
 

 

 5331 بهار و تابستان 3 شمارهدومسال پژوهی، دوفصلنامه علمی تخصصی سلفی
 44-07 :اتــــصفح  22/50/5334تاریــخ تأییـــد:   52/22/5334تاریــــخ دریـــافت: 

 
 عاصرم یاسالم یهاسید قطب بر حرکت یرگذار یعلل تاث

*

** 

 چکیده
ــازترین بخشهای در دهه ــالم و تحوال  آن از خبرس ها در دنیا بوده اخیر، جهان اس

ها از نیش و اهمیت باالیی برخوردار بوده  ه اســت. در این میان، برخی شــخصــیت
سید قطب از جمله آنهاستا در واقع تاثیرذذاری وی، بیش از آنکه ناشی از شخصیت 

ــد، از عوامل دیگری ن ــط  علمی باالی او باش ــل  میممتاز یا س ذیرد. نا ارآمدی ش
المســلمین، فیدان ایدئولو یب  ارآمد در زمان وی، تجویز قیام علیه ادبیـا  اخوان

حا م در عالم اهل سنت، شرای  تاریخی جامعه مصر، ارائه ایده نو در مورد حکومت 
باشــدا همچنین، وجود این عوامـل می و جـامعـه اســالمی و اعـدام وی از جملـه

عبدالناصر و مجموعه مسائل مربوط به آن، همگی فضایی را  شـخصیتی مانند جماع
زده در جامعه مصــر، راه حل مشــکال  خود را در ایجـاد نمود  ه مخاطبم هیجان

آلی ببیند  ه ســید قطب ترســیم  رده بودا در نتیجه، تاثیر محی   ردن جـامعه ایده
بب اشد، به سهای ممتازی نشل  ذرفته بذسـترده سـید قطب بیش از آنکه از اندیشـه

شــرای  زمـانی خاص او و تیاضــای جامعه بوده و در همین راســتا،  تابم تاریخی 
نامه  ه با شـور و حماسـه و غیر  خاصـی نوشـته شده، به مرام« معالم فی الطریق»

ــالمحر ت ــر تبدیل ذردیده و بعدها نیز، در حر تهای اس ــالمی ذرا در مص های اس
به درک علل این میاله، پژوهشــی اســت  ه  دیگر نیـاط جهان اثرذذار بوده اســت.
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 مقدمه
ش اادیب توانمندی است  ه با  الم ذرم و پرحرار  و قلم مسحور  ننده 1سید قطب

در  شورهای مختل  اسالمی  یسهم بسیار زیادی در میراث ادبی مصر دارد. افراد زیاد
در  «معالم فی الطریق»شب  تاب به شـخصیت و آثار قطب عالقمند بوده و هستند. بی

 رود. آنچه  ه قطبر جهان اسالم به شمار میزمره تاثیرذذارترین آثار او، در تاریم معاص
نامید، به منظور رهایی  شورهای اسالمی از قوانین ساخته « های راهنشانه»در این  تاب 

ودا اما این ریزی شده ببشـر، از قبیل مار سیسم و ناسیونالیسم و دیگر مکاتب باطل پایه
هایی )تکفیری و جریان تـاب، بیش از آنکـه هـدف مول  را تـامین نمـایـد، در اختیار 

 2.نداشان را به سوی اسالم و مسلمین نشانه رفتهحمال  قرار ذرفت  ه نوک پیکان وهابی(
های آخر حیا  خود و به هایی است  ه در ساعشـب سـید قطب از شـخصـیتبی

خصـوص در دوران پس از خود، نیش مهمی در اوضـا م به وجود آمده، در جهان اسالم 
ذرا در دهه هفتاد و پس از آن، از افکار و آثار ســید قطب ملهم اســالم هایدارد. جریان

های اعتراضــی و مســلحانه خود را در مصــر های او، حر تذردیدند و با اتکا به نوشــته
ور  رد و به د ترینی زده مصــرم آن زمان را شــعلهشــرو   ردند. قلم قطب، جامعه هیجان

ه قطب، فی  محدود به جامعه مصر نیستا بلکهای تکفیری تبدیل شد. تاثیر برای ذروه
خصــوص  تاب  های او _ بهطبیا  ناراضــی در دیگر  شــورهای اســالمی نیز از  تاب

ســاز افکارش را مطلوب و جریان _ تاثیر پذیرفتندا در واقع آنچه او و معالم فی الطریق
ه او معطوف ذرایان را بنمود، مجموعه عواملی بود  ه در شــرای  خاص آن زمان، اســالم

                                              
برای تحصیل به قاهره رفت و از ساع  ۱۷8۱در روستایی از توابع اسیوط است. او در ساع  ۱۷57سـید قطب ابراهیم متولد  .1

 روی آورد و به عنوان روزنامه نگار و شــاعر و مصــح  روزنامه فعالیت خود را آغاز  رد. یدر آنجـا بـه شــرل معلم ۱۷8۲
در وزار   ۱۷58تا زمان استعفا، به ساع  ۱۷77قطب از  (.۱۷-8۱صص، سید قطب و االصولیة االسالمیةیونس، شـری ، )

