مسئله اصالت در تفسير حقوق بشر؛
بازخواني انتقادی نگاه اسلامگرايانه محمد
غزالي به اصول اعلاميه حقوق بشر

مرتضی بحرانی
دکترای علوم سیاسی و استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
سيدمحسن علویپور
دکترای علوم سیاسی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیق و توسعه سازمان سمت و مدیر
پژوهش انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور

چکیده
متفکران دینی که در دوران معاصر به نسبت دین و سیاست میپردازند ،ناگزیر از تبیین نسبت «حق» و «تکلیف» شهروندان
هستند .محمد غزالی از جمله متفکرانی است که با تفسیری حقمحور به سراغ دلالتهای سیاسی آموزههای دینی میرود و در
این میان ،اصالت را به تفسیر اسلامی از حقوق بشر می دهد و نه تفاسیر غربی آن .با این حال ،در دغدغه خود برای اصیل
معرفیکردن آموزه دینی در این زمینه ناکام میماند .او که بیش از آنکه دغدغه نسبتسنجی اصول حقوق بشر با آموزههای
اسلامی را داشته باشد ،دلآشوب نشان دادن انطباق آموزههای اسلامی با این اصول است و به ظاهر اگرچه در تلاش خود
برای نشان دادن «اصالت» خوانش اسلام گرایانه در مقابل خوانش غربی از حقوق بشر است ،در عملْ اصول غربیِ حقوق بشر
را «اصل» گرفته و اسلامِ منظورِ نظر خویش را در ذیل آن و چونان ابزار توجیهگری برای آن معرفی مینماید.
واژگان کلیدی :حقوق بشر؛ تفسیر اسلامی؛ تفسیر غربی؛ اصالت؛ محمد غزالی.

مقدمه
عموم اديان ضمن در نظر داشتن «تكاليفي» براي مؤمنان و هواداران خود« ،حقوقي» را نيز
براي آنها مسلم ميدارند كه متناسب با گفتمان معرفتي هر زمانه و زمينه ،گاهي حقوق در اولويت
قرار ميگيرند و گاهي تكليف و چه بسا گاهي نيز تعادلي ميان آن دو .دين اسلام نيز از اين قاعده
مستثني نيست .بخشهايي از تاريخ تمدن اسلامي را ميتوان يافت كه در آن عموم تفاسير ديني
معطوف به تكاليف مؤمنان بوده است و در مقابل ،در عصري چون دوران معاصر (كه شبحي از
حقوق بشر ،جلد ،5شماره ( 2پاييز و زمستان .93 -8 ،)9831

نامه مفيد /0شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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مدرنيته بر سر جوامع اسلامي سايه افكنده است) اسلامگراياني چون محمد غزالي تلاش دارند تا
تفسيري حقمحور از آموزههاي ديني ارائه دهند .با اين حال ،توجه به اين نكته ضروري است كه
هشتم « /مهر و
سی و
مفید /نيزشماره
اصالت» را به تفسير اسلامي از «حقوق بشر» ميدهند و نه
غزالي،
امثال
حتي در ايننامهزمان
آبان 2831

تفاسير منتج از انديشه غربي .غزالي تصريح دارد كه «اصول اعلاميه حقوق بشر ،الفباي مكتب اسلام
است؛ اين اعلاميه به رغم نكاتي خاص ،تكرار وصاياي گرانقدري است كه مسلمانان از پيامبر
بزرگ اسلام دريافت كردند و تمامي اصول آن در متن قرآن و سنت آمده است ،اما متأسفانه در

طول تاريخ كسي پيدا نشد كه آنها را گردآوري و تدوين كند» و افتخار تفسير آن اصول را از آن
خود ميداند .وي با همين رويكرد به تفسير يكايك حقوق مندرج در اعلاميه حقوق بشر (حق
تم
حيات ،امنيت ،كار ،مالكيت ،پناهندگي ،آزادي انديشه و بيان و  )...ميپردازد و تفسير پيشنهادي
انسان و حقوق او معرفي ميكند .با اين حال ،خوانشي
درست»
خود را تفسيري
سي وازهشتم
اصيل /وشماره
نامه«مفيد
انتقادي از تلاش غزالي در اين زمينه نشان از آن دارد كه اگرچه او در مواردي قادر به يافتن
مستندات مقبول براي اثبات دعوي خود در متن فرهنگ اسلامي موفق است ،اما در نهايت در
دغدغه خود براي اصيل معرفيكردن آموزه ديني در اين زمينه ناكام ميماند.
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
بايد يادآور شد كه محمد غزالى ( )2111- 2121از متفكران سياسى معاصر جهان اسلام
 /مهر و آبان 2831
است .او ،همچون شيخ قرضاوى ،عبدالسلام ياسين ،سليم العوا و طارق البشرى داراى انديشهاى
متعادل و ميانه رو است كه بر اصلاح و بيدارى امت اسلامى تأكيد دارد و با توجه به مقتضيات
زمان ،انديشه اصلاحى آنها در تلاش براى مصالحه با انديشه دموكراتيك و نظام پارلمانى بر
اساس اصول و آموزه هاى كلى اسلام است .اين جريان در مقابل جريان بيدارگرى تندروى است
كه سيد قطب مؤسس آن بود و متأثر از مودودى و ندوى است و گروههاى جهاد و تكفير ،جلوه
تم
عملى آن بودند.
غزالى با طرح اين موضوع كه بزرگترين مشكل جهان اسلام فقدان حكومت اسلامى است ،از
پيروزى انقلاب اسلامى ايران و استقرار يك حكومت اسلامى استقبال كرد (غزالى .)8 :2811 ،او
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
در ارزيابى خود از حكومت در ايران پس از انقلاب اسلامي مىگويد اين حكومت داراى مزايا و
كارآمدنكات مثبت آن شكست استبداد شاه ،عدم وابستگى و زيربار قرض نرفتن طى جنگ
معايبى است.
هشت ساله با عراق ،و انتخابى بودن حاكم (گزينش فقيهترين مردم براى حكومت) است:
831
« به نظر من ولايت فقيه بيش از آنكه يك حكومت دينى (تئوكراتيك) باشد ،يك حكومت

