
 

 

 

 

 

 ت مسلمانانيد قطب درباره جاهليس يهادگاهيبر د ينقد

 ير موسويد اميس

 دهيچک

 1966ه حکومت، در سال يت علين مصر بود که به اتهام فعاليالمسلماخوان ياز اعضا يکيد قطب يس

 ياز رد مسلمانشود که عبارت مي استت يمربوط به مفهوم جاهل يو يهاشهياندشتر ياعدام شد. ب

د يس يهانوشتهن پژوهش، ي. در ااندگرفته)از نظر قطب( فاصله  ياسالم يوه زندگيکه از ش يمسلمانان

 ياصل يهاشهياندجه حاصل آمد که اغلب ين نتيشد و ا يمطالعه و بررس ياخانهکتابقطب به روش 

لمان مس يان علمايخ اسالم در ميهستند که در تار ييهاشهياندستند، بلکه ين سابقهيبد قطب يس

ي غلط و هاواژه، اما سيد قطب آنها را به زبان ديگري بيان کرده و گاهي اندداشتهوجود 

زه  ين، معلوم شد که دغدغه و انگيان منظور خود به کار گرفته است. همچنيب يرا برا ياکنندهگمراه

 يکه و ياگونهبوده است؛ به  يمتيبه هر قآن و مخالفت با  يجامعه و نظام حکومتدن يقطب، کوب

 استفاده نادرست کرده است.  يم اسالمين راه، گاه از مفاهيدر ا

 ر.يت، تکفيعت، جاهليد قطب، اسالم، شريس :هادواژهيکل
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 مقدمه

 يدر زندگ يسالگا آمد و تا پانزدهيوط مصر به دنياز شهر اس ييدر روستا 1906د قطب در سال يس

تمام قرآن را حفظ  يسالگگذراند و در ده جا همانرا  ييالت ابتدايتحص يرشد کرد. و يکشاورز

وزارت معارف به عنوان معلم به استخدام  1929ل به قاهره رفت و در سال يادامه تحص يکرد. برا

و مشروطه گرايملداشت و در حزب  ياسيت سيفعال ي. از همان دوران جوان(162: تايبب، ي)الخطدرآمد 

و  15: 1379نژاد، )رسول پرداختيمز ين يادب يهاتيفعالن کارها، به يعضو بود. در کنار ا« وفد»طلبِ 

را در مصر به  ييج فضايتدرمتأثر از غرب، به يگر احزاب مصريو د« وفد»حزب  يهايناکام. (45

شه آن محکوم به يو اند يد که تمدن غربيجه رسين نتيد قطب بديآن س يوجود آورد که در پ

و مهربان،  ياحمدري)مآورد  يرو ييگرااسالم، او به ين تحوليجه چنيشکست و زوال است. در نت

1387 :192.) 

 1951کا اعزام شد. در يبه آمر يادورهگذراندن  يوزارت معارف برا ياز سو 1949در سال 

 يهاشهياندنشر  به منظور ييهاف کتابيبه مصر بازگشت، از شغل خود استعفا کرد و به تأل

شدن رهيت يوست و در پين پيالمسلم، رسماً به اخوان1953در سال  يمشغول شد. و ياسالم

 هاياخوانگر ياز د ياري، به همراه بس1954ن و رهبران انقالب مصر در سال يالمسلمروابط اخوان

، شديمان اعمال ين زندانيکه در آنجا بر ا ييهاشکنجه. زندان و تا د(ي)نک.: قطب، ببه زندان افتاد 

تندترشدن مواضع گروه ن معنا که موجب يد آورد. بديمصر پد يدر حرکت اسالم يتحول بزرگ

ا نادرست( به يان آنان شد که )درست يدر م يريتکف يهادگاهيدان و رواج يگرااز اسالم يبزرگ

 . (69: تايب)مورو،  شديمد قطب نسبت داده يس

را آغاز  يشدن ويزندان توانيمد قطب در زندان رواج داد، يکه س ييهادگاهيدبا توجه به 

در زندان ماند و در آنجا به نشر  1964قلمداد کرد. او تا سال  اشيد در زندگيجد يامرحله

شوند و تا يمحسوب نم يمسلمان واقع يپرداخت که مطابق آنها مسلمانان کنون ييهاشهياند

 ي. او در زندان جماعتدونريمبه شمار  يت جاهلي، در وضعدکنننبرپا  يکه حکومت اسالم يزمان

)نک.: قطب، ن جماعت ادامه داد يت ايبه هدا يکرد و پس از آزاد سيشه تأسين انديرا بر اساس هم
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اعدام  1966ر و در سال يرا دستگ ين جماعت، حکومت ويهم يهاتيفعال. سرانجام در اثر تا د(يب

