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 *المسلمين در تقريب شناختى اخوان نقش مبانى انسان

10/07/94:تاريخ دريافت

16/10/94:تاريخ پذيرش

  **حبيب حاتمى كنكبود

  ***مهدی فرمانيان

 

  هچكيد

المسلمين به عنوان جنبشى تأثيرگذار و پرطرفدار، در بـيش  با عنايت به اينكه اخوان

از هفتاد كشور فعاليت فكری، فرهنگـى و سياسـى داشـته و دارد، شـناخت مبـانى 

انسـان در تفكـر . شناختى آنها اهميـت فراوانـى دارد فكری و از جمله مبانى انسان

دوبعـدِی مركـب از جسـم و روح، دارای  المسلمين آفريده خداوند، موجـودی اخوان

رو متفكران اخوانى بـه  از اين. های عظيم و برخوردار از كرامت ذاتى است توانمندی

ها از حقوقى همچون تساوی و برابـری، آزادی و احتـرام متقابـل  برخورداری انسان

فرق  به تبع اين باور، پيشگامى در تقريب مذاهب و اجتناب از تكفير ساير. باور دارند

گذار اين جريان، حسـن البنـا،  المسلمين است كه پايه اسالمى از دستاوردهای اخوان

نوشـتار حاضـر بـا بررسـى منـابع . بـود» دارالتقريـب بـين المـذاهب«از مؤسسان 

 -های مرتبط با موضوع و تحليل آنها به روش توصيفى ای و گردآوری داده كتابخانه

را » تقريب«و نقش آن در دستاورد مسئله  شناختى اين جنبش تحليلى مبانى انسان 

  .بررسى كرده است

شناسى، كرامت ذاتى، حقـوق انسـان،  المسلمين، مبانى انسان اخوان :ها كليدواژه

  .تقريب

                                                 
 .»المسلمين مصر؛ ارزيابى و تحليل مبانى كالمى اخوان«برگرفته از رساله دوره دكتری با عنوان  *

 .م و دانشجوی دكتری مذاهب كالمى، دانشگاه اديان و مذاهبمدرس حوزه علميه ق **
 .دانشيار دانشگاه اديان و مذاهب و عضو گروه مذاهب اسالمى پژوهشكده اديان و مذاهب ***
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  مقدمه

از آنجايى كه مبانى هر نحله فكری در عملكرد آن بيشترين نقش را برای تحقق اهداف و غايات 

المسـلمين، كـه  اخت مبنای فكری جنبش بزرگ جهانى اخوانشن) 10: 2003عبدالعزيز، (آن دارد 

  . شود، اهميت فراوان دارد ترين جنبش كنونى در جهان عرب محسوب مى گسترده

برداشـت . شـناختى اسـت از جمله مبانى تأثيرگذار بر مباحـث نظـری و عملـى، مبـانى انسان

گـذاری آنهـا  ، در گرو ارزشمذاهبى كه اهتمام خاصى به حيات انسانى، سعادت و شقاوت او دارند

بسياری . درباره انسان از جهت حقيقت انسان، ارزش وی، اهداف و ارتباط وجودی او با عالم است

اند و تفسـير  زيـرا بـر اسـاس تصـوری مغـاير بـا حقيقـت انسـان. انـد از مكاتب با شكست مواجه

راشـد الغنوشـى ). 7-5: 1417النجـار، (بينانه از انسان چيزی جز خسران وی را در بر ندارد  ناواقع

دانـد و  نهايـت بـر معرفـت مى تفكر غربى كه انسان را دارای قدرتى بى«: گويد متفكر اخوانى مى

كند، غير از تفكر اسالمى است كه هرچنـد  پايان معرفى مى قدرتش را بر سيطره بر طبيعت نيز بى

اين اعتبار كه جزئـى از وجـود داند، اما خود عقل نيز به  عقل را از اسباب فعال تسخير طبيعت مى

-48: 1973الغنوشـى، (» احاطه علمى پيدا كند... تواند بر مبدأ و معاد، غايت هستى، و  است، نمى

تصور اسالم دربـاره «: گويد در اسالم، انسان بين ضعف و قدرت قرار دارد كه سيد قطب مى). 58

آنچه مهم است ايـن اسـت كـه  انسان اين است كه در عين اقرار به ضعف قائل به قوت او است؛

  ). 17و  16 :تا سيد قطب، بى(» قوت بر ضعف غلبه پيدا كند

های اساسى در باب انسـان اسـت و  المسلمين به پرسش اين نوشته، پاسخ نحله فكری اخوان

كوشد سيمای كلى انسان را در آينه تفكر ايشان آشكار كند و در نتيجه دستاورد و پيامـد نگـاه  مى

  .ئله تقريب را بكاودايشان در مس

  خلقت انسان

شناسى اسـت كـه متفكـران مسـلمان معتقدنـد  مسئله خلق انساِن نخستين از مباحث اوليه انسان

وار و از خـوارق  و قصه آفرينش او معجـزه) 15: 1390الغزالى الجبيلى، (انسان از گل آفريده شده 

  :گويد محمد قطب مى). 155: 2004سيد قطب، (عادات است 

يا ايها النـاس اتقـوا ربكـم «: اند ابتدا آدم را آفريد و تمام بشر از نفس او به وجود آمده خداوند

خلقكـم «: و از جنس وی، همسرش را برای او خلق كرد) 1: نساء(» الذی خلقكم من نفس واحدة

و سپس از اين نفس و زوجش تمام خلق انسـانى ) 21: روم(» من نفس واحدة و خلق منها زوجها
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خلقكم من نفس واحدة و خلق منهـا زوجهـا و بـث منهمـا «: ی مختلف به وجود آمدندها و گروه

  ).33و  32: 1423محمد قطب، ) (1: نساء(» رجاال كثيرا و نساءً 

اند و هـر گونـه نژادپرسـتى زائـل  با اين اوصاف، افراد انسان همگى از يك نفس خلـق شـده

و تفاوت اجنـاس و قبايـل فقـط بـرای چون انسان در طبيعت و اصل نشئتش واحد بوده . شود مى

  ).20: 1993سيد قطب، (شناخت همديگر است 

  حقيقت انسان

كه به قـول محمـد » انى جاعل فى االرض خليفة«بودن خدا در زمين است  حقيقت انسان، خليفه

  : گويد وی مى). 29: 1993محمد قطب، (ای است  هدبودن انسان تعبير پيچي قطب، تعبير خليفه

انسان مخلوق منحصر به فردی است ديگر مثـل فالسـفه و انديشـمندان غربـى  وقتى بدانيم

های انسان را در نظر بگيريم در تفسير او  برای او تفسيری حيوانى نخواهيم داشت و اگر توانمندی

فقط بـه بعـد جنسـى او يـا » فرويد«كه  كنيم و فقط به يك جنبه او توجه نداريم، چنان خطا نمى

به بعد اقتصادی و مادی انسـان توجـه » ها كمونيست«نشاط جسمانى وی، يا به » گرايان تجربه«

زيرا انسـان از بـين مخلومـات . شود تر است و شامل تمام اينها مى در حالى كه انسان وسيع. دارند

و ) جسـمانى(عالم، منحصر به فرد و موجودی دوبعدی است، در حالى كه حيوانات فقط يك جنبه 