 ، بازداشت و اعدام شد.۱۷75به سه ماه زندان محکوم شد و در ساع  ۱۷5۲بار او در ساع معارف اشـتراع داشت. برای اولین
 (.۱۱۱، صالموتي یتکلمونجوهر، سامی، )
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 یاهافکار سید قطب بر جریان یداشـت. در این میاله علل اهمیت یافتن و تاثیرذذارمی
 شود. ی، پس از اعدام وی بررسی میاسالم

 فقدان ایدئولوژیك و ناکارآمدی مرشد اخوان اول؛
 ه در آن، اقباط با مســلمانان در  ۱۷۱۷پس از جنـگ جهـانی اوع، در انیالب ملی 

داسـتان شدند، فضای جدیدی در مصر به وجود آمد و ری انگلسـتان همذمیابل اشـراع
سبب زندذی اروپایی در پیش ذرفته شدا البته تحوال  تر یه  ه پس از چند قرن به غرب 

ای، در به وجود آمدن متمایل شد و دین را از دولت جدا و خالفت را رها  رد، نیش عمده
 1تمدن غرب تمدنی فائ  بر تمدن شرق بوداین فضای جدید داشت. در باور مردم مصر، 

ا هآنها راه رسیدن به دستاوردهای تمدن غرب را، تنها همان اسباب مورد استفاده غربی و
دانســتند. با غلبه یافتن این نگرش، زنان مصــری حجاب را  نار ذذاشــته و به ســمت می

شده و با اموری  م وارد عرصـه عمل و حتی میدان سـیاست آوردند. آنها  متعلیم روی 
 ردند. مردان نیز مانند زنان جامعه متحوع شــده و تحصــیل مثل تعدد زوجا  مخالفت 

طرفداران مدرنیته معتید  2در االزهر را رهـا  رده و بـه یادذیری علوم جدید روی آوردند.
های متحجر بودنـد  ـه علوم جدید، مانند تکنولو ی و توســعه شــهری، طلســم نهن

سازی های سکوالر  ه در پی غربیشـکسـت. در میابل این حر ت ها را خواهدمذهبی
مدع دیگری  3ماندذی را داشت، حسن البناذرفت و ادعای خروج از عیبمصر انجام می

ی فرهنگ غربی بر وی از هجمه 4.سـازیم مبتنی بر اسالم را پیشنهاد  رداز رشـد و مدرن

                                              
 .42جماعات التکفیر في مصر االصول التاریخیة و الفکریة، صرمضان، عبدالعظیم، . 1
 .8۲-85همان، ص. 2
ای سرچشم به جهان ذشود. پس از اتمام دوره تحصیال  در دانش ةدر روستایی از توابع بحیر ۱۷57حسـن البنا در سـاع . 3

، معلم دولتی شهر اسماعیلیه ۱۷83در دارالعلوم تحصیل  ند. البنا در سالگی به قاهره رفت تا  میدماتی معلمان، در شـانزده
 ترور شد. ۱۷۲۷المسلمین را تشکیل داد. او در ساع ، جمعیت اخوان۱۷82شد و در مارس 

4. Lilla, Mark, The Politics of God, the New York Times Magazine, August 19, 2007, Section 6. 
 



 

 

ور شدن مردم مصر فلت و غوطهعلم، اقتصـاد، سـیاست و دیگر ابعاد زندذی جامعه و غ
 1 رد.در این سبب زندذی، ابراز نگرانی می

(، چهار ســاع پس از اســیاط خالفت عثمانی به دســت  ماع ۱۷82البنا )مارس 
المسلمین را به عنوان جمعیت دینی خالص، در شهر اسماعیلیه آتاتورک، جماعت اخوان

 ینی جامعه، با تربیت صحی المسلمین، تربیت دتاسـیس نمود. هدف از تاسـیس اخوان
های اخوان در شهرهای مختل  مصر به پنجاه عدد اسالمی بود. پس از یب ساع، شعبه

م(، اولـیـن مـجـلـه هفتگی آنهــا تحــت عنوان ۱۷77رســیـد و در اواخـر ســـاع )
انست دمنتشر ذردید. البنا اخوان را قهرمان مبارزه با امپریالیسم می« المسلموناالخوان»

ها و فرهنگ اخوان با شعار دفا  از ارزش 2.دریج در مسـائل سیاسی وارد  ردو آن را به ت
البته او  3بومی مصــر و میـابله با انحراف و تفکر ســکوالر و بیگانه شــرو  به  ار  رد.

نمود و به همین دلیل، میهای خود را به عنوان موضــوعی جدید و جالب معرفی دیدذاه
 4شدند.مید  ه جذب او جوانانم جامعه، بیشترین قشری بودن

پس از البنا، اخوان دچار اختالفا  درونی شد و آن وحد  موجود در زمان او از بین 
ذاهی از این شــرای ، تمایلی به پذیرش ســمت مرشــدی اخوان  5رفت. هضــیبی هم با آ

اصر  رد تا او بتواند عنبنیانگذاری اخوان و نفون ناتی شخصیت البنا،  مب می 6نداشت.
های مختل  اخوان وجود در درون سازمان را مدیریت  ندا اما پس از او جناحمختل  م

به رقابت برای  سب قدر  پرداختند  ه بیش از همه، دو جناح درصدد تصاحب رهبری 
 الخاصدانستند و ذروه دوم  ه نظامبودند. ذروه اوع جانشـینی البنا را ح  خاندان او می