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كارآمد
831
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مدنى است .اما تبليغات ضدايرانى كه حتى بسيارى از حكام عرب هم در آن نقش داشتند ،چهره
اين كشور و نظام حكومتى آن را مشوش كرده است» (عبدالسميع.)11 :2212 ،
همانگونه كه مشاهده ميشود در برداشت غزالي ،اسلام ،ديني سياسي است كه مؤلفههاي مهم
مدني چون مبارزه با استبداد ،برخورداري از استقلال و مشاركت مردم در انتخاب حاكم را در طرح
سياسي خويش مي پروراند .با اين حال ،رويكرد غزالي به مفاهيمي چون حقوق شهروندان در جامعه
رويكردي همدلانه است كه ال بته با استخدام مقولات مدرن و اصالت بخشيدن بدان ،و صرفاً ارائه
تفسيري اسلامگرايانه شرح و بسط مييابد.
اسلام ،سیاست و حقوق بشر
غزالى در انديشه كنشگراي خود در عرصه سياسي و اجتماعي ،از يكسو با جهاني رو به
رشد و نوآور در غرب روبهرو است و از سوي ديگر با بحراني در جامعه اسلامي كه آنرا حاصل
تفسير نادرست و انفعالآفرين از آموزههاي ديني در عرصههاي مختلف سياسي و اجتماعي ميبيند.
در نگاه او ،اگرچه اسلام يك دين سياسى است ،اما مسلمانان از آن فاصله گرفتهاند و در نتيجه
معارف اصيل اسلامى بر آنها پوشيده مانده است« :نديدم در عالم مردمانى را كه به چيزى خيانت
كرده باشند ،به اندازه خيانتى كه مسلمانان نسبت به دين خود روا داشتند ،چراكه آنها دين خود را
در عمل منكر شدند» (غزالى 1 :2211 ،و 11؛ .)88 :2248
به نظر غزالى يكى از دلايل اصلى انحراف انديشه اسلامى از مسائل سياسى و اجتماعى ،نحوه
نگرش علماى دين و تمسك آنها به روايات و احاديثى بود كه بر زهد و گوشهنشينى تأكيد داشتند.
براى مثال كتاب الترغيب و الترهيب المنذرى كه از كتابهاى كليدى حديث به شمار مىرود،
مملو از احاديثى است كه تشويق به فقر و تنگدستى مىكند .حال آنكه آموزههاى قرآن تأكيد دارند
كه زمين براى انسان ساخته شده است و غلبه بر آن بخشى از رسالت و زندگى انسان در دنيا است
(غزالى .)142 :2113 ،غزالى بر اين امر تأسف مىخورد كه هنوز گروهى از مردم مسلمان با
افتخار بر اين اعتقادند كه «ما گروهى بىسواد هستيم» 1و تأسفبارتر اينكه گروهى از همان سفها و
نادانان زمام امور را به دست گرفتهاند (غزالى 21 :2221 ،و .)11
غزالى مشكل كنونى جوامع اسلامى را ناشى از بدفهمى مسلمانان از دين خود دانسته و
مىگويد در حوزه انديشه متأسفانه كسانى مروج انديشههاى سياسى در جهان اسلام بودند كه با
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غرب ارت باط داشتند و بدون اينكه حقيقت آن و نكات مثبت و رمز پيشرفت آن را درك كنند،
ظاهر و پوسته آنرا گرفتند و در سرزمينهاى اسلامى گسترش دادند و بىآنكه اندكى تأمل كنند
اصيلهشتم
شماره سی و
آموزهمفید
سنت و نامه
مهر ووانهادند و به يافتههاى ناقص خود از غرب اهميت
خود /را
هاى /دينى
آبان 2831

دادند )غزالى ،بي تا .(182 :aغزالى چنين نتيجه مىگيرد كه جوامع اسلامى با كنار نهادن دين به
انحطاط كشيده شدهاند و هم اكنون هر چند دين آنها قوى و مستدل است اما اجتماع و جامعه آنها
منحط و بىفروغ شده است )غزالى ،بىتا.(231 :b
بر اين اساس ،دغدغه غزالي معطوف به آن است كه با رجوع به آموزههاي اسلامي و ارائه
خوانشي بديل از آن ،چشم انداز فعاليت اجتماعي پيشرو را در جوامع اسلامي فراهم آورد .از جمله
تم
مقولاتي كه در اين زمينه ،انديشه غزالي را به خويش مشغول داشته است ،نظام حقوق بشر است كه
اگرچه در دنياي مدرن غربي تدوين يافته است اما مباني آنرا ميبايست در جايي غير از فرهنگ
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
غربي جستوجو كرد .از نظر غزالى ،اسلام مكتبى است كه مبادى و اصول حقوق بشر را در بهترين
صورت آن و در گستردهترين شكل ممكن تبيين كرده است و امتهاى اسلامى عهد پيامبر و خلفاي
راشدين اولين دولتهايى بودند كه به اجراى آن به بهترين شكل همت گماشتند .نكته مهمتر اينكه
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
نه تنها اسلام در اين مسير پيشقدم بر اروپا بوده ،بلكه خود حركتهاى اصلاحى اروپا متأثر از
 /مهر و آبان 2831
فرهنگ اسلامى در قرون وسطى است؛ تمامى اصول مساوات ،عدل ،كرامت انسانى ،آزاديهاى

انسانى مأخوذ از متون اسلامى در محافل علمى اروپايى تدريس مىشده است .در نگاه او،
حكايت حقوق بشر در اروپا حكايت بارانى است كه پس از بارش در زير گل پنهان مىماند و
چندى بعد از طريق يك درخت ميوهاى تازه بيرون داده يا بسان نهرى گوارا روان مىشود .اين
تحول روحى و فكرى اروپا نبود كه ظهور جنبشهاى اصلاحى و اجتماعى را ممكن ساخت ،چرا كه
تم
كليسا عقل را زنداني كرده در پي تنفيذ حكم خود بود (غزالي.) 1 - 3 :2242 ،
با چنين پيشفرضي است كه غزالى به سراغ اصول اعلاميه حقوق بشر ميرود و در نتيجه اعلان
مىكند كه اين اصول الفباى مكتب اسلام هستند« .اعلاميه حقوق بشر ـ به رغم برخى نكات خاص ـ
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
تكرار وصاياى گرانقدرى است كه مسلمانان از پيامبر بزرگ اسلام دريافت كردند» .از اين رو او غبطه
كارآمد كاش در ميان علماى متقدم اسلامى كسى پيدا شده بود كه اين وصايا و اصول را
مىخورد كه اى
جمعآورى و تدوين مىكرد (همان .)1 :به گفته وي همه اصول انسانى مندرج در اعلاميه حقوق بشر در
831
متن قرآن و سنت پيامبر اسلام آمده است .بر اين اساس ،او با استناد به آيات و روايات متعدد ،همت