اش به شكل انسان  لذا انسان در تعادل و نشاط جسمانى... دارند ) روحانى(فرشتگان نيز يك جنبه 

-40: همـان(كنـد  اش نيز به شكل انسان و نه مالئكه عمـل مى و نه حيوان؛ و در نشاط روحانى

53.(  

  دوگانگى جسم و روح

 طبـق ايـن. ای طوالنى در تاريخ انديشـه بشـری دارد بودن وجود انسان، سابقه اعتقاد به دوبعدی

بلكـه موجـودی ) 21: 1385واعظـى، (شـود  اعتقاد، انسان در بعد مادی و جسمانى خالصـه نمى

اذ قال ربك للمالئكة انى خالق بشرًا من طين فأذا سويته و نفخت فيه من روحى «: دوبعدی است

ای از روح خداوند آفريده  ای از خاك زمين و نفخه كه از قبضه) 72و  71: ص(» فقعوا له ساجدين

انسان مركب از «: گويد سيد سابق، از متفكران اخوانى، مى). 176: 1415محمد قطب، (است شده 

فهمـد و دوسـت  كنـد و مى جسم و روح است كه با جسمش فعاليت و با روحش درك و فكـر مى

  ).193: 2000سيد سابق، (» دارد مى
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را به روش  اش مقتضای اين امتزاج روح و جسم اين است كه انسان ضروريات زندگى حيوانى

محمـد قطـب، (دهـد  اش را به طريق انسان و نه فرشـتگان انجـام مى انسانى و شوقيات روحانى

كه در تفكر اسالمى توازن و هماهنگى كاملى بين تمام جوانـب وجـود انسـانى ) 34و  33: 1403

و تمام عناصر مادی زمين از آهـن و مـس و كلسـيم و فسـفر و ) 126: 1414همو، (برقرار است 

ای از روح خداونـد، كـه دارای اراده منضـبط  و همچنين نفخه... يژن و هيدروژن و شهوات و اكس

لذا نبايد به جسـم بـه ). 68و  67: 1992همو، (است و قدرت بر اختيار دارد، در او جمع شده است 

بـرداری جسـم، از روح  گونه كه نبايد به سبب استفاده و بهره اعتنا بود، همان سبب تصفيه روح بى

  ).48: ب 1992قرضاوی، (غافل بود 

  جايگاه انسان در نظام هستى

ای از  ها مشـتى خـاك و مجموعـه گويد انسان از ديدگاه ماترياليست قرضاوی، متفكر اخوانى، مى

ها اسـت؛ عقـل و تفكـر نيـز  ها و سـلول گوشت و خون و استخوان و رگ و پى و جهازات و غده

 70يگران نـدارد، كـه آن وقـت، اگـر وزنـش در حـدود ای است كه هيچ امتيازی نسبت به د ماده

 7بـه مقـدار سـاختن (، مقداری كـربن )قالب صابون 7به اندازه (كيلوگرم باشد، از مقداری روغن 

بـه (، مقداری نمك منيزيم، مقداری آهن )دانه كبريت 120برای ساختن (، مقداری فسفر )فشنگ

، مقداری گوگرد و )فيدكردن يك آشيانهٴ مرغبرای س(، مقداری رنگ سفيد )اندازه يك ميخ متوسط

و نـيم  توان به مبلغ يك يـا يـك ليتر تشكيل شده، كه همهٴ اين مواد را مى 10مقداری آب حدود 

ای  ؛ حال آنكـه انسـان در نگـاه اسـالم، آفريـده)107و  106: تا قرضاوی، بى(دالر خريداری كرد 

ار متعال او را به بهتـرين صـورت و خليفـهٴ ارجمند در نظر آفريدگار بزرگ جهان است كه پروردگ

ها و زمين اسـت، جملگـى را  خود در زمين و محور فعاليت هستى قرار داده، و هر آنچه در آسمان

  ).108: همان(مسخر او كرده و خود او را به خودش اختصاص داده است 

ربـك واذ قـال «بودن  محمد قطب معتقد اسـت جايگـاه انسـان در نظـام هسـتى، خليفـةاّهللاٰ 

ولقد كرمنا بنـى آدم و «، كرامت در نزد خداوند )30: بقره(» للمالئكه انى جاعل فى االرض خليفة

: اسراء(» حملناهم فى البر والبحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال

راز فهـم ؛ دارای ابـ)3: تغابن(» و صوركم فاحسن صوركم«؛ خلق و آراستگى به بهترين وجه )70

و اعطـای جايگـاهى ويـژه بـه وی از طـرف ) 23: ملك(» و جعل لكم السمع واالبصار واالفئدة«

و همچنين قدرت ) 13: جاثيه(» و سخر لكم ما فى السماوات و ما فى االرض جميعًا منه«خداوند 
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طـب، محمـد ق(اسـت ) 11: رعد(» إن اّهللاٰ اليغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم«بر تغيير داشتن 

  ).32و  31: 1403

 انسان و كرامت ذاتى

شناسـى و  بودن انسان، مسئله كرامـت ذاتـى وی از مسـائل مهـم انسان ه مسئله خليفهببا عنايت 

انسان عزيز خلـق شـده تـا كـرامتش «: گويد مى محمد غزالى. محل توجه متفكران اخوانى است

  :حمد قطب معتقد استم). 72: الف 2005الغزالى، (» حفظ شود و خوار و ذليل نباشد

داننـد  انسان در تفكر دين اسالم تكريم شده و آنچنان كه ديگران انسان را خطاكار ازلـى مى

ولقد كرمنا بنى آدم و حملناهم فى البر والبحر «كند، نيست؛  كه نسل به نسل اين گناه را حمل مى

تكـريم انسـان از ). 70: اسـراء(» و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيالً 

كردن مالئكه بـر او و خليفـه  دميدن از روح خود در وی و سجده: طرف خداوند از اين طرق است

 -3: علـق(و قدرت بر يادگيری با قلم ) 33-31: بقره(؛ و تعليم تمام اسماء )30: بقره(االهى شدن 

؛ و اينكـه در بهتـرين )78: حلن(و عقل را به وی داده تا تفكر كند و در امور وحيانى بينديشد ) 5

و مانند بقيه موجودات به قهر بـر عبـادت ) 64: غافر(صورت خلقش كرده و رزق طيب به او داده 

؛ و اينكـه گنـاه كسـى را )10-7: شـمس(واداشته نشده بلكه به او آزادی و اختيار داده شده است 

گـذرد  د از خطـای او درمىو اگر از اشتباهش توبه كنـ) 15: اسراء(كند  حمل بر كس ديگری نمى

  ).35-33: 1994محمد قطب، ) (136-135: عمران آل(

تسـاوی انسـان، هميـاری «همين كرامت ذاتى انسان است كه بر اساس آن اخوان به مبـانى 

عبدالمجيـد نجـار، ). 83: 1387ميشـل، (انـد  قائل» های نظـام اجتمـاعى يافته و نظم پايـه تكامل

ای اسالمى اسـت كـه قـرآن و احاديـث بـه آن  كريم انسان عقيدهت«: گويد انديشمند اخوانى، مى

شـدن روح االهـى  غزالى، كرامت ذاتى انسان را به دميده). 50: 1996النجار، (» اهتمام ويژه دارند