                                              
1. Ramadan, Tariq, Aux Sources du Renouveau Musulman, p362. 
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3. Ayuobi, Nazih, Political Islam: Religion and politics in the Arab World ,p90. 
4. Lya, Brynjar, The Society of the Muslim Brothers in Egypt: The Rise of an Islamic Mass 
Movement, 1928–1942, p213. 
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ــد، خود را از نخبگان اخوانده می ــتند و براینخوان میش باور بودند  ه برای رهبری دانس
اخوان سـزاوارترند. در نهایت، طرفین برای پایان مخاصمه، هضیبی را  ه فردی خنثی در 

ــع بود، به رهبری اخوان برذزیدند. ــران اخوان  1مواض برخی معتیدند، یکی از دالیلی  ه س
به آنها  را اســتفادهجاع ســوء هضــیبی را به رهبری پذیرفتند، ضــع  شــخصــیتی او بود  ه م

ــت.داد. عالوه بر این، او تنش میان اخوان و حکومت را میمی ــاع  ه درفتحی 2 اس آن  العس
زمان بازرس مرا ز اخوان بود، هضـیبی را بیش از آنکه مرشــد اخوان بداند، مرشد قصر 

اش را  م ریاین تلیی درباره مرشد اخوان، اعماع نفون او بر افراد تحت رهب 3دانست.می
اعتماد شدندا در واقع او بر جناح دیگری  ه  م نسبت به او بی رد و جماعت اخوان  م

ذونه تفوق و برتری نداشت و همین امر موجب نظامی داشت، هیچتمایل به اقداما  شبه
 4ضع  سازمان اخوان شد.

ید آنکه س یب تاثیر و نفونی مانند خود وی نداشتندا تامرشـدهای پس از البنا، هیچ
قطب روی  ار آمد و تاثیر بسـیار زیادی بر جماعت اخوان ذذاشـتا ذرچه این موضو  

 5  ه افکار قطب تا چه حد بیانگر مواضع اخوان بوده، خود موضوعی قابل مناقشه استا
رسد  ه خود سید قطب هم از نا ارآمدی مرشدهای اخوان ناراحت بوده و نظر میاما به 

عم  بودن افکار رهبران اخوان را برایش  ه تجربه او در زندان،  محتی از او نیـل شــده 
 6ثابت  رده است.

از اوایل قرن بیسـتم، روشـنفکران جامعه درصدد ترویج و  یپس از دهه چهل و حت  
های تمدن جدید )از نو  سوسیالیستی و عرضـه اسالمی بودند  ه خود را همسو با معیار

                                              
1.Pargeter, Alison, The Muslim brotherhood from Opposition to power, P31. 
2. Lya, Brynjar, ibid, p87.  

 .۱28، ص۱، جاإلرهاب المتأسلمسعید، رفعت،  . 3
 .8558 والی  8- وئن 83 ،5۷8شماره  ،االهرامعبداللطی ، امیمه، ناصر و اخوان، . 4

 www.weekly.ahram.org.eg/ 8558/5۷8 /special.htm  
5. Pargeter, Alison, ibid P22.  
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ذرایان در میابل انتیادا  اســالم 1دانســت.می و یـا حتی لیبرالیســم( یمـار ســیســت
 یهای به ظاهر مترقها، اسالم را همانند و مشابه آن جریانها و  مونیسـتمار سـیسـت

 ها، درها و یا  مونیستدادند. بنابراین آنها در مواجهه با غرب، سـوسـیالیستنشـان می
را قبوع  یمطالب مترق ردند  ه اســالم هم، همین موضــعی منفعالنه بوده و انعان می

طور ه ب معالم فی الطریق،داشته و آن را بیان  رده است. قطب در صفحا  آغازین  تاب 
ــت   یذوید: این چه حیانیت ند و مییتلویحی به این نگاه اعتراض م ــالم اس ه برای اس

 2هم تمدنی  ه خود فشل است.آید؟ آنصرفا با اثبا  تمدن جدید به دست می
اســت. او در این  تاب،  یبا این باورها، یب جامعه جاهل یاجـامعهاز نظر قطـب  

 ند: ما امروز در جاهلیتی مشابه جاهلیتی  ه به هنگام جامعه مصر را چنین توصی  می
بریم. تمامی آنچه در اطراف تر از آن به سر میظهور اسـالم وجود داشـت و بلکه تاریب

د آنها، منابع فرهنگشان، هنرها و ادبیاتشان، ماست تصورا  و عیاید مردم، عادا  و تیالی
شـان، همه جاهلی اسـت. حتی بسیاری از آنچه را  ه فرهنگ اسالمی، میررا  و قوانین

شماریم جاهلی است... اینها همگی منابع اسـالمی، فلسفه اسالمی و تفکر اسالمی می
 3محصوع این جاهلیت است.

، از فیدان ایدئولو ی مناسب و  ار آمدبنابراین باید ذفت توفی  قطب عمدتا ناشـی  
تواند میدمه این یم یدر واقع فی   س 4در جامعه آن زمان مصـر و جهان اسـالم استا

ه )تا آنجا   درك نماید  ه شـرای  مصـرم قرن بیسـتم، تا دهه شصت را ی تاب را به خوب
 و بیان حیانیت اسالم است(، بداند.   مربوط به فکر اسالمی

                                              
1. MARCH, ANDREWF, Taking People as They Are: Islam A s a “Realistic Utopia” in the Political 
Theory of Sayyid Qutb, American Political Science Review, Vo l. 104, No. 1 February 2010, 
p.191, footnote 6. 