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كارآمد
831
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خويش را معطوف به اثبات اين دعوي ميكند .مهمترين مواردي كه غزالي در بيان توجه اسلام به حقوق
بشر و اصالتبخشيدن بدان در آموزههاي ديني برميشمارد را ميتوان بهشكل زير دستهبندي نمود:
حق حیات و امنیت جانى
غزالى مى گويد اسلام حق حيات را براى حيوانات محفوظ داشته ،چه رسد به انسان .بيشترين
اهتمام در طول تاريخ براى حرمت نفس انسانى از سوى اسلام بوده است .خداوند كشتن فرد
بيگناه را با قتل كل بشريت يكسان مىداند 2و پيامبر اسلام (ص) ،نابودى جهان را نزد خدا،
سهلتر از كشتهشدن انسان بيگناه ذكر مىكند 3.از نظر اسلام مسلم و غيرمسلم در حرمت خون و
استحقاق حيات برابرند .از اين رو قصاص را براى تضمين افراد قرار داده است .نكته مهمتر اينكه از
نظر اسلام حق حيات فقط بُعد مادى ندارد ،بلكه ابعاد غيرمادى را هم در برمىگيرد .از اين رو براى
امورى چون هتك حرمت و دادن نسبت ناروا به افراد و  ...قصاص و مجازات تعيين كرده

است4.

پيشگيرى از جرم از ديگر اقداماتى است كه اسلام به آن اهميت داده است 5.اما اين بدان
معنا نيست كه حاكم بتواند فردي را به دليل آنچه فكر مىكند جرم است ،مورد مؤاخذه قرار دهد.
معيار در جامعه قانون است ،نه نظر حاكم .افراد جامعه بايد اطمينان داشته باشند كه مؤاخذه به
هنگام نقض حدود و قوانين براى مصلحت جامعه است .حاكم نبايد به زور قانون را در جامعه تنفيذ
كند و اگر چنين شد ،امت نبايد از روى ذلت به اجراى آن تن دهد .مبناى قانونْ شرع است .استبداد
وقتى ظاهر مىشود كه حاكم ،رأى خود را شرع جلوه دهد (غزالى .)82 :2242 ،با اين حال ،قانونى
كه به مصلحت جامعه است حتى اگر ظالمانه هم باشد بايد رعايت شود (غزالى.(22 :2111 a ،
حق تعلیم و کار
انسان از بدو تولد نادان است 6،براى بقاى حيات و حفظ ايمان نياز به معرفت و دانش دارد و
خداوند نيز كسب دانش را توصيه كرده است .اين حق طبيعى هر فردى است كه از مواهب دانش و
اطلاعات بهرهمند شود (غزالى .)211-141 :2242 ،در نگاه غزالى ،كار و جلب رزق و روزى نيز حق
اساسى انسان بر روى زمين است .آيات متعددى از قرآن به اين امر تصريح دارند و مهمتر آنكه اسلام كار
و فعاليت را وظيفه و تكليف مىداند .پيامبر فرمود :طلب رزق و روزى حلال بر هر فرد مسلمانى واجب
است .البته كارى كه حلال و واجب است بايد مقدمات و ابزارهاى آن نيز حلال و صحيح باشد؛ 7بنابراين
اسلام امورى چون غش در معامله ،غصب ،قمار ،سرقت ،ربا ،احتكار و بيگارى كشيدن را حرام دانسته
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است .روايت شده است كه پيامبر اسلام (ص) بر گداى مردهاى كه مال بسيارى از اين طريق گردآورده
بود ،نماز نگزارد .از نظر اسلام دارايى به دست آمده از راه تكدى بايد مصادره شود.
هشتم  /مهر
شماره
مفید /
اسلام وكار و فعاليت را حق انسان مىداند و به تبع آن مالكيت
سی ومىكند
تأكيد
غزالى
با ايننامهحال
آبان 2831

فردى از راه حلال را به رسميت شناخته است ،اما ثروتاندوزى را جايز نمىداند .ثروتاندوزى روى
ديگر سكه فقر است ،يعنى به موازات ثروتاندوزىِ يك دسته در جامعه ،دسته ديگر فقير و فقيرتر
مىشوند چراكه فرصتها از آنها گرفته مىشود .از همين رو به عنوان ضمانت اجرايى مبارزه با فقر و
ثروتاندوزى انواع مالياتها را وضع كرده است كه مهمترين آنها زكات ،صدقه و انفاق است
(النساء  2:و 11؛ البقرة233 :؛ اسراء ،21 :المدثر22:؛ غزالي .)211-231 :2242 ،البته زكات در
تم
اسلام يك قانون دائمى نيست ،بدين معنا كه حتماً بايد در جامعه فقيرى باشد تا به او زكات داده شود
(مثل اينكه حتماً بايد كافرى باشد تا جهاد شود) اين سخن مثل اين است كه گفته شود دين با كفر،
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
دانش با جهل و پزشكى با بيماريها آشتى برقرار كرده است؛ بنابراين صرف تأكيد بر زكات يك فكر
بسيار محدود و ناقص است .زكات ،مالياتى از روى احسان و نيكوكارى است و مسخره است كه
بخش مهمى از زندگى مردم را منوط به احسان ديگران كنيم .آنچه مهم است بسط زمينه كار و فعاليت
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
است كه از وظايف مهم دولت و حكومت است .دولت وظيفه دارد از منابع عظيم ثروت در تنظيم
 /مهر و آبان 2831
اجتماع و مصالح عمومى كشور سود جويد .غزالى مىگويد« :فريب نخوريد اگر روزى دولتى به عنوان
نشان دادن علاقه مذهبى خود ،صندوق اعانات و جمعآورى صدقات را مستمسك خود قرار دهد و
روح فعاليت و كار را در نهاد شما بميراند ( »...غزالى ،بي تا.)228 :b
حق تمتع از حیات
غزالى مىتمگويد اسلام در كنار كار و فعاليت به استراحت ،تفريح ،سياحت و مسافرت و
لذت هاى روحى و روانى نيز توجه داشته است .زندگى دنيوى ،همه رفع ضرورت نيست ،بلكه
بخشى از حيات ،بُعد معنوى دارد كه دلها را جلا مىدهد و احساس زيبايى را در بشر
بازارهايرهبانيت و ترك لذايذ دنيوى را حرام كرده است .از
نظمنشينى و
مالكيت وگوشه
بنابراين اسلام
برمىانگيزاند8.حقوق
جوارح و اعضاى بدن بر انسان حق و حقوق دارند 9و مهمترين عضو بدن قلب و ذهن
نظر اسلامكارآمد
است كه نياز به حيات مستمر دارد 10.يكى از ابزارهاى تغذيه روح و نشاط قلب ،موسيقى است.
موسيقى براى 831
پرورش روح لازم است؛ البته هر چيزى حدودى دارد ،موسيقى تا وقتى مفرح ذات