مرتبط كرده و بر اساس آن معتقد است كرامت فردی و اجتماعى انسان از پستى و اهانـت متنفـر 

  ).129: 1990غزالى، (است 

  مساوی با همه يك نفر

به خاطر كرامت ذاتى انسان اسـت كـه قـرآن تعـرض بـه جـان و «: يوسف قرضاوی معتقد است

آورد، و نجات جـان يـك  زندگى يك انسان را تعرض به زندگى و حيات همه بشريت به شمار مى
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ْفـٍس َأْو َفَسـاٍد ِفـى َأنُه َمن َقَتَل َنْفًسا بَِغيـِر نَ «: بيند ها مى انسان را به مثابه نجات جان همه انسان

قرضـاوی، (» )32: مائده(» اَألْرِض َفكَأنَما َقَتَل الناَس َجِميًعا َو َمْن َأْحياَها َفكَأنَما َأْحيا الناَس َجِميًعا

  ).61: الف 1390

  حقوق انسان 

ی و شناسى، كه بر پايه كرامت ذاتى انسان استوار است، مسئله حقوق برابـر انساز جمله مباحث ان

  .كنند آزادی انسان است كه متفكران اخوانى به آن پرداخته و از آن دفاع مى

  تساوی و برابری

عبدالقادر عوده، . ترين حقوقى كه اسالم برای افراد مقرر كرده، مساوات و برابری آنها است از مهم

  : گويد انديشمند اخوانى، مى

سـنان المشـط الواحـد ال الناس سواسية كأ«نقل است ) ص(اّهللاٰ  كه از رسول چنان

و اين مساوات به صـورت مطلـق و بـدون » فضل لعربى على عجمى اال بالتقوی

زيرا مردم همگى از يك اصل و از يك زن و مرد خلق . هيچ قيد و استثنايى است

ها بـر مسـتعمرات خـود يـا  ها و فرانسـوی اند؛ لـذا اينكـه امـروزه انگليسـى شده

هـا اظهـار  هـا بـر سـاير مليت وست، يا آلمانىپ های سفيدپوست بر سياه آمريكايى

  ).265-263: 1981عوده، (كنند، باطل است  فضيلت مى

اسـالم، جامعـه «: گويـد كنـد و مى وی در كتاب ديگرش از اين قاعده مسـاوات بيشـتر دفـاع مى

االطالق بين بشر قبول دارد كه قيد و استثنابردار نيست و  اسالمى را بر اساس قاعده مساوات على

همـو، (» اسـت... قائل به مساوات تام بين افراد، جماعات، نژادهای مختلف و حاكم و محكـوم و 

و بدون هيچ قيد و شرطى قائـل » مطلق«وی نصوص مساوات را با عبارت ). 107و  106: 1977

نظريه مساوات وقتى نازل شد كـه حضـرت در ميـان قـومى بـود كـه اسـاس «: گويد است و مى

 ).26: تا همو، بى(» روشى و تفاضل به مال و مقام و رنگ و نژاد بودشان  بر فخرف زندگى

ها بـا ديـد تسـاوی  اسالم به همه انسان«: شيخ شلتوت، از فعاالن دارالتقريب، نيز معتقد است

كند و مرد و زن، سياه و سفيد، يا گروه اجتماعى خاص مانند رئيس و مرئـوس و غنـى و  نگاه مى

  ).12: 2001شلتوت، (» اند فقير برای او مساوی
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  برابری زن و مرد

 :گويد ها، سيد قطب در دفاع از تساوی زن و مرد مى به تبع بحث برابری انسان

انـد و بعضـى ادعـا  كردند كـه از نسـل خدايان در همان زمانى كه بعضى ادعا مى

های آنها جريان دارد، از نوع خـون عامـه مـردم  هايى كه در رگ داشتند كه خون

ن موقع كه درباره زن نزاع بود كه آيا روح بشری دارد يـا اصـًال روح نبوده، و هما

اسالم آمد تا وحدت نوع بشری را در پيـدايش و سـرانجام، زنـدگى و (!) ... ندارد 

سـيد (مرگ، حقوق و وظايف در پيشگاه خدا و قانون و دنيا و آخـرت اعـالم دارد 

  ).66: 1379قطب، 

معتقد است اعتقادنداشتن برخى افراد به حق رانندگى بـرای غزالى الجبيلى، در دفاع از حقوق زن 

ال أضـيع عمـل «زن كالم انسان است و حرف خدا و پيامبر و دين نيست؛ چراكه آنهـا قائـل بـه 

و مـا بايـد از اسـالم ) 195: عمـران آل(هسـتند » عامل منكم ّمن ذكر أو أنثى بعضكم ّمن بعض

وی ). 25: ب 2005غزالـى، (ربـى را، كنـار بگـذاريم تبعيت كنيم و ساير رسوم، اعم از عربى يا غ

توجهى قـرار گرفتـه و معـانى  بسياری از نصوص صحيح به صورت عمدی مورد بى«: معتقد است

بـودن بـا  آنها تحريف شده، و با دوركردن زنان از علم و جامعه به كااليى بالاستفاده تبـديل و زن

  ).33و  32: 1390غزالى، (» خفت و كسر شأن همراه گرديده است

  آزادی

ها مسئله آزادی اسـت و دفـاع از آن بـه حـدی مقـدس اسـت، كـه امـروز  از جمله حقوق انسان

گوينـد  كنند، برای آنكه عمل خودشان را موجه جلوه دهنـد، مى هايى كه با آزادی مبارزه مى همان

را آزادی  المسـلمين نيـز رسـالت خـود اخوان). 45: ب 1377مطهری، (كنيم  ما از آزادی دفاع مى

إنكـم «: كـرد كـه البنا اين شعار را بر پيروان فداكار و وفادار خـود تكـرار مى  اعالم كرده و حسن

بخـش هسـتيد كـه بـر  ؛ شما ارتشـى آزادی»جيش الخالص تحملون على اكتافكم رسالة التحرر

عــاكف، از مرشــدهای ). 2/79: 1389ميشــل، (كنيــد  را حمــل مى» رســالت آزادی«هايتان  شــانه

عبـدالقادر عـوده ). 1426عاكف، (» ای از فرايض است آزادی، فريضه«: گويد المسلمين، مى واناخ

كـه در تمـام ) 29: تـا عـوده، بى(نيز معتقد است از جمله مبانى تفكر اساسى اسالم، آزادی اسـت 

  ).266: 1981همو، (لذا آزادی فكر، اعتقاد، بيان و تملك را اعالم كرده است . شئون جاری است
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  ادی اساس پذيرش دينآز

آزادی دينى يكى از ابتكارات اسالم است كه هر گونه اكـراه و اجبـار را در انتخـاب ديـن مـردود 

؛ )83: ب 1390قرضـاوی، (شمرده و آزادی را اساس انتخاب و پـذيرش ايمـان قـرار داده اسـت 

مگـر . لى نيستاساسًا ايمانى كه مد نظر اسالم است، تحمي» ال اكراه فى الدين«چراكه طبق آيه 

: الـف 1377مطهـری، ! (خواهد، مجبور كرد؟ شود كسى را آن طوری كه اسالم از او ايمان مى مى

