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Abstract  
The present study aims to understand the intellectual foundations of Sayyid Qutb, to answer 
the following question: How did Sayyid Qutb understand the crisis of the contemporary 
world and what idealistic prescription did he give for treating it? Accordingly, the 
methodological approach of Thomas Spragens has been used to study the thought of this 
scholar. According to the guiding research method, the research hypothesis was that "the 
idea of Sayyid Qutb is compatible with the inner logic approach of Spragens; Sayyid Qutb 
considers a crisis of ignorance in the contemporary era that traces its roots to colonial 
modernism and Western secularism; His favorable political order is Islamic government 
and the solution to get rid of the crisis is the actions of Islamic groups to achieve a 
transcendent Islamic state." The results show that the crisis in contemporary societies has 
led Sayyid Qutb's thought to interaction and exchange of "ethics and politics" that are 
separated in the modern age. 
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 چكيده
درصدد پاسخ به اين سوال بود كه: سيدقطب بحران دنياي معاصر را چگونه درك ، مقاله حاضر با هدف شناخت مباني فكري سيدقطب

اسپريگنز به خوانش روشمند   توماس شناختي  با رويكرد روش، اين اساسنموده و براي رهايي از آن چه تجويز آرماني ارائه كرده است؟ بر 
انديشه سيدقطب قابل انطباق با «فرضيه پژوهش اين بود كه ، انديشه اين متفكر پرداخته شده است. بر مبناي روش پژوهشي راهنما

هاي آن را در مدرنيسمِ استعمارگر  ت كه ريشهسيدقطب قائل به بحران جاهليت در دوره معاصر اس، رهيافت منطق دروني اسپريگنز است
هاي   حل خروج از بحران را در اقدامات و فعاليت  نظم سياسي مطلوب او حكومت اسالمي و راه، كند و سكوالريسم غربي جستجو مي

انديشه ، معاصرنتايج نشان داد بحران موجود در جوامع ». كند هاي اسالمي براي نيل به حكومت متعالي اسالمي جستجو مي گروه
 رهنمون ساخته است.، كه در عصر مدرن انفكاك يافته بودند» اخالق و سياست«سيدقطب را به تعامل و تعاطي 

 
 نظم سياسي، جامعه اسالمي، توماس اسپريگنز، بنيادگرايي، سكوالريسم، جامعه جاهليت، مدرنيسم، سيدقطب هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
هاي  م و جوامع مسلمين با مظاهر تجدد و مدرنيسم و بروز چالشاز ابتداي برخورد دنياي اسال

هاي   گيري جريان  به تدريج شاهد شكل، فكري و معرفتي ميان اين دو منظومة عقيدتي متفاوت
به دنبال كاهش نفوذ استعمار غرب در قرن ، فكري مختلف در جوامع اسالمي هستيم. در واقع

هاي متفاوتي در مورد رابطه دين و   ديدگاه، جهان سوم طلبي در  بيستم و گسترش موج استقالل
گونه   سياست در بين ملل اسالمي ظهور كرد. گروهي كه مشحون پيشرفت غرب شده بودند اين

ماندگي   كردند كه دين عامل عقب ماندگي مسلمانان است. در مقابل گروهي نيز عقب  تصور مي
دور شدن از اسالم ، ي از عدم اجراي شريعت اسالمبلكه ناش، جوامع مسلمان را نه به خاطر اسالم

دانستند. اين طرز تفكر آنها را وا داشت تا اسالم را   واقعي و روي آوردن به مكاتب بيگانه مي
دوباره به عنوان يك دين كامل و جهان شمول معرفي كنند و در كنار آن نيز براي برقراري 

و اجتماعي خود وارد عرصه عمل شوند. تالش حاكميت تعاليم شريعت اسالم بر زندگي سياسي 
جماعت ، هايي همچون اخوان المسلمين در مصر توان در جنبش اين متفكران اصولگرا را مي

هاي اسالمي در ايران و ديگر كشورهاي اسالمي مشاهده كرد. از  اسالمي پاكستان و برخي جنبش
امام ، سيدقطب، ابواألعلي مودوديسيد، توان به حسن البناء  جمله متفكران اين حوزه اصيل مي

هاي  خميني(ره) و ديگر انديشمندان معاصر اشاره كرد كه نقش رهبري فكري و عملي اين جنبش
 اسالمي را بر عهده گرفتند.

ابعاد اجتماعي ، شود ناقص است از نظر امثال امام خميني(ره) آنچه به عنوان اسالم معرفي مي
اما مهم مسائل سياسي ، بي و حياتي از آن گرفته شده استاسالم را در برندارد و خاصيت انقال

، ). از اين منظر62ص: 1393، اينها بايد محو كار بوده و بايد باشد (هاشميان و نامخواه، اسالم است
گيري تمدن اسالمي در  سيدقطب متفكر نيز در آثارش تالش كرد با بيان اهميت و ضرورت شكل

هرچه بيشتر ابعاد سياسي و ، دارانه و سوسياليستي هاي سرمايه همواجه با دنياي مدرن غربي و ايد
 اجتماعي گفتمان اسالمي را بازخواني و در چارچوب تحليلي خود ارائه نمايد. 

هايي است كه تالش نمود يك تمدن  ترين گفتمان يكي از موثرترين و جامع، گفتمان سيدقطب
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بلكه با دولت رفاه ، ارگراي مدرن در بالد اسالميهاي اقتد اسالمي جديدي بسازد تا نه تنها با دولت
و در نهايت جايگزين اين ، هاي كمونيستي منسوخ رقابت كرده ها و نيز نظام  مدرن ليبرال دموكراسي

سيدقطب بحران دنياي معاصر را چگونه درك و مشاهده «ها شود. پرسش اصلي اين است كه   نظام
فرضيه موردنظر اين است ». آرماني ارائه كرده است؟ نموده و سپس براي رهايي از آن چه تجويز

هاي آن را در مدرنيسم   سيدقطب قائل به بحران جاهليت در دوره معاصر است كه ريشه«كه 
حل  نظم سياسي مطلوب او حكومت اسالمي و راه، كند  استعمارگر و سكوالريسم جستجو مي

در آثار و منابع ». كند  اسالمي جستجو ميهاي  گروه  خروج از بحران را در اقدامات راديكاليستي
شناختي در فهم انديشه سيدقطب نشده است. جستجوهاي   موجود چندان التفاتي به ابعاد روش

