفات سياسي احزاب
و جريانهاي سياسي کنترل نشود ،ميتواند لبنان را درگير جنگهايي کند که ساليان سال در
لبنان جريان داشت و چهبسا ممکن است صدمات جبرانناپذيري بر جامعة ديني آن وارد کند.
مقالة پيشروي درصدد بررسي ظرفيتهاي تقريبي در انديشة کالمي و فقهي عالمان
شيعه و سني لبنان با نگاهي به جريانهاي ديني و سياسي لبنان ،همچنين بررسي ظرفيتهاي
بالفعل و بالقوة تقريب و چالشهاي منتهي به تهديد يا فرصت تقريب در لبنان است.
مطالعات کتابخانهاي و ميداني در لبنان و مصاحبه با سران احزاب مسلمان و رهبران فکري
جريانهاي سياسي و ديني لبنان ،ظرفيتها و چالشهاي تقريب مذاهب اسالمي را در اين
کشور سامان داده است.
کليدواژهها :تقريب مذاهب اسالمي ،وحدت اسالمي ،لبنان ،چالشها ،ظرفيتها.



در روزگاري که استکبار جهاني کمر همت براي بهحاشيه راندن اسالم بسته و موج
جديدي از اسالمستيزي جهان را فرا گرفته است ،سخن گفتن دربارة تقريب مذاهب
اسالمي ،از ارزندهترين مباحث ميباشد.
اهميت تقريب مذاهب اسالمي از يک سو ،و اهميت جغرافيايي لبنان از سوي
ديگر ،باعث شده است که بررسي چالشها و ظرفيتهاي تقريب مذاهب اسالمي در
کشور لبنان  -که اکثريت مردم آن را مسلمانان تشکيل ميدهند  -از ضرورت
خاصي برخوردار باشد.
مقالة حاضر درصدد بررسي ظرفيتهاي تقريبي در انديشة کالمي و فقهي عالمان
مسلمان لبنان ،همچنين بررسي ظرفيتهاي بالفعل و بالقوة تقريب و چالشهاي منتهي
به تهديد يا فرصت تقريب در لبنان است.
در بين کشورهاي اسالمي ،لبنان که همواره مورد طمع دشمنان اسالم بوده است،
بررسي ظرفيتها و چالشهاي تقريب آن ،مسبوق به سابقه نيست.
فيشبرداري از کتب و مقاالت و استفاده از بانکهاي اطالعاتي ،اعم از نرمافزار و
سايتهاي مرتبط ،و پرسش و پاسخ از علماي مسلمان لبنان ،از ابزارهاي گردآوري
اطالعات اين تحقيق بوده است.

مقصود از تقريب مذاهب اسالمي ،تقريب پيروان مذاهب اسالمي است؛ چراکه تقريب
دو مذهب بدون درنظر گرفتن اتباع آن ،معقول نخواهد بود .بديهي است که تقريب
بهمعناي دست شستن از ارزشهاي مذهبي نيست و هيچيک از علماي اسالم چنين
برداشتي از تقريب ارائه نکردهاند؛ بلکه همواره بر اصول ثابت ارزشهاي ديني و
مذهبي تأکيد داشتهاند .محمدي عراقي ميگويد« :تقريب همان نزديک شدن به
مشترکات مذاهب است و منظور از تقريب مذاهب اسالمي اين نيست که شيعه ،سني
شود و يا سني ،شيعه؛ بلکه مراد اين است که چون مشترکات ما بسيارند ،ميتوان در


مهمترين مسائل ،حتي در مسائل فقهي ،همفکري و همياري نمود»( .محمدي عراقي،
 ،7831ص)701

از آنچه گفته شد ،به دست ميآيد تقريب مذاهب اسالمي نزديک شدن پيروان
مذاهب اسالمي با هدف شناخت مشترکات يکديگر و توسعة مشترکات بهمنظور
دستيابي به برادري ديني بر اساس اصول مسلم و مشترکات اسالمي ،و نيز معذور
نمودن همديگر در امور مورد اختالف است( .تسخيري ،7831 ،ص)71

چالشهاي تقريب ،به هر عمل و گفتار و رفتاري گفته ميشود که مانع از رسيدن به
هدف مطلوب اتحاد مسلمانان باشد .اين چالشها به دو قسم نظري و عملي تقسيم
ميشوند .منظور از چالش نظري آن است که شخص ،يا اعتقادي به تقريب ندارد ،يا
نوع برداشت و پيشفرضهاي ذهني وي ،زمينة تقريب را از بين ميبرد؛ در حالي که
چالش عملي مجموعه رفتارهايي است که مانع تحقق تقريب و وحدت ميشوند .در
چالش عملي ،چهبسا شخص به تقريب باور دارد يا دراينباره تصورات خاص ندارد،
ولي رفتارهايي از وي روي ميدهد که مانع تحقق تقريب ميشود و اختالف را شدت
ميبخشد.

مقصود از ظرفيتهاي تقريب ،توانايي ذاتي اتباع و پيروان مذاهب براي همزيستي
مسالمتآميز است؛ ظرفيتهايي همچون مشترکات فراوان کالمي ،فقهي ،حديثي و
داشتن دشمن مشترک.
لبنان ) (Lebanonبا جمعيتي حدود چهار ميليون نفر 1و با مساحت  70111كيلومتر
2
مربع ،در غرب آسيا و در ساحل شرقي درياي مديترانه واقع شده است( .سفارت
جمهوري اسالمي ايران در بيروت ،7837 ،ص)70
 .1حدود شانزده ميليون تبعة لبناني نيز در خارج از اين كشور زندگي ميكنند.
 .2تقريباً  760مرتبه كوچكتر از ايران.



لبنان با وجود مساحت کم ،داراي تعدد و تنوع مذاهب است؛ بهگونهاي که بيش
از هجده مذهب رسمي در آن وجود دارد .نقش اين مذاهب در لبنان بهگونهاي است
که ساختار سياسي اين کشور را تحت تأثير قرار داده است و تقسيم قدرت سياسي
نيز بر اساس تعداد جمعيت طوايف مختلف بوده که تمايز آنها بر اساس مذهب
است( .همان ،ص)71
از ويژگيهاي لبنان ،آزادي سياسي و فعاليتهاي اجتماعي است که همين امر
موجب شده است لبنان احزاب و گروههاي مختلف با گرايشهاي سياسي متفاوتي را
در خود جاي دهد( .همان ،ص)71