از جمله گفتارهای غلط اين است كـه «: مصطفى مشهور، از مرشدهای اخوان، معتقد است). 110

تنـاقض مقصود از جهاد در اسالم را اكراه مردم برای دخول در دين با شمشير معرفى كنى كه در 

است و واقعيت و تـاريخ ) 256: بقره(» ال اكراه فى الّدين قد تبيّن الّرشد من الغىّ «با قول خداوند 

اسالم بـرای انسـان «: گويد سيد قطب مى ).12: تا مشهور، بى(» كنند اين ادعای كاذب را نفى مى

ى و بـدی كسـب آزادی و اختيار و در عين حال فرديت را قائل است كه آنچه از خير و شر و نيكـ

  ).64: 2006سيد قطب، (» كند، مربوط به خود او است مى

  آزادی عقيده ساير اديان

اگر آزادی عقيده، برپاداشتن مراسم مذهبى و احوال شخصـى در نظـام اسـالمى محقـق گـردد و 

حفاظت از آزادی جزء اساسى برنامه اين نظام شود و مبادی و اصول شريعت اسالمى منبع اصـلى 

های مـذهبى بـه  كند كه اقليت گذاری گردد، آنگاه حكومت اسالمى كامًال مراعات مى نبرای قانو

مثًال اسالم استعمال مشروبات الكلـى را بـر . چيزهايى كه ارتباط با عقيده آنان دارد، مجبور نشوند

دهـد، ولـى اگـر در  خوار مسلمان را هم به شكل خاصى كيفـر مى مسلمانان حرام كرده و مشروب

دهد، اسالم پيـروان  خواری را مى شان اجازه مشروب المى اقليتى باشد كه عقيده مذهبىجامعه اس

همچنين، ). البته با حفظ ظواهر جامعه اسالمى(دهد  آن اقليت مذهبى را به دليل آن كار كيفر نمى

شناسد، به طوری كه اگر مشروب الكلى يـا  اسالم شراب و خوك را به عنوان مال به رسميت نمى

ربوط به فرد مسلمانى باشد و آن را از بين ببريـد، ضـامن عـوض آن نيسـتيد، ولـى اگـر خوكى م

دهـد،  ها در ملك كسى باشد كه دين وی اجـازه خريـد و فـروش مشـروب و خـوك را مى همين

همچنين است موضوع . شك فرد تجاوزكار، كه باعث از بين رفتن آن شده بايد غرامت بپردازد بى

ذاهب ديگر را، اگر خودشان اظهار تمايل نكنند، مكلف بـه پرداخـت آن زكات كه اسالم پيروان م

پردازند كه مفهوم عبادت و فريضه مذهبى اسالمى  داند، بلكه آنان به جای زكات، مالياتى مى نمى

  ).72-70: 1391سيد قطب، (ای اسالمى نشوند  ندارد تا مجبور به فريضه
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  آزادی بيان

های انديشه و معرفت پويـا  يكى از اصول و ارزش«: معتقد استقرضاوی، از مدافعان آزادی بيان، 

دادن به مخالفان برای اظهار رأی و عقيده اسـت؛ بـدين معنـا كـه بـه  و پيشرفته اسالمى، مجال

ها و نظرات خود را اظهار نمايند و تفاوتى بـين  مخالفان اين حق داده شود تا بتوانند آزادانه ديدگاه

رخى از مسائل، مخالف نظرات ما باشد، يا همه آرا و نظرات ما برايشان اينكه نظرات مخالفان در ب

بـه  -غير قابل قبول باشد، نيست و به هيچ وجه جايز نيست كه بر نظرات مخالفان و دگرانديشان

خاطر اينكه با ما يا اكثريت جامعه يا مسائل موروثى مورد قبول مردم، در تضاد باشد، يـا خواهـان 

خـط بطـالن  -های جديد بشـوند يرعلمى و قديم و جايگزينى مسائل و پديدهكنارنهادن مسائل غ

طور  لذا اسـالم همـان). 52: الف 1390قرضاوی، (» كشيده و از ظهور آنها جلوگيری به عمل آيد

  ).76: 1388مشهور، (كند  گذارد، افراط، تندروی و ترور را رد و محكوم مى كه به آزادی احترام مى

  آزادی و محدوده آن

. كننـد ای كه منجر به ظلم يا فساد جامعه شود، مخالفت مى المسلمين با آزادی با اين همه، اخوان 

بندی  كنند كه پای برخى از دشمنان اسالم ادعا مى«: گويد مصطفى مشهور، از مرشدهای عام، مى

ادعـای  شدن در برابر بند و قيدها است، در حالى كه اين های اسالم نوعى جمود و تسليم به آموزه

ها تـالش  ای كه واجب است برای به دست آوردن آن تمامى انسـان گوييم آزادی مى. باطلى است

ها به همراه داشته باشد و انسان را  ای است كه سعادتمندی را برای همهٴ انسان كنند، همان آزادی

گروهى ديگر  كند و ای كه خير و نيكى را برای گروهى فراهم مى ها دور كند، اما آزادی از بدبختى

  ).77: همان(» آيد مانند، نوعى ظلم اجتماعى به شمار مى محروم مى

  تقريب مذاهب

ها و مسئله احترام به حقوق ديگران ايجاد روحيه تقريبى  نتيجهٴ طبيعى پذيرش كرامت ذاتى انسان

  ه حسـناز اصول مهمى كـ. اند المسلمين از ابتدا آن را در دستور كار خود قرار داده است كه اخوان

های مـذهبى و  اجتنـاب از جـدال«المسلمين، به آن اعتقـاد داشـت، مسـئله  البناء، مؤسس اخوان

اّهللاٰ قمى در تأسيس جماعت تقريب بين مذاهب اسـالمى  است، به طوری كه وی و آيت» ای فرقه

البنـا گـرد هـم آوردن   تـرين هـدف حسـن اولـين و مهم). 109: 1389ذوالفقـاری، (سهيم بودند 

ای را مـردود  هايش فرقـه در هـيچ يـك از نوشـته. بـود... ان، ايجاد هماهنگى بين آنها و مسلمان
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: 1375الحسـينى، (دانست  كرد؛ چراكه آنان را كافر مى ندانست، و فقط با فرقه بهايى مخالفت مى

مانـدگى مسـلمانان  كرد تفرقه جهان اسالم يكـى از اسـباب انحطـاط و عقب او احساس مى). 56

به همين دليل، وی عضو فعالى از اعضـای جماعـت تقريـب ). 2/124: 1387ميشل، (خواهد شد 

بين شيعه و سنى بود و برای اجتماع مسلمانان و جلوگيری از اخـتالف، بعـد از نمـاز عشـاء درب 

تـا  التلمسـانى، بى(مسجد را بست و گفت نماز تراويح سنت است و اجتماع مسلمانان واجب است 

ما مسلمانان، چـه شـيعه و چـه «: گويد مى. قريب سخن بسيار مهمى داردوی در زمينه ت). 73: ب

سنى، در مسائل مورد اتفاق بايد متحد شويم و در موضوعات مورد اختالف نبايد بر يكديگر خرده 

  ). 120-113: 1384موحدی ساوجى، (» بگيريم

كـدام از  كردن مذاهب فقهى اهـل سـنت هـر البنا، فرزند كسى بود كه به دليل نزديك  حسن