 .1-4معالم في الطریق، ص، سید، . قطب2
 .۱3-۱۷همان، ص. 3
 .۱77ص در قلمرو تشیع و تسنن،  یهاى تفکر سیاسزمینهسجد جامعی، محمد، . 4



 

 

 یدر شرایط تاریخ یادوم؛ جامعه
ــهر ــکاع دیگر، جامعه جدید ش ــت، اش بودا یعنی اذر جامعه  یعالوه بر آنچه ذذش

بسا فیدان رهبری میتدر برای اخوان و نبود ایدئولو ی مصر شرای  آن دوران را نداشت چه
هم در دهه مثل قاهره، آن ی ردا اما در شــهر بزرذتوانمند، مشــکل چندانی ایجاد نمی

بردند. جوانان از روســتاها به شــهر ی خود به ســر میشــرای  تاریخشــصــت، مردم در 
دیدند. مکاتبی یشــدند و اقســام مختل  مکاتب را میمهاجر   رده و وارد دانشــگاه م

در حاع  (یو مار ســیســت یچگوارای ی)از قبیل مائو یخواه، لیبراع و یا انیالبیچون ترق
ه ی آنکه جوانان مصــر همچنان پایبند ب، برایتبلیغ شــدن بودندا بنابراین در چنین فضــای

م، ه نبود. از نظر رعایت موازین اسالمی یدین بمانند، صرفا تبلیغ آن به روش سنتی  اف
شد. مختلفی تهدید می هایی قرار نداشـت و اسالم در قسمتجامعه در شـرای  مطلوب

ط  بودن با سیکی از علل و عوامل نفون افکار قطب در میان این قشر از جوانان، متناسب 
 ای بود. زدهی هیجانتیاضا و تمایال  رادیکاع چنین جامعه

ی در حاع غلیان ذوی مطالبا  جامعهالمســلمین، پاســمذیری رهبران اخوانموضـع
را باطل اعالم  رد،  ۱۷771، معاهده ۱۷5۱ ه حزب وفد در ساع یمصر نبود. حتی زمان

توان انگلستان را از مملکت یع فشار نممخالفت  رده و اعالم نمود  ه با اعما یهضـیب
ن را توان انگلستای نید  ه با اعماع فشار میا تبر ذفت: آیا ذمان م ۱5خارج  رد. او در 

ــلمین را انجام دهد  ه اخوان یاز مملکت بیرون  رد؟ حکومت هم باید همان  ار المس
وان تییعني باید به تربیت جامعه پرداخت و فی  در این صور  است  ه م دهدایانجام م

 را از  شور بیرون  رد. انگلستان 
او اخوان را خطـاب قرار داده و آنها را به اهتمام و تمر ز بر قرائت قرآن توصــیه نمود. تا 

 لیوس ادر مجله روز یابه نام خالد محمد خالد، میاله یاز عالمان اسـالم ی ه یک یجای
نوشت و در آن موضع منفعالنه اخوان و مرشد آن « أبشر بطوع سالمة یا جورج»با عنوان 

                                              
بین دو  شور انگلستان و مصر منعید شد و براساس آن، انگلستان پذیرفت تا نیروهای  ۱۷77سـاله  ه در ساع  85پیمانی  .1

 خود را از خاک مصر خارج  ند و فی  نیروهای محافظ  اناع سوئز در آن باقی بمانند. 



 

 

ــونت برای  1را مورد نکوهش قرار دادا ــتفاده از خش ــتار اس در واقع فعاالن جوان، خواس
آن  زده مصرجامعه هیجان یذوسرنگونی ناصر بودندا اما چنین مواضع و ادبیاتی، پاسم

ــازمان نمیزمان نبود. در طرف   تواند  اری بیش ازدیگر، زینب الرزالی معتید بود  ه س
 شــید انجام دهد. او های آموزشــی  ه ذاه ســیزده ســاع به طوع میبه راه انداختن برنامه

ها درصــد جمعیـت، فی  بـایـد به تکرار همین برنامه 35معتیـد بود  ـه برای جـذب 
و دانشجویانی  هاها، شیمیدانسدر چنین شرایطی، ا ثر اعضای اخوان، مهند پرداخت.

های نظری بودند  ه از رهبران اخوان دلسـرد ذردیده و مبارزه و اقدام سـیاسی را بر بح 
دادندا بنابراین با تشدید ذرایش رادیکالی سید قطب، نفون مسل  ایدئولو یب ترجی  می

   2از آن او شد و بیایای طرفداران و حامیان اخوان، حوع او جمع شدند.