لبنان از ظرفيتهاي خاصي براي تقريب مذاهب اسالمي برخوردار است .اين
سرزمين ،از ديرباز مهد اديان و مذاهب بوده است؛ ولي واقعيت اين است که نبايد به
ظرفيتهاي موجود تقريبي در لبنان بسنده کرد؛ چه اينکه دشمنان اسالم همواره در
تالشاند مسلمانان را در اقصينقاط جهان اسالم از وحدت دور سازند؛ چراکه اتحاد
مسلمانان به هيچوجه منافع استعماري و استکباري غرب و در رأس آنها آمريکا و
اسراييل را تامين نخواهد کرد .از اين رو است که علما و انديشمندان از هيچ فرصتي
براي تقويت وحدت اسالمي دريغ نکرده و همواره پيروان مذاهب را به وحدت و
تقريب مذهبي فراخواندهاند.
امروزه هر مشکلي گريبانگير جهان اسالم ميشود ،از تفرقه و نزاع بين مسلمانان
ريشه ميگيرد .مشکالت جهان اسالم را بايد در داخل آن جستوجو کرد .براي مثال
تا کنون در تاريخ کسي سراغ ندارد که يک مسيحي به نام دين و دينداري ،عدهاي
از همکيشان خود را در کليسا و در حال عبادت ،بهقتل برساند؛ ولي مشکالت جهان
اسالم از اينجا ناشي ميشود که مسلمانان بهجاي اتحاد در برابر دشمنان اسالم ،با
نبش اختالفات تاريخي و پرداختن به مسائل حاشيهاي ،که جايگاهي در دين و مذهب
ندارد و دردي از جهان اسالم را نيز دوا نميکند ،در حال نزاع و اختالفاند.



يکي از راهکارهاي تقريب مذاهب اسالمي ،احترام به آرا و انديشههاي طرف مقابل
است ،احترام ،موجب انفتاح دل و گوش براي دريافت فهم مشترک در امور و
موضوعات مسلمانان است( .موسوي1003 ،م ،ص)71

در فرهنگ اجتماعي لبنان ،همزيستي مسالمتآميز ،يك ارزش تلقي ميشود و اين
فرهنگ ،بهجهت زندگي طوالنيمدت پيروان اديان و مذاهب در کنار هم ميباشد.
(عبداهلل حسان1078 ،م)

در اين فرهنگ اجتماعي ،نبايد نقش علما را فراموش کرد .علماي شيعه و سني
لبنان با توجه به ترکيب جمعيتي لبنان و خطري که ميتواند جامعة ديني و فرهنگي
آن را تهديد کند ،بر اصل وحدت اسالمي با پايبندي به حقوق شهروندي مردم لبنان
تأکيد داشتهاند( .الزين احمد1078 ،م) علماي لبنان ،اصل رعايت حقوق شهروندي را در
لبنان نهادينه کردهاند .اگر شهروندان به وظايف شهروندي آگاه شوند و پايبندي
عملي داشته باشند ،اختالف و نزاع روي نميدهد و اگر هم روي دهد ،قابل حل
خواهد بود( .نابلسي عفيف1078 ،م)

اين انديشه که مسلمان بايد آبروي مسلمان را در غياب وي حفظ كند ،بين
مسلمانان تحصيلکرده و مؤمن لبنان رعايت ميشود( .عبداهلل حسن1078 ،م)

حسين علي المصطفي مينويسد :نياز جهان امروز به مدارا ،سعة صدر و همزيستي
مسالمتآميز ،بيش از هر زمان ديگري است؛ چراکه نزديکي فرهنگها و تأثير متقابل
تمدنها روزبهروز بهواسطة انقالب علمي و تکنولوژي بيشتر ميشود .در واقع ،مردم
دنيا در دهکدهاي زندگي ميکنند که از احوال يکديگر آگاهاند( .المصطفي حسين علي،
1070م ،ص)11

مرجع ديني شيعيان لبنان ،عالمه فضلاهلل در فتاوا و بيانات خويش غيبت برادران
اهلسنت را حرام دانسته و هرگونه دشنام و ناسزا به ايشان را تقبيح نمودهاند.
(فضلاهلل ،محمدحسين1003 ،م  /همو1006 ،م) در پرتو اين فتاوا ،ديگر علماي شيعه نيز
احترام به اهلسنت را واجب شمردهاند( .المصطفي1070 ،م ،ص)88



سيدعلي فضلاهلل ميگويد :در لبنان هيچگونه مشکل مذهبي وجود ندارد و تمامي
مسلمانان و مسيحيان در کنار يکديگر بهصورت مسالمتآميز زندگي ميکنند.
(فضلاهلل ،سيد علي)7837 ،

عالمه عفيف نابلسي ،روابط شيعه و سني را نشانة پيشرفت و سالمت جامعة
اسالمي ميداند و به شيعيان لبنان توصيه ميکند که با اهلسنت روابط نيک و
معتمدانهاي داشته باشند .دليل ايشان بر همدلي و اتحاد مسلمانان اين است که شيعه
و سني ،دو روح در يک بدناند و هر ناراحتي و آسيبي که متوجه اهلسنت شود ،در
واقع متوجه شيعه شده است( .نابلسي1071 ،م ،ص)16

يکي از مهمترين عوامل وحدت و تقريب ،احترام به مقدسات مذاهب و رعايت ادب
در بازگو کردن نام ايشان است .توهين به مقدسات ديگران نميتواند يکدلي و اتحاد
را در پي داشته باشد.
عالمه فضلاهلل در فتوايي صريح ،هرگونه دشنام و ناسزا به صحابة رسول خدا و
امالمؤمنين عايشه را تحريم ميکند و ميگويد :من هرگونه بياحترامي به صحابة
رسول خدا را حرام ميدانم؛ چراکه قرآن ميفرمايد :محمد فرستادة خداست و
كساني كه با اويند در برابر كفار ،سرسخت و شديد ،و در ميان خود مهرباناند.
پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود ميبيني؛ در حالي كه همواره فضل خدا و رضاي
او را ميطلبند( .فتح )13 ،و در مسئله امامت نيز آرا و عقايد خود را داريم( .فضلاهلل،
محمد حسين1003 ،م)

عالمه سيدجعفر مرتضي با بيان فرق بين توهين به صحابة رسول خدا و عدم
رضايت از رفتار ايشان مينويسد :دشنام دادن و ناسزا گفتن ،در قاموس شيعه
جايگاهي ندارد و امام علي از آن نهي کرده است؛ و اختالفات بايد در فضاي سالم و
علمي حل و فصل شود( .مرتضي1001 ،م ،ج ،3ص)63
ايشان ميگويد :تعامل اهلبيت با خلفا ،حجت شرعي ما ميباشد .امام علي
همواره معاون و مشاور خلفا بوده است و امام صادق ميفرمايد :ولدني أبوبکر