به خوانش ، گر آن است كه پژوهشي كه در آن به طور مستقل پژوهشي نويسندگان نشان
، پرداخته باشد 21F1زشناختي انديشه سيدقطب بر مبناي روش منطق دروني توماس اسپريگن روش

شناختي ميان انديشه سيدقطب و روش حاكم بر پژوهش از   موجود نيست. لذا اين اتصال روش
آيد. از ديگر داليل اهميت پژوهش پيرامون انديشه سياسي   نقاط قوت نوشتار حاضر به شمار مي

توان   را ميميراث فكري او در زمان حياتش در مصر و در وضعيت فعلي است. اين تأثير ، سيدقطب
ميالدي و در شرايط كنوني  1953در زمان حيات وي در جريان انقالب افسران آزاد مصر در سال 

هاي سياسي و اجتماعي مانند تشكيالت القاعده شناسايي كرد.   در برخي از تحركات و فعاليت
ري از دستگاه فك، به عنوان جنبشي اعتقادي و سياسي» راديكاليسم اسالمي«امروزه جريان 

: 1386، هاي برجسته دنياي اسالم الهام گرفته است (ويلم سيدقطب به عنوان يكي از شخصيت
 ).103ص

سپس روايت سيدقطب ، شناسي اسپريگنز پرداخته خواهد شد ابتدا به چارچوب روش، در ادامه
هاي بحران جاهليت از نظر سيدقطب بررسي   شود. همچنين ريشه از بحران جاهليت تشريح مي

رفت از بحران   گردد و در نهايت راه برون  و در بخش چهارم نظم مطلوبِ سيدقطب ارائه مي، شده

                                                           
1. Thomas Spragans. 
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 جاهليت از نظر قطب مطالعه و تشريح خواهد شد. 

 شناسي پژوهش: رهيافت اسپريگنز . روش1
22Fشناختي  روش«اي بايد آن را در يك چارچوب   براي بررسي هر پديده

يا قالب منسجم قرار » 1
23Fفيونا گونه كه ديواين  دارد. همان

انتخاب روش بايد با اين ديد صورت گيرد كه آيا اين «: گويد  مي 2
 ). 232ص: 1384، (فيونا» روش براي بررسي يك مسئله پژوهشي خاص مناسب است يا خير؟

نوشتار حاضر نيز از اين قاعده مستثني نبوده و در اين راستا به منظور فهم انديشه سياسي 
اسپريگنز   شناختي توماس  از مجراي روش انديشه سياسي معاصر اسالمي سيدقطب در چارچوب

انديش تكيه نموده و همين   ايم. اسپريگنز در اثر خود عمدتاً بر انديشمندان بحران سود جسته
گيري از اين روش براي فهم انديشه قطب در نوشتار حاضر نيز شده است.   موضوع باعث بهره

» منطق دروني«توان   ب براي فهم نظريه سياسي بوده و به كمك آن ميروشي مناس، الگوي اسپريگنز
24Fلئو اشتراوس«پردازي را كشف كرد. اسپريگنز نظريه سياسي را به جاي آنچه   هر نوع نظريه

فلسفه » 3
به ، )4ص: 1391، (اشتراوس» نامد يعني نشاندن معرفت به جاي گمان در امور سياسي مي«سياسي 
 گيرد.  كار مي

نظمي   ابتدا بحران و بي، پرداز سياسي  شود كه نظريه  اي آغاز مي  منطق دروني از مرحله رهيافت
هاي فردي يا   ها ممكن است در قالب پريشاني  در زندگي سياسي را دريافته است. اين نابساماني

انديشمند را به سمت تفكر در مورد مسائل سياسي جامعه وادار ، احساس مسئوليت در قبال جامعه
دهد. در اين  مرحله دوم را تشكيل مي، هاي بحران  تشخيص علل و ريشه، كند. براساس اين منطق

نظمي و كاركرد نادرست اوضاع سياسي مشاهده شده   مرحله بايد به مطالعه دقيق در علل بي
گر را بازي كند. انديشمند بايد كشف كند كه   پرداخت. در اين مرحله انديشمند بايد نقش تحليل

                                                           
1. Methodological. 
2. Divine Fiona. 
3. Leo Strauss. 
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ه مشكل در سطح فردي است يا اجتماعي. وي بايد مطمئن شود كه ريشه مشكل سياسي است ريش
كوشد تصوير يك نظام سياسي را كه در زمان او   پرداز مي  و نه صرفاً فردي. در مرحله سوم نظريه

ترسيم و نظم سياسي مطلوب خود را معرفي نمايد. نهايتا ًمرحله چهارم در اين ، وجود ندارد
كند   هايي براي اعمال سياسي عرضه مي  پرداز طبعاً توصيه  رائه راه حل مسئله است. نظريهرهيافت ا

 ).1382، اسپريگنز: كند (ر.ك كه به نظر او به بهترين وجهي مشكل مطرح شده را حل و فصل مي
بايد در جامعه بحراني وجود ، اوالً: در كابرد روش بحران بايد به سه موضوع مهم توجه داشت

اي توسط وي در پاسخ   نظريه، ثانياً، ه باشد و از سوي انديشمند اين بحران تشخيص داده شودداشت
انديشمند مورد بحث بايد داراي نظريه سياسي منسجمي باشد ، به آن بحران ارائه شده باشد. ثالثاً

رسد كه انديشه سياسي سيدقطب قابليت تطبيق   ). به نظر مي9-1ص: 1389، (حقيقت و حجازي
انديش بوده و پس   زيرا سيدقطب متفكري بحران، شناسانه اسپريگنز را داشته باشد رهيافت انديشه با

رفت از چنين بحراني در پرتو تعاليم  به دنبال راه برون، از معرفي بحران جاهليت در جهان معاصر
، ه قرآندرپي مدتي زيستن در ساي«: نويسد  مي» في ظالل قرآن«اسالمي است. سيد قطب در مقدمه 

بدين باور محكم و قطعي دست يافتم كه هيچ بهبودي در زمين و هيچ آسايشي براي بشريت 
ممكن نيست و هيچ آرامشي براي آدمي يا پيشرفت و سعادتي يا سازشي با قوانين هستي و 