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كارآمد
831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
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است كه حد و اندازه داشته باشد والا مخرب ذهن و كشنده دل خواهد بود (غزالى.)211 :2242 ،
غزالى در مظاهر جديد تمدن همچون سينما ،تئاتر ،موسيقى ،نقاشى ،عكاسى و مجسمهسازي اصل را
بر مباح بودن آنها مىگذارد كه بسته به نوع آن و هدف آن مىتواند مجاز يا غيرمجاز باشد .از نظر
غزالى علاقه به تحريم ،نوعى ماليخوليا است (غزالى.)222 :2113 a،
حق هجرت و پناهندگى
يكى از وصاياى دين اسلام ،مقاومت در برابر طغيان و ستم ظالمان است .غزالى مىگويد اگر
افراد نتوانند به مقاومت در برابر ستم ادامه دهند ،اسلام مقاومت منفى و معنوى را به آنها پيشنهاد
ميكند  .مقاومت منفى يا معنوى به معنى جدا شدن از افراد ستمگر و دوست نداشتن (عدم موالات)
آنها است .در اسلام همچنان كه ظلم جايز و روا نيست ،ظلمپذيرى نيز مردود و قبيح است
(ممتحنة .)14 :يكى از راههاى مبارزه منفى با ظلم و ستم ،مهاجرت از ديارى است كه در آن ظلم و
ستم مى شود و پناهندگى و پيوستن به سرزمينى است كه در آن عدل و احسان برقرار است .چنان
كه هجرت مسلمانان در صدر اسلام به حبشه براى فرار از ظلم دشمنان بود .از نظر غزالى ،اين
هجرت همان است كه امروزه به عنوان پناهندگى سياسى معروف است .خداوند اين نوع هجرت را
تحسين كرده است (الانفال .)3 :از نظر اسلام مهم نيست كه فرد مورد ظلم و تعرض به كجا
مهاجرت كند ،مهم اين است كه فرد در آنجا احساس امنيت و قرابت كند و شخصيت انسانى فرد
در آن جا تكريم شود .شرط هجرت اين است كه مقصد براى ايمان و اعتقاد فرد جاى مناسبى باشد،
در غير اين صورت اگر قرار است ـ مثلاً ـ غرب براى مسلمانان محل خطرناكى براى ايمان و
اعتقادات باشد ،بهتر است كسانى كه به آنجا مهاجرت كردهاند به دارالاسلام برگردند .چرا كه در
دارالاسلام آزادى دينى محترم است ،حال آنكه بسيارى از كشورهاى غربى چنين چيزى را
برنمىتابند .از نظر اسلام مرزهاى سرزمينى اعتبارى هستند (عنكبوت11 :؛ زمر24:؛ النساء .)244:
حقوق زن
غزالى با استناد به آيات و روايات اسلامى مىگويد در اسلام ميان زن و مرد در حقوق و
آزاديها تفاوتى نيست .تقدم و پيشى گرفتن يكى بر ديگرى نه به دليل ويژگيهاى زن با مرد
بودن ،بلكه به دليل تفاوتهاى رفتارى و شخصيتى آنهاست (نجم28 :؛ ليل2-2:؛ تحريم 11 :و
 .)22اين عقيده كه خلقت زن پستتر از مرد است ،هيچ مستندى در دين اسلام ندارد ،بلكه از نظر
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اسلام همه از نفس واحد خلق شدهاند و از همين رو زن و مرد در عبادات و ثواب و عقاب آن
برابرند (النساء2 :؛ آلعمران212:؛ الاحزاب .)88 :مهم آن است كه دين براى هر كدام از اين دو
مهر و
را هشتم /
سی و
حقوقشماره
نامهومفید /
داده است كه بر طبق جنسيت آنها صورت گرفته است.
تخصيص
ويژهاى
نوع ،وظايف
آبان 2831

از نظر غزالى ،اين تفاوتها ،مكانت انسانى زن را به هيچ عنوان خدشهدار نمىكند؛ چرا كه بر
اساس فطرت و تفاوتهاى جنسى ميان زن و مرد صورت گرفته است .آنچه مايه تأسف است اينكه
برخى زنانِ مردنما خواهان چيزى هستند كه براى آنها نيست و برخى از مردان خواهان سوءاستفاده
از زنان با اعطاى حقوق بيشتر به آنها هستند .تساوى كامل زن و مرد جفا به زن و مرد است؛ جفا
به مرد است چون سنگينى وظيفه او ناديده گرفته و جفا به زن است براى اينكه طبيعت توان و
تم
قدرت وى لحاظ نشده است (غزالى .)21 :2242 ،غزالى بر اساس فقه حنفى ديه زن و مرد را برابر
(غزالىa ،

