
 
 
 

 

 / استاديار دانشگاه اديان و مذاهب

 شناسي دانشگاه اديان و مذاهب / دانشجوي دکتري شيعه

با حفظ  اسالميروان مذاهب يز پيآم مسالمت يزندگ يمعنابه اسالميمذاهب ب يتقر
 يبرخ ةژيت ويموقع است، که با درنظر گرفتن شدنينا انکار يضرورت، يمذهبدرون يها ارزش

 يهاريثأتبا مد نظر قرار دادن  شود. يم آن دوچندانو ضرورت  اهميت اسالم، يکشورها
 ،اسالمي يعرب يکشورها و انهيخاورم ةمنطقدر  لبنان کشور ياسيس و يفرهنگ و ينيد

آن هاي  چالش يبررستوسعه و  به منظور، در لبنان بيتقرهاي  تيظرف يضرورت بررس
 ان خواهد بود.يل به فرصت، نمايبدا تيجهت رفع 

 ياهلل لبنان و مرکز تجمع علماران و حزبيا اسالمي يجمهور يبيتقرهاي  تيفعال
 ي، زمانلبنان ان و مذاهبياد اتباع آميز مسالمت يدر کنار فرهنگ زندگ ،ن در لبنانيمسلم

روان يپ بهشت به را لبنان زد،يآم ميدر يسن و عهيش يفقها يهااوفت و اسالمي هاي آموزه با که
در و  ياستکبار جهان ةافکنان تفرقههاي  استياگر از س کهچنان ؛خواهد کردل يمذاهب تبد

احزاب  ياسيو اختالفات س منطقههاي  يت سلفيفلت شود و فعالغ اسراييلکا و يرأس آن آمر
 ان سال دريسال که کندهايي  لبنان را درگير جنگتواند  مي ،کنترل نشود ياسيسهاي  انيو جر
 .کند وارد آن ينيد ةجامع بر يريناپذ جبران صدمات است ممکن بساچه و داشت انيجر لبنان

 عالمان يفقه و يکالم ةشياند در يبيتقرهاي  تيظرف يبررس درصدد رويمقالة پيش
هاي  تيظرف يبررس نيهمچن ،لبنان ياسيس و ينيدهاي  انيجر به ينگاه با لبنان يسن و عهيش

 .است لبنان در بيتقر فرصت اي ديتهد به يمنتههاي  چالش و بيتقر ةبالقو و بالفعل
 يدر لبنان و مصاحبه با سران احزاب مسلمان و رهبران فکر يدانيو م يا مطالعات کتابخانه

اين را در  اسالميب مذاهب يتقرهاي  و چالشها  تيلبنان، ظرف ينيو د ياسيسهاي  انيجر
 سامان داده است. کشور
 ها.تيظرف،  ها ، لبنان، چالشاسالمي، وحدت اسالميب مذاهب يتقر :هاهواژکليد
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 موج و بسته اسالم راندن هيحاشبهبراي  همت کمر يجهان استکبار که يروزگار در

 مذاهب بيتقر دربارة گفتن سخن است، گرفته  فرا را جهان يزيست اسالم از يديجد

 .باشد مي مباحث نيترارزنده از، اسالمي

 يسو از لبنان ييايجغراف اهميت و ،سو کي از اسالمي مذاهب بيتقر اهميت

 در اسالمي مذاهب بيتقرهاي  تيظرف وها  چالش يبررس که است شده باعث ،گريد

ضرورت  از - دهند مي ليتشک مسلمانان را آن مردم تياکثر که - لبنان کشور

 .باشد برخوردار يخاص

 عالمان يفقه و يکالم ةشياند در يبيتقرهاي  تيظرف يبررس درصدد حاضر ةمقال

 يمنتههاي  چالش و بيتقر ةبالقو و بالفعلهاي  تيظرف يبررس نيهمچن ،لبنان مسلمان

 است. لبنان در بيتقر فرصت اي ديتهد به

 است، بوده اسالم دشمنان طمعمورد  همواره که لبنان ،اسالمي يکشورها نيب در

 .نيست مسبوق به سابقه ،نآب يتقرهاي  و چالشها  تيظرف يبررس

 و افزارنرم از اعم ،ياطالعاتهاي  بانک از استفاده و مقاالت و کتب از يبردار شيف

 يگردآورهاي  ابزار از لبنان، مسلمان يعلما از پاسخ و پرسش و ،مرتبطهاي  تيسا

 .بوده است قيتحق نيا اطالعات
 

 

 

ب يچراکه تقر ؛است اسالميروان مذاهب يب پي، تقراسالميب مذاهب يتقر مقصود از

ب ياست که تقر يهيبد .معقول نخواهد بود آن، اتباعنظر گرفتن دو مذهب بدون در
ن يچن اسالم يک از علمايچيست و هين يمذهبهاي  دست شستن از ارزش يمعنابه

و  ينيد يهابلکه همواره بر اصول ثابت ارزش ؛اند ه نکردهئب اراياز تقر يبرداشت

ک شدن به يب همان نزديتقر»د: يگو مي يعراق يمحمد .اند د داشتهيتأک يمذهب

 يعه، سنيست که شين نيا اسالميب مذاهب يمشترکات مذاهب است و منظور از تقر
توان در  مي ارند،يچون مشترکات ما بسن است که يبلکه مراد ا ؛عهي، شيا سنيشود و 



  
 

، يعراق ي)محمد .«نمود ياريو هم يفکر، هميدر مسائل فقه ين مسائل، حتيترمهم

 (701ص، 7831

روان يک شدن پينزد اسالميمذاهب  د تقريبيآ مي دسته ب ،از آنچه گفته شد
منظور به مشترکات ةگر و توسعيکديبا هدف شناخت مشترکات  اسالميمذاهب 

ز معذور يو ن ،اسالميبر اساس اصول مسلم و مشترکات  ينيد يبه برادر يابيدست
  (71ص، 7831 ،يري)تسخ .گر در امور مورد اختالف استينمودن همد

 

دن به يشود که مانع از رس مي گفته يبه هر عمل و گفتار و رفتار ،بيتقرهاي  چالش
 تقسيم يو عمل ينظر دو قسمبه  ها چالشاين  .مسلمانان باشد اتحادهدف مطلوب 

 اي ب ندارد،يتقر به ياعتقاد اي ،شخص که آن است يچالش نظر از د. منظورنشو مي
 که يحال در ؛برد مي نيب از ب رايتقر ةنيزم ،يو يذهنهاي  فرضشيپ و نوع برداشت

 در .شوند مي ب و وحدتيتقر تحقق مانع که ستا ييمجموعه رفتارها يعمل چالش
 ندارد، تصورات خاص بارهنيدرا ايدارد  باورب يتقر به بسا شخصچه ،يچالش عمل

 و اختالف را شدت شودميب يتقر تحقق مانع دهد که مي يرو ياز و ييرفتارها يول
 .بخشد مي

 

 زيستي هم يروان مذاهب برايو پ اتباع يذات ييب، توانايتقرهاي  تيمقصود از ظرف
و  يثي، حدي، فقهيمشترکات فراوان کالمهايي همچون ظرفيت است؛ آميز مسالمت

 داشتن دشمن مشترک.
 