 . (230: 2، ج1384، ي)مرادکرد 

ت مسلمانان را يد قطب درباره جاهليس يهادگاهيدنو،  يدارد با نگاه يرو سعش يپژوهش پ

 ر است:يات پژوهش به شرح زين مبنا، فرضيکند. بر هم يبررس

 د.شويافت مي ييهابرداشتت اشتباهات و سوءيد قطب درباره جاهليس يهاشهيدر اند .1

 د قطب با حکومت و جامعه بوده است.يد سيشد ين اشتباهات دشمنيعلت ا .2

 د قطبيت از نظر سيف جاهلي. تعر1

از  يعيف وسيت بود. او تعريبه نام جاهل يدرباره مفهومد قطب يس يهادگاهيد نيتريجنجال

 : ديگويمکند و يت عرضه ميجاهل

ن آ که در يابرنامهست، بلکه عبارت است از هر يخ نياز مراحل تار ياگذشتهت تنها مرحله يجاهل

قاً نقطه مقابل اسالم است و يت دقيشود ... جاهل گرجلوهانسان در برابر انسان مجسم و  يبندگ

 يو برنامه زندگ گردديمانسان آزاد  ياست که در آن انسان از بندگ يگانه برنامه زندگياسالم 

 .تا ب، سوره مائده(ي)قطب، ب برديمو تنها از او فرمان  دارديمافت يخود را تنها از خداوند در

 آن از انسان، معناي ديگري نکردندريافتتأکيد سيد قطب بر دريافت برنامه زندگي از خدا و 

 توانديمنيز دارد. در واقع، او به انديشه انساني در تعيين برنامه زندگي اعتماد ندارد. اين مسئله 

در  پندارديمکه  دانديمقدر پليد معلول دو چيز باشد: يا او به صورت کلي انديشه انساني را آن

رهنمون خواهد  هايديپله دست خود وي سپرده شود، او را به صورتي که مهار برنامه زندگي انسان ب

 يهادستگاهبودن عقل انساني باور دارد. در اين زمينه، او عقل را فقط يکي از شد؛ يا آنکه به ناقص

بردن به کليات که از پي (76-73الف:  تايب)همو،  شمارديمي محدود هاييتوانابدن انسان و داراي 

 تنها وظيفه آن خدمت به انسان در مسائل جزئي است. قطب معتقد بود: حقايق عاجز است و

است که  يگرانامور و طرد تجاوز يت به خداوند در تماميدن حاکميز بازگردانياسالم قبل از هر چ

 (.26: 1394)همو،  ندينمايمشتن، به سلطنت خداوند تجاوز يخو ين حق برايشدن ابا قائل

مد  يترعيوس يمعنا يت، صرفاً بحث شخص حاکم نبود، بلکه وياز حاکم يالبته منظور و 

 :گفتيمنظر داشت. او 
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ي هاامهبرنشريعت بشر ) گاهچيهنظام اسالمي ذاتاً برتر است، چون برگرفته از شريعت خداوند است و 

کردن مردم به اسالم مبناي دعوت تواندينم. اما اين امتياز رسدينمبشري( به پاي شريعت خداوند 

قرار گيرد. اساس اين دعوت آن است که شريعت خدا هرچه باشد، پذيرفته گردد ... اسالم اين است 

و جز اين هم معنايي ندارد. بنابراين، اگر از همان ابتدا فرد شيفته اسالم بشود کار تمام است و ديگر 

 (.27)همان: مند بسازيم ام اسالمي عالقهو زيبايي نظ هايبرترنيازي نخواهد بود که او را با نمايش 

ها را به وجود آورد. اول آنکه، پرسش يخوانندگان برخ يقطب ممکن است برا يهادگاهين ديا

چندان  ماالًاحتفته اسالم باشند، يکه ش ياست؟ کسان ياستفاده چه کسان يقطب برا يهادگاهين ديا

ازمند ين را ندارند يفتگين شيکه ا يندارند و کسان يعت اسالميشر ياجرا يقطب برابه موعظه  يازين

شدن از به قانعيگر، نيان ديهستند تا بدان بگروند و به ب« ينظام اسالم ييبايو ز هايبرتر»دن يشن

 به آن داشته است:  ييگوپاسخدر  يبوده و سع ين پرسشيقطب خود متوجه چن ظاهراًدارند. 