مرتين .هرگونه بي احترامي و اهانت به همسران رسول خدا حرام است؛ بلکه واجب
است به احترام رسول خدا ايشان همواره احترام شوند و بزرگداشت ايشان،
بزرگداشت رسول خداست( .همان)
مشکلي که بهنظر ميرسد ميتواند اين ظرفيت را بهچالش بکشاند،
تاريخنگاريهاي غيرضروري و نبش اختالفات غيرالزم از سوي برخي انديشمندان
لبناني است .براي مثال ،حزباهلل و مرکز تجمع علماي مسلمين لبنان ،براي خنثي
ي کتاب مفصلي که با موضوع سيره نوشته شده بود و ميتوانست
کردن تأثيرات منف ِ
وحدت اسالمي را خدشهدار کند ،زحمت و هزينة فراواني متحمل شدند( .عبداهلل
حسان1078 ،م)

مذاهب اسالمي ميتوانند با محبت اهلبيت ،به وحدت اسالمي دست يابند؛ چراکه
ت آخرين فرستادة خداوند ،در بين مسلمانان جايگاه ويژهاي دارند و مخالفت
اهلبي ِ

با شيعه ،نبايد به حساب اهلبيت گذاشته شود .حتي در ميان وهابيت که مخالفين
سرسخت شيعهاند و تا حد تکفير شيعه پيش رفتهاند ،اهلبيت رسول خدا از جايگاه
وااليي برخوردارند( .ر.ک :قضيبي7116 ،ق)
محبت اهلبيت نزد اهلسنت لبنان بسيار واالست و ايشان اعتقاد دارند که اگر
تشيع ،محبت اهلبيت است ،همة اهلسنت لبنان شيعهاند( .مهداوي ،بيتا ،ص)3
در بين مسلمانان لبنان ،هيچ رشتة اتصالي مستحکمتر از اهلبيت وجود ندارد؛
چراکه همه به اهلبيت پيامبر احترام ميگذارند و به آياتي که دربارة مودت و
عظمت ايشان نازل شده است ،اعتقاد دارند( .مرتضي)7837 ،
شيخ مصطفي ملص 1دربارة اهلبيت ميگويد :ايشان نسل پاکي هستند که
حامالن علم ،و متخلق به اخالق عظيماند که به تقوا متمايز ،و به صفات شجاعت و
صدق و جود و کرم متصفاند ،هيچ مؤمني نيست که در قلبش محبت اهلبيت
نباشد( .ملص ،ص)786
 .1شيخ مصطفي ملص ،از علماي سني و رئيس تجمع همبستگي ملي لبنان است.



شيخ بالل شعبان 1ميگويد :در مدرسة ديني اهلسنت طرابلس ،اسامي طالب
برادر و خواهر را توسط برنامة کامپيوتري بهترتيب حروف الفبايي مرتبشده ديدم و
اسامي طالب توجه مرا جلب کرد .بيشترين اسامي ،بهترتيب عبدله (عبداهلل،
عبدالرحمن و ،)..سپس محمد و مشتقات آن (احمد ،محمود ،مصطفي و )...و بعد از
آن ،نام علي و حسن و حسين بود و بعد از اين نامها ،اسامي خلفا و اصحاب رسول
خدا بهچشم ميخورد؛ چنانکه در اسامي خواهران طلبه ،مريم و فاطمه در
صدر بود؛ سپس نام عايشه بهچشم ميخورد( .بالل شعبان1078 ،م)
شيخ احمد القطان 2معتقد است اهلسنت محبت به اهلبيت را محبت به رسول
خدا ميداند؛ و ميگويد :آشنايي با زندگي اهلبيت و محبت ايشان ،موجب وحدت
بيشتر مسلمانان در برابر دشمنان اسالم ميشود( .القطان)7837 ،

برگزاري مراسمهاي مشترک بين شيعيان و اهلسنت لبنان ،مثل اعياد شعبان و
رجب ،و مراسمهاي گراميداشت محرم ميتواند نقطة عطفي در تقويت وحدت
اسالمي و تقريب مذاهب اسالمي در لبنان باشد و چهبسا اين ظرفيت مهمي که
معموالً در کشورهاي اسالمي وجود دارد ،بتواند توطئههاي تکفيريها و سلفيها را
نقش بر آب کند و مسلمانان را هرچه بيشتر به آرمان بزرگ قرآن که همان امت
واحدة اسالم است ،نزديکتر سازد.

مشترکات اعتقادي و فقهي ،مهمترين محور وحدت بين مذاهب اسالمي است .هر چه
مشترکات مذاهب اسالمي تبيين شوند ،جهان اسالم به تقريب مذاهب اسالمي
نزديکتر ميشود.
 .1شيخ بالل سعيد شعبان ،دبير کل حرکت توحيد اسالمي لبنان و عضو هيئت مرکزي تجمع علماي
مسلمين لبنان و عضو مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي و إمام و خطيب مسجد توبة طرابلس
است.
 .2شيخ احمد القطان ،امام جمعة اهلسنت بقاع لبنان و مدير مرکز تعليم القرآن الکريم بقاع لبنان
است.



مذاهب اسالمي تالش گستردهاي براي رسيدن به حقيقت داشتهاند و با
برداشتهاي خويش از قرآن و سنت ،به احکام و نتايج متفاوتي رسيدهاند؛ ولي نزاع و
اختالفي در يافتههاي خويش نداشتند و همواره يکديگر را معذور ميدانستند.
شيخ ماهر حمود 1،از علماي اهلسنت صيدا در لبنان ،مشترکات مسلمانان را اين
گونه دستهبندي کرده است:
 .7ايمان به خداي واحد؛
 .1ايمان به نبوت و خاتميت حضرت رسولاهلل؛
 .8ايمان به روز معاد و رستاخيز و ميزان و حساب و بهشت و دوزخ؛
 .1ايمان به مالئکه و پيامبران ،آنگونه که در قرآن آمده است؛
 .1ايمان به قرآن کريم ،آنگونه که بر رسول خدا نازل شده است؛
 .6ايمان به خير بودن امت همعصر رسول خدا که نص صريح قرآن است
(کنتم خير أمة أخرجت للناس)؛
 .1ايمان به ارتباط محکم و روشن اهلبيت با صحابة رسول خدا؛
 .3ايمان به مرجعيت علمي و عرفاني و اجتماعي اهلبيت و وجوب احترام و تکريم
ايشان در بين مسلمانان؛
 .3احترام خلفاي اسالم و اصحاب رسول خدا( .حمود ماهر1070 ،م ،ص)16
برشماري مشترکات فقهي شيعه و سني ،مجال وسيع و مفصلي را ميطلبد و از
توان اين مختصر خارج است .مرکز تجمع علماي مسلمين لبنان ،بههمت شيخ دياب
مهداوي کتابي با عنوان اإلصابة في مختصر فقه اهل البيت والصحابه منتشر نموده که
به تفصيل به مشترکات فقهي اشاره کرده است و اختالفات بين مذاهب را اجتهاد
مرسومي دانسته است که در بين مجتهدين مذهب واحد هم يافت ميشود( .ر.ک.
مهداوي ،بيتا)

2

شيخ صهيب حبلي مشتركات شيعه و سني را بيش از نود درصد ميداند و از اين
جهت ،وحدت اسالمي در لبنان را بهمنظور جلوگيري از توسعة اختالفات مذهبي
ضروري ميداند( .خبرگزاري تقريب)7830 ،
 .1شيخ ماهر حمود ،از مؤسسين جماعت اسالمي صيدا و مرکز تجمع علماي مسلمين ميباشد و
اکنون إمام مسجد القدس صيدا است.
 .2عضو مرکز تجمع علماي مسلمين لبنان و امام جماعت مسجد ابراهيم شهر صيدا در لبنان.



براي رسيدن به وحدت اسالمي ،بايد بر مشترکات اسالمي تأکيد شود و موارد
اختالفي بين مذاهب را به ديدة اجتهاد نگريست.

بزرگترين هدف تقريب مذاهب اسالمي ،مقابله و مبارزه با زيادهخواهي دشمنان
اسالم است .اگر مسلمانان جهان با هم وحدت داشتند ،اکنون قدس شريف در دست
يهود اشغال نشده بود و هزاران مسلمان آواره به دور از خانه و کاشانة خود زندگي
سختي نداشتند و شاهد مصرفگرايي و عقبماندگي جهان اسالم نبوديم.
دولت اسراييل در منطقه بهمنظور اشراف بر کشورهاي اسالمي عربي و ازبين
بردن اسالم تأسيس شده است و مسلمانان بايد بدانند که اسراييل بدون دارو و غذا
سه ماه هم نميتواند دوام بياورد؛ پس واجب است کشورهاي اسالمي با تحريم و قطع
ورود هرگونه کاال به سرزمين اشغالي ،در ازبين رفتن اين غدة سرطاني سهيم باشند.
(هالل محمد ابراهيم1008 ،م)

انديشمندان مسلمان لبنان بهخوبي درک کردهاند که اگر با هم متحد نباشند،
نميتوانند در برابر تجاوزات اسراييل مقابله کنند .همين درک و فهم از راهکار مقابله
با اسراييل بود که موجب تأسيس مرکز تجمع علماي مسلمين شد و اکنون يکي از
تأثيرگذارترين مراکز تقريبي در لبنان است که حتي در خارج از لبنان نيز آثار با
برکتي از خود بر جاي گذاشته است.
سيدعلي فضلاهلل ،اسراييل را دشمن مشترک معرفي ميکند و ميگويد :رژيم
اشغالگر صهيونيستي ،دشمن مشترک شيعيان و اهل تسنن است و هيچگونه خير و
منفعتي براي مسلمانان ،عربها و جهانيان نميخواهد و تنها بهدنبال چپاول ثروتهاي
منطقه و بهخطر انداختن سالمت آن است( .فضلاهلل ،سيدعلي)1931 ،
شيخ احمد القطان ميگويد :اجتماع مسلمانان موجب پيروزي و سربلندي آنان
ميشود؛ و دشمنان تنها بهدنبال ايجاد تفرقه و کاشتن بذر دشمني بين مسلماناناند تا
با سوءاستفاده از اين ضعف ،منابع آنان را نيز به يغما ببرند و سرزمينشان را نيز
اشغال کنند( .القطان)7837 ،



اعتقاد به اينکه اسراييل دشمن مشترک مسلمانان لبنان است و ضرورت دارد
مسلمانان با حفظ وحدت ،با آن مبارزه کنند ،اعتقاد مشترکي بين تمام مذاهب و
جريانهاي سياسي لبنان است .وليد جنبالط 1نيز دراينباره ميگويد :در لبنان يك
اجماع ملي وجود دارد كه اسراييل را يگانه دشمن لبنان ميداند .اين امر بايد از بروز
اختالفات جلوگيري كند؛ زيرا هيچ كدام از مردم لبنان تجاوز بالگردها و تانكهاي
اسراييلي به لبنان را نميپذيرند( .جنبالط)7831 ،
وي ميگويد :لبنانيها با وجود اختالفهاي سياسي خود ،در مقابله با اسراييل
جدي و متحدند و مسلمانان لبنان هيچگاه در برابر تجاوز بيگانگان ،از جمله اسراييل،
سر تعظيم فرود نميآورد و در مقابله با اين دشمن كه از درسهاي گذشته عبرت
نميگيرد ،تسليم نخواهد شد( .همان)
وجود مرز مشترک لبنان با اسراييل غاصب و تجاوز اين رژيم اشغالگر به مرزهاي
لبنان و اشغال قدس شريف ،موجب شده است که مسلمانان لبنان تنها راه نجات
مسلمانان و قدس شريف را در اتحاد خويش بدانند و تمام تالش خود را در اين راه
صرف کنند.

جمهوري اسالمي ايران در بين کشورهاي اسالمي جايگاه ويژهاي دارد؛ چراکه از
حکومت اسالمي و مستقلي برخوردار است و از ابتداي تأسيس تاکنون ،همواره منادي
وحدت اسالمي بين مسلمانان جهان بوده است و خود را حامي مستضعفان جهان
ميداند .يکي از تالشهاي جمهوري اسالمي ،آزادي قدس شريف و مسلمانان
فلسطين است .موضوع فلسطين ،يکي از نقاط ارزشي و مشترک جهان اسالم است.
پيروزي انقالب اسالمي به رهبري امام خميني نقطة عطفي در تحقق وحدت
اسالمي بود؛ بهگونهاي که حتي مخالفان نظام جمهوري اسالمي نيز بر اين مطلب
اذعان دارند( .السيد رضوان1078 ،م)
 .1وليد جنبالط ،متولد 7313م ،رئيس حزب سوسياليست ترقيخواه لبنان و يکي از رهبران دروزي
لبنان است.