دانسته و نظريه نصف بودن ديه زن را داراى يك خلأ فكرى و عيب اخلاقى مىداند
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
 . )28 :2113بر همين اساس ـ بر خلاف نظر افراطى وهابى ـ پوشش دست و صورت نيز از نظر
وى وجوب ندارد .غزالى استدلال مىكند كه اگر قرار بود پوشش دست و صورت وجوب داشته
باشد در آن صورت آيه سىام سوره نور ،كه فرمان فروگيرى چشم از نامحرم را مىدهد ،بىمحل
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
مىبود .آيه سىو يكم اين سوره نيز پوشش را بر يقهها و گريبآنها و صورت واجب كرده است11.
 /مهر و آبان 2831
غزالى مىگويد تفاوتهاى زن و مرد و حقوق و تكاليف مترتب بر آنها ،استثنا بر خلقت است والا
زن داراى همه حقوق دينى و مدنى است .آيه «مردان بر زنان مسلط هستند» 12،فقط در امور خانه و
خانواده است (غزالى 241 :2113 a ،و  )12و درباره آزادى سياسى در معناى انتقاد از حكومت ،و
نصيحت و امر به معروف و نهى از منكر براى هر دو جنس زن و مرد يكسان است .از همين رو زنان در
طول تاريخ به امورى چون بيعت ،هجرت و حتى جنگ اقدام كردهاند .زنان در عقبه كبرى و در موسم
تم
حج با پيامبر بيعت كردند (توبه1 :؛ ممتحنة .)14 :غزالى در مبحثى تحت عنوان «المرأة و خدمة السنة» به
نقش زنانى مىپردازد كه به نشر و تبليغ سنت اهتمام ورزيدهاند (غزالى.)223-212 :2221 ،
آزادی عقیده
ارتداد بازارهاي
مالكيتو و نظم
سکولاریسم ،حقوق
يكى از تلاشهاى خود را به دفاع از دين و شريعت اسلام در مواجهه با سكولاريسم معطوف
غزالى
كارآمد
كرد (مبروك ،بيتا21:؛ غزالى .)141 :2248 ،از نظر او اسلام دينى شامل و جامع است و اصول و
احكام آن قابليت831
اجرا در همه زمانها و مكانها را دارد و از اين رو وي سكولاريسم ،به معناى جدايى

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كارآمد
831
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دين از سياست و اجرا نكردن شريعت اسلامى در عرصه سياست و جامعه را صراحتاً ارتداد مىداند13.

البته غزالى در مبحث حقوق ،حق آزادى انديشه و بيان را در اسلام محترم مىشمارد و با
فطرى و حياتى خواندن حق آزادى (غزالى )11 :2111 a ،مىگويد :اسلام آزادى تعقل و انديشه
را ،از آنجا كه ركن اساسى دعوت به سوى خداست ،محترم شمرده است و حركت خود را با تأكيد
بر اين عنصر آغاز كرد .تمايز اساسى دعوت پيامبر اسلام (ص) با ساير انبيا در اين بود كه معجزه
پيامبر (ص) امرى عقلانى و انديشهاى يعنى كتاب بود .بنابراين ،اكراه در پذيرش دين و آوردن
ايمان به زور ،نه تنها مفيد نيست ،بلكه نتيجه معكوس دارد .بر همين اساس او معتقد است« :ارتداد
از دين ،جزئى از آزادى عقل و انديشه است كه اسلام بر مبناى آن دعوت خود را بر پا كرده
است  14. ...اين مسئله در صلح حديبيه مكتوب شد ،زمانى كه قريش شرط كردند ،هر كه از آنها
سوى مسلمانان آيد به آنها برگردانده شود ولى هر كه از مسلمانان از دين خود برگشت و به سوى
آنها رفت برگردانده نشود ،وقتى اصحاب پيامبر به ايشان گفتند :آيا اين شرط را قبول مىكنى؟
حضرت فرمود :آرى هر كه از ما به سوى آنها برود خدا او را دور گرداند و هر كه از آنها نزد ما آيد
خداوند براى او فرج و گريزگاهى فراهم مىآورد».15
اما آيا حق ارتداد در اسلام براى هميشه ثابت ماند يا اينكه نسخ شده است؟ غزالى مىگويد
ارتداد تا حدود بيست سال بعد از بعثت پيامبر (ص) در اسلام جارى بود .بدون اينكه براى مرتد
مجازات يا محدوديتى از ناحيه اسلام باشد و به رغم اينكه مسلمانان اصل برگشت ندادن مرتد را در
صلح حديبيه قبول نداشتند ،پيامبر آن را امضا كرد ـ هر چند پيامبر در جريان صلح حديبيه هم اين
عمل را شرّ خواند و فرمود« :شرى است كه مىخواهم آنرا از شما دور كنم» (عويس:2212 ،
.)284ـ اما دو عامل باعث شد تا اين اصل متزلزل شود و مرتد مستحق كيفر گردد:
نخست؛ كيد و مكر يهود نسبت به اسلام در زمان پيامبر (ص) :يهود توطئه كردند تا دستهاى
از آنان به ظاهر اسلام را بپذيرند و به مسلمانان ثابت كنند كه آنها نسبت به دين خود تعصب
ندارند ،بلكه آماده شنيدن حق هستند و بعد از چند وقت از اسلام دست بردارند و بگويند كه اسلام
دين حق نبوده است ،تا هم ساير يهوديان را از پيوستن به اسلام بازدارند و هم عقيده مسلمانان را
نسبت به دين اسلام سست كنند .چنان كه قرآن به اين مسئله اشاره كرده است 16.در اينجا ديگر
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بحث آزادى عقيده نيست ،بلكه نوعى حمله و مبارزه است .آشكار است كه اسلام در مقابل چنين
فكر و حيله و بازيچهاى ساكت نخواهد نشست.
نامه مفید  /شماره سی و هشتم  /مهر و

دوم؛ ارتداد آشكار برخى از مسلمانان و اعلان ارتداد خود به ساير مسلمانان :اين امر نيز براى
آبان 2831