 نو یاسوم؛ ایده
البنا و یا ادامه دهنده فکر او نیستا حسن، سید قطب شاذرد مکتبیاز ناحیه فکر

 یبرا یاســـت  ه آثار خود را داشـــت و افکار او نیطه عطف یبلکـه او پـدیـده خاصـــ
طور  ه همان 3 .خاص خود را دارند های قطب، ویژذیذردید. نوشــته المســلمیناخوان

های سید قطب متعل  اظهار داشت: دیدذاه ۱۷28وان نیز در التلمسانی، مرشد وقت اخ
در واقع تفکر قطب در مورد  4 ندابـه خود اوســت و افکـار او اخوان را نمـایندذی نمی

مانند جاهلیت، جماعت مســلمه،  یبه اخوان نداشــت و اصــطالحات یحکومت، ربط
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ایمان و  ییت، استعالاالالله، دارالحرب، دارالکفر، داراالسالم، حا مخاص الاله یمعنا
   1 المسلمین وجود نداشت.دیگر مطالبی  ه او مطرح نمود در ادبیا  اخوان

ی دیگری قطب معتید بود  ه اسالم بیش از جامعه جاهلی و جامعه اسالمی، جامعه
ی اســالمی، در تمام ابعاد عییده و عباد ، شــناســد. از نظر او اســالم در جامعهنمی

ای اســت  ه به اخالق وجود دارد. جامعه جاهلی نیز جامعه شــریعت و نظام، ســلوک و
ها، ضـواب ، نظام، قوانین، سلوک و  ند و اعتیادا ، تصـورا ، ارزشاسـالم عمل نمی

آن است  ه تمامی « جامعه اسالمی»نیستند. اّولین ویژذی  یاخالق رایج در آن، اسـالم
شودا در واقع از نظر او هر ریزی میامور آن، براساس قاعده عبودیت مح  خداوند، پی

ــاس این تعری ، تمام جوامع جامعه ــت  ه براس ــالمی، جاهلی اس ای غیر از جامعه اس
بنابراین فی    2اذیرندقرار می« جامعه جاهلی»فعلی موجود در جهـان، در چهـارچوب 

. او هر مکانی باشدمی« داراالسالم»رانی  ند، ای  ه در آن شریعت خداوند حکمجامعه
داند و رابطه مسلمان با آن را، یا جنگ می« الحربدار»از قلمرو داراالسالم را نیز  خارج

االسالم به حساب داندا البته در این حالت نیز دارو مبارزه و یا صل م براساس معاهده می
 3آید و در بین اهالی آن و مسلمانان، والء وجود ندارد.نمی

توان جامعه جاهلی را نابود  رد و چگونه میقطب به بررسـی این مسلله پرداخت  ه 
های آن حکومت اسـالمی برپا نمودا او معتید بود  ه برای اعاده اسالم، به یب بر خرابه

نیاز است  ه تنها از نسل قرآنی، یعنی « امت پیشـتاز»انیالب واقعی، تحت رهبری یب 
ز تا استیرار جامعه از نظر تحلیلی، از تولد امت پیشتا 4الگو بگیرد. صـحابه پیامبر

توان مشخص  رد. مرحله اوع رسیدن به بلوغ معنوی و مرحله اسالمی، دو مرحله را می
 5دّوم، نبرد علیه جامعه جاهلی است.
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ای  ه براساس احکام الهی اداره نشود، دارالحرب است و وظیفه از نظر قطب، جامعه
حتی اذر امکان جنگیدن با آنها باشدا او معتید بود  ه مسلمانان، جنگیدن با اهل آن می

 توان سا نان این  شورها را مسلمان دانست.وجود نداشته باشد، بازهم نمی
مخاطب قطب  ه جوانان تحریب شــده مصــر بودند، برای عمل به تکلی  الهی   

ــتند. ــلمانان نداش ــتار مس ــخنان قطب در این  تاب به  خود، راهی جز جنگ و  ش از س
چگونـه این مطـالب و بیان جذاب آن توانســت جوانان را  توان دریـافـت  ـهخوبی می

 تحریب و به تکفیر جامعه اسالمی و  شتار مردم مسلمانان سوق دهد. 
 رد  ه مکرر از برادرش این جمله را شــنیده اســت  ه: همانا یمحمد قطب ادعا م

ن آ در یاذونه شـك و شائبهاسـت  ه هیچ یحکم به  فر مردم نیازمند قرینه و دلیل قطع
 ن است  ه قرینه قطعی و ییینی برایبر فرض  ه این جمله پذیرفته شود، نکته ای 1نباشد.

ــطفی" به راحت یافراد ــکری مص ــد و تا جایپیدا مي یمانند "ش  رفت  ه هریپیش م یش
ساس نص و تصریحا  دانست. آنها براج از ذروه و جماعت خود را  افر میخار ی سـ

ــل  ردند  ه امروز هیچ جامعه ،لممعا تاب  یجاســیـد قطب در جاي  ی اطمینان حاص
و دارالحرب هستند. قطب معتید است،  2یای وجود ندارد و تمام این جوامع، جاهلیاسـالم

ا خود ر آید،اذر  سـی ذمان  ند  ه اسالم با این جوامع موجودم به اصطالح مسلمان  نار می
دانســت و نه مردمش را به فریفته اســتا در واقع او نه دین چنین جامعی را اســالم می

بنابراین باید ذفت  ه در بهترین حالت، ســید قطب  3عنوان، مســلمـان قبوع داشــتا
 شناخت درستی از جامعه خود و مخاطب و میزان تاثیر  الم خود نداشت.

                                              
 .۱8۲، ص النبي المسلح )الثائرون(سید احمد، رفعت. . 1
ا یـدخـل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعا  التي تزعم لنفســها أنها مســلمة ،  .2 وإنا تعین هذاا فإنَّ … وأخیرا 

ــالمیة هذه المجتمعا   ــالم من هذه المجتمعا  الجاهلیة  لها یتحدد في عبارة واحدة: إنه یرف  االعتراف بإس موق  اإلس
ــعائر التعبدیة لریر الله  لها و هذه المجتمعا  ال تدخل في هذا اإلطار  ألنها تعتید بللوهیة أحد غیر الله، وال ألنها تیدم الش

أیضــا، ولکنهـا تـدخـل في هذا اإلطار ألنها ال تدین بالعبودیة لله وحده في نظامها، وشــرائعها وقیمها، وموازینها، وعاداتها 
 (.۷۱، صمعالم في الطریقوتیالیدها.. و ل میوما  حیاتها تیریبا  )سید، قطب، 

ــالم. وهذا ما ینبري أن یکون . 3 ــللة جاهلیة وإس ــرك وتوحید، مس ــللة ش ــللة  فر وإیمان، مس ــللة في حیییتها هي مس والمس
ــوا ملمین  .. إن الناس لیس ــحا  ــه أو یخد   - ما یّدعون-واض وهم یحیون حیاة الجاهلیة. وإنا  ان فیهم من یحب أن یخد  نفس

ــالم یمکن أن ی ــتییم مع هذه الجاهلیة فله نلك. ولکن انخداعه أو خداعه ال یریر من حیییة الواقعاآلخرین، فیعتید أن اإلس  س



 

 

خورد، تجویز قیام علیه حا م به چشم میاز نیاط عطفی  ه در این ایدئولو ی جدید 
مسـلمان است. از نظر سید قطب، موضع اهل سنت در قباع ر یم حا م، سکو  است 

ــبت به یو حا میت را تایید م  ندا بنابراین در فیه و  الم اهل ســنت، امر به معروف نس
ــت و به جز افراد مت یو حدا ثر زبان یحا م، امري قلب ــر ، مابیی افراد آن اس  ید را تاش

ر ضد توان ب نند. در این دیدذاه، حتی اذر حا م، فردی فاسـ  و ستمگر باشد، نمینمی
او قیام  ردا بلکه تنها وظیفه مردم، ارشـاد اوست. از طرف دیگر، حا م با ارتکاب فس  

 ددر  تب معتبر اهل سنت وجو یذردد. در این زمینه روایا  فراواناز حکومت عزع نمی
نیل  رسـاند. در صـحی  مسلم از رسوع خدامي را به چنین اجماعیدارد  ه آنها 

بایست بر آن صبر یمشـاهده  رد، م یشـده: هر  س از حا م و رهبر خود، امر ناپسـند
 1مرده است. ز جماعت فاصله بگیرد به مر  جاهلینمایدا چرا ه هر  س ا

یکو ار و یا ابوالحسـن اشـعری ذفته است: ما به حکم دین خود، پشت سر هر امام ن
 نیم و به امامتشــان اقرار داریم. ی امام مســلمانان دعا میذذاریم و براینماز م یظالم

داشته باشد خروج  ند، بازهم ذمراه است.  ی ه در دین، لرزشـ ی، بر امامیاذر  سـ یحت
 تیمیهمانند ابن عالمان سلفی سرشناسی 2.در دین ما قیام مسـلحانه علیه حا م جایز نیست

  3قیم نیز همین دیدذاه را دارند. و ابن
جایز  یمتشـر  و پیرو فیه، قیام با شمشیر بر ضد حا م اسالم پس در نظر یب سـنی

نیستا بنابراین ضرور  دفا  از اسالم، قطب را به دیدذاه خاص خود رساند. باید ذفت، 
خودم  رشــباهت به تفکر خوارج نیســت، اما این نظریه برذرفته از تفکذرچه دیدذاه او بی

 اوست. 
                                              

 ولیس هؤالء مسلمین. والدعوة الیوم إنما تیوم لترد هؤالء الجاهلین إلی اإلسالم، ولتجعل منهم ، .. لیس هذا إسالما  شـیئا 
 (.۱52صمعالم في الطریق، مسلمین من جدید. )سید، قطب، 

، َعنن .  1 ي َرَجاء،  َأبم
َماَن، َعنن ثن ي ع  دم َأبم َجعن ، َعنن الن د، ن  َزین اد  بن َثَنا َحمَّ ، َحدَّ یعم بم ن  الرَّ ن  بن َثَنا َحسـَ نم َحدَّ

وع  ابن یه، َقاَع : َقاَع َرس  وم
اس، َیرن َعبَّ

ا َیکن  ئ  هم َشین یرم نن َأمم َم : " َمنن َرَأی مم هم َوَسلَّ ه  َعَلین ی اللَّ لَّ هم صـَ
ٌة )اللَّ یَّ لم یَتٌة َجاهم ا َفَماَ  َفمم ر  بن َجَماَعَة شم ه  َمنن َفاَرَق الن نَّ ، َفإم رن بم

َیصن ه  َفلن حیح صَره 
 (۱2۲۷، حدی  شماره 2۷2، ص8 تاب االمارة، باب االمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، ج مسلم،

 .34-33اإلبانة، ص  اشعری، ابوالحسن،. 2
 .8۱۷، ص ع الجیوش االسالمیةاجتماجوزیه، محمد، قیم ابن .3



 

 

بایسـت دو موضـو  مهم را در نظر ذرفت. اوع آنکه شرای  یدرک این دیدذاه م برای
ی اهل سنت،  ه اجازه اقدام مصـر آن زمان را درک  رد و دوم آنکه، فیه نا ارآمد و بسته

رسد، تفکر قطب در این یداد، مورد توجه قرار داد. به نظر می در میابل حا م را نمیعمل
اخذ نکرده استا البته در  یبه دسـت خود او شـکل ذرفته و این دیدذاه را از  سفضـا و 
قیم تاثیر ذرفته استا اما به هر حاع این دیدذاه و یا ابن یاز ابواالعلی مودود یهایقسمت

 باشد. از آنم خود او می
ای دســت زد و راهی را پیمود  ه علما در باید ذفت  ه قطب به خطر قابل مالحظه 
تاریم اســالم از پیمودن آن خودداری ورزیده بودند. اعالم این مســلله  ه حکومت  طوع

متضــّمن تکفیر او  1،این حکمران، دارالحرب اسـت و وظیفه مســلمین، قتاع با آن اســت
به توانست به حررفتا چرا ه میبود. تکفیر نیز در واقع سـالحی خطرناک به شـمار می

  های خارج از  نترع تبدیل شود.ذروه

 م قطباچهارم؛ اعد
شد، به طور یو اذر او اعدام نم اعدام قطب، تاثیر جریان فکری او را سرعت بخشید 

 شته شدن او و عدم درخواست  2ذذاشـت.تری بر جامعه مصـر میقطع تاثیر بسـیار  م
ای تبدیل  رد  ه مورد سـتایش نسل مذهبی قرار ذرفت و بر شد  عفو، او را به اسـطوره

او افزودا در واقع این اعدام، جوانان پرشور را بیش از پیش، شیفته قطب  رد.  تاثیر افکار
جمال  د تر فتحی شـیاقی، پزشـب و فعاع سیاسی فلسطینی به وضوح این واقعیت را 

ید: قبل از اینکه دهد  ه چه تصویری از قطب در انهان وجود داشت. او مینشان می ذو
ــهاد  برســانند و قبل از ای ــد و قطب را به ش ــود و قبل از آنکه به آزادی برس نکه پیروز ش

خـداونـد او را برذزیند و در این دنیا و در ما اعلی  رامتش بخشــد... حکم اعدامش را 
                                              

وان هناك دارا واحدة هي دار اإلسـالم، تلك التي تیوم فیها الدولة المسـلمة، فتهیمن علیها شریعة الله، وتیام فیها حدوده،  .1
ویتولی المسـلمون فیها بعضـهم بعضا، وما عداها فهو دار حرب، عالقة المسلم بها إما الیتاع، وإما المهادنة علی عهد أمان، 

 (.۱73، صمعالم فی الطریقالء بین أهلها و بین المسلمین. )سید، قطب، ولکنها لیست دار إسالم، وال و
2  . Shepard, William. 1997: The Myth of Progress in the Writings of Sayyid Qutb. Religion. 
No. 27, p255. 



 

 

ــادر  ردند. او لبخندی زد. طاغو  ــکوه او را از وی بربایند و ص ها تالش  ردند تا بزرذی و ش
اسم ن  او نگاهی مصمم  رد و پسحر  لماتش را بستانندا پس به او ذفتند : طلب بخشش  

ام و اذر به باطل ام، در این صــور  به حکم ح  راضــیداد: اذر به ح  محکوم به مر  شــده
   1تر از آن هستم  ه از شما طلب بخشش نمایم.ام، در این صور  من بزر محکوم شده

 پنجم؛ فشار و زندان
وان در مورد آن قضــاو  ترابطه اخوان و ناصــر بســیار پیچیده اســت و به راحتی نمی

مصـر درصــدد مجامله با اخوان بود و حتی از  ی رد. به ادعای حماده امام، انیالب نوپا
ــدا اما تمامی رفتار ــر ت در اولین  ابینه وزرا دعو  ش های اخوان برخالف آنها برای ش

فار  ها با ســتوقع عبدالناصــر بود.  ار به جایی رســید  ه انیالبیون دریافتند، اخوانی
ــکیل می ــاتی را تش ــتان و امریکا ارتباط دارند و با آنها جلس ــر درانگلس  دهند. عبدالناص

ها درصـدد ایجاد نیروهای مسلحی در داخل مصر داخل مصـر محبوب بود و آمریکایی
بندی اوضا  مصر، بودند  ه بر ضـد عبدالناصـر اقدام  نند. آنها پس از مشاهده و جمع

جهت هم نبود و اخوان به دالیل دا البته این انتخاب بیاخوان را برای این  ـار برذزیـدنـ
ــب بود. بســیاری از اعضــای اخوان در داخل مجلس  مختل ، برای چنین  اری مناس

شدندا رهبری انیالب عضویت داشتند و جزء نیروهای ملی و داخلی مصر محسوب می
 ا نیز بسیار نزدیبه ردند و با سعودیدر واقع آنها قبل از انیالب هم در مصر فعالیت می

عبدالناصـر به هضـیبی در این خصوص هشدار داد، اما این هشدار جدی ذرفته  2بودند.
المســلمین  وشــید ناصــر را یکی از اعضــای  اخوان ۱۷5۲ا تبر  87نشــدا تا اینکه در 

همین موضو  رواب  ناصر و اخوان را تیره  3هنگام سخنرانی در اسکندریه به قتل برساند.