 كيلومتر 70111 مساحت با و 1نفر ميليون چهار حدود يبا جمعيت (Lebanon) لبنان
)سفارت . است شده واقع مديترانه درياي شرقي ساحل در و آسيا غرب در 2،مربع

 (70ص، 7837روت، يب ران دريا اسالمي يجمهور
                                                           

 كنند. مي زندگي كشور اين از خارج در نيز لبناني ةتبع ميليون شانزده حدود .1

 ايران. از تركوچك مرتبه 760 تقريبًا .2



 
 

 بيش که ايگونهبه ؛است مذاهب تنوع و تعدد داراي کم، مساحت وجود با لبنان

 استاي  گونهبه لبنان در مذاهب اين نقش .دارد وجود آن در رسمي مذهب هجده از

 سياسي قدرت تقسيم واست  داده قرار تأثير تحترا  کشور اين سياسي ساختار که

 مذهب اساس برها آن تمايز که بوده مختلف طوايف جمعيت تعداد اساس بر نيز

 (71ص ،همان). است

ن امر ياست که هم ياجتماعهاي  تيو فعال ياسيس ي، آزادلبنانهاي  يژگياز و

را  يمتفاوت ياسيسهاي  شيمختلف با گراهاي  موجب شده است لبنان احزاب و گروه

 (71صهمان، ). دهد يخود جا در
 

 

ن يبرخوردار است. ا اسالميب مذاهب يتقر يبرا يخاصهاي  تيلبنان از ظرف

د به ين است که نبايت ايواقع يول ؛استان و مذاهب بوده يرباز مهد ادياز د ،نيسرزم

همواره در  اسالمدشمنان  چه اينکه ؛در لبنان بسنده کرد يبيموجود تقرهاي  تيظرف

 اتحادچراکه  ؛از وحدت دور سازند اسالمنقاط جهان اقصيمسلمانان را در  اندتالش

کا و يغرب و در رأس آنها آمر يو استکبار يوجه منافع استعمار چيمسلمانان به ه

 يچ فرصتيشمندان از هيعلما و اند است که رون ياز ا نخواهد کرد. امينرا ت اسراييل

روان مذاهب را به وحدت و يو همواره پ  غ نکردهيدر اسالميت وحدت يتقو يبرا

 اند.فراخوانده يب مذهبيتقر

ن مسلمانان ياز تفرقه و نزاع ب ،شود مي اسالمر جهان يگ بانيگر يامروزه هر مشکل

مثال  برايجو کرد. وجست آند در داخل يبارا  اسالممشکالت جهان . گيردمي ريشه

 يا عده ،يدارنين و ديبه نام د يحيک مسيسراغ ندارد که  يخ کسيدر تار کنون تا

جهان مشکالت  يول د؛قتل برسانسا و در حال عبادت، بهيشان خود را در کليکاز هم

، با اسالم در برابر دشمنان اتحاد يجابه مسلمانان شود که مي يجا ناشنياز ا اسالم

مذهب ن و يدر د يگاهيجا که ،يا هيو پرداختن به مسائل حاش يخينبش اختالفات تار

 .داندر حال نزاع و اختالفکند،  نمي دواز يرا ن اسالماز جهان  يدرد و ردندا



  
 

 طرف مقابلهاي  شهيو اند آرابه احترام  ،اسالميب مذاهب يتقر ياز راهکارها يکي

افت فهم مشترک در امور و يدر يموجب انفتاح دل و گوش برا ،است، احترام

 (71ص، م1003 ،ي)موسو .موضوعات مسلمانان است

ن يشود و ا مي يتلق ك ارزشي ،آميز مسالمت زيستي هم ،لبنان يدر فرهنگ اجتماع

. باشد مي ان و مذاهب در کنار هميروان اديمدت پيطوالن يجهت زندگبه ،فرهنگ
 (م1078)عبداهلل حسان، 

 يعه و سنيش ي. علمانقش علما را فراموش کرد دينبا، يجتماعان فرهنگ يدر ا

 يفرهنگ و ينيد ةتواند جامع مي که يلبنان و خطر يتيب جمعيلبنان با توجه به ترک

مردم لبنان  يبه حقوق شهروند يبنديبا پا اسالميبر اصل وحدت  ،د کنديرا تهد آن

 را در يشهروند حقوق تيرعا اصل، لبنان يعلما (م1078ن احمد، ي)الز .اند د داشتهيتأک

 يبنديپا و شوند آگاه يف شهرونديوظا به شهروندان اگر .اند دهکرنه يلبنان نهاد

 حل دهد، قابل يرو هم اگر و دهد نمي يرو نزاع و اختالف ،داشته باشند يعمل

 (م1078ف، يعف ي)نابلس. خواهد بود

 نيب كند، حفظ يو ابيغ در را مسلمان يآبرو ديبا شه که مسلمانين انديا

 (م1078حسن،  )عبداهلل. شود مي تيکرده و مؤمن لبنان رعاليمسلمانان تحص

 زيستي همصدر و  ةسع ،از جهان امروز به مدارايسد: نينو مي يالمصطف ين عليحس

ر متقابل يو تأثها  فرهنگ يکيچراکه نزد است؛ يگريش از هر زمان ديب ،آميز مسالمت

مردم  ،در واقع .شود مي شتريب يو تکنولوژ يانقالب علم ةواسطروز بهروزبهها  تمدن

 ،ين عليحس ي)المصطف. ندا گر آگاهيکديکنند که از احوال  مي يزندگاي  ا در دهکدهيدن

 (11ص، م1070
بت برادران يغش يانات خويو ب ادر فتاواهلل  عالمه فضل ،ان لبنانيعيش ينيمرجع د

 اند. ح نمودهيشان را تقبيدانسته و هرگونه دشنام و ناسزا به ارا حرام سنت  اهل

ز ين عهيش يعلما ديگر، ان فتاويدر پرتو ا (م1006 ،همو م /1003 ،نيمحمدحس ،هللا )فضل

 (88ص،  م1070 ،ي)المصطفاند.  را واجب شمرده سنت اهلبه احترام 



 
 

 يتمام و ندارد وجود يمذهب مشکل گونه چيه در لبنان :ديگو مي اهلل فضل يدعليس

 .کنند مي يزندگ آميز مسالمت صورت به گريکدي کنار در انيحيمس و مسلمانان
 (7837، يد عليس ،اهلل )فضل

 ةشرفت و سالمت جامعيپ ةرا نشان يعه و سنيروابط ش ،يف نابلسيعالمه عف

ک و يروابط ن سنت اهلکند که با  مي هيان لبنان توصيعيداند و به ش مي اسالمي

عه ين است که شيا مسلمانان اتحادو  يبر همدلشان يال يدل .دنداشته باشاي  معتمدانه

در  ،شود سنت اهلکه متوجه  يبيو آس يو هر ناراحت اند ک بدني، دو روح در يو سن

 (16ص، م1071، ي)نابلس. عه شده استيواقع متوجه ش

 
 