سست كردن ايمان مسلمانان صورت مىگرفت .عمل آنان در واقع نوعى جنگ با اسلام بوده و
هست ،بنابراين مرتد علنى و آشكار (معالن) با دست برداشتن از اسلام و رفتن به جبهه كفر ،به
دشمنان اسلام پيوسته و خيانتى عظيم مرتكب شده است كه مستحق اشد مجازات مىباشد .اسلام
اجازه نمى دهد چنين فردى تيشه به ريشه اين دين بزند .در اينجا مسئله با آزادى عقل و انديشه به
كل متفاوت تم
است .زيرا چنين فردى غرض و كينه دارد ،نه اينكه از روى عقل سليم و انديشه به
چنين تصميمى دست زده باشد و او حق را بعد از شناخت آن انكار كرده است .در نظر غزالى ،مرتد
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
از كافر هم بدتر است .زيرا با كافر مىتوان معامله تجارى يا وفاى به عهد كرد ،اما با مرتد ،چون
خائن است ،چنين نمىتوان كرد .كافر تا بر مسلمان تعدى نكند خونش محترم است ،اما مرتد با
عمل خود تعدى كرده است؛ بنابراين خونش مباح است (عويس.)13 :2212 ،
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
با اين حال غزالى دو حالت را از ارتدادِ مستحق قتل مستثنا مىكند :يكى وقتى كه فرد
 /مهر و آبان 2831
شبهاتى برايش پيش آمده و مسائلى را مطرح مىكند تا از فكر سليم براى آنها پاسخى بيابد و ديگر
اينكه ارتداد يك حالت درونى باشد كه در اين صورت عمل فرد يك عمل قلبى محسوب مىشود
(غزالى211 :2111 a ،؛  )31 :2242و چنانچه ضرر و زيانى از ناحيه عمل وى بر جامعه و امت
مترتب نباشد ،چنين فردى حسابش با خداست .نكته مهمترى كه در اينجا وجود دارد ،اثبات ارتداد
است .غزالى تم
اثبات ارتداد را امرى صعب و داراى مراحل طولانىاى مىداند كه نبايد در آن با عجله
و شتاب به رأى عوام و جهال توجه داشت (غزالى ،)288 :2111 a ،بلكه« :تعيين ارتداد و حدود بر
عهده فقهاى ثقه است و مجازات آن هم (قتل ،زندان ابد ،توبه) به رغم اينكه در قرآن نيامده است
مالكيتشدهو نظم
در كتب معتبر حقوق
بازارهاي جاى ترديد در آن نيست» (عويس.)13 :2212 ،
است ،بنابراين
حديثى ذكر
كارآمد
در اين ميان ،غزالى سكولاريسم (يا قائل شدن به جدايى دين از سياست) را ارتداد آشكار و

انديشه و بيان مىداند .به نظر او «سكولاريسم نه تنها مقوله خروج از دين ،بلكه
نه جزء آزادى831
خروج بر حكومت است» (عويس.)13 :2212 ،

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كارآمد
831
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غزالى بر همين اساس موضع تندى عليه اقدام فرج فوده در تأليف كتاب الحقيقهالغائبة اتخاذ
كرد .او به رغم اذعان به ارتدادى نبودن طرح شبهه براى يافتن پاسخ صحيح عقلى

(غزالىa ،

 )212 :2111اقدام فوده را جنگ عليه قواعد ايمان و اصول دين و نشر الحاد دانست كه به مثابه
اعلام جنگ علي ه كيان امت اسلامى است .غزالى به عنوان شاهد در دادگاه محاكمه فوده حاضر بود.
قاضى با استناد به آراى غزالى مبنى بر پيوند دين و سياست در اسلام ،حكم قتل فوده را صادر كرد.
غزالى در آنجا با استناد به آيات قرآن 17بر شموليت دين اسلام تأكيد نمود و بيان كرد كه در هيچ
جاى قرآن ،سخن از جدايى دين و سياست نيامده است .از اين رو بر اساس آيات قرآن اجراى
شريعت اسلامى واجب و لازم است و كسى كه خواهان نفى اجراى احكام اسلام است ـ خواه از
روى انكار و خواه از روى استهزا ـ مؤمن نيست ،بلكه كافر و فاسق است 18.چنين كسى بدون
شك از دين خارج گشته است و نمىتوان

به شهادتين او اكتفا كرد19.

نتیجهگیری
آنچه روشن است اينكه انديشه غزالى و همقطاران وى در اخوان المسلمين واكنشى است
نسبت به عقبماندگي و انفعال جامعه اسلامي در دوران حاضر و پيشگامي و ترقيهاي جامعه
مدرن غربي در همين زمان و مسلماً نمىتوان از انديشه واكنشى ،انتظار يك طرح بزرگ داشت.
اساساً ايجاد اخوان المسلمين و قبل از آن آغاز حركت اسلامى به رهبرى سيدجمالالدين ،پاسخى
به وضع عقب افتاده و منحط جوامع اسلامى بود .اگر چه اين واكنش نسبتاً هم موفق بود ،اما
نمىتوان انتظار چيزى بيش از طاقت از آن داشت ،رسالتى كه غزالى براى خود مىديد دفاع از
اسلام در قالب معرفى آن به شيوهاى جديد و از طريق بازگويى و بازنمايى اصول وامانده آن بود،
ضمن آنكه نيمى از همّ و غمّ وى ،طرح همخوانى اسلام با ايدههاى جديد غربى را از قبيل
دموكراسى ،آزادى ،حقوق بشر و  ...شامل مىشد.
از سوى ديگر جسارت و تجرى غزالى در بيان اصول وامانده اسلام و تبيين فقه و ردّ و انكار
برخى از احاديث و روايات هم در قالب پايبندى او به اسلام بود؛ يعنى در حصار اسلام به آموزش و
پيرايش آن پرداخت و اساساً سلفيت او به همين معنا است .همين حصار از جولان انديشه به وراى
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مرزهاى دينى جلوگيرى مىكرد و در مواردى هم كه كسانى چون عبدالرازق ،خالد محمد خالد و
طه حسين و غيره به چنين اقدامي جرئت كردند ،در نهايت به نقطه اول بازگشتند و هر كدام ،جز
نامه مفید  /شماره سی و هشتم  /مهر و

آنكه عمرش وفا نكرد و مُرد يا كشته شد ،تحت فشار محيط و يا به واسطه هر عامل ديگرى به
آبان 2831