امام خميني با هوشياري ،سفارت اسراييل در تهران را به سفارت فلسطين تبديل
کردند؛ آزادي قدس را در دستور کار سياست خارجي خود قرار دادند؛ آخرين جمعة
ماه مبارک رمضان را روز جهاني قدس ناميدند و ميالد رسول گرامي اسالم را با
اختالف روايي شيعه و سني که از دهم تا هفدهم ربيع االول است ،هفتة وحدت
نامگذاري کردند .اين مناسبتها رنگ و بوي جهاني بهخود گرفتند و در جهان اسالم
همهساله در هفتة وحدت اقدامات مهم و تأثيرگذاري در کشورهاي اسالمي با حضور
عالمان و انديشمندان انجام ميشود.
بزرگترين تأثيرگذاري جمهوري اسالمي ايران در لبنان ،دفاع از مقاومت اسالمي
در راستاي آزادسازي مناطق اشغالي لبنان از دست اسراييل است .نطفة مرکز تجمع
علماي مسلمين لبنان هم که بزرگترين مرکز تقريبي در منطقة خاور نزديک است،
در نيمة شعبان 7331م در تهران منعقد شده است( .خازم علي7331 ،م ،ص )73از نظر
مرکز تجمع علماي مسلمين ،جمهوري اسالمي ،دولت اسالمي به تمام معناست .از
همين روي ،اين مرکز مجري طرحهاي تقريبي جمهوري اسالمي ايران است( .همان،
ص)17

شيخ نعيم قاسم دربارة تأثيرگذاري حزباهلل بر وحدت اسالمي لبنان ميگويد:
حزباهلل لبنان نيز در راستاي برنامههاي وحدت اسالمي جمهوري اسالمي ايران،
براي رسيدن به وحدت اسالمي در تالش است و اين تالشها ابتدا در احياي
مراسمهاي اسالمي و ديني که در بين شيعه و سني عموميت دارد ،صورت ميگيرد؛
بهگونهاي که امت اسالمي را حول يک مسئله جمع کرده ،ايجاد الفت و مهر در بين
اتباع مذاهب بکند( .نعيم قاسم1078 ،م)

ايشان ميگويد :حزباهلل هيچ مناسبتي را براي معاهدة سياسي با اهلسنت در
مواضع مختلف ترک نکرده است؛ براي مثال ،پس از ترور رفيق حريري ،حزباهلل
بههمراه حرکت امل ،با جريان مستقبل و حزب سوسياليست ترقيخواه ،معاهدة
سياسي بست( .همان)
برخي فعاليتهاي حزباهلل در راستاي وحدت اسالمي بدين شرح است:
 .7پيمان دوجانبة حزباهلل لبنان با حرکتهاي اسالمي در لبنان و فلسطين؛



 .1حضور فعال در اجالسهاي مورد اهميت جهان اسالم؛
 .8مواضع محکم در برابر تجاوز آمريکا و اسراييل به کشورهاي اسالمي؛
 .1استفاده از شبکة المنار و راديو نور براي فعاليتهاي تقريبي؛
 .1همکاري با داراالفتاء و دارالفتوي و جماعت اسالمي؛
 .6اجماع با برادران اهلسنت در انتخابات در قالب جريان وفاء مقاومت؛
 .1اعالم آمادگي براي هماهنگي و آموزش در راستاي مقاومت با مسلمانان در لبنان
و فلسطين؛
 .3تمرکز و اهتمام بر ارتباط با حرکت اسالمي و شخصيتهاي ديني؛
 .3حمايت از مرکز تجمع علماي مسلمين براي اداي رسالت وحدت اسالمي؛
 .70جلوگيري از تأثير امور سياسي و انتخاباتي در مسائل مذهبي؛
 .77ارتباط عميق با حرکت اسالمي در لبنان؛
 .71ديدارها و روابطي که در قالب ديدارهاي مذهبي و سياسي و ملي انجام ميشود؛
 .78دوري از مناقشه و نقد حرکتهاي اسالمي از طريق رسانه؛
 .71عدم موافقت با طرحهايي که عواطف اهلسنت را تحريک ميکند( .نعيم قاسم،
1001م ،ص)17

علما و انديشمندان لبناني در راستاي تعميق وحدت بين مسلمانان ،و براي مقابله با
دشمن صهيونيستي ،گامهاي مؤثري برداشتهاند که در رأس اين فعاليتها ،تأسيس
مرکز تجمع علماي مسلمين است .اين مرکز ،از بدو تأسيس تا کنون ،با عضويت بيش
از  110نفر از علماي شيعه و سني ،فعاليت دارد و حقيقتاً با اتخاذ تدابير هوشمندانه و
مدبرانه ،وحدت اسالمي را قوت بخشيده و با هرگونه فتنة مذهبي مقابله کرده است.
علماي شيعه و سني لبنان بر ضرورت مقابله با اشغالگري اسراييل در سال
7331م که شهرهاي جنوب را اشغال کرده بود ،تأکيد کردند و تنها راه مقابله را در
اتحاد مسلمانان ديدند و براي همين امر ،در 7331م مصادف با نيمة شعبان 7101ق
با تالش علماي مسلمان اعم از شيعه و سني« ،مرکز تجمع علماي مسلمين» را



تأسيس کردند تا افزون بر تقويت وحدت مسلمانان لبنان ،طاليهدار مقابله با دشمن
صهيونيستي اسراييل باشد .نخستين دستاورد بزرگ مرکز تجمع علماي مسلمين،
آزادسازي صيدا در سال 7331م بود که در اين راه شهدايي را نيز تقديم اسالم کرده
است که بارزترين ايشان ،شهيد شيخ راغب حرب ميباشد.
اين مرکز ،بزرگترين مؤسسهاي است که در راستاي وحدت مسلمانان و تقريب
مذاهب اسالمي فعاليت دارد .بارزترين فعاليتهاي مرکز تجمع علماي مسلمين
عبارت است از:
 .7مقابله با پيمان  71مايو 7338م و مذاکرات ناقوره که پيمان مذکور را ازبين برد؛
 .1موضعگيريهاي رسانهاي و سياسي در برابر دستگيري يا ترور علماي اسالم
بهدست دشمن صهيونسيتي؛
 .8مبارزه با نظام امين الجمّيل مبني بر تخريب مسجد رسول اعظم و مسجد هرش و
خانههاي مهاجرين؛
 .1مقابله با ظلمي که نظام اداري امين جمّيل در حق فلسطينيان روا ميداشت؛
 .1محکوم کردن نقش نيروهاي چندمليتي در لبنان؛
 .6بسيج همگاني براي حمايت از مقاومت اسالمي در برابر دشمن اسراييلي؛
 .1خاموش کردن فتنههاي داخلي؛
 .3تالش براي حل مشکل مخيمات در بيروت و جنوب با ميانجيگري جمهوري
اسالمي ايران؛
 .3مقابله با مشکالت اقتصادي و بهبود وضعيت زندگي مسلمانان محروم لبنان؛
 .70آگاهسازي مسلمانان لبنان در حرکتهاي اسالمي و اوضاع منطقه؛
 .77احياي مناسبتهاي عمومي ،همچون هفتة وحدت ،ماه رمضان ،روز قدس و
عاشورا؛
 .71برپايي راهپيماييها در مناسبتهاي مختلف؛
 .78انتشار دهها کتاب و مجله و مقاله؛
اين مرکز براي تقويت ارتباطات علما و انديشمندان مسلمان ،ديدارها و
نشستهايي با رهبران سياسي و ديني داشته که بسيار حايز اهميت بوده است و