 ادب و رعايت مقدسات مذاهب به ب، احتراميو تقر وحدت ن عوامليتر مهم از يکي

 اتحادو  يدل کيتواند  نمي گرانين به مقدسات ديتوه .شان استيا نام کردن بازگو در

 داشته باشد. يرا در پ

و  رسول خدا ةهرگونه دشنام و ناسزا به صحاب ،حيصر ييدر فتوا اهلل فضل عالمه

 ةبه صحاب ياحترام يهرگونه ب د: منيگو مي ند وک ميم يشه را تحرين عايمنؤالم ام

 و خداست ةفرستاد دد: محميفرما مي چراکه قرآن ؛دانم مي را حرام رسول خدا

 .ندا مهربان خود ميان در و شديد، و سرسخت ،اركف برابر در ندياو با كه يكسان

 يرضا و خدا فضل همواره كه يحال در ؛يبين يم سجود و ركوع حال در را آنها پيوسته

 ،اهلل )فضل .ميد خود را داريز آرا و عقايله امامت نئو در مس (13 ،)فتح .طلبند يم را او

 (م1003ن، يمحمد حس
و عدم  رسول خدا ةبه صحاب نين توهيبفرق  انيبا ب يدجعفر مرتضيعالمه س

عه يدر قاموس ش ،سد: دشنام دادن و ناسزا گفتنينو مي شانيت از رفتار ايرضا

سالم و  يد در فضايو اختالفات با ؛کرده است ياز آن نه يندارد و امام عل يگاهيجا

 (63ص، 3ج، م1001 ،ي)مرتض. حل و فصل شود يعلم

 يامام علباشد.  مي ما يخلفا، حجت شرعبا  تيب اهلتعامل  د:يگو مي شانيا

أبوبکر  يد: ولدنيفرما مي و امام صادقاست بوده  همواره معاون و مشاور خلفا



  
 

بلکه واجب  ؛حرام است همسران رسول خداو اهانت به  ياحترام يهرگونه ب. نيمرت
 ،شانيداشت ا شان همواره احترام شوند و بزرگيا است به احترام رسول خدا

 )همان( .داشت رسول خداست بزرگ

چالش بکشاند،  ت را بهين ظرفيتواند ا مي رسد مي نظر که به يمشکل
شمندان ياند يبرخ يالزم از سو ريو نبش اختالفات غ يضرور ريغهاي  ينگار خيتار

 يخنث يبرا ،ن لبنانيمسلم ياهلل و مرکز تجمع علما حزب ،مثال براياست.  يلبنان

توانست  مي ره نوشته شده بود ويکه با موضوع س يکتاب مفصل ِيرات منفيکردن تأث

)عبداهلل  .متحمل شدند يفراوان ةنيدار کند، زحمت و هز را خدشه اسالميوحدت 

 (م1078،  حسان

چراکه  ؛ابنديدست  اسالميبه وحدت  ،تيب اهل با محبت توانند يم اسالمي مذاهب

ت مخالف دارند واي  ژهيگاه وين مسلمانان جايدر ب ،خداوند ةن فرستاديآخر ِتيباهل

ن يت که مخالفيان وهابيدر م ي. حته شودگذاشت بيت اهلد به حساب ينبا ،عهيبا ش

گاه ياز جا ت رسول خدايب ، اهلاند ش رفتهيعه پير شيند و تا حد تکفا عهيسرسخت ش
 (ق7116 ،يبيک: قض)ر. .برخوردارند ييواال

شان اعتقاد دارند که اگر يار واالست و ايبسلبنان سنت  ت نزد اهليب محبت اهل

 (3صتا،  يب ،ي)مهداو. ندا عهيلبنان شسنت  اهل ةت است، هميب ع، محبت اهليتش

 ؛وجود نداردت يب از اهل تر مستحکم ياتصال ةرشت چيه ،ن مسلمانان لبنانيدر ب
 و مودت ةدربار که ياتيآ به و گذارند مي احترام امبريپ تيب اهل به همه چراکه

 (7837 ،ي)مرتض. دارند اعتقاداست،  شده نازل شانيا عظمت

هستند که  يشان نسل پاکيد: ايگو مي تيب اهل ةدربار 1ملص يخ مصطفيش

و به صفات شجاعت و  ،زيمتما اکه به تقو اند ميو متخلق به اخالق عظ ،حامالن علم
ت يب ست که در قلبش محبت اهلين يمنؤچ ميند، ها صدق و جود و کرم متصف

 (786ص)ملص، . باشدن

                                                           

 لبنان است. يمل يبستگ هم تجمع سيرئ و يسن يعلما از ملص، يمصطف خيش .1



 
 

طالب  يطرابلس، اسام سنت اهل ينيد ةد: در مدرسيگو مي 1خ بالل شعبانيش

دم و يشده د مرتب ييب حروف الفبايترت به يوتريکامپ ةبرادر و خواهر را توسط برنام

ب عبدله )عبداهلل، يترت به ،ين اساميشتريطالب توجه مرا جلب کرد. ب ياسام

( و بعد از .و.. يحمد، محمود، مصطفاسپس محمد و مشتقات آن ) ،عبدالرحمن و..(

خلفا و اصحاب رسول  يها، اسام ن نامين بود و بعد از ايو حسن و حس ينام عل ،آن

در  و فاطمه ميخواهران طلبه، مر يکه در اسام چنان  ؛خورد مي چشم به خدا

 (م1078)بالل شعبان،  .خورد مي چشم شه بهيسپس نام عا ؛صدر بود

 رسول به را محبت تيب اهل به محبتسنت  اهلمعتقد است  2خ احمد القطانيش

 وحدت موجب ،شانيا محبت و تيب اهل يزندگ با ييآشنا د:يگو مي و ؛داند مي خدا

  (7837ان، )القط. شود مي اسالم دشمنانبرابر  در مسلمانان شتريب

اد شعبان و يلبنان، مثل اع سنت اهلان و يعين شيمشترک ب هاي مراسم يبرگزار

ت وحدت يدر تقو يعطف ةتواند نقط مي داشت محرم يگرامهاي  و مراسم ،رجب

که  يت مهمين ظرفيبسا ا در لبنان باشد و چه اسالميب مذاهب يو تقر اسالمي

را ها  يو سلفها  يريتکفهاي  تواند توطئهب وجود دارد، اسالمي يدر کشورها معمواًل

مت اشتر به آرمان بزرگ قرآن که همان يد و مسلمانان را هرچه بننقش بر آب ک

 د.سازتر  کياست، نزد اسالم ةواحد
 

 

 چه. هر است اسالمي مذاهب نيب وحدت محور نيتر مهم ،يو فقه ياعتقاد مشترکات

 اسالميب مذاهب يبه تقر اسالمد، جهان نن شوييتب اسالمي مشترکات مذاهب

 شود. مي تر کينزد
                                                           

 يعلما تجمع يمرکز ئتيه عضو و لبنان اسالمي ديتوح حرکت کل ريدب ،شعبان ديسع بالل خيش .1

 طرابلس ةتوب دجمس بيخط و إمام و اسالمي مذاهب بيتقر يجهان مجمع عضو و لبنان نيمسلم

 است.