آنگونه كه در سايه » اهللا«و بازگشت به » اهللا«مگر در بازگشت به ، سرشت حيات سازگار نيست
: 1361، (قطب» يكي و ديگر هيچ، اندازي يگانه را داراست و راهي يگانه  چشم، دار استقرآن پدي

حلي براي نجات بشريت و رهانيدن وي از انبوه  راه«: نويسد ). يا در جايي ديگر مي11ص
راه ، مشكالت فعلي و نگهداري انسان از راه حفظ خصايص انساني جز در طرز فكر اسالمي

و اجتماعي يافت نخواهد شد. از همين جاست كه ما معتقديم قيام اجتماع حيات اسالمي ، اسالمي
در ادامه محورهاي اصلي در  ).5ص: 1376، طبيعي و فطري است (قطب، اسالمي ضروري حتمي

هاي بحران   ريشه، انديشه سياسي سيدقطب را در چهار گام مشاهده بحران زمانه (بحران جاهليت)
هاي   رفت (اقدامات و فعاليت  راه برون، آرماني(حكومت اسالمي)نظم ، (مدرنيسم و سكوالريسم)

 كنيم.  هاي اسالمي) دنبال مي  گروه
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 نظمي زمانه (بحران جاهليت) . مشاهده بحران و بي2
نظمي و بحران در زندگي زمانه آغاز كرده و   پردازان سياسي از مشاهده بي  تقريباً تمام نظريه

سيدقطب بحث ، شان دچار بحران بوده است. بر اين مبنا  اند كه جامعه  آثارشان را در زماني نگاشته
كند. اينك پرسش اين   كننده يعني بحران جاهليت آغاز مي خود را در آثارش با يك موضوع نگران

اي است و از چه مختصاتي برخوردار   است كه از نظر سيدقطب جامعه جاهلي چه نوع جامعه
اي است كه به  جامعه جاهلي جامعه«: دهد  وال چنين پاسخ مياست؟ سيدقطب در پاسخ به اين س

ها و ضوابطش و نه  كند؛ نه اعتقادات و تصوراتش ناشي از اسالم است و نه ارزش اسالم عمل نمي 
از افرادي كه خود را  يافته  جامعه شكل  اسالمي  نظام و قوانينش و نه سلوك و اخالقش. جامعه

، نيست اسالمي   آن جامعه، قانون جامعه نباشد، تا زماني كه شريعتنيست. ، اند ناميده» مسلمان«
از   اي نيست كه جامعه  اسالمي روزه بگيرند و به حج بروند. جامعه ، حتي اگر افراد آن نماز بخوانند

ابداع كند و آن را ، است جز آنچه خداوند مقرر فرموده و پيامبر(ص) تفسير كرده  اسالمي ، نزد خود
، اي كه اسالمي نباشد  هر جامعه، ). در واقع در اين نگاه17-19ص: ق1410، (قطب» مداسالم بنا

اي است كه در   بايد گفت كه جامعه جاهلي جامعه، تر بگوييم  جاهلي است. اگر بخواهيم دقيق
شود. طبق اين تعريف همه جوامعي كه در   عقايد و قوانين آن چيزي به غير خدا پرستش مي، ايمان

 ). 27ص: 1366، گيرند (كوپل  در قلمرو جاهليت قرار مي، وجود دارند حال حاضر
، انحطاط اخالقي، ناهنجاري اجتماعي، ويراني، انسان را به سمت اضطراب، جاهليت امروز

بنيادگراياني مانند قطب جوامع جاهلي ، دهد. لذا  ثباتي اقتصادي و ورشكستگي روحي سوق مي  بي
ثروت و ، اي كه بر اسباب غيرالهي تكيه زند. به طور مثال انسان جامعه :كنند  را اينگونه تعريف مي

اميال و توليدات مادي را به جاي خدا بگيرد و يا حق خدا در قانونگذاري و يا حق الوهيت او در 
ترين  ). سيدقطب جاهليت قرن بيستم را وخيم27ص: 1388، بين بندگان را غصب نمايد (موصللي

 كه در تاريخ بشريت بر روي زمين ظاهر شده است.  داند  نوع جاهليتي مي

اي از عقايد قطب را در باب جامعه جاهلي بيان كنيم بايد گفت كه هر   اگر بخواهيم خالصه
ترتيب اساس بندگي و عبوديت  بدين، الهي را نفي كند» الوهيت«و » عبوديت«اي كه اصول  جامعه
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در عداد جامعه جاهلي به شمار ، و اراده بشري باشد فرد به زور بنا شده و قوانين آن ناشي از فكر
معتقد بوده و » الوهيت«و » عبوديت«اي است كه به  خواهد رفت؛ و بر عكس جامعه اسالمي جامعه

كند. سيدقطب به همراه ديگر   بر اين عقيده و ايمان پايدار است و در اين رستاخيز حركت مي
پردازد. به   داند و به تكفير آن مي  را جزء جوامع جاهلي ميتمام جوامع و از جمله مصر ، بنيادگرايان

چيني و غيره را جوامع جاهلي ، روسي، آمريكايي، جوامع اروپايي، بنيادگرايان، عبارت ديگر
 ).83ص: 1388، اند (موصللي دانند كه براساس الحاد و شرك بنيانگذاري شده  مي

 ريسم)هاي بحران (مدرنيسمِ استعمارگر و سكوال . ريشه3
گيري   را در شكل »سكوالريسم«و » مدرنيسمِ استعمارگر«سيدقطب در مجموع دو عامل يعني 

داند. بر اين مبنا سيدقطب به عنوان متفكري نقاد در آثار مختلف خود و به   بحران مزبور سهيم مي
ري غرب كند كه زندگي عملي و نظ  با داليل مختلفي تبيين مي، »هاي راه  نشانه«خصوص در كتاب 

برد و مدعي است كه داليل و  و جهان اسالم اينك در نابساماني و بحران شديدي به سر مي
هاي اين بحران تا حد زيادي ناشي از مدرنيسم و سكوالريسم برآمده از آن در جوامعي چون   ريشه

 مصر است. 
ه تاثير بسزايي باشد ك  بدون ترديد يكي از تاثيرگذارترين موضوعاتي مي، ورود مدرنيسم به مصر