بازانديشى و تعديل آراى خود دست زد.
بر اين اساس ،بايد گفت تلاش غزالي براي دستيابي به راهحلي براي آشتي اسلام موجود در
جوامع مسلمان با انگيزههاي محرك و مشاركتآفرين ،او را به اقتباس اصول مطلوب از انديشه
غربي و انطباق آن با ظرفيتها و مؤلفههاي مغفول آموزههاي اسلامي رهنمون شد .اهتمام او به اين
امر ،اگرچه در تمظاهر نتايجي عرضي چون اصالت بخشيدن به آموزههاي ديني درباره حقوق انسانها
در مقابل آموزههاي حاصل از تأمل انتقادي بشر غربي در چگونگي ساماندهي عرفي به نظام
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
مطلوب اجتماعي و سياسي را در پي داشت ،اما نتوانست بحثي «اصيل» را پي افكند .آنگونه كه
مشاهده شد ،مباحث مطرحشده از سوي غزالي صرفاً تضمين مؤلفههاي متني طراحيشده در فرهنگي
غير از فرهنگ اسلامي است كه كوششهاي غزالي صرفاً از قديمبودنِ مغفولِ آنها در انديشه
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
2831امر اگرچه او را به آشتي دادن ميان مقولات سياسي و اجتماعي مدرن و
آبانو اين
خبرمهرميودهد
اسلامي /
آموزههاي ديني اسلام رهنمون ميشود اما همزمان دست او را در پيافكندن نظامي مستقل و با
مؤلفههاي خاص خود در اين چارچوب ميبندد.
خوانش انتقادي شرح اسلامگرايانه غزالي بر اصول حقوق بشر ،نشان از آن دارد كه در موارد
نه چندان نادري ـ او ناگزير از آن ميشود كه در جستوجوي اثباتي آنچه دوست ميدارد در متن
فرهنگ اسلاميتمبه توجيه و يكجانبهنگري درغلتد .به تعبير ديگر ،ميتوان مدعي شد غزالي بيش از
آنكه دغدغه نسبتسنجي اصول حقوق بشر با آموزههاي اسلامي را داشته باشد ،دلآشوب نشان
دادن انطباق آموزههاي اسلامي با اين اصول است و از اينرو اگرچه بهظاهر در تلاش خود براي
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
نشان دادن «اصالت» خوانش اسلامگرايانه در مقابل خوانش غربي از حقوق بشر است ،در عملْ
كارآمد
اصول غربيِ حقوق بشر را «اصل» گرفته و اسلامِ منظورِ نظر خويش را در ذيل آن و چونان ابزار
آن معرفي مينمايد.
توجيهگري براي831

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كارآمد
831
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یادداشتها
 .1اشاره به حديثى كه بخارى روايت مىكند كه «نحن امة امية».
 .2انه من قتل نفساً بغير نفس او فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعاً ....المائده.22 :
 .2لزوال الدنيا اهون على اللّه من قتل رجل مسلم.
 .4و لكم فى القصاص حياة؛ البقرة .171 :پيامبر فرمود :ايما رجل كشف سترا فادخل بصره قبل ان يؤذن له
فقد اتى حدا لايحل له ان ياتيه و لو ان رجلاً فقا عينه بسبب ذلك لهدرت؛ لايحل لمسلم ان يروع مسلما.
 .5پيامبر فرمود :انصر اخاك ظالماً او مظل وماً .قال :انصره مظلوماً فكيف انصره ظالماً؟ قال :تحجزه عن ظلمه
فذلك نصره.
 .6واللّه اخرجكم من بطون امهاتكم لاتعلمون شيئاً و جعل لكم السمع والابصار و الافئدة لعلكم تشكرون؛
النحل.77 :
 .7الانسان76 :؛ الملك15 :؛ البقرة22 :؛ طه52:؛ الاعراف .11:يا ايهاالذين آمنوا كلوا مما فى الارض حلالاً
طيباً و لاتتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين .البقره167 :؛ همچنين :النساء.11:
 .7و انزل لكم من السماء ماء فانبتنا به الحدائق ذات بهجة؛ نمل .61:روايات بسيارى نيز وجود دارد كه تأكيد
دارند زندگى راحت گرفته شود .عن النبى :لاتشد وا على انفسكم فيشدد عليكم فان قوماً شددو على انفسهم
فشدد عليهم فتلك بقاياهم فى الصوامع و الديارات الرهبانية ابتدعوها ما كتبانا عليهم.
 .1ان لبدنك عليك حقاً.
 .11روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة فان القلوب اذا كلّت عميت .همان ،ص.114
 .11قل للمومنين يغضوا من ابصارهم( ....النور.)24 :
 .12الرجال قوامون على النساء( ،...النساء.)26 :
 . 12فتواى غزالى در اين زمينه :ان كل من يعارض تطبيق الشريعة الاسلامية هو كافر مرتد عن الاسلام و ان
قيام جماعات او افراد بقتل مثل هولاء لايستوجب عقابهم ،باعتبار انهم يقومون بتطبيق الحدود ر.ك :محمد
كامل الضاهر ،الصراع بين التيارين الدينى و العلمانى فى الفكر العربى الحديث و المعاصر ،ط  ،1بيروت:
دارالبيرونى للطباعة و النشر 1414 ،ه .ق1114/م ،ص.271
 .14لا اكراه فى الدين( .البقرة.)256 :
 .15نعم انه من ذهب منا اليهم فابعده اللّه و من جاء منهم سيجعل اللّه له فرجاً و مجرجاً .محمد الغزالى،
الاسلام والاستبداد السياسى ،پيشين ،ص.121
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 . 16و قالت طائفة من اهل الكتاب آمِنوا بالّذى انزل على الذين آمنوا وجهَ النهار و أكفروا آخره لعلهم
عمران.)72-72 :
دينكم؛ (
مفیدالا /لمن
لاتومنوا
هشتمآل /مهر و
شمارهتبعسی و
يرجعون .و نامه
لكل شى و هدى و رحمة و بشرى للمحسنين؛ (النحل16 :؛ أَفغير ديناللّه
آبانبيانا
 .17و نزلنا عليك الكتاب ت
2831
اَبتغى حكما و هو الذى انزل اليكم الكتاب مفصلاً؛ (الانعام.)114 :
 .17النساء65 :؛ المائده .51:من لميحكم بما انزل اللّه فاولئك هم الكافرون ،المائده44 :؛ و من لميحكم بما
انزل اللّه فاولئك هم الفاسقون المائده47:؛ همچنين النور 5 :و .47
 .11و من الناس من يقول آمنا باللّه واليوم الاخر و ما هم بمومنين؛ (البقره.)2 :

تم

منابع

عرفت هولاء ،ط  ،1القاهرة :الدار المصرية اللبنانية 2223 ،ه .ق/
رجب ،من
کیفهشتم
المصر؛سي و
اعلامشماره
مفيد /
البيومى ،محمد نامه
2113م.