فرزندانش را به يكى از مذاهب توجه داد؛ حسن را به فقه حنفى و عبدالرحمن را به مذهب مالكى 

 1948او در مراسم حج سال ). 4: 1427عماره، (و محمد را به حنبلى و جمال را به مذهب شافعى 

ايـن مالقـات ). 219: 1997يار،  خامـه(اّهللاٰ كاشانى ديدار كرد و ميان آنها تفاهم برقرار شد  با آيت

ها معتقدند اگر اين وحـدت  برخى. های سياسى در سطح جهان اسالم بود ای برای همكاری مقدمه

شدن صنعت نفـت  چراكه در دوران ملى... شد، جهان اسالم امروز در اختيار غرب نبود،  محقق مى

ای خطـاب بـه  نامـه ...البنا، به ايران آمد   المسلمين، سعيد رمضان، داماد حسن نيز از طرف اخوان

دهد قيادت و رهبری ايشان  منتشر شده و نشان مى المسلموناّهللاٰ كاشانى نوشته كه در مجله  آيت

: 1381خسروشـاهى، (كننـد  پذيرند و آرزوی موفقيت اين حركت را در كل جهان اسالم مى را مى

كردنـد، بـه  مىدر نتيجه اين ديدار برخى از دانشجويان شيعه، كه در مصر تحصيل ). 331و  330

در نهايت به ديدار شهيد نّواب صفوی در  و) 168: 1375شقاقى، (المسلمين پيوستند  جنبش اخوان

زيرا خط مشـى هر دو گروه، به ايـن . از مصر منجر گرديد و اين جای شگفتـى ندارد 1954سال 

ه شـيعه و بسياری از مواضع يوسف قرضـاوی دربـار). 152: 1382الوردانى، (انـجامد  همكاری مى

المسـلمين اسـت كـه  گيری اسالف و جمـاعتش اخوان وحدت بين شيعه و سنى نيز همان موضع

دانم  مـن مـى«: گويد قرضاوی مى). 225: 1999الخراشى، (كنند  بحث تقريب مذاهب را دنبال مى

خواهند جنگ دينى و اختالفات مذهبى را بين مسـلمين برانگيزنـد و بـه  كه دشمنان اين امت مى

اند و بر  رب و فارس در عراق اكتفا نكردند و امروزه جنگ بين شيعه و سنى را مطرح كردهجنگ ع

قرضـاوی، (» عقال و حكمای امت الزم است عاقل و زيرك باشند كه مشكل جديدی خلق نكنند

2000 :206.(١  
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  تقريب اخوان ادامه حركت سيد جمال 

لـدين اسـت كـه دعـوت بـه وحـدت ا دهنده حركت سـيد جمال تفكر اخوان در بحث تقريب ادامه

انگـار مسـلمانان بـا هـم توافـق «: كشـيد مسلمانان و پرهيز از تفرقه بود كه گاه از درد فرياد مى

های دعـوت  از ويژگى«: گويد البنا مى حسن ). 12: 1392خسروشاهى، (» اند كه توافق نكنند كرده

كـه اخـتالف در فرعيـات امـری  برانگيز است، زيرا اخوان معتقدند اخوان دوری از مباحث اختالف

او معتقد است اسالم حدود جغرافيايى را بـه رسـميت ). 17: تا البنا، بى(» ضروری و البد منه است

داند كه هر اندازه هم از نظر مكـانى از هـم دور باشـند،  شناسد و مسلمانان را امتى واحده مى نمى

ال إلـه «زمينى كه در آن مسلمانى  ؛ و اخوان معتقدند هر وجب)48: همان(وطن آنها اسالم است 

البنـا ). 65: الـف 1992قرضـاوی، (بگويد آن سرزمين اسـالمى اسـت » إال اّهللاٰ محمد رسول اّهللاٰ 

گفت اسالم، عقيده، عبادت، وطن و شناسنامه است و همه مسلمانان مشـمول امـت اسـالمى  مى

  ).28: 1993رمضان، (شوند و امت اسالمى هم امتى واحده است  مى

تازيم، و بر سر اموری كه در رشد و سـعادت دنيـا و  معتقد است تا زمانى كه بر هم مى غزالى

آتـش بـه خانـهٴ ... شـود  اندازيم اتحاد محقـق نمى آخرت ما هيچ نقشى ندارند، قيل و قال راه مى

الحنـك  همسايه افتاده و ما در جدال بر سر لباس كوتاه و حمل عصا و ميزان بلندی ريش و تحت

هستيم و آنگاه كه در غفلت ما، ... رسيدن ثواب سورهٴ فاتحه به اموات و تلقين به مرده و عمامه و 

ماند كه بر آن عمامه ببندند  الحاد بر همه جا سايه انداخت و بر اسالم چيره شد، ديگر نه سری مى

و  9: 1390غزالـى، ... (به خود بيـاييم ! ای بفرستد ای تلقين بخواند و فاتحه و نه كسى كه بر مرده

: گويـد وی مى. خواهد بين امت واحد و امكان اختالف بر سر فروع جمـع كنـد حسن البنا مى). 10

اسالم وحدت امت را مطلقًا واجب كرده است و آن را بخش اساسـى از حيـات جامعـه اسـالمى «

دانـد،  زيـرا اسـالم وحـدت را قـرين ايمـان مى. دانسته كه تساهل در آن در هيچ حالى روا نيست

با همين تفكر تقريبى بـود ). 78: 1381مرادی، (» خواند كه اختالف و تفرقه را قرين كفر مى انچن

دارالتقريـب بـين المـذاهب «گرا، سـرانجام بـه بـار نشسـت و  های وحدت ها و ديدگاه كه انديشه

به همت علمای بزرگى چون شيخ عبدالمجيـد سـليم، شـيخ محمـود شـلتوت، شـيخ » االسالميه

خسروشـاهى، (المسلمين، در قاهره تأسـيس شـد  شهيد حسن البنا، مرشد اخوان محمدتقى قمى و

1392 :14.(  

عمر تلمسانى معتقد بود اسالم با هر گونه اختالفات مذهبى مخالف است و هـدف اصـلى آن 

اتحـاد «لذا ). 1365خسروشاهى، (تری است  يابى به اهداف بزرگ اتحاد بين مسلمانان برای دست
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گرفت و تحت صلى است كه حسن البنا در مراحل مختلف تبليغى از آن الهام مىا» و فقدان تفرقه

: 1371مـوثقى، (كـرد عناوينى نظير وحدت مسلمانان، برادری و اخوت اسـالمى از آن دفـاع مـى

2/113.(  

دلسوزی حسـن البنـاء بـرای اتــحاد «استاد عـمر التلمسانـى، مرشد كل اخوان، معتقد است 

ود كه وی قصد برگزاری كنفـرانسى را داشـت كـه رهبــران همـه مـذاهب مسلمانان تا آن حد ب

اسالمى را گرد هم آورد، شايد از اين رهگذر خداوند آنان را به راهـى هدايت كند كه مانع از اتهام 

. و خدای همه ما يكـى اسـت) ص(ويژه آنكه قرآن ما، دين ما، پيامبـر ما  يكديگر به كفر شود، به