باعث گشودن  1798در رقم خوردن تاريخ نوين مصر داشته است. حمله ناپلئون به مصر در سال 
، ها  مرزهاي اين كشور به روي افكار مدرن غربي شد. بعد از حمله ناپلئون به مصر و رخنه غربي

ر اين كشور اجتماعي وغيره د، فرهنگي، اقتصادي، هاي سياسي  هاي عظيمي در زمينه  دگرگوني
). 2ص: 1378، هاي نويني در مصر پا به عرصه وجود گذاشت (لوين  صورت گرفت و انديشه

هاي جديد اروپايي به   انديشمندان و متفكران مصري پس از آشنا شدن با جوامع غربي و انديشه
 عالوه بر مزاياي خود مانند بيدار، ماندگي خود پي بردند. ورود مدرنيسم به مصر ضعف و عقب

ها و مشكالت فراواني براي مردم مصر و ديگر جوامع اسالمي مشابه  بحران، كردن اذهان مردم
سو استعمار باعث شد كشورهاي اسالمي زير نظر سلطه بيگانگان اداره شوند و  ايجاد كرد. از يك

تقليد هيئت حاكمه از غرب و دست زدن به مدرنيزاسيون افراطي بدون شناخت ، از سوي ديگر
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هاي   هاي بومي جامعه مصر باعث پديد آمدن بحران چند بعدي در كشور شد. بحران  واقعيت
موجود در جامعه مصر و ديگر جوامع اسالمي به شدت گسترش يافتند و هيأت حاكمه در اين 

: 1390، حقيقي و مقدس، هاي مناسبي بيابد (ساعي  حل  كشورها نتوانست براي مقابله با آنان راه
 ).48-47ص

ب به عنوان يكي از منتقدان فكر و انديشه غربي و مخالفان حضور غرب در جهان سيدقط 
ها رو به زوال است و بايد رهبري نويني   اسالم معتقد بود كه دوران رهبري بشريت به دست غربي

ها ندارد تا بتواند به پشتوانه آن جهان  اي از ارزش چراكه غرب ديگر اندوخته، براي بشريت جست
هاي نوين به ارمغان  ارزش، تواند براي بشريت  ند. در نتيجه اين اسالم است كه ميرا رهبري ك

المسلمين نسبت به تقليد از غرب به شدت انتقاد مي كردند و آن را يكي  آورد. انديشمندان اخوان
دانستند. البته جمعيت اخوان و سيدقطب برخي از نمادهاي تمدن   ها مي  از تنفربرانگيزترين پديده

ادبيات ، تاريخ، تواند از فلسفه  مانند دانش و فن را پذيرفت و اعتراف كرد كه اسالم مي، ختر زمينبا
توان از آنها   هاي انساني و رفتاري نمي و قانونگذاري اروپايي چيزهايي بياموزد؛ اما در حوزه ارزش

 ).26-27ص: 1392، الگو گرفت (تقوي و اماني
ب آثار خود به دنبال نامطلوب و بحراني جلوه دادن برداشت ما اين است كه قطب در اغل

تمدن و تجدد هماهنگ ، شود كه اسالم با اجتماع  الگوهاي زندگي غربي است. او هميشه متذكر مي
هاي حيواني   بندوباري اما اين تمدن به معناي تمدن و تجددي نيست كه در غرب بر پايه بي، است

هاي   المسلمين از زمان تأسيس و در قالب همكاري انجمعيت اخو، استوار است. در اين چارچوب
كرد. اين انتقادها از آن جهت بود كه مدارس تبشيري   انتقاداتي را متوجه دولت مصر مي، سيدقطب

شد و به تاريخ اروپا   ولي اسالم در مدارس دولتي تدريس نمي، فعاليت كنند، مسيحي اجازه داشتند
). در زمان 264ص: 1387، شد (ميشل  خ اسالم اهميت داده ميبيش از تاري، به عنوان ماده درسي

از حكومت اسالمي كمتر صحبت بود و در ، جمال عبدالناصر به دليل فضاي حاكم بر جامعه مصر
غالب بود. اخوان و متفكراني چون سيدقطب از ، پرستي  جامعه آن زمان مصر سكوالريسم و ملت

ولي ناصر ، حركت خود را در جامعه آغاز كند، ميدولت درخواست كرد تا در جهت اهداف اسال
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معتقد بود كه دين از سياست بايد جدا باشد و مذهب رابطه فردي ميان انسان و خداست و دين 
 ).109ص: 1389، نبايد در امور جامعه دخالت كند (ذوالفقاري

شكيل بسياري از اعضاي اخوان از جمله سيدقطب انتظار داشتند كه ناصر حكومتي اسالمي ت
كم يك دموكراسي اسالمي را در مصر تأسيس كند. اما خيلي زود معلوم شد كه اصول  دست، دهد

 1952المسلمين و ايدئولوژي سكوالر ناصريسم با هم سازگار نيستند. قطب انقالب   اسالمي اخوان
، شد اما به محض اينكه معلوم، ديد  ميالدي را در ابتدا فرصتي براي عملي كردن ديدگاهايش مي

هاي دولت جديد افسران آزاد به   از سياست، پذيرد  اين رژيم اجراي كامل قوانين شريعت را نمي
هاي عريان حكومت  رهبري جمال عبدالناصر فاصله گرفت. قطب همچين شاهد عيني خشونت

هاي مرگبار در زندان بود. شايد در واكنش به همين   هاي خودسرانه و شكنجه  ناصر در بازداشت
 ).364-363ص: 1390، گرفت (سوزنگر هاي سيد قطب شكل لم بود كه انديشه و ديدگاهمظا

 . نظم سياسي و اخالقي آرماني(حكومت اسالمي)4
كند ضمن ارائه تصويري از جامعه و نظم   هاي بحران سعي مي  سيدقطب پس از شناسايي ريشه

در واقع اگر . دهداوضاع درست و مرتب را كه همان حكومت اسالمي است نشان ، آرماني
سيدقطب بحران حاكم بر جوامع معاصر را در دو عامل مدرنيسم سكوالر و فقدان حكومت 

بايد نظم مطلوب و ايدئالِ خود را در نقطه مقابل اين دو مقوله ، دهد  اسالمي اصيل تشخيص مي
سيد  نظرساز طراحي و معرفي نمايد و تصويري از يك جامعه اسالمي بدست دهد. از اين م  بحران

هدف ايدئولوژي  قطب به عنوان ديدگاهي ايدئال معتقد بود كه بايد تمدن اسالم دوباره احياء شود.
، ايجاد امكان براي حفظ شرافت و احترامي كه در خور ايشان براي تمام بشريت است اسالم

را اش   هاي سياسي ديدگاه، باشد. در واقع سيدقطب در واكنش به اقدامات دولت وقت مصر مي
، نظامي جامع از نظر اخالقي، كرد. از نظر او نظام اسالمي متمركز بر اسالم و شريعت اسالمي

 ).364ص، قضايي و حكمراني است و قوانين شريعت بايد تنها مبناي حكومت باشد (همان
خواهيم اسالم عامل نجات باشد بايد حكومت كند و بايد فهميد كه   اگر مي«به نظر سيد قطب 

ها النه بگيرد؛ بلكه آمده  نيامده است تا درون دل، نشين شود يامده است تا در معابد گوشهاين دين ن
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كامل ، آمده است تا اجتماعي مترقي، اي اداره كند  است حكومت كرده و زندگي را به وضع شايسته
بسازد. اگر بخواهيم اسالم در برابر مشكالت ، و مطابق با اسلوبي كه خود در باب زندگي دارد

اجتماعي و قومي و ديگر مشكالت مقاومت كند و دردهاي ما را درمان كند و براي عالج آنها راه 
اش افكار و مقررات خود را به مرحله اجرا  بايد با حكومت و تشكيالت حكومتي، چاره نشان دهد

سوي يك بازگشت به ، ها  ها از گرفتاري درآورد. من با ايمان كامل معتقدم تنها راه نجات ما مسلمان
ارزشي را از دامان ملل اسالمي فرو ريزد  اي كه اين پستي و بي عقيده محكم و بزرگ است؛ عقيده

و زندگي اين امت را از حركت و فعاليت و روح پيشرفت پر سازد. اين عقيده محكم و پرمايه 
حل  ،). بنا بر ديدگاه قطب53ص: 1360، براي كشور ما و ممالك مشابه آن فقط اسالم است (قطب

همه مشكالت رجوع به شريعت و عمل به فرامين الهي است و شرط اساسي تحقق آن در گرو 
 حكومت و متكي به حاكميت اسالم است.

برقرار است و پس از » جامعه جاهلي«و » جامعه اسالمي«از نظر سيدقطب تمايز مهمي ميان  
جامعه اسالمي و به تبع آن  كند كه مهمترين مطلوب و ايدئال براي ما همان اين تمايز مطرح مي

آل پرداخته و   به بررسي جامعه ايده» هاي راه  نشانه«تشكيل حكومت اسالمي است. قطب در كتاب 
گويد امت مسلمان بر   است. او مي» امت«آل او همان  جامعه ايده، كند  هاي آن را ذكر مي ويژگي

براساس اصول راستين اسالمي استوار شان  شود كه همه شئون زندگي  ها اطالق مي جماعتي از انسان
اي كه از هرگونه ظلم و ستم اجتماعي منزه   جامعه، اي اسالمي است  گشته است. اين چنين جامعه

شده و بيرق عدل الهي در آن برافراشته شده باشد. سيدقطب با نشان دادن تصويري نامطلوب از 
رفت از اين وضعيت  تنها مسير برون ،جوامع امروزي و با تبري جستن از دو اردوگاه شرق و غرب

گر   هاي او تداعي  دانست. انديشه  را تكيه زدن به اسالم و اجرا نمودن كامل احكام آن در جامعه مي
اي است كه در آن تنها اسالم حكومت خواهد كرد و جايي براي ظلم و بيدادگري باقي   جامعه

جامعه و حكومت ، شود  مالحظه مي ). همانطور كه103-105ص: 1383، نخواهد ماند (سوزنگر
: مطلوب از نظر سيدقطب همان جامعه و حكومت اسالمي است كه داراي شش ويژگي ذيل است

اي متمدن كه در آن خدا به تنهايي حاكم است. اين حاكميت در برتري و اجراي   جامعه: اول
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اد ديگر كامالً و حقيقتاً شريعت الهي بوده و اين تنها در صورتي است كه بشر در آن از عبوديت افر
، ها و موازين بلكه ارزش، شود  شود. البته اين شريعت فقط در احكام قانوني خالصه نمي  آزاد مي

، آيين، اي متمدن كه اجتماع در آن براساس عقيده جامعه: گيرد. دوم  عادات و تقليد را نيز در برمي
اي   ي واحد صادر شده باشند. اما اگر جامعهانديشه و راه زندگاني باشد و اين امور همگي از معبود

اي متمدن   چنين جامعه، قوميت و محدوده جغرافيايي اجتماع كرده باشند، رنگ، براساس نژاد
: سوم اجتماع اسالمي است.، اي كه براساس عقيده و انديشه شكل گرفته باشد نيست و تنها جامعه

ترين ارزش را داشته باشد و خصوصيات انسان اي متمدن است كه در آن انسانيت انسان واال جامعه
ها و اخالق انساني در آن برقرار  اي متمدن است كه ارزش  جامعه: در آن محترم شمرده شود. چهارم

هاي اخالقي در چنين  ها و اخالق در آن شايع و گسترده باشند و اين ارزش شده باشد و اين ارزش
مدن است كه در آن اساس اجتماع بر پايه خانواده بوده و اي مت جامعه: اي نسبي نيستند. پنجم  جامعه

هر يك كار مربوط ، يعني زن و مرد، اين خانواده براساس تخصص زوجين در عمل بنا شده باشد
زماني كه ، اي براساس عالئق جنسي آزاد بنا شده باشد  به خود را انجام دهد. اما هنگامي كه جامعه

رسيدگي ، ري باشد و به كار اساسي خود كه پرورش انسان استگ  زينت و اغوا و فتنه، وظيفه زن
به طور كلي : اي متمدن نيست و از اصول تمدن سرپيچي كرده است. ششم  چنين جامعه، نكند

به صورت صحيح وظيفه خليفه اللهي خود را انجام دهد ، اي متمدن است كه انسان در آن جامعه
 ). 375ص: 1390، (سوزنگر

، دانيم  اي را متمدن مي كند كه ما چنين جامعه  ر اين خصوصيات بيان ميسيد قطب پس از ذك
اي كه فقط در بعد صنعت و مادي پيشرفت   نه جامعه، ها حاكم باشد اي كه در آن ارزش يعني جامعه