الحسينى ،اسحاق موسى ،اخوان المسلمین؛ بزرگترین جنبش اسلامى معاصر ،ترجمه سيد هادى خسروشاهى ،تهران،
اطلاعات ،چاپ اول.2812 ،

الفکر و هشتم
شماره سي
عبدالالهمفيد /
السيد رضوان و نامه
السیاسى العربى ،ط  ،2دمشق ،دارالفكر ،بيروت ،دارالفكر المعاصر،
بلقزيز ،ازمة
1444م2831.
.ق/و آبان
 /2212همهر
الضاهر ،محمد كامل ،الصراع بین التیارین الدینى و العلمانى فى الفکر العربى الحدیث و المعاصر ،ط  ،2بيروت،
دارالبيرونى للطباعة و النشر 2222 ،ه .ق2112/م.
الغزالى ،محمد ،اخلاق اسلامى ،ترجمه محمود ابراهيمى ،تهران ،نشراحسان ،چاپ اول( 2813 ،ترجمه خلق المسلم).
 ،--------اسلام و بلایاى نوین ،ترجمه مصطفى زمانى ،تهران ،موسسه مطبوعاتى فراهانى ،چاپ اول[ ،بىتا.]a ،---------اسلام و شرایط اقتصادى ،سيد خليل خليليان ،تهران ،شركت سهامى انتشار (چاپخانه بهمن) ،چاپ

دوم[ ،بىتا.]bتم
 ،--------الاسلام و الاستبداد السیاسى ،قاهره ،نهضة مصر للطباعة والنشر.2111 a ، ،--------التعصب و التسامح ،بین المسیحیة و الاسلام ،ط  ،2القاهرة ،نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع،.2111b

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي

 ،---------السنة النبویة بین اهل الفقه و اهل الحدیث ،القاهرة ،دارالشروق.2113 a ،

كارآمد
تراثنا الفکرى فى میزان الشرع و العقل ،ط  ،1هيرند ،فيرجينيا ،المعهد العالمى للفكر الاسلامى2221 ،
،--------ه .ق2112/م.

831
 ،---------تعامل روشمند با قرآن کریم (کیف نتعامل مع القران) ،ترجمه على اصغر محمدى سيجانى ،تهران،

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كارآمد
831
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دفتر نشر فرهنگ اسلامى ،چاپ اول.2811 ،
 ،---------حصادالغرور ،دمشق ،دارالقلم.2113 b ،

 ،--------حقوق الانسان بین تعالیم الاسلام و اعلان الامم المتحدة ،ط  ،1القاهرة ،دارالتوفيق النموذجية2242 ،ه .ق2132 /م.
 ،--------دستور وحدة الثقافیة بین المسلمین ،ط  ،1كويت ،دارالقلم 2248 ،ه .ق2138/م. ،--------سر تأخر العرب والمسلمین ،دمشق ،دارالقلم1444 ،م. ،--------عقیدهالمسلم ،مصر ،نشر القاهرة.2111 ، ،--------کیف نفهم الاسلام ،الاسكندرية ،ط  ،2دار الدعوة للطبع والنشر و التوزيع2211 ،ه .ق 1441 /م. ،--------محاکمه گلد زیهر صهیونیست ،صدر بلاغى ،تهران ،حسينيه ارشاد ،چاپ اول.2818 ، ،--------نگرشى نو در فهم احادیث نبوى ،ترجمه داود نارويى ،تهران ،احسان ،چاپ اول.2832 ،المولى ،مسعود ،من حسن البنا الى حزب الوسط؛ الحرکة الاسلامیة و قضایا الارهاب والطائفیة ،ط  ،2بيروت ،العلا
للطباعة والنشر والتوزيع 2212 ،ه .ق 1444 /م.
القرضاوى ،يوسف ،الشیخ الغزالى کما عرفته( ،رحلة نصف قرن) ط  ،2القاهرة ،دار الشروق2214 ،ه .ق 1444/م.
الندوى ،ابوالحسن ،محاضرات اسلامیة فى الفکر و الدعوة ،جمعها و حققها و علق عليها سيد عبدالماجد الغورى ،الجزء
الاول ،ط  ،2دمشق ،دارابنكثير 2211 ،ه .ق 1442/م.
عبدالسميع ،عمرو ،الاسلامیون؛ صوت للحوار و صوت للرصاص ،ط  ،2القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية ،اول2212،
ه .ق 1444/م.
عزام ،محفوظ ،صور من حیاة مجاهد عظیم؛ دراسة حول العقیدة الاسلامیة فى فقه الشیخ الغزالى ،القاهرة،
دارالصحوة 2228 ،ه .ق2112/م.
عنايت ،حميد ،اندیشه سیاسى در اسلام معاصر ،ترجمه بهاءالدين خرمشاهى ،تهران ،خوارزمى ، ،چاپ سوم.2811 ،
عويس ،عبدالحليم ،الشیخ محمد الغزالى؛ تاریخه و جهوده و آراؤه ،دمشق ،دارالعلم 2212 ،ه .ق 1444/م.
غرابية ،ابراهيم« ،التوجه الاصلاحى فى الحركات الاسلامية الى اين» ،در:
Aljazera. net / cases / Analysis / 2002 /4/4/11 - 13.

مبروك ،محمد ابراهيم ،حقیقة العلمانیة و الصراع بین الاسلامیین و العلمانیین ،الجزء الاول ،دمشق ،دار التوزيع و
النشر الاسلامية[ ،د.ت].
ميلاد ،زكى ،الفکر الاسلامى؛ تطوراته و مسارته الفکریه ،ط  ،2بيروت ،دارالهادى 2211 ،ه .ق 1442 /م.
البشرى ،طارق« ،التنامى المتواصل للحركات الاسلامية واستطاع احياء فكرة الامة من جديد» ،در:
Aleman - yaman. net roayah 1. htm.

«الوحدة الاسلامية؛ صمود و تحدى» ،در:
Multagana. org \ Madda \ alwitda. htm.
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«سماحة الاسلام من اهل الديانات الاخرى» ،در:
Sourrana. com Modu es newbb viewtopic. htm.
نامه مفید  /شماره سی و هشتم  /مهر و
Egypt faests. org. 564 htm.
geocities. com / Athens / Ithaca / 9253 / index. html.

آبان 2831
«شهادت و آراء علماء السنة المعاصرين حول الشيعة الامامية» ،در:

14 Masom. com. Maktabat Akaed Book 58 Shahadat. htm.

تم
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
 /مهر و آبان 2831

تم

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كارآمد
831

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كارآمد
831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم

