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 چکیده
آرمـان بسـیاری از اندیشـمندان اسـالمی  عنوان بـههمواره  ،حکومت اسالمی برپایی  

جاهلی و ل وم دگرگونی  ۀجامع ۀدر این میان با ارائه نظری قطب یدس .شود شناخته می
هـای رادیکـال و جهـادی  نیل به حکومت اسالمی، تأثیر بس ایی بـر گروه منظور بهآن 

سـید قطـب در بـاب چگـونگی  ۀرو به بررسی و نقد اندیشـ پیش   ۀمقال. معاصر دارد
 یدسهای  پردازد. نویسندگان بسیاری به بررسی و نقد اندیشه حکومت دینی می ایجاد  
وصـول بـه  در بـاب قطـب یدسـ، اسـتراتهی حال تابـهیک  اما هیچ ؛اند پرداخته قطب

چگونگی ایجاد حکومـت اسـالمی،   ۀموردتوجه قرار نداده و از زاویحکومت دینی را 
و  قطـب یدسرو با بررسی استراتهی   یق پیش  اند. تحق دهکرهای وی را بررسی ن اندیشه

 ۀجامع شناسی او در ایجاد حکومت اسالمی، به تقریر گفتمان وی در سه محور   روش
کمقابله با آن و ایجاد حکومت دینی با  راه  جاهلی و  ۀالگو، جامع  یجهاد نظامبر  یدتأ

رکن اول و رکـن دوم و همچنـین نقـد قرآنـی،  پرداخته و ضمن نقد منطقی و تاریخی  
رسد که بر اساس آیات قرآن، مسیر  رکن سوم به این نتیجه می شناختی   روایی و جامعه

صحیح دستیابی به حکومت دینی از طریق ایجاد انقالب درونی آحـاد افـراد جامعـه 
ت حکومـ برپـایی   ۀجامعـه، زمینـ یانقالب فرهنگـشدن به  شود و با منتهی میشروع 

 .شود حاصل می _ نه قوای نظامی _دینی به دست افراد جامعه 
 .اسالمی، جهاد، حکومت دینی ۀجاهلی، جامع ۀسید قطب، جامع :ها کلیدواژه
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 مقدمه
نظر اندیشمندان قرون گذشته  ،نیل به حکومت اسالمی اخیـر  ۀپنج سد ویهه بههمواره مد 

 منظور بـهمتفکرین مسلمان  ۀیدید سبب ،معاصر ۀبوده است. انحطا  مسلمین در دور
بسـیاری از تمـامی مـذاهب  نظران صـاحباسـت.  شدهع ت دینی  یسو بهیافتن راهی 

 یدسـ ،اند. در ایـن میـان دهکرقلم زده و راهکارهای مختلفی ارائه  ،اسالمی در این مسیر
المسـلمین، در آثـار خـویش بـه ترسـیم تصـویر  جریان اخوانایدئولوگ  عنوان به، قطب

حکومت اسالمی و ضرورت ایجاد آن توسط مسلمین پرداخته است. وی در آثار متعـدد 
خصدائص ، الع الده االجتماعیده فدی االسدالم، تفسیر فی ظال  القدرآن ازجملهخویش 

هـای  کـه بـه مانیفسـت گروه معالم فی الطریق با ناماثر او  ینتر مهمو  التصور االسالمی
بخشی و ترییب  انگی ه و همچنین به تبیین جایگاه حکومت الهی جهادی معروف است،

 پردازد. وصول به آن می
توان در سه رکن اصلی  ایجاد حکومت دینی را می بارۀدر قطب یدس  ۀاندیش یکلسیر 
 د:کرخالصه 
الگـوی  عنوان بـه اللـه رسـول ۀو صحاب ایمانی صدر اسالم ۀتعیین جامع .الف

 1؛مسلمین با آن الگو کنونی یمش خطجوامع و ل وم هماهنگی 
 2؛جاهلی ۀاسالمی و جامع ۀجامع :دستهتقسیم جوامع به دو  .ب
هـای  ل وم مقابله با جوامع جـاهلی و دگرگـونی آنهـا، بـه کمـک تبلیـغ و حرکت .ج

 3گروهی پیشتاز از مسلمین.  توسطجهادی تویمان و 
ایدئولوژیک سید قطـب، خلـق الگوهـایی بـود کـه بتوانـد بیـداری اسـالمی را  ۀوظیف

ایـن نظریـات  سـید  یرتحت تأث 4الله بر روی زمین اف ایش دهد. منظور استقرار حاکمیت   به
ل ضرورت تغییر  آنها اعتقاد به وجود آمد که وجه مشترک تمامی   های مختلفی به قطب، تشک 

های اسالمی  نقش ضعف و وادادگی حکومت ،در این میان 5اوضاع از راه جهاد و زور بود.
                                              

 .14، صمعالم فی الطریققطب، سید،  .1
 .86همان، ص .2
 .61همان، ص .3
 .168، صهای اسالمی در ج ان عرب اسالم در انقالب: جنب دکمجیان، هرایر،  .4
 .275، صسلفیه از گذشته تا حا فرمانیان، مهدی،  .5
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سـید  های یشـههای کمونیستی و سوسیالیسـتی را در پیـدایش اند و همچنین هجوم اندیشه
 قطب و همفکران او نباید نادیده گرفت.

قطب نی  اختالفـاتی در میـان طرفـدارانش  سید ناگفته نماند در برداشت از تفکرات 
ه در تحرکات و فعالیت دیده می های طرفدار را  وههای گر شود که همین امر، اختالف روی 

دیگر بالد  درقطب در مصر باقی نماند و  سید تفکرات ،اما به هر شکل 1؛نی  در پی دارد
افراطـی  های یشگراهای جهادی با  تشکیل گروه ۀزمین تدریج بهو  گسترش یافتاسالمی 

هـا  عنوان رهبـران ایـن گروه بـه ام و پس از او اسـامه بـن الدنعبدالله ع   . از را پدید آورد
ام 2نام برد. توان می  از فکـر در مـن»گویـد:  می گذاران القاعده از بنیان یکی عبدالله ع  

 رتـأثی ،قـیم ابـن از روح در تیمیـه و ابـن از عقایـد در نـووی، از فقـه در قطـب، سید
از قــول جمــال خلیفــه از دوســتان  اسددامه بددن الدنپیتــر بــرگن در کتــاب  3«.ام پذیرفتــه

 یدسـوی و اسـامه بـا محمـد قطـب )بـرادر »گوید:  الدن در عربستان می دانشگاهی بن
 4.«کردند هایی از او دریافت می و خطابه ندقطب( در ارتبا  بود

 ۀتفکـرات تندروانـ ایـن مبهم بحث این است که آیا خـود سـید قطـب نیـ  موافـق ۀمسئل
سبب ابهام موجـود در بیـان وی  به یجادشدها تکفیریون  پس از خود بوده یا اینکه سوءبرداشت  

های سـید قطـب،  بـرخالف ظـاهر نوشـته 5اسـت؟ شـدههـایی  منجر به پیدایش چنین گروه
 گـاه یچه ،دهکـرمحمد قطب، معتقدند او صراحتًا اعالم اطرافیان وی ازجمله زینب الغ الی و 

کنـد  سـید قطـب در اعترافـات خـویش تصـریح می 6.است قصد تکفیر مسلمانان را نداشته
ط بر جامعـه بـوده  ،قصد تکفیر مسلمین را نداشته و روی سخنش عنوان یچه به حکومت مسل 

قطب، بـیش  سید گرفته از تفکرات مهای تکفیری  الها البته ناگفته نماند جنبش 7؛نه افراد عادی
تیمیـه و  بدانند، مدیون تفکرات اقطاب تکفیر، نظیـر ابـن اوهای  از آنکه خود را وامدار اندیشه

 سعودی هستند. _ های جریان وهابی ابن عبدالوهاب و همچنین حمایت
                                              

 .143، صبنیادهای فسری القاع همحمودیان، محمد،  .1

 .277، صگذشته تا حا سلفیه از فرمانیان، مهدی،  .2
 .22، ص1، جحلف االرهاب تنظیم القاع ه من عب الله عّزام الی ایمن الظواهریعبدالرحیم، علی،  .3

 .65، صاسامه بن الدن برگن، پیتر،. 4

 .647، صهای فسری و دینی در ج ان اسالمی معاصر جنب صاحبی، محمدجواد،  .5

 .4، ص20، شبعثت، «های تکفیری قطب و حرکت سید»هادی،  خسروشاهی، سید .6
 .همان .7
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های وی در  دیـدگاه ویهه بـهتفکرات سید قطـب  یرگذاریتأثبه  با توجه هر صورتبه 
، پیکارجو و بعضًا تکفیـری و همچنـین ی ست ظلمهای  بر جریان معالم فی الطریقکتاب 

ت او امـری ضـروری معَتَقـداهای متفاوت از افکار وی، تبیین، بررسـی و نقـد  برداشت
 .است

سید قطب در باب چگونگی ایجـاد حکومـت  ۀرو به بررسی و نقد اندیش پیش   ۀمقال
قطـب  یدس های یشه، تبیین و بعضًا نقد اندبررسیپردازد. نویسندگان بسیاری به  دینی می
حکومت دینـی  حال، استراتهی سید قطب در باب وصول به یک تابه اما هیچ ؛اند پرداخته

های وی را  چگونگی ایجاد حکومت اسـالمی، اندیشـه  ۀو از زاوی قرار نداده موردتوجهرا 
 خواهد رسید: مدنظری نهای ۀ. این مقاله در دو محور اصلی به نتیجاند دهنکربررسی 

 ؛حکومت دینی برقراری   ۀقطب دربار ۀتبیین سه رکن اصلی اندیش .الف 
سـازی ایجـاد حکومـت  زمینه بـرایاو و تبیین راهکـار قرآنـی  ۀنقد ارکان اندیش .ب 

 دینی.

 های سید قطب محور اول: تبیین و تقریر اندیشه
تـوان در سـه رکـن اصـلی  های سید قطب را می مقدمه گذشت، اندیشه گونه که در همان

 د.کرخالصه 

 رکن اول: نسل الگو

وحـی  ۀاینکـه تنهـا از سرچشـم ۀواسط بهنسل اول صدر اسالم  ،سید قطب معتقد است
کـه  ند، تبدیل به نسلی ناب شداند آموخته  ،کردن منظور عمل بهشده و قرآن را  سیراب می

 :گویـد او می 1پناهنده شـدند. گذاشته و به دامان رسول اکرمرا پشت سر  یتجاهل
ممتاز  یت،بشرشود که در تمام تاریخ  محسوب می نظیر یبنسلی  ،مسلمانان یۀاولنسل »

دنبال کسب دو  به یهاولوی با بررسی وضعیت صدر اسالم و اوصاف مسلمانان  2.«است
 یـتجاهلزمان مـا نیـ  هماننـد صـدر اسـالم، یـرق در  :اول اینکه بگوید .نتیجه است

 1معرفی کند. ،مسلمانان را الگویی ناب برای جوامع کنونی یۀاولنسل  :دوم اینکه 3است.
                                              

 .14، صمعالم فی الطریققطب، سید،  .1
 .13همان، ص .2
 .19همان، ص .3
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ف هستند خود را به آ ،با این بیان که گروهی پیشتاز از مسلمین ین آن گروه نخسـت یموظ 
شـده و بـه ایجـاد حکومـت عصر خویش درگیر  یتجاهلکه آنان با  گونه وهمان درآورده

نی  این گروه پیشتاز با مبارزه و درگیـری بـا جاهلیـت عصـر  اکنون همند، کرددینی اقدام 
 2، به تشکیل حکومت اسالمی بپردازند.یتجاهلخویش و سپس رهایی از این 

 رکن دوم: تقسیم جوامع به اسالمی و جاهلی

جاهلی و اسـالمی  ۀدو دست جوامع به بندی یمتقسیکی از ارکان اصلی تفکر سید قطب، 
همین رکن   یۀبر پا قطب یدساست که دیگر نظرات  توجه قابل از آنجاباشد. این عقیده  می

ر اسـالم بـه دو ت از شرایط موجود در صدذیرد. وی جوامع کنونی را به تبعیپ صورت می
شـدن مقصـود وی از  جاهلی. برای روشن ۀاسالمی و جامع ۀجامع :کند دسته تقسیم می

نگـاه سـید  دراسالمی، باید به تعریف جاهلیت  ۀجامع ازن آ تشخی جاهلی و  ۀمعجا
 یا عده انسان؛ یعنی برای  انسان کردن بندگی جاهلیت عبارت است از»قطب بپردازیم. 

 را اش اجـازه خداونـد که کنند تشریع افراد، احکام و قوانینی را دیگر برای ،ها انسان از
 یالهـ یـر  یبـه حاکمیـت و تنظـیم قـوانین  یتجاهل ۀنگاه قطب، ریش در 3«.باشد نداده

ـام  یتبشـر، موجـب اسـارت خودساخته از این قوانین   یتتبعگردد و  بازمی در بنـد ُحک 
اس»عنوان با شود که او از این مسئله  گذار می قانون اس للن  کند و این  یاد می« عبودیت الن 

قطب معتقد است جاهلیـت، در تشـریع و  4داند. امر را شروع یصب حکومت الهی می
 شود. سوی مردم، نمایان میازسوی حاکمان و پیروی آن از یاله یر  یتنظیم قوانین 

جاهلی  ۀتوان به تعریف جامع در نگاه قطب، می یتجاهلشدن معنای  پس از روشن 
عبودیت  که یا جامعه هر»کند:  تعریف می گونه یناجاهلی را  ۀنی  دست یافت. او جامع

 خداونـد بـه یگـذار قانون در و تعبـدی اعتقـادی، شـعائر بیـنش در را خود و بندگی

اسـت کـه  یا جامعـهاسالمی نیـ   ۀدر مقابل، جامع 5«.جاهلی است نگرداند، منحصر

                                                                                                      
 .20همان، ص .1
 .79همان، ص .2
 .142همان، ص .3
 .59همان، ص .4
 .86همان، ص .5
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 1باشد. اسالم با مطابق آن رفتار و اخالق نظام، قانون، عبادت، عقیده،
دانـد. وی در ابتـدای کتـاب  جـاهلی می ۀدر نگاهی کلی، جوامع موجود را جامع او

ه»کند:  صراحتًا اعالم می معالم فی الطریق ه فی الجاهلی  تمام  2؛ان  العالم یعیش الیوم کل 
. او معتقد اسـت جاهلیـت موجـود  در «برند سر می به یتجاهلجوامع کنونی بشری، در 

در اسالم بـا آن بود که نسل نخستین مسلمانان در ص یتیجاهلتر از  حال حاضر، گسترده
 درگیر بودند.

بیان  گونه یناسید قطب در نگاهی سختگیرانه، تمیی  بین جوامع اسالمی و جاهلی را 
 کند: می

الله در معَتَقدات و شعائر و رفتار  یت  ای است که عبود اسالمی جامعه ۀجامع
 ۀاز چهـر یـتو نظام اجتماعی و قانونی آنان نمایـان باشـد. حـال اگـر عبود

چراکـه رکـن  ؛پاک شود، اسالم از آن جامعه کنار رفته جوانبز این هرکدام ا
 3دار شده است. )ال اله اال الله( خدشه ،اول آن

پردازد. طبق نظـر سـید  جوامع جاهلی می یبند رتبهشناسی و  وی با این نگاه به مصداق 
جوامع جاهلی هستند. پس از آن نوبـت بـه  دار پرچم ،جوامع ملحد و کمونیستی ،قطب

رسد و پـس از آن، جوامـع  می _شوند که در شرق آسیا نی  یافت می _ پرست بتجوامع 
بسـنده نکـرده و جوامـع  ،گیرند. سید قطب بـه ایـن مـوارد اهل کتاب نی  جاهلی نام می

ب موجـ ،سـازد و همـین امـر جاهلی داخل می ۀعنوان جامع حتاسالمی کنونی را نی  ت
 گوید: سید قطب در مقام تعلیل این شمول می 4ایجاد انتقادات زیادی علیه او شد.

که بگوییم بـه دلیل شماریم نه به این  اینکه جوامع اسالمی را نی  جاهلی می
 یـتدر نظام زندگی خویش زیر بـار عبود چونبلکه  ؛ییر خدا معتقد هستند

و نظام قوانین  کرده یتبعییر خدا ت یتروند... و از حاکم خداوند متعال نمی
 ،یـتها و تقریبًا تمام اصول زندگی خویش را از ایـن حاکم و تقالید و ارزش

 5کنند. اخذ می
و  یـتحاکمسـید قطـب، پیـروی از  ۀبودن یک جامعـه در اندیشـ بنابراین معیار جاهلی 

                                              
 .103همان، ص .1
 .9همان، ص .2

 .83همان، ص .3
 .80ص ،دعاه و الاقضاهالهضیبی، حسن،  .4
 .89، صمعالم فی الطریققطب، سید،  .5
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 باشد. الهی می قوانین ییر  

 دگرگونی جوامع جاهلی منظور بهرکن سوم: لزوم حرکت 

کنـونی را  ۀجامع ،زنجیروار به هم متصل است. او در گام نخست سید قطب ۀاندیش سیر
دشـمن کنـونی را هماننـد  ،در گـام دوم .دانست الله رسولعصر  ۀهمسان با جامع

 گونـه همان ،)جاهلیت( خواند و در گام سوم معتقد است دشمن عصر پیامبر اکرم
جامعـه حرکـت  مقابله و دگرگونی   قصد به که مسلمین صدر اسالم در رکاب پیامبر

کردند، در زمان حاضر نی  ما موظف به دگرگونی و مقابله با جوامـع جـاهلی هسـتیم. او 
 1داند. پیشرفت اسالم امروز را در گرو الگوگیری از مسیر پیشرفت  اسالم دیروز می

های  یرایهاولین قدم در مسیر مبارزه این است که ابتدائًا خود را از تمام پ ،وی ۀبه عقید
)قرآن( که نسل الگو از آن  ناب ۀه بَرهانیم و به همان سرچشمدکرجاهلی که ما را احاطه 

همان گروه پیشتاز هستند که قیـام را آیـاز  ،شده این گروه پیراسته 2بازگردیم. شدهسیراب 
گیری حکومـت  و بـازپس یـتجاهل. در گام دوم باید به ضرورت قیام علیـه کرد خواهند
ما چه  عنوان کتاب باخویش که  های ه. قطب در سلسله مقالکنیمالهی توجه  ۀشد یصب

اصـواًل اسـالم در اسـاس و جـوهر خـود، جنـبش »گوید:  به چاپ رسیده می گوییم یم
است. جنبشی که نخست دل افراد و سپس اجتماعـات بشـری را اصـالح و  بخش یآزاد

 3«.سازد آزاد می
زمـین و انسـان از سـلطه و  یآزادسـازبنی بر سید قطب، اسالم را اعالنی عمومی م 
همگانی  ۀخداوند را یک وظیف ۀشد یصب گیری حاکمیت   ق شمرده و بازپسخل یتعبود

داند که بایـد در سـطح  بلکه مکتبی می ؛داند نمی ینینش گوشهاو اسالم را دین  4داند. می
نـد عامـل نجـات توا کردن می . اسالم تنها با حکومتشودتا مفید واقع  دهجوامع اجرا ش

 5باشد.
، تشکیل حکومت اسالمی و تسلیم در مقابـل قـوانین شـرع، گفته شدکه  گونه همان

                                              
 .53، صیمویگ چه می ماقطب، سید،  .1

 .19، صمعالم فی الطریققطب، سید،  .2

 .38، صموییگ چه می ماقطب، سید، . 3

 .59، صمعالم فی الطریققطب، سید،  .4

 .65، صع الت اجتماعی در اسالمقطب، سید،  .5
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تبیین ماهیت حکومت اسالمی و فروعات مربو   .است یتجاهلهدف اصلی قیام علیه 
باشد. حکومت دینی تنها ایـن نیسـت کـه  امری ضروری می ،سید قطب ۀبه آن در اندیش

ها  بر انسـان _که در قرون وسطی شاهد بودیم  گونه همان _لهی ای با عنوان حاکم ا عده
به خداونـد  یگذار قانونبلکه حکومت الهی، تنها با اختصاص تشریع و  ؛حکومت کنند

 1پذیرد. متعال و اجرای شریعت الهی معنا می
 :قطب از این قرار است یدسیایت تشکیل حکومت اسالمی در بیان 

وجـود آیـد کـه اسـاس آن بـر تکافـل و تعـاون  بـه یا خواهیم جامعـه ما می
کـه در چنـین  یطور بـه شـوداجتماعی، به مفهوم عـام و کامـل آن، اسـتوار 

ای وجود نداشته باشـد کـه در قبـال آن گروهـی از  گرسنه و تشنه ،ای جامعه
 2د.شونمند  ثروت زیاد بهره

مـاعی و تـوان از ایجـاد عـدالت اجت همچنین از دیگر ثمرات تشکیل حکومت دینی می
 3نام برد. گرایی یتقوممساوات، آزادی عقیده و نفی 

حکومت اسـالمی، چگـونگی انتخـاب حـاکم اسـالمی  خصوصاما سؤال مهم در
ـرف ادعـای  سید از نظر ،که در مطالب پیشین مطرح شد گونه هماناست.  قطب، بـا ص 

ورات دستتنها با ادعای اجرای  ،یابد و حاکم الله تحقق نمی یت  حاکمحکومت اسالمی، 
بلکه موظف است فقـط بـه اجـرای شـریعت  ؛دست گیرد تواند حکومت را به الهی نمی

 4گیرد. طایوت قرار می ۀدر زمر که خودالهی بپردازد و از این مسیر خارج نشود 
اسالمی باید به  ۀن به چگونگی انتخاب حاکم در جامعبرد قطب عقیده دارد برای پی

 به وقایع آخر عمـر شـریف رسـول اکـرموی نسل الگو و صدر اسالم رجوع کنیم. 
پـس از  ۀدر انتخـاب خلیفـ _سـنت نگرش اهل بنا به _ پیامبر کند اشاره و بیان می

هیچ تصریحی نداشته و این عدم تبیین و تصریح، نشان از واگذاری انتخاب حاکم  ،خود
ت اسالمی می  ۀامـر خالفـت بـر عهـد در وقایع پس از رحلت پیـامبر باشد. بر ام 

ه گذاشـت.  شورای مسلمانان گذاشته شد و امت اسالمی نی  با بیعت خویش بر آن صح 
حکومت بر ما  ۀاسالم را در مسئل ۀ)تاریخ خالفت صدر اسالم(، نظری این بررسی سریع

                                              
 .60همان، ص .1

 .30، صیمیگو میچه  ماقطب، سید،  .2

 .361، ص14، جان یشه سیاسی متفسران مسلماناکبر،  علیخانی، علی .3
 .199، صع الت اجتماعی در اسالمقطب، سید،  .4
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ری ی حکومت  مل پیکند و آن اینکه اختیار و انتخاب مطلق مسلمانان تنها عا روشن می
اسـالمی تنهـا ُمجـری شـریعت الهـی بـوده و  ۀ، حاکم جامعـصورت خالصه به 1است.

 گیرد. انتخاب وی با ریی و نظر مردم صورت می
دسـتیابی بـه  ۀشدن مقصود از جامعه و حکومت اسالمی به تبیین شـیو ز روشنپس ا

که پس از تشکیل  پردازیم. سید قطب عقیده دارد سید قطب می ۀحکومت دینی در اندیش
شکیل حکومـت دینـی جاهلی و ت ۀاجتماعی کوچک از مسلمانان  آماده، مبارزه با جامع

پذیرد که باید به شکل تویمان عملی  اما این قیام با دو حربه صورت می ؛یابد ضرورت می
به  ناچاردوم جهاد و حرکت نظامی. برای آزادسازی انسان،  ،اول بیان و روشنگری .شوند

، به مقابله با «شمشیر»، به تصحیح عقیده و با «بیان»هستیم. با  از این دو سالح استفاده
 2پردازیم. های مانع و یاصب می حکومت

دانـد. او معتقـد  جـاهلی می ۀسید قطب، جهاد را امری ضروری در مقابله با جامعـ
پس باید کنار برود و  ؛شود بشری، یصب حکومت خداوند محسوب می  است حکومت

م بـودن جهـاد در اسـال دفاعی ۀبا نظریقطب  .شود مقاومت، درگیری آیاز می صورتدر
دلیـل همـین  بـه و معتقـد اسـتدانـد  ت مقابله کرده و حرکـت را حـق اسـالم میشد به

زمان  مرور بهسید قطب  3کند. مقابله می شدت بهاستحقاق است که اسالم با مخالفینش 
اد مطـرح جهـۀ تنـدتری را در مسـئل های یریگ موضعخویش،  ۀو با گذر از تألیفات اولی

گری  یا حتی فتنـه ه، جهاد را مخت  زمان تحمیل جنگگیران کند. او با نگاهی سخت می
نکردن اسالم یا ج یه، دلیل روشنی بـر  قبول، و معتقد است سوی طرف مقابل ندانستهاز

در ایـن  کنـد. ایجـادمانع  ،این است که طرف مقابل اصرار دارد بین اسالم و افکار مردم
زیرا این تنها و آخرین  ؛بین بروداین اصرار مادی با نیروی مادی ازالزم است که  ،صورت

چیـ ی کند در قالب تقسیمی ثنائی تصریح می معالم فی الطریقدر کتاب  یو 4.راه است
کـه  باشـد مییـا داراالسـالم  موجـود اسـتالهدنه وجود نـدارد و آنچـه تحت عنوان دار

                                              
 .350همان،  .1
 .61، صمعالم فی الطریققطب، سید،  .2

 .77همان، ص .3
 .334، صع الت اجتماعی در اسالمقطب، سید،  .4
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 1شود یا دارالحرب. شکل کامل در آن اجرا میحکومت الهی به 
صلح به این معنا نیست که یک سـرزمین اسـالمی در »صلح معتقد است:  ۀدر زمین

بـرای خـدا  دیـن تمـام ،آن پرتو در که است صلحی خواهان ،اسالم بلکه ؛امنیت باشد
پـس صـلح  2؛«شـود داده اختصاص خداوند به ،مردمان عبودیت، دیگر بیانباشد و به 

قطب نیست و او تنهـا هم یسـتی  موردقبولهای مختلف با افکار گوناگون  بین حکومت
 داند. افراد، تحت یک حکومت و آن هم اسالمی را صلح می

جـاهلی،  ۀ، نظر سید قطب این است که ما موظف به تغییر جامعـصورت خالصه به
اسـالمی و  ۀجامعـها و همچنین تشـکیل  های بشری و آزادسازی انسان نابودی حکومت

 یینتبحرکت نظامی( و ) یفس  ۀحکومت الهی هستیم. این دگرگونی و انقالب با دو شیو
رف روشنگری بدون حرکت جهادی. روشنگری( به نحو تویمان صورت می)  3پذیرد نه ص 

یابند که جوامع جاهلی یا مسلمان شده یا  های نظامی پایان می صورتی این حرکتتنها در
 سر تسلیم فرود آورند. ،در مقابل اسالم

 محور دوم: نقد گفتمان سید قطب
او   ۀندیشـپس از تبیین تفکرات سید قطـب در قالـب سـه رکـن اصـلی، بـه نقـد ارکـان ا

 پردازیم. می

 )نسل الگو( نقد رکن اول

مسلمانان به تحسـین آنـان پرداختـه و سـیر  یۀاولسید قطب با ترسیم نمایی کلی از نسل 
نظم بخشیده است. قطب با توجه به همین  ،تفکرات خویش را با الگوگیری از آن جریان

پردازد، )جیـٌل  را که به اوصاف همین نسل می معالم فی الطریقاعتقاد، فصل اول کتاب 
 ۀگوی حرکـت جامعـال ،نظیر قرآنی نام نهاد و معتقد است معنای نسل بی فرید( به قرآنٌی 

 ممتاز باشد. یۀاولاسالمی باید همان نسل 
که در آثار وی  گونه همان ،متأسفانه :در نقد این رکن از تفکرات سید قطب باید گفت

                                              
 .132صمعالم فی الطریق، قطب، سید،  .1

 .65همان، ص .2

 .همان .3
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مفـر  نیـ   نگری یکلو  یشیاند ج مدچار  1،مشهود است، عالوه بر تطور فراوان اندیشه
ه و سالبکل ۀاکثرًا به نحو موجب ادعاهای خود را بوده است و ه ۀی  د. در کنـ مطـرح مـی ،کلی 

ه تحسین کرده و قول و  ۀبه نحو موجب 2هسلفیبنا به نگرش  را یهاولاین موضوع نی  نسل  کلی 
 داند. بخشیده و الگوگیری از آنان را ضروری می یتحج ،فعل آنان را به نحو مطلق

و اذعـان بـه حضـور اصـحاب  _ج ئیـه  ۀبـه نحـو موجبـ _ ضمن قبـول ایـن ادعـا
أن و همچنین شهدای ب رگ و رزمندگان ایثارگر در میـان امـت مسـلمان صـدر  عظیم الش 

اسالم، نباید از این مطلب یافل شد که تمام مسلمانان و اصحاب، قابلیت الگـوگیری را 
نداشتند و عملکرد تمامی آنها برای ما حجت نیست. بهترین شیوه در الگوگیری، پیـروی 

 ؛از افـراد و مسـلمانان یتتبعباشد نه  همان قرآن و سنت قطعیه می یعنی ئوری اسالماز ت
مسـلمانان  یۀاولاز اصحاب و نسل  یمختلف اشتباهات دیده شدهفراوانی  مواردچراکه در 

در جنـگ احـد و  الله رسـولسرپیچی مسلمانان از دسـتور  ازجملهزده است.  سر
رفتید و بـه هـیچ  [ باال می را که در حال گری  ]از کوهیاد کنید[ هنگامی ]» .وفایی آنان بی

. پـس ]خداونـد[ بـه خوانـد یفرامکردید و پیامبر، شما را از پشت سرتان  کس توجه نمی
آیـات نفـاق کـه در شـأن برخـی از  3.«[ یمی بر یمتان ]اف ود[ انضباطی س ای ]این بی

مرضـی هسـت و  یشـانها اگر منافقـان و کسـانی کـه در دل»د: شنمایان نازل  ،مسلمان
کنیم تا ج   تو را سخت بر آنان مسلط می یستند،بازناافکنان در مدینه ]از کارشان[  شایعه

احترامــی برخــی مســلمانان بــه رســول  بی 4.«در همســایگی تــو نپاینــد ک]مــدتی[ انــد
ـق آنـان  ۀدر هنگام قرائت خطبـ اکرم و چـون » بـه امـور مـادینمـاز جمعـه و تعل 

ای  ایسـتاده کـه یدرحالو تـو را  شـوند آور می رویآن  یسو بهببینند،  ییا سرگرم دادوستد
                                              

تـا  1935) نویسـی تشـکیک دینـی و ادبـی ۀبرای درک این مطلب باید به سیر حیات فکری او نگاهی انـداخت کـه از دور .1
آورد و  ( روی مـی1946تـا  1956) معتـدل گرایـی   ( و از آنجـا بـه اسـالم1935تـا  1946) ( به سکوالریسم اسالمی1925

ها و ارتباطـات او  ، تألیفات و عضویتها هرود. از مقال ( ازدنیا می1956تا  1966) گرای رادیکال اسالمدرنهایت با هیبت یک 
زندگی خـویش گذرانـده.  ۀای را در دور تطور چهارمرحله قطب یک سیر آید که سید دست می طور به با اشخاص گوناگون این

 .(195ش، ص1382، 21، شیعلوم سیاس ۀفصلنام، «قطب گفتمان سید تقریر»)مرادی، مجید، 

، االصدابه فدی تمییدز الصدحابهحجر،  عسقالنی، ابن ؛10، ص1، جاس الغابه فی معرفه الصحابهاثیر، علی بن محمد،  ابن .2
 .162ص ،1ج

3.  ي ُیْخَراُکْم ُسوُل َیْدُعوُکْم ف  ُدوَن َواَل َتْلُووَن َعَلی یَحٍد َوالرَّ ْذ ُتْصع   (.153 عمران، . )آلإ 
4 .  ه َك ب 

َینَّ یَنة  َلُنْغر  ي اْلَمد  ُفوَن ف  َرٌض َواْلُمْرج  م مَّ ه  ي ُقُلوب  یَن ف  ذ 
ُقوَن َوالَّ ْم َینَته  اْلُمَناف  ن لَّ ـیاًل َلئ  الَّ َقل  یَهـا إ  ُروَنـَك ف  . ْم ُثمَّ اَل ُیَجاو 

 (.60 اح اب،)
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قتـل مالـک بـن  2؛ارتداد برخی صحابه پس از رحلت رسول اکرم 1؛«کنند می کتر
و همبستری با همسـر او توسـط خالـد بـن  رسول اکرم القدر یلجلصحابی  ،نویره
پـس از  یها جنگنین و همچ 4وقت در جنگ جمل ۀخروج بر امام عادل و خلیف 3؛ولید

مسلمانان صورت پذیرفت و موجب ریختن  یۀاولنسل  و صحابه که بین رسول اکرم
 بود کههایی از اشتباهات آن نسل ممتاز  تنها نمونه ،این موارد 5د.شخون ه اران مسلمان 

ه ۀبه نحو موجب_ مسلمانان یۀاول ۀدهد جامع نشان می تواند الگوی تام و کاملی  نمی _ کلی 
 اسالمی باشد. ۀجامعاز 

 نقد رکن دوم )تقسیم جوامع به اسالمی و جاهلی(

 یگـاههای متعـدد و  سید قطب که موجب پیدایش بحث ۀارکان اندیش ینتر مهمیکی از 
اسـالمی و جـاهلی  ۀهای تند شده است، عقیده به تقسیم جوامع به دو دسـت گیری موضع

و ل وم مبارزه و تغییر آنها را یـادآور ست. قطب، تمام جوامع موجود را جاهلی نام نهاده ا
 شود. می

و  6بـین جوامـع جـاهلی و اسـالمی تمییـ قطـب در  صفر و صـدیو  نگر یکلنگاه 
ق و جوامـع  یـتجاهلمفهـوم  ۀجوامع اسالمی در مقابل شمول گسترد ۀساختن دایر مضی 

های رادیکال و تندرو همچون خوارج  گروه تفکراتجاهلی، ما را به وقایع صدر اسالم و 
، از دیـن زائل شدهآدمی با ارتکاب گناه کبیره  ، ایمانکه معتقد بودند آنانکند.  منتقل می

 7شود. خارج و تکفیر می
 شـدههای نادرست از کالم وی  گویی قطب در تبیین جاهلیت، موجب برداشت ابهام

آیا  کند و مشخ  نمی کردهیت ارائه ن، تعریف روشنی از جاهلمعالماست. او در کتاب 
مقصودش تکفیر است یا خیر؟ از سیاق کالم او و از کنار هم قراردادن جوامع آتئیسـتی، 

                                              
1.  َلْیَها َو وا إ 

َجاَرً  َیْو َلْهًوا انَفضُّ َذا َرَیْوا ت  إ  ًماَو  .(11 جمعه،). َتَرُکوَ  َقائ 

 .119، ص8، جصحیح بخاریبخاری، محمدبن اسماعیل،  .2

 .561، ص5، جاالصابه فی تمییز الصحابهحجر،  عسقالنی، ابن .3

 .312، ص2، جالسامل فی التاریخاثیر، علی بن محمد،  ابن .4

 .179، صلفتنه و وقعه الجملااالسدی، سیف بن عمر،  .5

 .83، صمعالم فی الطریققطب، سید،  .6

 .444، ص5، جحوث فی الملل و النحلبسبحانی، جعفر،  ؛58، صالملل و النحلبغدادی، عبدالقاهر،  .7
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کتاب و مسلمانان، تحت عنوان جاهلیت، رنگ و بوی تکفیر بـه مشـام   کمونیستی، اهل
ترسـیم ، دوران کفـر و پـیش از اسـالم را یـتجاهلدر ادبیات قرآنی نی ، لفظ  1.رسد می
 سـبببر جوامع اسالمی بدون ذکر توضیح و تبیین  کـافی،  یتجاهللذا اطالق  2د.کن می

نـ   صـریح آیـات و  کـه یدرحال ؛آورد برداشت یلط و تکفیر مسـلمانان را فـراهم مـی
 3است. آنان یرتکفبه مسلمانان و  یتجاهلمخالف گسترش مصادیق  ،روایات

، تمـام رسـومات کنـونی بشـر و نگـر یکلگیرانـه و  سید قطب با همان نگـاه سـخت
ه رد کرده و جاهلی می ۀاعتقادات ملل را به نحو سالب این نگاه کلی و سـلب  4خواند. کلی 

و نـه حتـی بـا عقال سـازگار اسـت  ۀهای کنونی بشر نه با سیر تام  تمام اعتقادات و ارزش
ییـر  ۀینکه در جامعها را به اتهام ا ها و ارزش توان تمام فرهنگ چراکه نمی ؛قوانین اسالم

کنار بگذاریم. دلیل این امر نی  احکام امضائی اسالم اسـت.  ،اسالمی رشد و نمو داشته
بـا  عـدم تعـارضدلیـل  رواج داشت و با ورود اسالم، به یت،جاهلاحکامی که در زمان 

اشُهرُحُرم و بسیاری از احکام مربـو  بـه بیـع و  مانند   5شدند. قوانین شرع، تأیید و امضا
گردد. قطـب  بـازمی یتجاهلاساسًا تفاوت نگاه ما و سید قطب به مفهوم  6و نکاح. شراء

بـه دالیـل مـذکور،  کـه یدرحال ؛معتقد است هرآنچه از اسالم نباشـد جاهلیـت اسـت
 بیانباشد. به  می یتجاهلهرآنچه مخالف اسالم است از  ،صحیح این است که بگوییم

باشـد. بـا اکتفـا بـه عـدم  میعدم مخالفت قت و اختالف دو دیدگاه در ل وم مواف ،دیگر
ها و قـوانین اجتمـاعی موجـود در اقصـی  مخالفت، ل ومی ندارد فرهنگ بشری و ارزش

 نقا  عالم را جاهلی و مذموم بخوانیم.
 که است ای اسالمی جامعه  ۀجامع» گوید: اسالمی می ۀدر تعریف جامع قطب یدس

 اجتماعی نظام و عبادات و در شعائر نی  و دافرا بینش و اعتقادات در خداوند عبودیت

                                              
قائـل بـه تکفیـر  ،این مطلب به این معنا نیست که ال امًا سید قطب همچون خوارج ،گونه که در مقدمه ذکر شد البته همان .1

 مسلمین بوده است.
 .33. اح اب، 2

 .94مائده، . 3

نحن الیوم فی جاهلیةکالجاهلیة التی عاصرها االسالم او اظلم. کل مـا حولنـا جاهلیـه... تصـورات النـاس و عقائـدهم » .4
 .(19، صمعالم فی الطریق. )قطب، سید، «عاداتهم و تقالیدهم موارد ثقافتهم فنونهم و آدابهم شراعئهم و قوانینهم

 .6، ص1، جقواع  فقهمصطفی،  محقق داماد ی دی، سید .5

 .561، ص1، جدائره المعارف فقه مقارنمکارم شیرازی، ناصر،  .6
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وأ ماا یاناب، ما  هاِه الجلاناب : »دهد ادامه میسپس  ؛«کند یم پیدا تجسم آنها قوانین و
َف ع  اللیلد فُد تخّلَف االسالم نفس  ع  اللیلد. لتخّلف رکن  االول و هل شاجاده أَ ال الا   تخلَّ

َّ محمدًا رسلل الل  جوانب مـذکور، اسـالم  یک ازراز ه یتعبودرفتن با کنار 1؛«اال الل  و أ
اسـت لطمـه دیـده.  چراکه رکن اسالم که شهادت بـه خـدا و رسـول ؛رود کنار می

 ۀایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه تعریـف مـذکور از جامعـ ،سؤالی که باید از قطب پرسید
گی در تمام شئون زند خداوند یتعبودتوان ادعا داشت که  اسالمی، اساسًا چه زمانی می

ای از ادوار  ، عبادات، نظام اجتماعی و... اجرا شده؟ چـه دورهیگذار قانونبشری اعم از 
دون ب ۀشهری بوده است؟ با این عقید های اسالمی نمایانگر چنین آرمان تاریخ حکومت

جوامع الگـو معرفـی  عنوان بههای صدر اسالم که از نظر قطب  ل، جوامع و حکومتدلی
الهی در تمام شئون زندگی  یتعبودچراکه در آن زمان هم  ؛ستندنی  اسالمی نی ،شوند می

 مسلمین جاری نشد.
ـت اسـالمی گرایانـه نگرانـه و آرمان کلی دیدگاه یک جانبه صورت به موجـب  ،بـه ام 

ق شود و متأسفانه همین مسئله، پـس از قطـب، زمینـه  شمول اسالم می ۀسازی دایر مضی 
هایی که مخالفین خود را حتی اگـر از میـان  گروهد. کرهای تکفیری را فراهم  رشد جریان

اسالم، کـافر خوانـده و خونشـان را هـدر  ۀامت اسالمی باشند نی  به جرم خروج از دایر
 دانند. می

 نقد رکن سوم )لزوم مقابله با جوامع جاهلی و دگرگونی آنها(

لـ وم  اسالمی و جاهلی، در گـام پایـانی بـر ۀسید قطب پس از تقسیم جوامع به دو دست
جوامع جاهلی پرداخته و از صدور اسـالم و تشـکیل جوامـع اسـالمی در  یساز دگرگون

 .گوید سخن میسرتاسر زمین 
 هایی یانجردانست.   های جهادی شاید بتوان این عقیده را گام اولیه در شروع حرکت

 حاکمان بشری و انتقال به بندگی ۀاز سلط  با شعار آزادسازی انسان حرکت خویش را که
به این مطلوب را با کمک دو شیوه،  رسیدن ،کنند. قطب تحت حکومت خداوند آیاز می

شوند: اول تبیین و روشنگری، دوم  اجراداند که باید به نحو تویمان و هماهنگ  ممکن می

                                              
 .83، صمعالم فی الطریققطب، سید،  .1
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 1ها. های نظامی برای مقابله با حکومت جهاد و حرکت
 ،شود او وارد می های  ییر طرحو  قطب یدسانتقاد اساسی که به بسیاری از ادعاهای 

 ؛است طرح قابل ،ها و نظرات سید قطب فقط در مقام تئوری این است که بسیاری از ایده
ب نیـ  می بسـا چه ؛نیسـت اجرا قابـل تنها نهاما در مقام عمل  باشـد. او در  ُمضـر و مخـر 
چ کند و هی بسنده می ،های جهادی، تنها به ادعای ل وم آزادسازی انسان مانیفست حرکت

سـفارش برای اجرای آن در دست ندارد و تنهـا بـه روشـنگری و جهـاد  یا برنامهطرح و 
مجهـ  شـده و بـه جنـگ بـا  ،کند. حال در مقـام عمـل اگـر لشـکری از مجاهـدین می

آیـا جوامـع بشـری بـه مقابلـه بـا آنهـا  ،ها با ادعای آزادسازی بشـریت برونـد حکومت
مـع های کنونی برخاسته از دل جوا خی ند؟ مگر ییر از این است که اکثر حکومت برنمی

هـای  هایشان، توسـط گروه صورت دفاع از حکومتدر مردم و از همین مردم هستند؟ آیا
شـوند؟  جهادی و به جرم دفاع از حکومت باطل و یاصب، به خاک و خون کشیده نمی

یا این چی ی ییر از یک حرکت تروریستی است که اکنون در گوشـه و کنـار خاورمیانـه آ
 ،باید توجـه داشـته باشـیم ،شاهد آن هستیم؟ حتی اگر ادعای اسارت بشر را نی  بپذیریم

بخشــی نــدارد و هــر حرکــت  د را اســیر ندانــد، نیـازی بــه آزادیخــو کـه انســان، یمادام
سـید کند. اگـر گفتـه شـود کـه  ه و با آن برخورد میرا نی  حرکتی م احم دید بخش یآزاد

گوییم او معتقد به حرکت روشنگرانه  معتقد به روشنگری مردم است در جواب می ،قطب
. حرکـت جاسـت ینهمتفکـر در  ضـعف  کـه یدرحال 2و جهادی به شکل تویمان است.

 عنوان بـهحرکت نظامی تنها  نباید دوشادوش حرکت فرهنگی انجام شود. گاه یچهنظامی 
ت های جور و ستمگر اعمـال  ها علیه حکومت راه چاره و پس از آمادگی و درخواست مل 

ای یلـط و  شـیوه ،اسالمی دانسـته شـود  راه اصلی ایجاد حکومت ،شود. اینکه جهاد می
حرکت نظامی برای آزادسازی  ،به اصل تبلیغ و صدور اسالم است. به شهادت قرآن مضر

 .باشد هدف می ۀمل و درخواست جامعها، فرع بر بینش کا انسان
  َساا َیاالق َوالنِّ اَ  الرِّ ضَ  مق اَعفق َتضه سه مو ضلق الّلا ق َواله اي َسابق ََ فق ل لو ااتق َُ امه اَل تو َوَما َلكو

ا   َناا مق َعال لَّ َجا َوایه لو هه
َ
مق أ الق

َ ةق الظَّ ره َُ هق اله ِق َنا مق ه َه یه رق
خه

َ
َنا أ َِّ ََ َر ل للو ُو ِق َ  َ 

َق الَّ َدا
له لق

َواله

                                              
 .61همان، ص .1
 .همان .2
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ضًرالَّ  نَ  َنصق دو َنا مق  لَّ َعل لَّ ا َوایه ضًّ نَ  َولق  1؛دو
[ مردان و زنان و کودکـان مستضـعف  و چرا شما در راه خدا ]و در راه نجات  

گویند: پروردگارا، ما را از این شهری که مردمش  جنگید؟ همانان که می نمی
د از نـ اند بیرون ببر و از جانب خود برای مـا سرپرسـتی قـرار ده و  پیشه ستم

 .خویش یاوری برای ما تعیین فرما
ــهدر تبل رســول اکــرم ۀســیر ــغ اســالم و تشــکیل حکومــت در مدین ــین ی  و همچن
یکی از  2نمودن از جنگ مگر در هنگام ضرورت، خود گویای این اصل مهم است.حذر

 رسـول اکـرمسیاسـی  ۀاو به سیر توجهی یبانتقادات جدی به تفکرات سید قطب، 
 باشد. می

تآمادگ  ای است که یفلت از آن  مسئله ،ها و جوامع برای اجرای حکومت دینی ی ام 
های نظـام  شود. سید قطب در مقام تبیین زیبایی مشاهده می وضوح به قطب یدسدر آثار 

هـای نظـام  هیچ احتیاجی بـه تبیـین زیبایی ،اسالمی معتقد است در راه دعوت به اسالم
ر از اسالم و سپس پذیرش اسالم بـه نحـو کلـی نهادن ییرکنا ،اسالمی نیست و قدم اول

 به اسـالم رد که اگر از همان ابتدا شخ شم را از بدیهیات ایمان می مسئله ایناست. او 
اگـر  3های نظام اسالم نیست. است و احتیاجی به نمایش زیبایی کار تمامشد،  مند عالقه

اسـالم ایـن اسـت، نبایـد  بـارۀساختن جوامع در ه سید قطب به تبیین اسالم و روشننگا
مـا  سـؤالاسـت.  شـدهگرایان رادیکـال  دست اسـالم ۀد که چرا افکار او ملعبکرتعجب 

 ،اینجاست که اگر شخصی مؤمن به برتری اسالم است که دیگر نیازی به دعوت نیسـت
های این مکتب و نظام، به  زیبایی عدم تبیینصورت نیست، در مند اگر هم مؤمن و عالقه

نی  در ابتـدای شـروع تبلیـغ،  مند شود؟ آیا رسول اکرم معتقد و عالقه چه چی  باید
هـای یـک  صـورت عـدم شـناخت از زیباییاین مکتـب نگفـت؟ در های یباییزهیچ از 

 توان به برتری آن اذعان داشت؟ مکتب، در میان انبوه مکاتب در عصر کنونی، چگونه می
تکافل، مسـاوات  :از اند تبرخی ثمرات تشکیل حکومت اسالمی از نگاه قطب عبار

در حقوق و جلـوگیری از ظلـم و فقـر و گرسـنگی و اجـرای عـدالت و نفـی تبعـی  و 

                                              
 .75. نساء، 1

 .368، ص1، جتاریخ پیامبر اسالمصفایی حائری، عباس،  .2
 .36، صمعالم فی الطریققطب، سید،  .3
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نگـاری سـید قطـب بـر حکومـت اسـالمی وارد  . دو نقد به این یایت گرایی و... قومیت
شود و تنها به بیان آمال  اول اینکه در اینجا نی  شکل اجرایی این ثمرات، تبیین نمی :است

شـهر از جامعـه  و تنهـا یـک آرمان شدهاز حکومت اسالمی بسنده  توقع قابلای و آرزوه
ه شهر ب که مردم دنیا با شنیدن و ترسیم این آرمان رود می انتظارشود و  اسالمی ترسیم می

 ۀاین بدیهی است که ترسیم یک مدین .مند شده و تسلیم حکومت اسالمی شوند ن عالقهآ
 بـه آندادن  کس را بـه تـن عملی، هیچ ۀنین نمونو همچ فاضله بدون ارائه راهکار مناسب

حکومـت  بـارۀتوقعات موجود و ثمرات ادعـایی در :ترییب نخواهد کرد. نقد دوم اینکه
های سلطنتی، دموکراتیک،  اختصاص به این شکل از حکومت ندارد. حکومت ،اسالمی

تـی خـوارج شـهری دارنـد. ح سوسیالیستی و کمونیستی نی  ادعای تشکیل چنـین آرمان
صدر اسالم نی  تشکیل حکومتی دینی را مدنظر داشتند که فقیر و ینی در آن یکسان بوده 

ایـن نگـاه و درخواسـت از  1و افراد در این جامعه از حقـوق مسـاوی برخـوردار باشـند.
های بشری نی  با کمی  باشد که در حکومت میبه آن نگاهی حداقلی  ،حکومت اسالمی

 یافت.ن دست داشود ب تالش می
گـذاری،  خداونـد در نظـام قانون یـتعبودسید قطب با ادعای ایجاد حکـومتی کـه 

های پیشتاز بـرای  ها و فرهنگ آن نمایان باشد به تشویق گروه اجتماعی، اخالقی و ارزش
بـه تعریـف او از جامعـه  با توجـهپردازد.  موجود و سرکشی علیه آنان می تخریب جوامع  

علیـه  جانبـه همهجاهلیت و گستردگی مصادیق آن، سید قطب مسلمانان را بـه شورشـی 
و طراحی ناق  سـید  ییگو مبهم 2کند. های موجود در سراسر عالم دعوت می حکومت

وصـول  ۀقطب در ایجاد و پیشبرد جوامع اسالمی و همچنین تبیین ناصحیح مسیر و شیو
 قطب یدس ۀهای افراطی و رادیکال پس از دور موجب پیدایش گروه ،به حکومت اسالمی

بارۀ ها در گذاری یلط آن گروه که با استفاده از بیان کلی و مبهم او و همچنین مصداق شد
تکفیری بدل شـده  _ به جریان تروریستی یطلب اصالحتفکر  ،شد سببجوامع جاهلی، 

اسـالمی  اعـم از اسـالمی و ییـر   مختلـف کشتار جوامعکه در قالب جهاد، به تکفیر و 
 ظاهر بـهنیست که سـید قطـب، تنهـا آیـازگر جنـبش  ایماض قابل ،بپردازند. این مسئله

                                              
 .26، ص2، جارج و علل پی ای  آنانخو احسانبخش، صادق، .1

 .59، صمعالم فی الطریققطب، سید،  .2
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مخـربش  یجآن و نتـابخش  و پایـان هکننـد کنترلنتوانسـت  گاه یچهبود؛ اما  طلب اصالح
 باشد.

اسـالمی نیـ  شـاهد برداشـت سـطحی  ۀدر باب چگونگی انتخاب حاکم در جامعـ
به تبیین جایگـاه حـاکم اجتماعی در اسالم  ع التباشیم. او در کتاب  ب میسوی قطاز

کپردازد و  اسالمی می ۀجامع و  بـودهاجـرای قـانون اسـالم  ،دارد آنچه مهـم اسـت یدتأ
دارد  سپس با اشاره به قضایای صدر اسالم اذعان مـی 1؛موضوعیتی ندارد ،شخ   حاکم
چراکه هیچ تصریحی بر ایـن  ؛دکرخویش جانشینی تعیین ن پس از که رسول اکرم

ت پیامبر لذا انتخاب حاکم به مردم و بیعت آنان واگذار  ؛شود یافت نمی امر در سن 
 ۀئلاسـالم را در مسـ ۀدر اسـالم( نظریـ)تاریخ خالفت صـ، شده بود. این بررسی سریع

مسـلمانان تنهـا عامـل  و انتخاب مطلق و آن اینکه اختیارسازد  حکومت بر ما روشن می
 :اوالً  .شود قطب انتقاداتی وارد می سید به استنتاج 2.حکومت است ری ی یپ

 یعلـ مبنی بر جانشـینی امـام ،صریح یها سفارشمملو از  سنت نبی اکرم
 5؛حدیث من لت و 4حدیث یدیر 3،حدیث ثقلین .باشد می

خلیفه به مردم نی  مـا مبنی بر واگذاری انتخاب  الله رسول ۀاراددرصورت  :ثانیاً 
هـیچ  کـه یدرحال ؛بر این قضیه بودیم سوی پیامبراز محتاج ورود ن  و تصریحی

ی مبنی بر تصریح پیامبر  ؛به این موضوع در دست نیست نص 
توان ادعا نمود که شخ   حاکم در حکومت اسـالمی موضـوعیتی  چگونه می :ثالثاً 

 ،در ادوار متعدد تاریخی که یدرحال ؛ستاجرای قوانین اسالم ا ،ندارد و آنچه مهم است
شاهد هستیم حاکمانی با ادعای اجرای قـوانین الهـی بـه تشـکیل حکومـت پرداختـه و 

ل گشتند. مرور به  زمان به دیکتاتورهایی با نقاب دین مبد 
 و همچنین سلسله امویان و عباسـیان 6کلیسا در قرون وسطی در مسیحیت یتحاکم

                                              
 .199، صع الت اجتماعی در اسالمقطب، سید،  .1

 .354همان، ص .2

 .873، ص4، جصحیح مسلمنیشابوری، مسلم بن حجاج،  .3
 .633، ص5، جسنن ترمذیبن عیسی،  ترمذی، محمد .4

 .19، ص5ج ،صحیح بخاریبن اسماعیل،  بخاری، محمد .5

نقـدی بـر »نـورائی، محمـد،  ؛پـروین، خیراللـه ؛69، صتفسر در قرون وسدطی ای بر سیر مق مهفراشاهی، محمدرضا، . 6
، 2، شمطالعات حقوقی دولدت اسدالمی ۀفصلنام، «پروتستانیسم از حکومت دینی قرون وسطی تا جمهوری اسالمی ایران
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 عد الت اجتمداعیجریان هستند. سید قطب خود در کتاب  بارز این مصادیق 1در اسالم
 ۀثمر ،ه کاریۀاین ضرب داند. اسالم می یکرۀبر پکاری و دردناک  ۀامیه را ضرب دودمان بنی

 تشکیل حکومت الهی بدون توجه به حاکم آن است. ۀعقید
صحیح و کامل از حکومت اسالمی و همچنین حاکم اسـالمی موجـب  نشدن تبیین

کـه در مصـر، پـس از  گونه همانشود.  و از دست رفتن ثمرات قیام می ومرج هرجایجاد 
انور سادات توسط اسالمبولی، حکومت در دست دیکتاتور دیگری اسـیر  ۀبرنام ترور بی

مصـر، فقـدان  ازجملـهبیداری اسالمی در کشورهای عربی  ۀشد و همچنین پس از دور
به ایجاد حکومت، موجب  آن و اکتفا توجهی به رهبری مشروع در حکومت اسالمی و بی

به حال اسالم و مسلمانان گردیـد  شدن واقع مضر بسا چهها و  این قیام بین رفتن ثمرات  از
 ها بود. شده بر پای آرمان های ریخته ا و خونه تالش ۀهم به یغما رفتن ثمر و نتیجه باز

االسـالم و تقسـیم بـالد بـه دار ازجملهبه تفکرات سید قطب در موضوعات مختلف 
اسالمی نیـ  انتقـادات  های اسالمی و ییر   صلح بین حکومت نبود  دارالحرب و همچنین 

 گنجد. نمی مبحثای وارد است که در این  عدیده

 ایجاد حکومت دینی سازی ینهزمراهکار قرآنی 
در  علـی یرالمؤمنینامباشد.  امری حیاتی برای اجتماعات بشری می ،اصل حکومت
 :فرمایند می)الحکم اال لله(  انحرافی خوارجپاسخ به شعار 

. آری حکمـی ییـر از شدهباطل  ۀسخن حقی است که از آن اراد ،ین شعارا
مخصـوص  ،امارت و زمامـداری :گویند لکن خوارج می ؛حکم خدا نیست

شد تا در خداست و حال آنکه ناچار باید برای مردم امیری نیکوکار یا فاجر با
 2حکومتش هرکس به حق خویش برسد... ۀسای

قسط و اجرای حکم دانسته شـده  ۀیکی از اهداف ارسال ُرُسل نی  در قرآن امر به اقام
دینـی بـر مبنـای  الله بر مردم است و ایجاد حکومـت اسالم معتقد به حاکمیت   3است.