بلكه از ، كرده است. سيدقطب معتقد است كه پيشرفت و اختراعات مادي تنها معناي تمدن نيستند
اي كه  معناي تمدن در اسالم است. پس جامعه، دم مادي و اخالقي هر دو با همتق، ديدگاه اسالم

اجتماع جاهلي ، اي كه متمدن نباشد مطلوب است همان جامعه و اجتماع اسالمي بوده و جامعه
هر اجتماعي است كه تنها براي خداوند بندگي محض « است. از ديدگاه قطب اجتماع جاهل

و خواه در ، خواه در شعاير بندگي، واه در آيين اعتقادي باشدكند. اين بندگي نكردن خ  نمي
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در نهايت اينكه قطب با استناد به آيات متعدد قرآن نتيجه ». كند  فرقي نمي، هاي قانوني باشد  شريعت
اي  جامعه: توان متصور كرد  تنها دو روش براي زندگي بشر وجود دارد و راه سومي نمي، گيرد  مي

 اي جاهلي.  وند و پيامبر(ص) و جامعهاسالمي و مطيع خدا
، رساند كه درمان درد بشريت به ويژه مسلمانان  همه اين موارد سيدقطب را به اين نتيجه مي

هم رهبري ، چيزي به غير از تشكيل يك حكومت كامال ديني نيست. او براي رسيدن به اين هدف
آرمان تشكيل حكومت ، د آنالمسلمين را به عهده گرفت و با سازماندهي مجد جمعيت اخوان

هاي   نشانه«اسالمي را به عنوان آرمان اصلي اخوان تبديل كرد و هم مهمترين كتاب خويش يعني 
را به رشته تحرير درآورد و اينها از چشم دولت سكوالر ناصر پنهان نماند و باعث شد تا در » راه

تالش براي ، »معالم في الطريق«سيدقطب به اتهام نوشتن كتاب ، در يك دادگاه نظامي 1966سال 
 براندازي ناصر و رهبري تشكيالت غيرقانوني اخوان محاكمه و اعدام شود.

 هاي اسالمي) رفت (فعاليت گروه . راه برون5
پردازي پس از مشاهده بحران و   هر متفكر و نظريه، شناختي اسپريگنز  منطبق با الگوي روش

ز براي رهايي از بحران ارائه دهد. پس از توصيف و حلي ني  باالخره بايد راه، تشخيص علل آن
پرسش مطرح اين است كه آيا براي خروج ، تحليل بحران و در خطر قرار گرفتن بشر بر لبه پرتگاه

 از اين بحران راه گريز يا خروجي وجود دارد؟.
يا » كيف الخالص«، »مخلص«يا » منفذ«، »طريق النجاه«چون  در پاسخ بايد گفت كه تعبيرهايي

به همين ، كه در آثار مختلف سيدقطب عنوان فصل قرار گرفته است» مفّر«و ، »طريق الخالص«
ها و مشكالت   قطب پس از شرح و توصيف بن بست  اشاره دارد. سيد» شناسي حل راه«مرحله يعني 

درنگ به شناسايي راه نجات و راه خروج از   بي، شناسي آن  فعلي جوامع غربي و اسالمي و علت
پس از سه فصلي كه با عناوين » المستقبل لهذا الدين«كند. براي مثال در كتاب   حران اشاره ميب
(پايان دوره حاكميت نژاد » انتهي دور الرجل االبيض«، (جدايي شوم دين از سياست)» فصام النكد«

 ها آژيرهاي خطر) به شرح و (زنگ» صحيات الخطر«و به ويژه ، سفيد و اروپايي و تمدن غرب)
رفت و   به راه برون» المخلص«در فصلي با عنوان ، پردازد بسط مشكالت تمدن مسلط فعلي مي
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 ). 58ص: م1992، كند (قطب  رهايي و خروج از بحران اشاره مي
ها (مفترق الطريق) ماركسيسم يا سوسياليسم را راه خروج  سيد قطب در چهار راه ايدئولوژي

هاي جديد به منظور   ديگري نيز كه براي وضع ايدئولوژيهاي  تالش، به همين ترتيب داند.  نمي
زيرا ريشه در فطرت ، هايي سطحي است  همگي تالش، خروج از بحران جدي صورت گرفته است

هاي جامعه جاهلي  پس از طرح ويژگي» معالم في الطريق«بشر ندارد. در واقع سيد قطب در كتاب 
براي تبديل جامعه جاهلي به جامعه اسالمي چه بايد  پردازد كه  به اين مسئله مي، و جامعه اسالمي

ما بدون شك از موضوع كامالً جديدي اطالع داريم كه بشريت به آن آگاه «: گويد  كرد؟ وي مي
داند چگونه آن را بسازد! بدين ترتيب بايد اين موضوع را در عمل و كردار هماهنگ   نيست و نمي

 تا رستاخيز كشورهاي اسالمي را به ضرورت تبديل كند.كرد و از طريق آن امتي بايد بوجود آيد 

اين رستاخيز چگونه بايد آغاز شود؟ بايد پيشتازي پيدا شود تا در گرماگرم جاهليت كنوني حاكم 
گيري داشته باشد كه چه زمان از جامعه جاهلي   بر كل زمين بپاخيزد. پيشتاز بايد توان تصميم

م با آن تماس برقرار كند. اين پيشتاز براي يافتن راهش به پيرامون خويش كناره بگيرد و چه هنگا
هايي نياز دارد تا او را به سوي آغاز راهي طوالني رهنمون سازد و بگويد براي رسيدن به   نشانه

معالم «هاي راه   اش آگاه سازد ... اين نشانه  اهدافش بايد چه نقشي بازي كند و او را از وظيفه اصلي
خواهند گفت بايد در قبال جاهليت حاكم بر زمين چه موضعي بگيرد. من كتاب به او » في الطريق

ام كه هم ابزار تحليل جامعه معاصر باشد و هم   را براي همين پيشتازي نوشته» معالم في الطريق«
 ).45-44ص: 1366، سازي رستاخيز امت است (كوپل  اش زمينه راهنماي پيشتازي كه وظيفه
به يك انقالب واقعي تحت رهبري يك پيشتاز امت نيازمند است كه ، براي احياء اسالم اصيل