تالشي ستودني در راستاي تقريب مذاهب اسالمي ميباشد .ديدار با مقام معظم
رهبري ،سيد احمد خميني ،ايمل لحود ،ميشل سليمان ،رئيسجمهور وقت ايران،
رئيس جمهور سوريه ،سيدحسن نصراهلل ،شيخ محمد رشيد قباني و نبيه بري ،از جملة
اين ديدارهاست.
از ارزندهترين فعاليتهاي مرکز تجمع علماي مسلمين در لبنان ،احداث مساجد
وحدت در مناطق مختلف لبنان است .مسجد «الوحدة االلسمامية» در حارة الناعمة،
مسجد«السيدة مريم» درصيداومسجد«الوحدة االلسمامية» دربابلية ،از مساجدي
هستند که توسط اين مرکز بنا شدهاند.
افزون بر دستاورد بزرگ اين مرکز در بيرون راندن متجاوزين صهيونيستي از
لبنان ،بسياري از توطئهها و دسيسههاي دشمنان و بدخواهان اسالم در لبنان ،با
هوشياري علماي مسلمان لبناني و تدبير مرکز تجمع علماي مسلمين در لبنان ،خنثي
شدهاند .براي نمونه ،شامگاه يکشنبه  71مارس 1078م ،دو طلبة اهلسنت در بيروت
مورد هجوم چند جوان قرار گرفتند و به بيمارستان منتقل شدند .در پي اين حادثه،
آشوبي در لبنان در شرف وقوع بود؛ چراکه اين تهاجم توسط برخي رسانهها به
شيعيان لبناني منتسب ميشد؛ ولي با تدبير مرکز تجمع علماي مسلمين و هوشياري
علماي شيعه و سني ،آتش اين فتنه خنثي گرديد و مسئله از طريق قانوني و شرعي
پيگيري شد.

لبنان بهدليل ترکيب جمعيتي و موقعيت استراتژيک و ژئوپوليتيک ،همواره جايگاه
ويژهاي در بين کشورهاي اسالمي داشته و طمع استکبار در اين کشور قابل مشاهده
است .اگر مقاومت اسالمي در لبنان و روشنگري انقالب اسالمي ايران و تأثير آن بر
لبنان نبود ،اکنون قضية فلسطين مرزهاي فلسطين را تا اعماق لبنان درنورديده بود.
ازاينرو بر علما و انديشمندان مسلمان واجب است که با دقت و تدبير در چالشهاي
وحدت اسالمي در لبنان ،براي ازبين بردن اين موانع يا تبديل اين چالشها به
فرصتهاي تقريبي بکوشند.



اسراييل و آمريكا همواره برضد مسلمانان توطئه ميكنند و عامل بحران در همة
كشورهاي اسالمياند .دشمنان اسالم همواره بيشترين بهره را از اختالفات مسلمانان
برده و از هيچ فرصتي براي ايجاد يا تعميق اين اختالفات فرونگذاشتهاند .سياست
معروف «تفرقه بينداز و حکومت کن» ،هيچگاه از ميز کار اسراييل و آمريکا جمع
نميشود؛ بلکه هر روز با مدل و لباس جديدي عرضه ميشود .در اين بين،
مسلماناناند که بايد با تدبير و هوشياري و با تمسک به آيات قرآن و سنت رسول
خدا ،با حفظ اتحاد خود در جهان اسالم سياستي درپيش بگيرند که نقشههاي
دشمنان در استعمار و استثمار جهان اسالم نقش بر آب شود و اسالم قدرت حقيقي
خود را بازيابد.
لبنان با توجه به مرز مشترک با اسراييل و منابع سرزميني خود ،همواره مورد
طمع استکبار بوده و در طول تاريخ ،هيچگاه از سياستهاي استعماري غرب و آمريکا
در امان نبوده است و چهبسا جنگهاي داخلي لبنان نيز از خارج از لبنان هدايت
ميشدهاند.
1
شيخ محمد زعبي ميگويد :شکي نيست که استعمار و صهيونيست ،نقش بزرگي
را در شعلهور کردن فتنه و اختالف مذهبي بازي ميکنند و اين همان کاري است که
فرعون انجام ميداد؛ چنانکه خداوند ميفرمايد :فرعون در زمين برتريجويي كرد و
اهل آن را به گروههاي مختلفي تقسيم نمود؛ گروهي را به ضعف و ناتواني ميكشاند.
(قصص .)1 ،اين همان فعاليتهاي امروز آمريکا و اسراييل است که براي تعميق
اختالف مذهبي بين مسلمانان صورت ميگيرد( .زعبي1077 ،م ،ص)18
دکتر عبداهلل حالق در تقسيمبندي اسباب اختالف مذهبي مينويسد :سعي غرب
و در رأس آن آمريکا از طريق فعاليتهاي فرهنگي و مراکز مطالعات سياسي و
رسانهها ،ايجاد فتنه و اختالف مذهبي بين مسلمانان است تا از اين طريق بر جهان
اسالم حکم داشته باشد( .حالق1077 ،م ،ص)11
 .1شيخ محمد الزعبي ،از علماي لبنان و عضو هيئت امناي جنبش توحيد اسالمي لبنان است.



دکتر محسن صالح 1فعاليت رسانههاي اسراييلي را بزرگترين فعاليت براي
تعميق اختالفات بين مسلمانان لبنان ميداند و مينويسد :در راستاي تحريک و تعميق
شکاف بين لبنانيها ،هر سخني که بهدروغ از رسانههاي صهيونيستي پخش ميشود،
در رسانهها و روزنامهها و مواضع سياستمداران و برخي عالمان لبناني منعکس
ميشود( .صالح محسن1077 ،م ،ص)706
مدير سابق شبکة المنار ميگويد :بنا به گفتة امام خميني ،اسراييل در رأس همة
مشکالت است .اسراييل عامل ناآرامي ،ترس و تهديد و ترور در منطقه است.
اسراييل نماد بديهاست و همچون يک غدة سرطاني است .مداخالت اسراييل ،علت
اصلي ناامني کشور ماست( .موسوي عاطف ،7836 ،ص)170
شکي نيست که بحران و ناهنجاريهاي خاورميانه ،از سوي رژيم صهيونيستي
بهنمايندگي از استکبار جهاني هدايت ميشود و بحران سوريه که مولود سياستهاي
استکبار است ،خطري است که منطقه را تهديد ميکند و اگر بيداري مسلمانان و علما
نباشد ،چهبسا دامن لبنان و ديگر کشورها را آلوده سازد.