ال لـذا اسـالم تمـام َاشـک ؛باشـد اللـه می سیر وصـول بـه حاکمیـت  تعالیم الهی، تنها م
                                                                                                      

 .107ش، ص1391

 .778، صتاریخ خلفا جعفریان، رسول، .1

 .40ۀ، خطبهن ا البالغشریف رضی،  .2
 .25. حدید، 3
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 یترسـمای از طـایوت دانسـته و بـه  حکومتی کنونی اعم از سلطنتی و ییر آن را شـعبه
تنهـا اختصـاص بـه خداونـد متعـال دارد و  ،قرآن، حاکمیت یاتمنظر آاز  1شناسد. نمی

 2.منصوب شوند جوامع نی  باید از طرف خداوند حاکمان  
و عبودیـت  ینینش گوشه دین   ،اشاره شد، اسالم ه آنکه در آثار سید قطب ب گونه همان

شود. همچنین  دین نمایان می یتحاکمفردی نیست و تنها با اجرای آن در بستر جامعه، 
دینـی را  متتوجه به تأثیر حکومت بر زندگی مادی و معنوی مردم، ضرورت ایجاد حکو

صـلی بـا دیگـر َاشـکال در حکومت دینـی کـه تفـاوت ا یهاولهدف  3سازد. آشکارتر می
، عـدالت 4و رشد فکری و روحی آدمی اسـت. یتمعنو، تمرک  بر دارد برحکومتی را در

 است. یابیدست قابل یت،عبودهمین   ۀ... در سایمساوات، تعاون، تکافل و رفاه و
بر توافق نظر داشته و  قطب یدستا به اینجا در اصل ضرورت ایجاد حکومت دینی با 

کید می آن  و نیل به حکومت دینی است.ایجاد  ۀدر شیو نظر  اختالفاما  ؛مکنی تأ
مه  ۀقرآنی و بر اساس آی ۀدر اندیش اجق سق فو نه

َ
أ ِق واه َماا  ارو َغضِّ ا   و م، َحتَّ اله َُ

ِق ارو َماا  َغضِّ ََّ الّلَ  اَل  و
 5؛إق

 ۀزمینـ .د تا آنـان حـال خـود را تغییـر دهنـدده حقیقت، خدا حال قومی را تغییر نمیدر
گیرد و این  دینی و حکومت اسالمی از دل آحاد افراد جامعه نشأت می ۀجامع یریگ شکل

انقالب درونی افراد است که منجر به انقالب فرهنگی و آمادگی برپایی حکومـت دینـی 
باید  ،دینی ۀپس برای وصول به یک جامع ؛تغییر جامعه، تغییر افراد است ۀد. ریششو می

. بـدون آمـادگی و خواسـت افـراد، کنیمری ی  ایهدینی را در میان افراد آن جامعه پ ۀاندیش
 یی شکل نخواهد گرفت و هرگونـه القـاهیچ حکومت دین تبع بهدینی و  ۀجامع گونه یچه

از  ییها درسشود. علی صفایی حائری در کتاب  حکومت اسالمی از بیرون پس زده می
                                              

 .61، صالحسومه االسالمیهالله،  موسوی خمینی، سید روح .1

ـاُب » .2 َك َینَت اْلَوهَّ نَّ ي إ  ْن َبْعد  َحٍد ما
َ

ي ح  ي ُمْلًکا الَّ َینَبغ  ي َوَهْب ل  ْر ل  ـُه  ؛(35، )ص. «َقاَل َربا اْیف  ُکُم الل  ـیُّ َمـا َول  نَّ َوَرُسـوُلُه إ 
ُعوَن  َکاَ  َوُهْم َراک  ُیْؤُتوَن ال َّ اَلَ  َو یُموَن الصَّ یَن ُیق  ذ 

یَن آَمُنوْا الَّ ذ 
َمـا  ؛(55 ،)مائده. َوالَّ ُهـْم آَمُنـوْا ب  یَن َیْ ُعُمـوَن َینَّ ـذ  َلی الَّ َیَلْم َتَر إ 

یُدوَن َین َیَتَحاَکُم  َك ُیر  ن َقْبل  َل م  َلْیَك َوَما ُین   َل إ  ُهْم َضـاَلاًل ُین   ـلَّ ـْیَطاُن َین ُیض  یـُد الشَّ ُیر  ه  َو ُروْا َین َیْکُفُروْا ب  اُیوت  َوَقْد ُیم  َلی الطَّ وْا إ 
یًدا  (60 ،)نساء. َبع 

 .208ص، تحف العقو شعبه،  حرانی، ابن .3

4.   َحات ال  ُلوا الصَّ نُکْم َوَعم  یَن آَمُنوا م  ذ 
ُه الَّ ـَننَّ َلُهـْم َوَعَد اللَّ ْم َوَلُیَمکا ه  ـن َقـْبل  یَن م  ـذ  ْرض  َکَما اْسَتْخَلَف الَّ

َ
ي اْح ُهم ف  َفنَّ َلَیْسَتْخل 

ـي َشـْیئً  ي اَل ُیْشـر ُکوَن ب  ْم َیْمًنـا َیْعُبـُدوَنن  ه  ن َبْعد  َخْوف  ُهم ما َلنَّ ي اْرَتَضی َلُهْم َوَلُیَبدا ذ 
یَنُهُم الَّ ـَك د  ـَك ُهـُم  ا َوَمـن َکَفـَر َبْعـَد َذل  َفُأْوَلئ 

ُقوَن   (.131، خطبهالبالغه ن اشریف رضی، ) ؛(55 ،)نور. اْلَفاس 
 .11. رعد، 5
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 نویسد: می انقالب
وابسـته بـه  ،گویـد هـر دگرگـونی در قـوم و جامعـه این قـرآن اسـت کـه می

است که در خویش دارد... مادام که انسان دگرگون  هایی یبکردن ترک دگرگون
یک کل نیسـت کـه  ،نشود جامعه دگرگون نخواهد شد. با این بینش، جامعه

ت است و ترکیب خاص انسـان، اصـل پایـه  ؛فرد را بپرورد بلکه فرد یک کلی 
ت هستند  1.است و عناصر دیگر هرکدام ج ئی از این کلی 

 ه اینکـهنـ ،گذرد سازی می ت دینی، از انسانتوان نتیجه گرفت که راه وصول به حکوم می
 .باشد های طایوتی سخت با حکومت ۀبه شکل مقابل ابتدائاً 

جامعه از دگرگـونی افـراد و سـپس انقـالب  سازی   دینی، تمام مراحل آماده ۀدر اندیش
همگی توسط رهبری عـادل  ،حکومت اسالمی فرهنگی جامعه تا حصول نتیجه و برپایی  

نقش رهبری انقالب همچون نخ تسبیح در تمام  2شود. و عالم به قوانین الهی هدایت می
 باشد. می بخش یآزادجریان داشته و روح جنبش  ،این مراحل

  گیری نتیجه
 ۀتوصـیف جامعـ :رکن اول بیان کرد.سه رکن اصلی  در را های سید قطب اندیشهتوان  می

ه  ۀالگو. شکل منطقی این نظریه که به نحو موجب ممتاز و ۀجامع عنوان بهر اسالم صد کلی 
به جوامع به اسالمی و جاهلی.  بندی یمتقس :باشد. رکن دوم می مورد نقد ،تبیین شده بود

و همچنین گستردگی مصادیق این تعریف انتقـاداتی وارد  یتتعریف سید قطب از جاهل
بودن نی  مورد تأیید  اتهام جاهلیهای بشری به  لی تمام ارزششود. ضمن اینکه نفی ک می

 سوءبرداشـتباعـث  ،در ایـن موضـوع قطـب یدسـگـویی  ابهامباشد.  عقال و شرع نمی
 منظور بـهل وم حرکـت گـروه پیشـتاز مسـلمین  :است. رکن سوم شدههای جهادی  گروه

کایجاد حکومت دینی. وی با   یهـا حکومتتنهـا راه مقابلـه بـا  منظور بـهبر جهـاد  یدتأ
اسالمی برای عموم مردم و به شکل تویمان با حرکـت نظـامی را  های یشهاندمادی، تبیین 
شود که اصرار بر جهـاد بـدون تـأمین زمینـه و  داند. در نقد این رکن گفته می نی  الزم می

اسـالم و حکومـت دینـی  ۀهدف، موجب تخریب چهر ۀفرهنگی جامعآمادگی فکری و 
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ت در آیات سیاسی قرآن به ضرورت  می حکومـت دینـی در میـان  سازی ینهزمشود. با دق 
انقـالب  ۀریشـ ،انقـالب درونـی افـراد ،قرآنی ۀبریم. در اندیش آحاد افراد جامعه پی می

ـع در آثـار سـید و  ایجاد حکومت دینی می ۀفرهنگی جامعه و زمین بررسـی باشـد. از تتب 
ایـن اسـت کـه سـید قطـب در مقـام تئـوری و  ،آید ت میدس افکار او، آنچه به ۀمنصفان

ابهام در بیـان،  ازجملهدالیلی   اما به است؛ اندیشیده گرایانه  ، کاماًل اصالحپردازی یهنظر
نادرسـت در اجـرای های بنیـادین دینـی و همچنـین اسـتراتهی  اشتباه در برخی اندیشـه

هـای  از طـرف گروه هایی یبـدفهمو  ها سوءاسـتفادهتفکـرات وی بـا  ،های دینی اندیشه
 است. شدهدر حرکات جهادی  یا گستردهپس از او مواجه و موجب انحرافات  رادیکال  
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