                                              
 .7۲، صمعالم فی الطریق عرض و رؤیةشیاقی، فتحی ابراهیم، . 1
 .11-14ریکان، صصاالخوان و االمحماده، امام،  .2
 .۱2صن اسالمی در مصر(، یوهاى نپیامبر و فرعون )جنبش ، وپل،  یل .3



 

 

ها ها شــرو  شــد و رهبران اخوان را مجبور  رد  ه به ســمت ســعودییری رد و دســتگ
   1بگریزند.

یب ساع پس از به قدر  رسیدن افسران آزاد، فعالیت احزاب سیاسی ممنو  شد و    
شد، مجبور ذردید  ه خود را نهادی دینی اخوان  ه به عنوان حزبی سـیاسـی شناخته می

(، اخوان تحت ۱۷35تا زمان ســادا  )ســاع  ۱۷5۲معرفی  ند. با این حاع از دســامبر 
موضع رسمی ر یم  2شود.فشـار جدی قرار ذرفت  ه از آن به عنوان دوره محنت یاد می

و حکومت، ح  سر وب آنها را برای خود  ناصر این بود  ه اخوان به انیالب خیانت  رده
ته ا انگلستان بسداند. ادعای حکومت این بود  ه اخوان پیمانی ضدانیالب بمحفوظ می

البشری  ه ذرایش چپ مصر مانند طارق دانان برجستهاسـت. این دیدذاه از سوی تاریم
 3.شدداشت و عبدالعزیز رمضان از حزب وفد، حمایت می

ــتگیری ــکنجه، محا مهحکومت با دس ــی، اعدام و تبعید، های انبوه، ش های نمایش
ا سبب شد، برخی از سران اخوان های نسبت به آنان ذرفت. این سر وبموضع خصمانه

های ســیاســی خود بکاهند و تا حد ممکن با موضــعی محتاطانه اتخان  نند و از ذرایش
ــتگاه حا م چالش ایجاد نکنند. ــالم 4دس ــارها، نیروهای اس ذرا به با وجود همه این فش

 در واقع زندان و 5دنباع راهی بودند تا به ایفای نیش خود در عرصــه ســیاســت بپردازندا
ر نمود تتر و مصممها را از بین نبرد، بلکه آنها را سختشکنجه نه تنها رویکرد تند زندانی

 6و زمینه را برای اقباع و روی آوردن به افکار سید قطب، فراهم  رد.
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 نتیجه
طور  ه ذذشـت، توفی  ادبیا  سید قطب در جذب مخاطب، بیش از آنکه حاصل همان

وای عرضـه شـده توسـ  او باشد، تابع شرای  موجود در شـخصـیت ممتاز و ویژه او، یا محت
المسلمین در ارائه پاسخی جامعه مصـر )در دهه شصت و هفتاد میالدی( بود. ناتوانی اخوان

قانع  ننده به نیاز جامعه مذهبی و مواضـع منفعالنه سـران اخوان، سبب سرخوردذی  سانی 
ــد  ـه بـه دنبـاع راهکـاری عملی برای دفا  از دین و بر قراری جامعه دینی بودند. آنها این ش

. این بخش از جـامعه مذهبی نیـافتنـد -پس از البنـا-آن مطلوب را در رویـه اخوان و رهبران 
ــهرها مهاجر   رده و در عین حالی ــتاها به ش های  ه برخی از آنان در بخشعمدتا از روس

ی با  رده و به نوعاقتصادی و دانشگاهی حضور فعاع داشتند، همان فرهنگ روستایی را حفظ 
جوانان  ه از روسـتاها به شهر آمده و وارد سـاختار جدید جامعه شـهری ناهمگن بودند. این 

رفا با دیدند و صرا مي یخواه، لیبراع یا انیالبیشـدند، اقسام مکاتب مختل  ترقیدانشـگاه م
البا  این مط ذویی بهعدم توانمندی اخوان در پاسمشدند. تبلیغ دین به روش سنتی قانع نمی

ــازی  رد و مخاطب  ــید قطب، مخاطب س ــید  ه اخوان برای س طبیه، در عمل به جایی رس
ناراضـی، به سـوی او سوق داده شد. نکته دیگر مربوط به ایده و دیدذاه جدیدی بود  ه قطب 

ــطالحـاتنمود. ارائـه می ــالم، یمـاننـد جـامعـه جاهل یاص ، دارالحرب، دارالکفر، داراالس
ــتعال ــالمی و مطالبی از این  یحـا میـت، اس ایمان، لزوم قیام در میابل حا مان جوامع اس

دسـت،  ه توس  قطب مطرح ذردید برای طبیه متدینم آماده حر ت، جذابیت خاصی داشت 
و البته تبعا  شـدیدی نیز به وجود آورد. در  نار همه این موارد،  شته شدن سید قطب هم بر 

ساخت.  ای مبدعی او افزود و او را به شـخصیتی اسطورههاتاثیر بیش از پیش افکار و اندیشـه
بایســت این نکته را هم افزود  ه وجود جماع عبدالناصــر و شــخصــیت محبوب او نیز در می

تاثیر نبود. شـخصـیت محبوب عبدالناصـر نفون اخوان را در داخل مصر پیدایش این زمینه بی
  متفاو  شد و شرای م به وجود آمده  رده بودا اما با مر  وی و آمدن سـادا  اوضا م رنگ 

 یش به افکار سید قطب، مهیا نمود.در زمان انور سادا ، فضا را بیش از پیش برای ذرا
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