آسيبي که در لبنان از حوزة سياست متوجه تقريب مذاهب اسالمي است ،در هيچ
حوزه و بُعدي متوجه وحدت اسالمي نيست .وجه غالب اين آسيبها ،مربوط به
احزاب سياسي و دخالتهاي خارج از لبنان در امور سياسي اين کشور است و حل
اين مسائل ،جز با آگاهي از امور سياسي و حقيقت مذاهب ،و هشياري مسلمانان
جامعة لبنان ممکن نيست.
اختالفات مذاهب اسالمي در لبنان ،منشأ سياسي دارند؛ و در حقيقت ،اختالف
مذاهب اختالف سياسي است ،نه اختالف ديني( .جبري عبدالناصر1078 ،م)
در لبنان ،سياستهاي گذرايي وجود دارند که از سازمانهاي سياسي ناشي
ميشوند و هدف اين سياستها ،بهرهبرداري از دين بهنفع مصالح سازمانهاي سياسي
است؛ بنابراين ،زماني که اوضاع سياسي لبنان متشنج نيست ،آرامش بر جامعه حاکم
ميشود( .موسوي سيد عباس ،1003 ،ص)71
 .1دکتر محسن صالح ،کارشناس و استاد فلسفة دانشگاه لبنان است.



سيدعلي فضلاهلل ميگويد :بعضي از افراد و احزاب سياسي ،براي ايجاد اختالف و
فتنه ميان مسلمانان ميکوشند و براي رسيدن به اهداف خود ،در جمع اهلسنت
ميگويند که شيعيان در حال چپاول حقوق شمايند؛ و در جمع شيعيان ميگويند که
اهلسنت حق شما را غارت ميکنند( .فضلاهلل سيدعلي)1931 ،
شيخ عبدالناصر جبري ،اختالفات مذهبي در لبنان را ناشي از مسائل و اختالفات
سياسي ميداند و برخي مطالبات بهظاهر مذهبي را نامعقول و غيرشرعي ميداند؛ مثالً
ايشان در پاسخ به برخي انتقادات از حکومت ايران مبني بر اينکه چرا جمهوري
اسالمي ايران اجازه نميدهد اهلسنت مسجدي در تهران بنا کنند ،ميگويد :من
مخالف بناي مسجد براي اهلسنت در تهران هستم؛ چراکه مساجد از آن خداست؛
پس هيچكس را با خدا نخوانيد( .جن )73 ،چگونه است که شيعيان خواستار بناي
مسجدي در مکه باشند؟ يا خواستار ساخت کعبهاي براي خود باشند؟ طبيعتاً اين
سخن بيهودهاي است و اينگونه سخنان ،ظاهر مذهبي دارند؛ ولي از مواضع و
اختالفات سياسي ناشي ميشوند( .جبري عبدالناصر1070 ،م ،ص)11
شيخ نعيم قاسم دربارة اختالفات سياسي و تأثير آن بر اختالفات مذهبي ميگويد:
در واقع بين شيعه و سني مسئلهاي نيست که به اختالفات مذهبي بينجامد؛ بلکه در
لبنان اختالفات از مسائل سياسي ناشي ميشود که از سوي سياستمداران يا برخي
جريانها که همگام با غرب حرکت ميکنند ،مطرح ميشود .اين افراد سعي بر اين
دارند که اين اختالفات سياسي را در قالب اختالفات مذهبي جلوه دهند( .نعيم قاسم1078 ،م)
دکتر رضوان السيد ميگويد :برخي سلفيهاي اهلسنت که بسيار تندرو هم
هستند ،شيعه را تکفير ميکنند و سخناني ميگويند که جايز نيست؛ ولي ما در لبنان
اينگونه سخنان را نميگوييم .ما در لبنان بهترين ارتباط را با شيعيان داريم و اگر
اختالفي در لبنان باشد ،اختالف سياسي است و در کوچکترين مسئلة مذهبي و ديني
اختالف نداريم؛ و در لبنان بين شيعه و سني هيچ اختالفي نيست( .السيد رضوان1078 ،م)
اگر جامعة ديني لبنان بهدور از اختالفات سياسي باشد ،بهشت پيروان اديان و
مذاهب خواهد بود؛ و اين مسئلهاي است که همة انديشمندان لبناني بر آن اشراف و
اذعان دارند.



در کنار قدرتهاي استکباري و استعماري که براي ضربه زدن به اسالم از هيچ
فعاليت و تالشي فروگذار نبودهاند ،امروزه شاهد ظهور فرقهاي هستيم که به نام
اسالم ظهور کرده است و با تکفير مذاهب ديگر و ايجاد نفاق و تفرقه و فتنه در ميان
مسلمانان ،دانسته يا ندانسته اساس اسالم را تهديد ميکند.
بزرگترين چالش پيش روي وحدت اسالمي و اتحاد مسلمانان در برابر دشمنان
اسالم ،تکفيريان و وهابيتاند ،که بهصورت فزايندهاي نيز در حال رشدند .خطر فرقة
تندروي وهابيت که با نام سلفيگري نيز شناخته ميشود ،بارها از خطر استکبار و
استعمار بيشتر است؛ چراکه ايشان بهنام دين و بهنام اسالم ظهور کردهاند و بهنام
دين بر ضد دين فعاليت ميکنند و بهجرئت ميتوان گفت که يکي از بزرگترين
مصيبتهاي کنوني جهان اسالم ،فعاليتهاي تکفيري وهابيت و سلفيهاست و بيشتر
حوادث تروريستي در کشورهاي اسالمي و غيراسالمي بهدست ايشان انجام ميشود.
عالمه يزبک ميگويد :در لبنان ،مثل ديگر کشورهاي اسالمي فعاليتهاي تکفيري
وجود نداشت و شيعيان و اهلسنت زندگي مسالمتآميزي با يکديگر داشتند شيعيان
در مراسمهاي ديني و مذهبي اهلسنت ،و اهلسنت در مراسمهاي مذهبي شيعيان
شرکت ميکردند و ميکنند؛ ولي سلفيها و وهابيها با ورود به لبنان ،درصدد جدايي
بين مسلماناناند و نه تنها جدايي بين شيعه و سني؛ بلکه در بين خود اهلسنت هم
دوگانگي و تفرقه ميافکنند؛ و اين خطري است که متوجه اصل اسالم است( .يزبک
محمد1078 ،م)

علماي لبنان بزرگترين چالش پيش روي اسالم را تکفير ميدانند و بر لزوم
مبارزه با آن تأکيد دارند( .عبداهلل حسن1078 ،م)
1
احمد قبالن ،فرزند شيخ عبداألمير قبالن ميگويد :کلمة «ال اله اال اهلل محمد
رسول اهلل» بيانگر وحدت بين مسلمانان است و حرمت خون مسلمان ،آبرو و خونش
را بدون هيچ مجادلهاي حفظ کرده است و هيچ توجيهي براي قتل و تکفير بر جاي
نميگذارد( .قبالن احمد)1078 ،
 .1رئيس مجلس اعالي شيعيان لبنان.