 م بقاع لبنانيالکر القرآن ميتعل مرکز ريلبنان و مد بقاع سنت اهل ةجمع امامشيخ احمد القطان،  .2

 .است



  
 

و با  اند قت داشتهيدن به حقيرس يبرااي  تالش گسترده اسالميمذاهب 
نزاع و  يول ؛اند دهيرس يج متفاوتيبه احکام و نتا ،ش از قرآن و سنتيخوهاي  برداشت

 دانستند. مي گر را معذوريکديهمواره و ش نداشتند يخوهاي  افتهيدر  ياختالف
ن يدا در لبنان، مشترکات مسلمانان را ايص سنت اهل ياز علما 1،خ ماهر حموديش

 کرده است: يبند دستهگونه 
 ؛واحد يمان به خدايا. 7

 ؛اهلل ت حضرت رسوليمان به نبوت و خاتميا. 1

 ؛زان و حساب و بهشت و دوزخيز و ميمان به روز معاد و رستاخيا. 8

 ؛که در قرآن آمده استپيامبران، آنگونه مان به مالئکه و يا. 1

 ؛نازل شده است سول خدارکه بر  گونه آن ،ميمان به قرآن کريا. 1

ح قرآن است يکه نص صر عصر رسول خدا مت همار بودن يمان به خيا. 6
 ؛أخرجت للناس( مةر أي)کنتم خ

  ؛رسول خدا ةبا صحاب بيت اهلمان به ارتباط محکم و روشن يا. 1

م يو وجوب احترام و تکر بيت اهل يو اجتماع يو عرفان يت علميمان به مرجعيا. 3
  ؛مسلمانانن يشان در بيا

 (16ص، م1070حمود ماهر، ) .و اصحاب رسول خدا اسالم ياحترام خلفا. 3

طلبد و از  مي را يع و مفصليمجال وس ،يعه و سنيش يمشترکات فقهبرشماري 
اب يخ ديهمت ش به ،ن لبنانيمسلم ين مختصر خارج است. مرکز تجمع علمايتوان ا
ه کمنتشر نموده  ت والصحابهيمختصر فقه اهل الب يف بةاإلصابا عنوان  يکتاب يمهداو

ن مذاهب را اجتهاد يشاره کرده است و اختالفات با يبه مشترکات فقه به تفصيل
)ر.ک.  .شود مي افتين مذهب واحد هم ين مجتهديدانسته است که در ب يمرسوم

 تا( ي، بيمهداو

ن يداند و از ا مي درصد نود از بيش سني را و شيعه مشتركات 2يحبل بيصه خيش
 يمذهب اختالفات ةتوسع از يريجلوگ منظور را به در لبنان اسالميوحدت  ،جهت
 (7830ب، يتقر يارز)خبرگ. داند مي يضرور

                                                           
باشد و  مي نيمسلم يعلما تجمع مرکز و دايص اسالمي جماعت نيسسؤم از ،ماهر حمود خيش .1

 .است دايص القدس مسجد إمام اکنون
 در لبنان. صيدا شهر ابراهيم مسجد جماعت امام لبنان و نيمسلم يعلما تجمع مرکز عضو .2



 
 

د شود و موارد يتأک اسالميد بر مشترکات يبا ،اسالميدن به وحدت يرس يبرا

 .نگريستاجتهاد  ةدين مذاهب را به ديب ياختالف
 

 

دشمنان  يخواه ادهي، مقابله و مبارزه با زاسالميب مذاهب ين هدف تقريتر بزرگ

ف در دست ياکنون قدس شر ،است. اگر مسلمانان جهان با هم وحدت داشتند اسالم

 يخود زندگ ةو کاشانهود اشغال نشده بود و هزاران مسلمان آواره به دور از خانه ي

 م.ينبود اسالمجهان  يماندگ و عقب ييگرا نداشتند و شاهد مصرف يسخت

ن يب و از يعرب اسالمي يشراف بر کشورهاا منظور بهدر منطقه  اسراييلدولت 

بدون دارو و غذا  اسراييلکه د بدانند يمسلمانان با س شده است ويتأس اسالمبردن 

م و قطع يبا تحر اسالمي يپس واجب است کشورها ؛اورديتواند دوام ب نمي سه ماه هم

. م باشنديسه يسرطان ةغد نين رفتن ايدر ازب ،ين اشغاليبه سرزمورود هرگونه کاال 
 (م1008م، يبراها)هالل محمد 

 ،تحد نباشندمکه اگر با هم  اند درک کرده يخوب لبنان به شمندان مسلمانياند

ن درک و فهم از راهکار مقابله يهم .مقابله کنند اسراييلتوانند در برابر تجاوزات  نمي

از  يکين شد و اکنون يمسلم يس مرکز تجمع علمايبود که موجب تأس اسراييلبا 

ز آثار با يدر خارج از لبنان ن يکه حت است در لبنان يبين مراکز تقريرگذارتريتأث

 گذاشته است. ياز خود بر جا يبرکت

 ميرژ د:يگو مي کند و مي يرا دشمن مشترک معرف اسراييل ،اهلل فضل يدعليس

 و ريخ گونهچيه و است تسنن اهل و انيعيش مشترک دشمن ،يستيونيصه اشغالگر

هاي  ثروت چپاول دنبال به تنها و خواهدينم انيجهان وها  عرب مسلمانان، يبرا يمنفعت

 (1931، يدعليس ،اهلل )فضل .است آن سالمت انداختن خطر به و منطقه

 آنان يسربلند و يروزيپ موجب مسلمانان اجتماع د:يگو مي خ احمد القطانيش

 تا ندا مسلمانان نيب يدشمن بذر کاشتن و تفرقه جاديا دنبال به تنها و دشمنان ؛شود مي

 زين را نشانيو سرزم دنربب غماي به زين را آنان ضعف، منابع نيا از استفاده سوء با

 (7837)القطان،  .کنند اشغال



  
 

دشمن مشترک مسلمانان لبنان است و ضرورت دارد  اسراييلنکه ياعتقاد به ا
ن تمام مذاهب و يب يمسلمانان با حفظ وحدت، با آن مبارزه کنند، اعتقاد مشترک

 يك لبنان د: دريگو مي باره نيز دراين 1د جنبالطيلبنان است. ول ياسيس هاي انيجر

 بروز از بايد امر اين .داند مي لبنان دشمن يگانه را اسراييل كه دارد وجود ملي اجماع
هاي  تانك و بالگردها تجاوز لبنان مردم از كدام هيچ زيرا ؛كند جلوگيري اختالفات

 (7831)جنبالط،  پذيرند. نمي را لبنان به ياسراييل

 اسراييل با مقابله در ،خود سياسيهاي  اختالف ا وجودبها  د: لبنانييگو مي يو

 ،اسراييل جمله از ،بيگانگان تجاوز برابر در گاه متحدند و مسلمانان لبنان هيچ و جدي
 عبرت گذشتههاي  درس از كه دشمن اين با مقابله در و وردآ مين فرود تعظيم سر

 )همان( .شد نخواهد تسليم ،گيرد نمي

 يم اشغالگر به مرزهاين رژيغاصب و تجاوز ا اسراييلوجود مرز مشترک لبنان با 

مسلمانان لبنان تنها راه نجات  ف، موجب شده است کهيلبنان و اشغال قدس شر
ن راه يش بدانند و تمام تالش خود را در ايخو اتحادف را در يمسلمانان و قدس شر

 صرف کنند. 
 