چندان  شيخ مـحمد قـمى، يكى از بزرگان علـما و رهبـران تشيع، به مدتـى نهمنظور از  وی بدين

الـلّه كاشانــى نيـز بـه هنگـام حـج،  كه معروف است امام البناء با آيت كوتاه، پذيرايى كرد و چنان

روزی از «: نويسد ايشان در كتاب خاطرات خود مى). 78: تا الف التلمسانى، بى(» ، ديدار كرد1948

وی مـا را از ورود بـه . البنا درباره ميزان اختالف ميان اهل تسنن و تشـيع پرسـيديم  سناستاد ح

دانست كه مسـلمانان خـود را بـا ايـن مباحـث  زيرا سزاوار نمى. ای نهى كرد چنين مسائل پيچيده

گفت بدانيد كه اهل تسـنن  او مى! ... سرگرم كنند، در حالى كه آنها خود در حالت جدايى هستـند

آنـان را گـرد هـم » ال اله اال الـلّه و مــحمد رسـول الــلّه«اند و كلمه  يع جـملگى مسلمانو تش

  ).250و  249: 1985همو، (» آورد مى

  فتوای شيخ شلتوت و تقريب

شيخ مـحمد غزالـى، انديشمند اخوانى، در توضيح فتوای شـلتوت، دربـاره جـواز تقليـد از مـذهب 

  : نويسد بعه مىشيعه در مسائل فقهى مانند مذاهب ار

چگونه شيخ االزهر فتوايى صادر كرده «: يكى از عوام نزد من آمد و با حالتـى برافروخته گفت

من آنان را ! برادر«: به وی گفتـم. »!كه شيعه را مذهبى اسالمى مانند ساير مذاهب شناخته است؟

چطور مــمكن «: گفت وی با شگفتـى. »گيرند گزارند، روزه مى ام كه نـماز مى شناسـم و ديده مى

دارنـد و بـه  خوانند و پيامبـر را بـزرگ مى آنان مانند ما قرآن را مى! بلـى«: به وی گفتـم. »است؟

بـا . »...اند كه آنان قرآن ديگـری دارنـد و  به مـن گفته«: گفت. »...روند  الـحرام مى الـلّه حج بيت

ز ما شايعاتـى درباره بعضـى ديگـر بعضى ا. شـما معذوريد«: نگاهى از سر دلسوزی به وی گفتـم

دهد تا شخصيت او را تـخريب كند و از جايگاه او بكاهد؛ يعنـى مـا هـم درسـت همـان  رواج مى

هايى دشـمن  ها؛ گويى ما ملت ها با روس ها و آمريكايى ها با آمريكايى كنيم كه روس كاری را مى
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اسالم است كه اوضـاع را تصـحيح  بر ما پرچمداران«: گويد سپس مى. »يكديگريم نه امتى واحده

كنيم فتوای استاد شيخ مـحمود شلتوت گامى بزرگ  كنيم و توهمات را از بين ببـريم و گـمان مى

و  256: تـا ب الغزالـى، بى(» به نظر من اين فتوا آغاز راه و شـروع كـار اسـت... در اين راه است 

257.(  

تـا ! را به اصول اعتقادی ربـط دادنـد سرانـجام شكاف ميان شيعه و سنـى«: گويد غزالـى مى

دين يكپارچه، دوپاره شود، تا آنـجا كه هر يك در كـمين ديگری نشسته اسـت، تـا او را از پـای 

  ).143و  142: همان(» درآورد

يابى به اتحاد و ايجاد وحدت كلمـه  دست«: مصطفى مشهور، از مرشدهای اخوان، معتقد است

است كه بر مسئوالن و فعاالن حركت اسـالمى واجـب اسـت  ترين مسائلى بين مسلمانان از مهم

يابى بـه هـدف بـزرگ  شـدنش تـالش كننـد و بـدون آن، دسـت يابى به آن و محقق برای دست

  ).79: 1388مشهور، (اسالمى، برپايى حكومت جهانى اسالمى، غيرممكن است 

پى برد، كه مواضع  توان به تفكر ايشان راجع به تكفير گيری اخوان درباره تقريب مى با موضع

  :اند از كلى متفكران اخوانى در زمينه تكفير عبارت

  تكفيرنكردن اهل قبله. 1

صـراحت تكفيرنكـردن  به دعاة ال قضاةالهضيبى، از مرشدهای عام اخوان، با نوشتن كتاب   حسن

نـد دا كند و ايشان را محكـوم بـه اسـالم مى اند مطرح مى كسانى را كه شهادتين را به زبان آورده

» دين اسالم دين رحمت است نـه تـرور و خشـونت«هضيبى معتقد بود ). 30: 2011سيد قطب، (

  ).188: 1401نقوی، (

ما اهل قبله، آنهـايى را كـه «: گويد مى روزهای خاطرهزينب الغزالى، متفكر اخوانى، در كتاب 

، محمــد رســول اّهللاٰ « ز طــرف ا) ص(گوينــد و ســپس بــه آنچــه رســول خــدا  مى» ال الــه اال اّهللاٰ

سپس ). 282و  281: 1379الغزالى الجبيلى، (» كنيم شوند تكفير نمى پروردگارش آورده، ملتزم مى

اين گواهى اعتقادی، ويزای ورود به اسالم است كه با اعتقاد به اين كلمـه مسـلمانان «: افزايد مى

ا چنـين گرد محوری جمع و بر بيعت با رسول خدا هجوم آوردند و تسليم محض خدا گرديدنـد، بـ

: 1390همو، (» گرديد اسالِم انسان مسلمان آشكار مى» ال اله اّال اّهللاٰ «دادن به  اقراری و با شهادت

  : گويد مصطفى مشهور مى). 68
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فكر تكفيری كه در دههٴ شصت در زندان مصر در ميان بعضى از افراد پديدار شد، كه جماعت 

ای بـود  قاطعانه ايستادند، از انحرافـات فكـریو دبير كل آن در مقابل اين ايده و از بين بردن آن 

در نتيجـه افـراد فراوانـى از آن تفكـر . كه گذشت زمان خطابودن آن را به اثبـات رسـانده اسـت

اما وقتى بعضى از آنان بر ايده و خواسته خـود پافشـاری كردنـد و . بازگشتند و به حركت پيوستند

ار، ايدهٴ جماعت اخوان نيست و كسـى كـه بـر آن گونه افك اصرار ورزيدند به آنها گفته شد كه اين

  ).19: 1388مشهور، (كند، الزم است به دنبال پيوستن به جماعت ديگری باشد  پافشاری مى

  :گويد قرضاوی در نقد تكفير مى

غلو و افراطى كه به جوانان غيور بر دينشان رسيده، كه قائل به تكفيـر مخالفـان 

دانند، همان چيـزی بـود كـه بـه  را مباح مىمسلمان هستند و خون و اموال آنها 

خوارج رسيد كه حتى خون اميرالمؤمنين على بن ابى طالب را كه قرابت با پيامبر 

اش نيز مشـخص بـود و جهـاد در راه خـدا و اسـالم هـم  داشته و سابقه اسالمى

  ).11: 1990قرضاوی، (داشت، مباح دانستند 

شـود، امـا  هايش، به افراط در تكفير متهم مى گيری ها و موضع با اينكه سيد قطب، به سبب نوشته