بايد از تنها نسل قرآني يعني صحابه پيامبر(ص) الگو و نمونه بگيرد. اما چگونه و با استفاده از چه 
توان ضمن خروج از بحران به اسالم اصيل بازگشت؟ راه خروج كدام است؟ در پاسخ   اي مي  وسيله

مگر با استفاده از گروهي ، شود  سيدقطب معتقد بود خيزش اسالمي ميسر نمي هايي به چنين پرسش
نسلي كه تنها از سرچشمه سيراب ، مومن و يا گروه پيشتازي كه به نسل نخست صحابه تأسي كنند

شده و در تاريخ شأني يگانه دارد. به نظر وي بايد پيشتازي پيدا شود تا در گرماگرم جاهليت 
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گيري داشته باشد كه چه زمان از   بپا خيزد. پيشتاز بايد توان تصميم، مينكنوني حاكم بر كل ز
: 1366، جامعه جاهلي پيرامون خويش كناره بگيرد و چه هنگام با آن تماس برقرار كند (كوپل

توان از تولد  دو مرحله را مي، حل و خروج از بحران توسط گروه پيشتاز  ). در مقام راه54-53ص
مرحله اول بلوغ معنوي است كه هدفش آزاد كردن : تصور كرد، جامعه اسالمي پيشتاز تا استقرار

فرد مسلمان از قيد از خودبيگانگي جاهلي است. اين مرحله تنها در سطح نظري نخواهد بود. بلكه 
باشد. سيدقطب اين مرحله را به دوره حضور پيامبر(ص) در مكه  دريافتي براي اجرا و عمل مي

مرحله دوم نيز ». ره سازندگي زيربنايي عقيده و جماعت و جنبش و وجود بالفعلدو«، كند  تشبيه مي
گيرد.   نبرد عليه جامعه جاهلي است كه دوره سكونت پيامبر(ص) در مدينه در اين مرحله جاي مي

در اين مرحله بر مسلمان واجب است كه براي جهاد قيام كند. در واقع مفهوم جهاد تمامي اين 
، شيخ احمد  گيرد (بخشي  ش فردي تا تفكر درباره قرآن و مبارزه مسلحانه دربرميجريان را از تال

 ).182ص: 1385
هاي بنيادگرايانه سيدقطب خوراك فكري مناسبي را   در واقع نكته اين است كه چگونه انديشه

نجا دهد. البته در اي  حتي راديكال در دوره حاضر قرار مي هاي اسالمي ها و جنبش در اختيار گروه
بايد به اين نكته بسيار مهم در فهم انديشه سياسي سيدقطب توجه كرد كه او در آثارش به هيچ 

هاي راديكال اسالمي آثار و افكار  اما گروه، وجه راديكاليسم و خشونت را ترويج نكرده است
اديكال از هاي ر اند. منطبق با تفاسير گروه  بار خويش كرده مايه اقدامات خشونت انتقادي او را دست
هاي بنيادگرا و   هاي اين متفكر معاصر سه كاركرد مهم براي جنبش  نوشته، انديشه سيدقطب

هاي وي توجيهات فكري تمايالت ضد   نوشته، اول: گرايي راديكال آنها درپي داشته است  اسالم
اي  جامعه داليل استقرار، گرايانه را هم در بعد فرهنگي و هم در بعد سياسي فراهم كرد. دوم غرب

هاي سيدقطب اين بود كه حقانيت   اسالمي طبق موازين شرعي را ارائه كرد. سومين كاركرد نوشته
هاي اسالمي را با استفاده از جهاد   هاي سكوالر جهان و از جمله دولت  سرنگون كردن همه دولت

ه خود از ك» بسام طيبي«). در همين پيوند 184ص: 1385، شيخ احمد  دهي كرد (بخشي  سازمان
نوعي اسالم سياسي به مثابه ، گويد كه انديشه قطب  محققان معاصر انديشه اسالمي است مي
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المللي كشورهاي اسالمي و غيراسالمي است. اسالم  ثباتي و تزلزل ساختارهاي داخلي و بين بي
ين نظمي نو  سياسي سيدقطب در واقع بر جهادگرايي مبتني بوده و طيبي اين گفتمان را نوعي بي

25Fدانيل فيليت«داند. همچنين   جهاني مي

گري اسالمي راديكال با تكيه بر   احياء«نيز معتقد است » 1
 ).185ص: 1392، فرامين دين فراملي از گفتمان قطبيسم شكل گرفت (ابراهيمي

گرايي  سيدقطب و گفتمان قطبيسم تاثير زيادي بر اسالم، طبق تفاسير موجود در اين حوزه
اي كه برخي از محققان اين حوزه او را پدر معنوي جهادگرايان  به گونه، ذاشتافراطي بر جاي گ
دانند. او در آثار مختلف خود همه آن جوامعي را كه براساس شريعت اسالمي   افراطي معاصر مي

جوامع جاهلي خواند و اسالم را به عنوان تنها عالج رهايي از جاهليت جهان ، كنند  عمل نمي
همان مباحثي است كه با تفاسير معاصر ، اين نوع مباحث در گفتمان سيدقطب معاصر معرفي كرد.

هاي راديكال معاصر قرار گرفته است. اندكي تأمل در انديشه  از آن سرلوحه اقدامات عملي گروه
مهمترين ركن -حداقل در ظاهر -هاي راديكال گوياي اين حقيقت است كه مفهوم جهاد گروه

هاي معاصر جهان اسالم از   شود. در اين ميان جنبش يتفكرات رهبران آن محسوب م
گري اسالمي و به   همگي به نحوي درپي به بار نشستن احياء، المسلمين گرفته تا القاعده اخوان

، عبارتي بازگشت به سلف صالح و دوران طاليي اسالمي هستند. گفتمان سيدقطب جنبش القاعده
شته تا از ابزار خشونت و ترس و ترور براي نيل به اهداف هاي راديكال را وادا طالبان و ديگر گروه

گرايي با استفاده از ايدئولوژي به نام اسالم سياسي  خود استفاده نمايد. به عبارتي اين نوع از اسالم
 ). 338ص: 1389، الملل شده است (مستقيمي و ابراهيمي وارد كارزار روابط بين

جهاد و مبارزه است. وي معتقد است كساني ، سالمشرط اصلي ايمان به ا، در نظام فكري قطب
، توانند خود را مسلمان بدانند (قطب  نمي، كنند ديدگان جهاد نمي كه در راه دفاع از حقوق همه ستم

داند و براي پياده كردن   ). سيدقطب جهاد را پايه و اساس حركت اسالمي مي37ص: 1372
چراكه جهاد در ، آورد و غيرقابل انكار به حساب مي ناپذير جهاد را جزء جدائي، ايدئولوژي اسالمي

                                                           
1. Daniel Phyllite. 
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سيد قطب با تقسيم جامعه به دو اردوگاه ، ). در واقع40ص: 1372، بطن اسالم وجود دارد (قطب
، رفت از جامعه جاهلي به جامعه الهي را ترسيم كند؛ از اين رو درصدد است راه برون، اسالم و كفر

زيرا ، در آخرين شكل خود ارائه كرده است، نوان يك عقيدهمعتقد است اسالم نظريه جهاد را به ع
به سوي خير و نيكي رهنمون ، ها در سايه تعليمات آن برنامه اسالم بر اين مبتني شده كه انسان

كند و اذعان دارد كه   شوند. وي از اين برنامه به عنوان هدف هستي و هدف وجود انساني ياد مي
كند. سيد   هاي ديگر با آن برابري نمي ست كه هيچ يك از نعمتازجمله نعمات خدادادي ا، اسالم

بر اين عقيده اصرار داشت كه اگر كسي در برابر اين برنامه متعالي مانعي ايجاد كند و سعي در به 
چيزي جز جهاد نيست. او در اين باره ، وظيفه اردوي اسالم، انحراف كشاندن آن داشته باشد

تمام نيرو به نبرد متجاوزان به حقوق اسالمي و انساني برخيزند و آنان را مؤمنان بايد با «: نويسد  مي
اذيت و آزارشان را از سر مؤمنان دور بدارند. ستمگران را ، كيد، سر جاي خويش بنشانند و مكر

و امنيت كساني را كه خداوند به راه خود رهنمودشان ، گوش مالي دهند تا حريت عقيده را تضمين
و از بشريت حمايت شود تا از آن نيكي ، و برنامه خدا در زندگي پابرجا بماند، نندتأمين ك، فرموده

 ).186ص: 1361، (قطب» نصيب نشود  و خير همگاني محروم و بي

 گيري   نتيجه
سيدقطب به عنوان متفكري اسالمي در دوره  پژوهش حاضر با اين پرسش شروع شد كه

رفت از آن چه تجويز آرماني  نموده و براي برون نظمي زمانه را چگونه درك معاصر بحران و بي
اند كه سيدقطب قائل به   ارائه نموده است؟ در پاسخ به اين پرسش نويسندگان بر اين فرض بوده

هاي آن را در مدرنيسم استعمارگر و سكوالريسم   بحران جاهليت در عصر معاصر است كه ريشه
گيري  حل خروج از بحران را در شكل  مي و راهكند. نظم سياسي مطلوب او جامعه اسال جستجو مي

دانست. براي بررسي چنين فرضي   دهي به حكومت اسالمي مي  گروه پيشتاز مومنين براي شكل
بهره ، باشد  اسپريگنز كه روشي موثر در فهم انديشه سياسي مي شناختي  مقاله حاضر از الگوي روش
طب از حالت انتزاعي و ذهني خارج شده و در انديشه سياسي سيدق، گرفت. با توجه به اين الگو

نظمي  مشاهده بحران و بي، گيرد. مرحله اول  متن شرايط سياسي و اجتماعي جامعه خود قرار مي
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است كه سيدقطب بحران مذكور را در قالب بحران جاهليت در دوره معاصر تشخيص داده است. 
داليل آن را در مدرنيسم استعماري و  رود و  هاي بحران جاهليت مي  وي در گام دوم سراغ ريشه

گيري   اين دو عامل منجر به شكل، كند. از نظر سيدقطب  سكوالريسم برآمده از آن جستجو مي
جامعه جاهلي در جوامع اسالمي معاصر چون مصر شده است. لذا سيدقطب در نظم مطلوب خود 

كند.   در اسالم جستجو ميگيري جامعه اسالمي بوده و اين مطلوب را در دنياي ص بدنبال شكل
اهميت جامعه سياسي اسالمي در انديشه سيدقطب تا حدي داراي اهميت است كه وي نام 

نامد. گفتمان فكري   يعني راه اسالمي مي، هاي راه  يا نشانه» معالم في الطريق  «مهمترين اثر خود را 
شود كه داراي   يهاي فكري معاصر جهان اسالم محسوب م  قطب از جمله مهمترين گفتمان

هاي تشكيل جريان موسوم به  تأثيرگذاري فراواني بر محيط پيرامون خود بوده است. اولين هسته
هاي  گراي مصري دهه پنجاه و شصت كه به اتهام ارتباط با گروه در ميان جوانان اسالم» قطبي«

جهان ، سيد قطببيني  شكل گرفت. در جهان، بازداشت شده بودند» القناطر«تروريستي در زندان 
بوده و وظيفه مسلمانان حقيقي اين است كه هم حاكمان » داركفر«و » داراالسالم«متشكل از 

كشورهاي مسلمان و هم كشورهاي غيرمسلمان را با انجام جهاد به سوي وضعيت اسالمي سوق 
رن به عنوان امري عادي جهت خروج از جاهليت مد استفاده از خشونت به، بيني دهند. در اين جهان

سوي اسالم واقعي مورد توجه قرار داده شده است. امري كه بعداً مورد تفسير كساني همچون 
عام مردم  اكنون توسط داعش براي قتل  قرار گرفته و هم -تئوريسين القاعده-ايمن الظواهري 

سالمى در هاى اصلي بنيادگرايي ا سيدقطب از چهره، گيرد. به طور كلي گناه مورد استفاده قرار مي  بي
ريخته  هاى او در مجموع شاكله گفتمان بنيادگرايي اسالمى معاصر را پى دوره معاصر بوده و انديشه

اما از بنيادهاى ، گرايى اسالمى در سه چهار دهه اخير غلبه يافته است. اگرچه بعد سياسى اصول
خاستگاه ، جريانتوان غفلت ورزيد و در حقيقت بنيان رويكرد سياسى اين  فكرى اين جريان نمى

 دينى آن است. -فلسفى و فكرى
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