 

چراکه از  ؛دارداي  ژهيگاه ويجا اسالمي ين کشورهايران در بيا اسالمي يجمهور

 يهمواره مناد ،س تاکنونيسأت يبرخوردار است و از ابتدا يو مستقل اسالمي حکومت

 مستضعفان جهان يو خود را حاماست ن مسلمانان جهان بوده يب اسالميوحدت 
ف و مسلمانان يقدس شر يآزاد ،اسالمي يجمهورهاي  تالش از يکيداند.  مي

 است.  اسالمو مشترک جهان  ياز نقاط ارزش يکي ،نيموضوع فلسط .ن استيفلسط

در تحقق وحدت  يعطف ةنقط ينيامام خم يبه رهبر اسالميانقالب  يروزيپ

ن مطلب يز بر اين اسالمي يمخالفان نظام جمهور يکه حتاي  گونه به ؛بود اسالمي
 (م1078د رضوان، ي)الس .ذعان دارندا

                                                           

 ياز رهبران دروز يکيلبنان و  خواه ترقي سوسياليست حزب رئيس،  م7313متولد  ،جنبالط وليد .1

 .است لبنان



 
 

تبديل ن يبه سفارت فلسط را در تهران اسراييل سفارت ،ياريهوش با ينيامام خم

 ةن جمعيآخر ؛خود قرار دادند ياست خارجيقدس را در دستور کار س يآزاد کردند؛

را با  اسالم يالد رسول گراميدند و ميقدس نام يماه مبارک رمضان را روز جهان

وحدت  ةول است، هفتع االيکه از دهم تا هفدهم رب يعه و سنيش يياختالف روا

 اسالمو در جهان  ندگرفتخود  به يجهان يرنگ و بوها  ن مناسبتيا .کردند يگذار نام

با حضور  اسالمي يدر کشورها يرگذاريقدامات مهم و تأثاوحدت  ةساله در هفت همه

 شود. مي شمندان انجاميعالمان و اند

 اسالميدفاع از مقاومت  ،ران در لبنانيا اسالمي يجمهور يرگذارين تأثيتر بزرگ

مرکز تجمع  ةنطف است. اسراييل لبنان از دست يمناطق اشغال يساز آزاد يدر راستا

، است کينزد خاور ةدر منطق يبين مرکز تقريتر که بزرگهم ن لبنان يمسلم يعلما

از نظر  (73ص، م7331، ي)خازم عل .است م در تهران منعقد شده7331شعبان  ةميدر ن

از  .ستابه تمام معن اسالميدولت  ،اسالمي ين، جمهوريمسلم يمرکز تجمع علما

)همان، . ران استيا اسالمي يجمهور يبيتقر يهاطرح يمجرن مرکز يا روي،ن يهم

 (17ص
د: يگو مي لبنان اسالمياهلل بر وحدت  حزب يرگذاريتأث بارةدر م قاسميخ نعيش

 ران،يا اسالمي يجمهور اسالميوحدت هاي  برنامه يز در راستاين لبنان اهلل حزب

 ياياح در ابتداها  تالش نيا و است تالش در اسالمي وحدت به دنيرس يبرا

 ؛رديگ مي صورت دارد، تيعموم يسن و عهيش نيب در که ينيد و اسالمي ياه مراسم

 نيب در مهر و الفت جاديا ،کرده جمع لهئمس کي حول را اسالمي امت که اي گونه به

 (م1078، قاسمنعيم ). بکند مذاهب اتباع

 در سنت اهل با ياسيس ةمعاهد يبرا را يمناسبت چيه اهلل د: حزبيگو مي شانيا

 اهلل حزب ،يريحر قيرف ترور از پس ،مثال براي ؛است نکرده ترک مختلف مواضع

 ةمعاهد، خواه يترق ستياليسوس حزب و مستقبل انيجر با ،ملا حرکت همراه به

 )همان(. بست ياسيس

 :شرح است دينب اسالميوحدت  ياهلل در راستا حزبهاي  تيفعال يبرخ

 ن؛يدر لبنان و فلسط اسالميهاي  لبنان با حرکتاهلل  حزب ةمان دوجانبيپ .7



  
 

 ؛اسالمجهان  اهميتمورد هاي  اجالس فعال درحضور  .1

 ؛اسالمي هايکشوربه  اسراييلو کا يآمر مواضع محکم در برابر تجاوز .8

 ؛يبيتقرهاي  تيفعال يو نور برايالمنار و راد ةاز شبک استفاده .1

 ؛اسالميو جماعت  يفتاء و دارالفتوالبا دارا يهمکار .1

 ان وفاء مقاومت؛يدر انتخابات در قالب جر سنت اهلاجماع با برادران  .6

مسلمانان در لبنان  مقاومت با يو آموزش در راستا يهماهنگ يبرا ياعالم آمادگ .1

 ن؛يو فلسط

 ؛ينيدهاي  تيو شخص اسالميتمرکز و اهتمام بر ارتباط با حرکت  .3

 ؛اسالميرسالت وحدت  يادا ين برايمسلم يت از مرکز تجمع علمايحما .3

 ؛يدر مسائل مذهب يو انتخابات ياسير امور سياز تأث يريجلوگ .70

 در لبنان؛ اسالميق با حرکت يارتباط عم .77

 شود؛ مي انجام يو مل ياسيو س يمذهب يدارهايکه در قالب د يدارها و روابطيد .71

 ق رسانه؛ياز طر اسالميهاي  از مناقشه و نقد حرکت يدور .78

قاسم، نعيم ). کند مي کيرا تحر سنت اهلعواطف  کههايي  عدم موافقت با طرح .71

 (17ص، م1001

 
 

مقابله با  يو برا ،ن مسلمانانيق وحدت بيتعم يدر راستا يشمندان لبنانيو اند علما

س يتأس ،ها تين فعاليکه در رأس ا اند داشتهبر يمؤثرهاي  مگا، يستيونيدشمن صه

ش يت بيبا عضو ،س تا کنونياز بدو تأساين مرکز،  .ن استيمسلم يعلمامرکز تجمع 

ر هوشمندانه و يتخاذ تدابابا  قتًايت دارد و حقي، فعاليعه و سنيش يعلمانفر از  110از 

 مقابله کرده است.  يمذهب ةده و با هرگونه فتنيرا قوت بخش اسالميمدبرانه، وحدت 

در سال  اسراييل ياشغالگر لبنان بر ضرورت مقابله با يعه و سنيش يعلما

و تنها راه مقابله را در  ندد کرديتأک جنوب را اشغال کرده بود، يشهرها م که7331

ق 7101شعبان  ةميم مصادف با ن7331در  ،ن امريهم يبرا و دنديمسلمانان د اتحاد

را  «نيمسلم يمرکز تجمع علما»، يعه و سنيمسلمان اعم از ش يبا تالش علما



 
 

ا دشمن بدار مقابله  هيت وحدت مسلمانان لبنان، طاليبر تقو افزونس کردند تا يتأس

ن، يمسلم ين دستاورد بزرگ مرکز تجمع علمانخستيباشد.  اسراييل يستيونيصه

کرده  اسالمم يز تقديرا ن يين راه شهدايم بود که در ا7331دا در سال يص يآزادساز

 باشد. مي خ راغب حربيد شيهش ،شانين اياست که بارزتر

ب يوحدت مسلمانان و تقر يدر راستا است کهاي  ن مؤسسهيتر بزرگ ،ن مرکزيا

 نيمسلم يمرکز تجمع علماهاي  تين فعاليبارزتر ت دارد.يفعال اسالميمذاهب 

 عبارت است از:

 ن برد؛يمان مذکور را ازبيم و مذاکرات ناقوره که پ7338و يما 71مان يا پبمقابله  .7

 اسالم يا ترور علماي يريبرابر دستگ در ياسيو ساي  رسانههاي  يريگ موضع .1

 ؛يتيونسيدست دشمن صه به

ب مسجد رسول اعظم و مسجد هرش و يبر تخر يمبن ليالجّم امينمبارزه با نظام  .8
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دارها و يد ،شمندان مسلمانيو اند علمات ارتباطات يتقو ين مرکز برايا

و است بوده  اهميتز يار حايداشته که بس ينيو د ياسيبا رهبران س ييها نشست



  
 

دار با مقام معظم يباشد. د مي اسالميب مذاهب يتقر يدر راستا يستودن يتالش

ران، يا وقت جمهورسيمان، رئيشل سليم مل لحود،يا، ينيحمد خماد يس ،يرهبر

 ة، از جمليه برينب و يد قبانيخ محمد رشيش دحسن نصراهلل،يس ه،يس جمهور سوريرئ

 دارهاست.ين ديا

احداث مساجد  ،ن در لبنانيمسلم يمرکز تجمع علماهاي  تين فعاليتراز ارزنده

الناعمة«ةلسمامياالالوحدة»ناطق مختلف لبنان است. مسجد وحدت در م حارة ،در

 ياز مساجد ،يةدربابل«ةلسمامياالالوحدة»داومسجديدرص«ميمردةيالس»مسجد

 .اند ن مرکز بنا شدهيند که توسط اهست

از  يستيونين صهيرون راندن متجاوزين مرکز در بيبر دستاورد بزرگ ا افزون

در لبنان، با  اسالمدشمنان و بدخواهان هاي  سهيو دسها  از توطئه ياريلبنان، بس

 ين در لبنان، خنثيمسلم يمرکز تجمع علمار يو تدب يمسلمان لبنان يعلما ياريهوش

 روتيب در سنت اهل ةطلب دو م،1078مارس  71کشنبه يشامگاه  براي نمونه،. اند شده

 ،ن حادثهيا يدر پ .مارستان منتقل شدنديو به ب گرفتند قرار جوان چند هجوم مورد

به ها  رسانه ين تهاجم توسط برخيچراکه ا ؛در شرف وقوع بود لبنان در يآشوب

 يارين و هوشيمسلم ير مرکز تجمع علمايبا تدب يول ؛شد مي منتسب يان لبنانيعيش

 يو شرع يق قانونيو مسئله از طر گرديد ين فتنه خنثي، آتش ايعه و سنيش يعلما

 شد. يريگيپ
 

گاه يهمواره جا يتيک،ک و ژئوپوليت استراتژيو موقع يتيب جمعيترک دليللبنان به

ن کشور قابل مشاهده يداشته و طمع استکبار در ا اسالمي ين کشورهايدر باي  ژهيو

 آن برر يران و تأثيا اسالميانقالب  يدر لبنان و روشنگر اسالمياست. اگر مقاومت 

 .بود نورديدهن را تا اعماق لبنان دريفلسط ين مرزهايفلسط ةياکنون قض ،لبنان نبود

هاي  ر در چالشيشمندان مسلمان واجب است که با دقت و تدبيو اند علمابر رو ايناز

به ها  ن چالشيل ايا تبدين موانع ين بردن ايازب يدر لبنان، برا اسالميوحدت 

 .بکوشند يبيتقرهاي  فرصت



 
 

 

 ةهم در بحران عامل و كنند مي توطئه مسلمانان برضد آمريكا همواره و اسراييل

ن بهره را از اختالفات مسلمانان يشتريهمواره ب اسالمند. دشمنان ااسالمي كشورهاي

است ي. ساندنگذاشتهن اختالفات فرويق ايا تعميجاد يا يبرا يچ فرصتيو از ه  برده

 کا جمعيو آمر اسراييلز کار يگاه از مچيه ،«حکومت کنو نداز يتفرقه ب»معروف 

 ،نين بيدر ا .شود مي عرضه يديبلکه هر روز با مدل و لباس جد ؛شود نمي

ات قرآن و سنت رسول يبا تمسک به آو  يارير و هوشيد با تدبيند که باا مسلمانان

هاي  رند که نقشهيش بگيدرپ ياستيس اسالمخود در جهان  اتحاد، با حفظ خدا

 يقيقدرت حق اسالمو  شودنقش بر آب  اسالمدشمنان در استعمار و استثمار جهان 

 ابد.يخود را باز

همواره مورد  ،خود ينيمنابع سرزم و اسراييل لبنان با توجه به مرز مشترک با

کا يغرب و آمر ياستعمارهاي  استيس گاه از چيه ،خيدر طول تاربوده و  طمع استکبار

 تيز از خارج از لبنان هدايلبنان ن يداخلهاي  بسا جنگدر امان نبوده است و چه

 .اندشده مي

 ينقش بزرگ ،ستيونيست که استعمار و صهين يد: شکيگو مي 1يخ محمد زعبيش

است که  ين همان کاريکنند و ا مي يباز يور کردن فتنه و اختالف مذهبرا در شعله

 و كرد يجوييبرتر زمين در د: فرعونيفرما مي که خداوندچنان ؛داد مي فرعون انجام

 .كشاند يم يناتوان و ضعف به را يگروه ؛نمود تقسيم يمختلفهاي  گروه به را آن اهل

ق يتعم ياست که برا اسراييلکا و يامروز آمرهاي  تين همان فعاليا .(1 ،)قصص

 (18ص، م1077 ،ي)زعب .رديگ مي ن مسلمانان صورتيب ياختالف مذهب

غرب  يسد: سعينو مي يسباب اختالف مذهبا يبندميدکتر عبداهلل حالق در تقس

و  ياسيو مراکز مطالعات س يفرهنگهاي  تيق فعاليکا از طريو در رأس آن آمر

ق بر جهان ين طرين مسلمانان است تا از ايب يفتنه و اختالف مذهبايجاد ها، رسانه

 (11ص، م1077 ،)حالق .حکم داشته باشد اسالم

                                                           

 .است لبنان اسالمي توحيد جنبش امناي هيئت عضو لبنان و ياز علما ،الزعبي محمد شيخ .1



  
 

 يت براين فعاليتررا بزرگ ياسراييلهاي  رسانهفعاليت  1دکتر محسن صالح
 قيک و تعميتحر يسد: در راستاينو مي داند و مي ن مسلمانان لبنانيق اختالفات بيتعم

شود،  مي خشپ يستيونيصههاي  از رسانه دروغکه به يها، هر سخنين لبنانيشکاف ب
 منعکس يعالمان لبنان يبرخ استمداران ويو مواضع سها  و روزنامهها  در رسانه

 (706ص،  م1077)صالح محسن،  .شود مي
 ةهم رأس در اسراييل ،ينيخم امام ةگفت به بنا د:يگو مي المنار ةر سابق شبکيمد

. است منطقه در ترور و ديتهد و ترس ،يناآرام عامل اسراييل. است مشکالت
 علت ،اسراييل مداخالت. است يسرطان غدة کي همچون و هاستيبد نماد اسراييل

 (170ص، 7836عاطف،  ي)موسو .ماست کشور يناامن ياصل

 يستيونيصه ميرژ ياز سو ،انهيخاورمهاي  يو ناهنجار ست که بحرانين يشک
هاي  استيکه مولود س هيسور بحرانشود و  مي تيهدا ياز استکبار جهان يندگينما به