كند كه هر كس شـهادتين را بگويـد، مسـلمان اسـت و در  وی نيز با عبارات واضحى تصريح مى

روند  ای مى خداوند مسلمانان را امر كرده كه وقتى برای غزوه«: گويد سوره نساء مى 94تفسير آيه 

زيرا هيچ دليلـى كـه . سالم در كلمه زبانى اكتفا كنندظاهر ا كننده جنگ با كسى نباشند و به شروع

  ).25: 2011سيد قطب، (» كننده كلمه لسانى باشد، وجود ندارد نقض

  ديدن اجتماعات اسالمى خاكستری. 2

ها بـه  تقسيم انسـان«: محمود عبدالحليم، از متفكران اخوان، با نگاه خاصى به انسان معتقد است

امـر بسـيار ) خاكسـتری(، اما ديدن آنها مـابين سـياه و سـفيد دو صنف سياه و سفيد كاری آسان

المسلمين، تنها اجتمـاع اسـالمى  لذا ما معتقديم اخوان. سختى است؛ كه اخوان چنين تفكری دارد

نيست، بلكه صدها اجتماع اسالمى ديگر با درجات متفاوت وجود دارد كه بـرای جامعـه اسـالمى 

المى بـا محبـت و عطوفـت و مهربـانى رفتـار كننـد مفيد است كه با همـه ايـن اجتماعـات اسـ

  ).صفحه مقدمه: 1994عبدالحليم، (
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  نتيجه

های خاصـى اسـت كـه  های سلفى معتدل و دارای آرا و انديشه المسلمين، از جريان جنبش اخوان

كند مبانى فكری ايشـان از جهـاتى شـبيه و در جهـات مختلفـى  هرچند خود را سلفى معرفى مى

بوده و همين باعث جـدايى ايشـان از ) خصوصًا سلفيه عربستان(های سلفيه  نحلهمتفاوت از ساير 

ها و رويكردهای آنـان نقـش تأثيرگـذاری در موفقيـت يـا  به همين دليل، فعاليت. آنها شده است

  .های تقريبى دارد شكست تالش

بودن و دوری از تكفيـر، كـه در فضـای غالـب فكـر اخـوان حـاكم اسـت، بـا مبـانى  تقريبى

ايشان، انسان را آفريده خداوند، موجودی دوبعدی، مركب . شناسى آنها ارتباط تنگاتنگ دارد سانان

دانند و معتقدند هرچند انسان مخلوق ضعيفى است  ای از روح خداوند مى ای خاك و نفخه از قبضه

رت كند، اما خداوند مـوقعيتى را بـه وی بخشـيده كـه بتوانـد قـد كه احيانًا شهوات بر او غلبه مى

  .شناخت جوانب الزم در خالفت بر نواميس عالم هستى و توانايى آن را داشته باشد

انسان در تفكر ايشـان . از مسائل محل توجه متفكران اخوانى مسئله كرامت ذاتى انسان است

ها از حقـوقى همچـون تسـاوی و  با كرامت و عزيز آفريده شده كه نتيجه آن برخـورداری انسـان

گامـان  بـه همـين دليـل، اخـوان از پيش. دوستى و احترام متقابل اسـت نوع برابری، آزادی، حس

تقريب مذاهب و اجتناب از تكفير ساير فرق اسالمى هسـتند و در زمينـه مسـائلى ماننـد بـدعت، 

انـد، بـه  زيارت، تكفير و تقريب مواضعى اعتدالى داشته و تقريب را در دستور كـار خـود قـرار داده

به طور خالصـه » المسلمين مؤسس اخوان«البناء   كرد موضع شهيد حسنتوان ادعا  طوری كه مى

چنين بوده است كه، سنـى يا شيعه، بايد يكديگر را برادر مسلمان خود بداننـد و تفـاهم و وحـدت 

های اسالمى بيـدار و  بين آنان و رفع اختالفات، كامًال مقدور و مـمكن است و اين وظيفه حركت

كه حسن البنا خود در ايـن زمينـه بـه كوشـش  حقق آن بكوشند، چنانآگاه معاصر است كه در تـ
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 سيد هادی : ، ترجمهترين جنبش اسالمى مصر بزرگ المسلمين اخوان). 1375(حسينى، اسحاق ال

 .انتشارات اطالعات: خسروشاهى، تهران
 بيروتدراسة فى عوامل االتقاء واالفتراق: مسلمينال  ايران و اخوان). 1997(يار، عباس  خامه ، :

  .مركز الدراسات االستراجيه والبحوث والتوثيق، الطبعة االولى

  دار الجواب للنشر والتوزيع، : ، رياضالقرضاوی فى الميزان). 1999(الخراشى، سليمان بن صالح

  .الطبعة االولى

  مصر از ديدگاه مرشد عام  مسائل ايران و انقالب«). 1365(خسروشاهى، سيد هادی

  .11، شنامه بعثت هفته: ، در»المسلمين اخوان

  محمد باوی، در: كننده ، مصاحبه»المسلمين و جنبش اسالمى ايران اخوان«). 1381(ــــــــــــ :

 .340-329، ص18، شنامه علوم سياسى دانشگاه باقرالعلوم فصل
  قماتژی نظام و مسئله شيعه و سنىهای اسالمى معاصر استر حركت ).1392(ــــــــــــ ، :

  .بوستان كتاب، چاپ اول

  های  پژوهش: ، در»المسلمين در خاورميانه جريان اخوان«). 1389(ذوالفقاری، سيد محمد
 .129- 105، ص3، شای منطقه

  الهئية المصرية العامة : ی، قاهرهاالخوان المسلمون والتنظيم السر). 1993(رمضان، عبدالعظيم

 .طبعة الثانيةللكتاب، ال
  سيد هادی : ، ترجمهلمسلمين از آغاز تا امروز ا تاريخ جمعيت اخوان). 1387(ميشل، ريچارد

  .1انتشارات وزارت خارجه، چاپ دوم، ج: خسروشاهى، تهران

  سيد هادی : ؛ ترجمهالمسلمين از آغاز تا امروز تاريخ جمعيت اخوان). 1389(ــــــــــــ

 .2وزارت خارجه، چاپ دوم، ج انتشارات: خسروشاهى، تهران
  دار الفتح لالعالم العربى، الطبعة العاشرة: ، قاهرهالعقائد االسالمية). 2000(سيد سابق، محمد. 
  اطالعات: سيد هادی خسروشاهى، تهران: ، ترجمهجهاد اسالمى). 1375(شقاقى، فتحى. 
  الطبعة الثامنة عشردار الشروق، : ، قاهرهاالسالم عقيدة و شريعة). 2001(شلتوت، محمود.  