هرچند کشور لبنان بهدليل ظرفيتهاي مهم و بنيادين عقلي و ديني تقريبي ،تا
حدودي از فعاليتها و انديشههاي تکفيري در امان مانده است ،ولي بعيد نيست
تبليغات نابرابر اين گروه ،مرزهاي لبنان را نيز درنوردد و دامن مسلمانان لبنان را نيز
آلوده سازد .اکنون کشور سوريه ماهيت بحران خود را ازدست داده و بحران سوريه
از موضوع سياسي به موضوع مذهبي تغيير ماهيت داده است و معارضين سوريه
فعاليت خود را با بيرق سلفيگري ادامه ميدهند .تهديد به تخريب حرم حضرت
در
در دمشق ،و اهانت به مزار صحابة رسول خدا
زينب و حضرت رقيه
مرج عذرا مؤيد اين مطلب است .اگر جريان وهابيت بهصورت صحيح و عقالني
اصالح و کنترل نشود ،چهبسا ضربات سنگيني داشته باشد و صدمات ناشي از آن نيز
جبرانناپذير نباشد.

انسان بهدليل عدم فهم درست از موضوعي ،چهبسا درصدد انکار يا دشمني با آن
برميآيد .در روايت آمده است که مردم دشمن نادانستههاي خويشاند( .مجلسي
محمدباقر7101،ق ،ج ،7ص)173

اگر ما فهم درستي از طرف مقابل داشته باشيم ،در قضاوت کردن دربارة
اعتقادات وي دچار لغزش نميشويم .در برخي کتب فرقهنويسي که به مصادر و
مراجع هم استناد شده است ،مسائلي يافت ميشود که صاحبان مذاهب از آن
بيخبرند؛ يعني چهبسا فرقهنويس به اعتقاد نادري از مذهب اشاره کرده است که
مذهب از آن بيگانه است( .موسوي سيدعباس1003 ،م ،ص )71بنابراين ،بر همگان واجب
است بدون تعصب سخنان ديگران را با منطق عقل بشنوند و در فضاي علمي و بهدور
از تشنج ،دربارة آن بينديشند.
شيخ ماهر حمود ،اسباب اختالف بين شيعه و سني را اينگونه مينويسد :هريک از
طرفين شيعه و سني ،براي اعتقادات خويش دليل و حجت شرعي دارند و چهبسا
بهرهاي از حق ـ بهسبب اقامة حجت شرعي ـ داشته باشند که در اين صورت ،خدا از
ايشان قبول خواهد کرد؛ هرچند بر خطا باشند؛ چراکه بهواسطة اجتهاد و دليل به آن



رسيدهاند و دليل کافي براي مذهب خود دارند .پس نميتوان حکم به دخول بهشت و
جهنم کسي صادر کرد؛ هرچند هر يک از ايشان در درجات بهشت ميتوانند متفاوت
باشند( .حمود ماهر1070 ،م ،ص)10
برخي اسباب که موجب ميشود اختالفات اجتهادي به نزاع و کجفهمي تبديل
شوند ،عبارتاند از:
 .7وجود روايات ضعيف در برخي کتب مرجع هريک از اهلسنت و شيعه؛
 .1نبود فتاوا و نصوص واضح نزد شيعه درخصوص لعن و سب صحابه و عايشه؛
 .8نبود فتاواي روشن دربارة ايمان و اسالم شيعيان؛
 .1وجود برخي فتاوا از اهلسنت و برخي مراجع شيعه در تکفير طرف مقابل؛
 .1وجود شبکههاي ماهوارهاي نزد شيعه و اهلسنت که به اختالفات دامن ميزنند؛
 .6انفجارهايي که وهابيت در محلههاي شيعهنشين انجام ميشود؛
 .1سوءقصد به علماي شيعه از سوي وهابيت؛
چنانکه گفته شد ،بسياري از نزاعها بهدليل دشواري مسائل کالمي است .اين
مشکل زماني نمود مييابد که طرف مقابل براي فهم آموزة خاصي از مذهب ،به اقوال
شاذ مراجعه ميکند و بهجاي درک و فهم مطلب ،دچار سوءتفاهم و فهم نادرست
ميشود.

اهانت و توهين ،در اديان الهي جايگاهي ندارد و عقل نيز قبح اين مسئله را درک
ميکند .خداوند فرمود :کساني که غير خدا را ميخوانند ،دشنام ندهيد تا مبادا آنان
از روي دشمني و بدون علم ،خداوند را دشنام دهند( .أنعام )101 ،اين نهي قرآن،
شامل هرگونه رفتاري است که عکسالعمل آن ،دامن مقدسات اسالم و قرآن را
ميگيرد؛ بدين معنا که قرآن درصدد بيان اين نيست که کفار مستحق دشنام هستند
يا نيستند؛ بلکه نهي قرآن از اين جهت است که کفار از روي ناآگاهي به مقام ربوبي،
مقابله به مثل ميکنند .اين استدالل ،دربارة لعن نيز جاري است؛ بدين معنا که اگر
شخصي مقدسات ديگري را لعن کند ،چهبسا او نيز مقابله به مثل نمايد و مقدسات
لعنکننده را لعن کند.



مسلمانان لبنان ،کمتر از مسلمانان کشورهاي اسالمي مرتکب اين آسيب
اجتماعياند .شيعيان لبنان بهنام دينداري ،در مراسمهاي مذهبي به مقدسات هيچ
مذهب و ديني بياحترامي نميکنند.

چنانکه گذشت ،در مسير وحدت اسالمي در لبنان ظرفيتهايي وجود دارد که
ميتواند لبنان را کشور وحدت اسالمي نمايد؛ و در مقابل ،چالشها و موانعي وجود
دارند که ميتوانند نزاعات و جنگهاي خونيني را بر مسلمانان لبنان تحميل کنند.
بهنظر ميرسد بر علما و مسلمانان واجب است با مطالعة دقيق ،گسترده و عملياتي،
ظرفيتهاي مهم تقريب در لبنان را گسترش دهند و چالشها و موانع را از ميان
بردارند يا به فرصتهاي تقريبي تبديل کنند.
در اين مختصر ،به راهکارهايي که بهنظر ميرسد ميتواند به تحکيم روابط
مسلمانان و تقويت وحدت بين ايشان بينجامد ،اشاره ميشود .اميد که بتواند گامي در
راستاي وحدت اسالمي باشد:
 .7-1عبور وحدت از نشستهاي شعاري ،و نهادينه شدن وحدت اسالمي در لبنان؛
 .1-1تدبير و هوشياري در اختالفات سياسي لبنان؛
 .8-1مطالعات علمي و پژوهشي در حوزههاي علمية لبنان با موضوع تقريب مذاهب
اسالمي؛
 .1-1تشکيل انجمنهاي تقريبي در بين اقشار مسلمان لبنان؛
 .1-1پژوهشهاي علمي در موضوع مشترکات اسالمي مذاهب؛
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