 علمامسلمانان و  يداريکند و اگر ب مي ديکه منطقه را تهد است ياستکبار است، خطر
 گر کشورها را آلوده سازد. يدبسا دامن لبنان و چه ،نباشد

 

 

چ يدر ه ،است اسالمي ب مذاهبياست متوجه تقريس ةکه در لبنان از حوز يبيآس
 به مربوط ،ها بين آسيا غالب ست. وجهين اسالميوحدت  متوجه يُبعدحوزه و 
 حل واين کشور است  ياسيخارج از لبنان در امور سهاي  دخالت و ياسياحزاب س

 مسلمانان ياريهش و ،قت مذاهبيو حق ياسيامور س از يآگاه با جز ،مسائل نيا
 .ستين ممکن لبنان ةجامع

 اختالف ،قتيحق در و ؛دارند ياسيس منشأ ،لبنان در اسالمي مذاهب اختالفات
 (م1078،  عبدالناصر ي)جبر. ينيد اختالفنه  است، ياسيس اختالف مذاهب

 يناش ياسيسهاي  وجود دارند که از سازمان ييگذراهاي  استيس ،در لبنان
 ياسيسهاي  نفع مصالح سازمانن بهياز د يبرداربهره ،ها استين سيشوند و هدف ا مي

 ست، آرامش بر جامعه حاکميمتشنج ن لبنان ياسيکه اوضاع س يزمان بنابراين، ؛است
 (71ص، 1003د عباس، يس ي)موسو .شود مي

                                                           

 . است دانشگاه لبنان ةکارشناس و استاد فلسف ،دکتر محسن صالح .1



 
 

 و اختالف جاديا يبرا ،ياسيس احزاب و افراد از يبعض: ديگو مي اهللفضل يعل ديس
 سنت اهل جمع در ،خود اهداف به دنيرس يبرا و کوشندمي مسلمانان انيم فتنه

 که نديگو يم انيعيش جمع در و يند؛شما حقوق چپاول حال در انيعيش که نديگو يم
 (1931، يدعلياهلل س)فضل .کنند يم غارت را شما حق سنت اهل

از مسائل و اختالفات  يدر لبنان را ناش ياختالفات مذهب ،يجبرخ عبدالناصر يش
 مثاًل ؛داند مي يرشرعيمعقول و غنارا  يظاهر مذهبمطالبات به يداند و برخ مي ياسيس
 ينکه چرا جمهوريبر ا يران مبنيانتقادات از حکومت ا يبرخدر پاسخ به شان يا

 د: منيگو مي ،در تهران بنا کنند يمسجد سنت اهلدهد  نمي ران اجازهيا اسالمي
 ؛خداست آن از چراکه مساجد ؛در تهران هستم سنت اهل يبرامسجد  يمخالف بنا

 يان خواستار بنايعيچگونه است که ش (73 ،)جن .نخوانيد خدا با را هيچكس پس
ن يا عتًايخود باشند؟ طب يبرااي  ا خواستار ساخت کعبهيدر مکه باشند؟  يمسجد

و  از مواضع يول ؛دارند يظاهر مذهب ،سخنانگونه  نيااست و اي  هودهيسخن ب
 (11ص، م1070عبدالناصر،  ي)جبر .دنشو مي يناش ياسياختالفات س

د: يگو مي ياختالفات مذهب برر آن يو تأث ياسياختالفات س ةدربار م قاسميخ نعيش
 در بلکه بينجامد؛ يمذهب اختالفات به که ستين ايمسئله يسن و عهيش نيب واقع در

 يبرخ اي دارانماستيس يسو از که شود مي يناش ياسيس مسائل از اختالفات لبنان
 نيا بر يسع افراد نيا .شود مي مطرح کنند، مي حرکت غرب با همگام کهها  انيجر

 (م1078قاسم،  نعيم) .دهند جلوه يمذهب اختالفات قالب در ار ياسيس اختالفات نيا که دارند
 هم تندرو اريبس که سنت اهلهاي  يسلف يد: برخيگو مي ديدکتر رضوان الس

در لبنان ما  يول ؛ستين زيجا که نديگو مي يسخنان و کنند مي ريتکف را عهيش، هستند

 اگر م ويدار انيعيش با را ارتباط نيبهتر لبنان در ما .مييگو ينم را سخنان گونهنيا
 ينيد و يمذهب مسئلة نيتر کوچک در و است ياسيس اختالف ،باشد لبنان در ياختالف

 (م1078د رضوان، ي)الس .ستين ياختالف چيه يسن و عهيش نيب لبنان در و ؛ميندار ختالفا

ان و يروان اديباشد، بهشت پ ياسيدور از اختالفات سلبنان به ينيد ةاگر جامع

شراف و ا آنبر  يشمندان لبنانياند ةاست که هماي  مسئلهن يو ا ؛مذاهب خواهد بود

 ذعان دارند.ا



  
 

 

چ ياز ه اسالمضربه زدن به  يکه برا يو استعمار ياستکبارهاي  در کنار قدرت
نام ه م که بيهستاي  امروزه شاهد ظهور فرقه ،نداهفروگذار نبود يت و تالشيفعال

ان يجاد نفاق و تفرقه و فتنه در ميو اديگر ر مذاهب يظهور کرده است و با تکف اسالم
 کند.  مي ديرا تهد اسالما ندانسته اساس يمسلمانان، دانسته 

دشمنان  برابرمسلمانان در  اتحادو  اسالميوحدت  يش روين چالش پيتربزرگ
 ةز در حال رشدند. خطر فرقيناي  ندهيصورت فزا، که بهاندتيان و وهابيريتکف ،اسالم
بارها از خطر استکبار و  ،شود مي ز شناختهين يگريت که با نام سلفيوهاب يتندرو

نام و به اند ظهور کرده اسالمنام ن و بهينام دشان بهيچراکه ا ؛شتر استياستعمار ب
 نيتر بزرگ از يکيکه توان گفت  مي تئجر کنند و به مي تين فعاليد ضدن بر يد

 شتريب و ست ها يت و سلفيوهاب يريتکفهاي  تيفعال ،اسالم جهان يکنونهاي  بتيمص

 شود. مي شان انجاميا دست به اسالميريو غ اسالمي يکشورها در يستيترور حوادث

 يريتکفهاي  تيفعال اسالمي يکشورها ديگرمثل  ،لبنان : درديگو مي زبکيعالمه 
ان يعيش داشتند گريکدي با يآميز مسالمت يزندگ سنت اهل و انيعيش نداشت و وجود

ان يعيش يمذهب هايدر مراسم سنت اهلو  ،سنت اهل يمذهب و ينيد هايمراسم در
 ييجدا درصدد لبنان، بهبا ورود ها  يوهاب وها  يسلف يول ؛کنند مي و کردند مي شرکت

 هم سنت اهل خود نيب در بلکه ؛يسن و عهيش نيب ييجداتنها  نه و ندامسلمانان نيب
زبک ي) .است اسالم اصل متوجه که است يخطر نيا و ؛افکنند مي تفرقه و يدوگانگ

 (م1078محمد، 

دانند و بر لزوم  مي ريتکفرا  اسالم يرو شيپ چالش نيتر لبنان بزرگ يعلما
 (م1078)عبداهلل حسن،  .د دارنديمبارزه با آن تأک