  مركز األمة للدارسات والتنمية، : ، قاهره2000اإلخوان فى برلمان ). 1426(عاكف، محمد مهدی

 .المركز الدولى لإلعالم
  دار التوزيع والنشر االسالمية، : قاهرهاالخوان والمجتمع المصری، ). 2003(عبد العزيز، جمعه امين

 .الطبعة االولى
  اسكندريهاالخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ روية من الداخل ).1994(عبدالحليم، محمود ، :

  .دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة

  دار : ، قاهرهمعالم المشروع الحضاری فى فكر االمام الشهيد حسن البنا). 1427(عماره، محمد

  .التوزيع والنشر االسالمية، الطبعة االولى

 المختار االسالمى لطباعة والنشر : ، قاهرهاالسالم و اوضاعنا القانونية). 1977(در عوده، عبد القا

  .والتوزيع، الطبعة الخامسة

  مؤسسة الرسالة، الطبعة االولى: ، بيروتاسالم و اوضاعنا السياسية). 1981(ــــــــــــ. 
  دار الكتاب العربى، : ، بيروتعىالتشريع الجنائى اإلسالمى مقارنًا بالقانون الوض). تا بى(ــــــــــــ
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 .1ج
  سيد ضياء : ، ترجمه و نگارش)روزهای خاطره(ايام من حياتى  ).1379(الغزالى الجبيلى، زينب

 .مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمى: مرتضوی، قم
  احسان، : رقيه نعمتى، عبداّهللاٰ پاساالری، تهران: ، ترجمهاحيای انديشه دينى). 1390(ــــــــــــ

 .چاپ اول
  نشر احسان، چاپ : مولود مصطفايى، تهران: ، ترجمهايم؟ چرا ما عقب افتاده). 1390(غزالى، محمد

  .اول

  نهضة للطباعة والنشر والتوزيع، : ، مصراالسالم واالستبداد السياسى). الف 2005(ــــــــــــ

 .الطبعة السادسة
  نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، : اهره، قسّر تأخر العرب والمسلمين). ب 2005(ــــــــــــ

  .الطبعة السابعة

  جا بى: ، قاهرهدفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين). تا الف بى(ــــــــــــ. 
  جا بى: ، قاهرهكيف نفهم االسالم). تا ب بى(ــــــــــــ.  

  2، شمجلة المعرفة، پاريس، حركت االتجاه االسالمى بتونس). 1984(الغنوشى، راشد.  

  عبدالعزيز سليمى، تهران: ، ترجمهسنت سرچشمه دانش و تمدن). الف 1390(قرضاوی، يوسف :

 .نشر احسان
  نشر احسان، چاپ اول: عبدالعزيز سليمى، تهران: ، ترجمهفقه سياسى). ب 1390(ــــــــــــ.  

  بة، الطبعة الثالثةمكتبة الوه: ، قاهرهظاهرة الغلو فى التكفير). 1990(ــــــــــــ.  

  مكتبة وهبة، الطبعة : ، قاهرهالتربية االسالمية و مدرسة حسن البنا). الف 1992(ــــــــــــ

  .الثالثة

  مكتبة الوهبة، الطبعة االولى: ، قاهرهجيل النصر المنشود). ب 1992(ــــــــــــ. 
  عة االولىدار الشروق، الطب: ، قاهرهامتنا بين قرنين). 2000(ــــــــــــ. 
  فرزانه غفاری و : ، ترجمه و نگارش)االيمان والحياة(نقش ايمان در زندگى ). تا بى(ــــــــــــ

 .نا بى: جا محسن ناصری، بى
  سيد هادی خسروشاهى و محمدعلى : ، ترجمهعدالت اجتماعى در اسالم ).1379(قطب، سيد

 .كلبه شروق، چاپ بيست و پنجم: گرامى، تهران
 دفتر : سيد هادی خسروشاهى، تهران: ، ترجمه و توضيحاتگوييم ما چه مى). 1391(ـ ـــــــــــ

 .نشر فرهنگ اسالمى، چاپ بيست و سوم
  دار الشروق، الطبعة السابعة عشر: ، قاهرهالتصوير الفنى فى القرآن). 2004(ــــــــــــ.  

  ة الحادی عشردار الشروق، الطبع: ، قاهرهدراسات االسالمية). 2006(ــــــــــــ. 
  مركز االعالم : ابوبكر القاضى، مصر: ، اخراج الفنىالحياة فى ظالل القرآن). 2011(ــــــــــــ

  .العربى، الطبعة الرابعة

  دار الشروق: ، قاهرهفكره و منهاج: فى التاريخ). تا بى(ــــــــــــ. 
  عة السادسةدار الشروق، الطب: ، قاهرهمنهج الفن االسالمى ).1403(قطب، محمد. 
  1دار الشروق، الطبعة الرابعة عشر، ج: ، قاهرهمنهج التربية االسالمية ).1414(ــــــــــــ. 
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  دار الشروق، الطبعة الثامنة: ، قاهرهمفاهيم ينبغى آن تصّحح). 1415(ــــــــــــ. 
  دار الشروق، الطبعة السادسة: ، قاهرههل نحن مسلمون). 1423(ــــــــــــ. 
 دار الشروق، الطبعة السادسة عشر: ، قاهرهمعركة التقاليد). 1992(ــــــ ــــــ.  

  دار الشروق، الطبعة العاشرة: ، قاهرهدراسات فى نفس االنسانية). 1993(ــــــــــــ. 
  دار الشروق، الطبعة االولى: ، قاهرهالعلمانيون واالسالم). 1994(ــــــــــــ.  

  83، ص19، شعلوم سياسى: ، در»لت در انديشه حسن البنانظريه دو«). 1381(مرادی، مجيد -

102. 
  نشر احسان، : محمد جبروتى، تهران: ، ترجمهمسائل بنيادين دعوت). 1388(مشهور، مصطفى

 .چاپ اول
  نا بى: جا ، بىالجهاد هو السبيل). تا بى(ــــــــــــ.  

  ارات صدرا، چاپ يازدهمانتش: ، تهرانپيرامون جمهوری اسالمى ).الف 1377(مطهری، مرتضى. 
  نتشارات صدرا، چاپ دهم: ، تهرانجهاد). ب 1377(ــــــــــــ. 
  انتشارات دفتر تبليغات : ، قماستراتژی وحدت در انديشهٴ سياسى اسالم). 1371(موثقى، سيد احمد

  .2اسالمى قم، ج

  و اصولبينى، اهداف  المسلمين؛ سياست، جهان اخوان«). 1384(موحدی ساوجى، محمدحسين« ،

  .180-113، ص12، شنامه مطالعات آفريقا فصل دو: در

  مركز الدراسات واالعالم دار الشيليا، : ، المملكة المغربيةمبدأ االنسان). 1417(النجار، عبد المجيد

 .دار الزيتونة للنشر الرباط، الطبعة االولى
  االولىدار الزيتونيه، الطبعة : ، تونسقيمة االنسان). 1996(ــــــــــــ.  

  تهرانشناسى؛ از حسن البناء تا خالد اسالمبولى ای بر نهضت مقدمه). 1401(نقوی، على محمد ، :

  .مؤسسه تحقيقاتى و انتشاراتى نور

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سمت: ، تهرانانسان از ديدگاه اسالم). 1385(واعظى، احمد.  

  عبدالحسين بينش، : ، ترجمهامام خمينى شيعه در مصر از آغاز تا عصر). 1382(الوردانى، صالح

  .المعارف فقه اسالمىموسسهٴ دايرة: جا بى

  :نوشت پى

                                                 
  .كاش به كتب سابقش درباره تقريب نگاهى بيندازد. متأسفانه وی عمًال از مواضع خود برگشته است. ١

  