 محمد اهلل اال اله ال» ةد: کلميگو مي 1ر قبالنيعبداألم خيش فرزند ،قبالن احمد
 خونش و آبرو مسلمان، خون حرمت و است مسلمانان نيب وحدت انگريب« اهلل رسول

 يجا بر ريتکف و قتل يبرا يهيتوج چيه و است کرده حفظاي  مجادله چيه بدون را
 (1078)قبالن احمد،  .گذارد ينم

                                                           

 ان لبنان.يعيش يس مجلس اعاليرئ .1



 
 

تا  ،يبيتقر ينيو د ين عقلياديمهم و بنهاي  تيظرف دليلهرچند کشور لبنان به
ست يد نيبع يول ،در امان مانده است يريتکفهاي  شهيو اندها  تياز فعال يحدود

ز يز درنوردد و دامن مسلمانان لبنان را نيلبنان را ن يمرزها ،ن گروهيغات نابرابر ايتبل
ه يسور بحرانت بحران خود را ازدست داده و يه ماهي. اکنون کشور سورسازدآلوده 

ه ين سوريمعارض ت داده است وير ماهييتغ يبه موضوع مذهب ياسياز موضوع س
حضرت  ب حرميد به تخريدهند. تهد ميادامه  يگريسلف رقيبا بفعاليت خود را 

در  رسول خدا ةو اهانت به مزار صحاب ،در دمشق هيو حضرت رق نبيز
 يح و عقالنيصورت صحت بهيوهاب انياگر جر .است ن مطلبيد ايمرج عذرا مؤ

ز ياز آن ن يو صدمات ناش داشته باشد ينيبسا ضربات سنگاصالح و کنترل نشود، چه
 د.نباش ناپذيرجبران
 

 

با آن  يا دشمنيبسا درصدد انکار چه ،يعدم فهم درست از موضوع دليلانسان به
 يمجلس). نداشيخوهاي  دشمن نادانستهت آمده است که مردم يد. در روايآ ميبر

 (173ص، 7ج ،ق7101محمدباقر،
 بارةم، در قضاوت کردن درياز طرف مقابل داشته باش ياگر ما فهم درست

مصادر و  هکه ب يسينو کتب فرقه يدر برخ م.يشو يدچار لغزش نم يو اعتقادات
آن  شود که صاحبان مذاهب از مي افتي يمراجع هم استناد شده است، مسائل

 از مذهب اشاره کرده است که ينادر اعتقاد س بهينوبسا فرقهچه يعني ؛خبرند يب
واجب  بر همگان بنابراين، (71ص، م1003دعباس، يس يموسو) گانه است.يمذهب از آن ب

دور و به علمي فضاي در و بشنوندعقل  منطق با را گرانيد سخنان تعصب بدون است
 شند.ينديب آن بارةدر ،از تشنج

ک از ي: هرسدينو مي گونهنيا را يعه و سنين شياسباب اختالف ب ،خ ماهر حموديش
بسا دارند و چه يل و حجت شرعيش دلياعتقادات خو يبرا سني،عه و ين شيطرف
خدا از  ،ن صورتيـ داشته باشند که در ا يحجت شرع ةسبب اقاماز حق ـ بهاي  بهره

ل به آن ياجتهاد و دل ةواسطچراکه به ؛هرچند بر خطا باشند ؛شان قبول خواهد کرديا



  
 

توان حکم به دخول بهشت و  يپس نم .مذهب خود دارند يبرا يل کافيدل و اند دهيرس
توانند متفاوت  مي شان در درجات بهشتيک از ايهرچند هر  ؛صادر کرد يجهنم کس

 (10ص ،م1070 ،حمود ماهر). باشند

ل يتبد يفهمبه نزاع و کج يشود اختالفات اجتهاد مي اسباب که موجب يبرخ
 ند از:اعبارت ،دنشو
 ؛عهيو ش سنت اهلک از يکتب مرجع هر يبرخدر  فيات ضعيوجود روا .7
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 ر طرف مقابل؛يدر تکف عهيش مراجع يو برخ سنت اهل از افتاو يوجود برخ .1

 ؛زنند مي دامن اختالفاتکه به  سنت اهلعه و يش نزداي  ماهوارههاي  وجود شبکه .1

 شود؛ مي انجام نينشعهيشهاي  محلهدر  تيوهابکه  ييانفجارها .6

 ؛تيوهاب يعه از سويش يقصد به علماسوء .1

ن ياست. ا يمسائل کالم يدشوار دليلبهها  نزاع از ياريبس ،که گفته شدچنان
به اقوال  ،از مذهب يخاص ةفهم آموز يکه طرف مقابل برا يابدمينمود  يمشکل زمان

 درک و فهم مطلب، دچار سوءتفاهم و فهم نادرست يجاکند و به مي مراجعه شاذ
 شود. مي

 
 

 له را درکئن مسيز قبح ايندارد و عقل ن يگاهيجا يان الهيدر اد ،نياهانت و توه
 آنان مبادا تا ندهيد دشنام ،خوانند مي را خدا غير که خداوند فرمود: کساني کند. مي
 ،قرآن ين نهيا (101 ،أنعام). دهند دشنام را خداوند ،علم بدون و دشمني روي از

 و قرآن را اسالمدامن مقدسات ، العمل آن است که عکس يرفتارشامل هرگونه 
هستند  دشنام مستحق ست که کفارين نيا انيدرصدد ب قرآن که ان معنيبد ؛رديگ مي

 ،يبه مقام ربوب يناآگاه ين جهت است که کفار از رويا ازقرآن  يبلکه نه ؛ندستين اي
اگر که  ان معنيبد ؛است يجار زيلعن ن ةباردر ،ن استدالليکنند. ا مي مقابله به مثل

د و مقدسات يز مقابله به مثل نمايبسا او نکند، چه  لعنرا  يگريمقدسات د شخصي
 را لعن کند.  کنندهلعن



 
 

ب ين آسيمرتکب ا اسالمي يکمتر از مسلمانان کشورها ،مسلمانان لبنان
چ يبه مقدسات ه يمذهب هايمراسم در ،يدارنينام دان لبنان بهيعيش. اندياجتماع

 .دکنن ينم ياحترام يب ينيمذهب و د
 

 که دارد وجود ييها تيدر لبنان ظرف اسالميوحدت  ريمس در ،که گذشتچنان
وجود  يو موانعها  چالش ،و در مقابل نمايد؛ اسالميتواند لبنان را کشور وحدت  مي

کنند. ل يتحممسلمانان لبنان بر را  ينيخونهاي  توانند نزاعات و جنگ مي دارند که
 ،ياتيگسترده و عمل ،قيدق ةو مسلمانان واجب است با مطالع علمارسد بر  مي نظربه

ان يم و موانع را ازها  ترش دهند و چالشسب در لبنان را گيمهم تقرهاي  تيظرف
 .کنندل يتبد يبيتقرهاي  ا به فرصتيبردارند 
م روابط يتواند به تحک مي رسد مي نظرکه به ييبه راهکارها ،ن مختصريدر ا

در  گاميد که بتواند يام .شود مي اشاره ،نجامديشان بين ايت وحدت بيمسلمانان و تقو
 :باشد اسالميوحدت  يراستا
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 ؛اسالمي
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 مذاهب؛ اسالميمشترکات  موضوعدر  يعلمهاي  پژوهش  .1-1
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