مسلم است که قرآن مکي، عقيده را در قالب تئوري و در يک فرم الهوتي و غيربشري و يا به صورت 

، مطرح نکرده است؛ بلکه با فطرت انسان نامنديمجدل کالمي از نوعي که امروزه آن را علم توحيد 

. به عبارت .. کرديمو داليل از طريق موجود درون و پيرامون او ارتباط برقرار  هاشيگرااز طريق 

، ي ملموساگونهديگر قرآن از راه اين عقيده يک نبرد زنده و واقعي را شروع کرده و در صحنه واقع به 

براي اين واقع  توانستينمبا عوامل بازدارنده سالمت و فعاليت فطرت درافتاد. بنابراين، شکل تئوري 

جهه ملموس با موانع و عوامل راستي تنها شکل مناسب، همان مواخاص، يک شکل مناسب باشد و به

ي اخير بستر علم هاسدهبازدارنده نفساني در نفوس حي و حاضر بود. لذا جدل ذهني هم که در 

 (.28)همان: يک شکل مناسب باشد  توانستينمتوحيد بوده است، 

آن در بر ندارد.  يبرا يش، پاسخيداشتن با پرسش پارتباط رغميعلحات قطب اما ين توضيا

 يازيمان دارند نيو آنان که ا شوندينممان ندارند قانع يعت اسالم ايشر يکه به برتر يباز هم کسان

در  يد نظام اسالميت پاسخ قطب به ناباورمندان آن است که بگذاريها ندارند. نهادگاهين ديبه ا

 يزين چيناباورمند با چند و کدام فرد يببر يآن پ يايل شود تا خود به مزايعرصه عمل تشک

ا ب يل نظام اسالميآن باشد که تشک توانديمن نظر قطب يگر از ايموافقت خواهد کرد؟ برداشت د

 يو نظام اسالم روديمن ين کار موانع فطرت از بيزور و خشونت مجاز است؛ چراکه با ا يريکارگبه

ت ين با جان و دل حاکميشيو مخالفان پ کنديمارتباط برقرار  هاانسانکه حاکم شد با فطرت 

 يان جهاديد قطب بر جريس يهاشهياندست که ين مناسبتيبرفت. پس ياسالم را خواهند پذ
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امکان داشت که  کامالً هاشهياندن يژه ايوو به (230: 2، ج1384، ي)نک.: مرادر گذاشت يسخت تأث

 .به کار گرفته شود يراسالميغ يهاحکومته مسلمانانِ تحت يعل

س ين واقعه )تأسين است که اين روش، ناظر به ايا يياثبات کارآ يقطب برا يحياشاره تلو

 توانديممردم( در صدر اسالم اتفاق افتاده است؛ پس  يت بعديبا خشونت و رضا يحکومت اسالم

به جامعه صدر اسالم با او  ياطالع ندارد که همه در نگاه آرمان ظاهراًفتد. اما او يدوباره هم اتفاق ب

مانند آن،  ييگرفتن و رفتارهاو برده هاغارتو  هاجنگستند و از آن دوران با توجه به يموافق ن

له از جم يت آن روز عرب جاهليون وضعيز ممکن است مديت آن را نيموفق يو حت دکننيمانتقاد 

ل به ي، ميالهيقب يهاجنگدادن به انيو پا يمرکز ياز به حکومتي، احساس نيفکر يآشفتگ

ت و کمبود چراگاه و مانند آن بدانند. يش جمعيه، افزايثروتمند همسا يم از کشورهايکسب غنا

کردن آن ست، بلکه روشنينجا، بحث در باب وزانت آنها نين مسائل در ايکردن اغرض از مطرح

مات ن ابهاينکرده و اار مطرح در دوره معاصر عرضه ين موضوعات بسيا يبرا ياست که قطب پاسخ

 گذاشته است. جا بهخواننده آثارش  يرا برا

محرک  رسديمداشت. به نظر  يبا قطب همدل توانيم ينها، در مسائل فراوانيبا وجود همه ا

 يهاانساناست که از اوضاع جهان معاصرش داشته و همه  يها احساس درددگاهين دياو در ا

او  احتماالًک باشند. ين احساس درد و رنج با او شريدر از ممکن است يف و آزاده جهان نيشر

 يانسان به اهداف ماد يت به دست مردم، اهداف زندگيکه در اثر افتادنِ حاکم ديشيانديمن يبد

، بر اساس کنديموجود ندارد و آنچه حکومت  ييگر هدف واالياست. د شدهپست منحصر  غالباًو 

ثر آن او در ا يهانالهرد. يگين منافع صورت ميبر اساس تأم فقطرد، بلکه يگيخوب و بد انجام نم

با  يکه در اهداف، تفاوت چندان ييهاانسان: نديبيمت را به چشم يمرگ انسان ياست که و

گر بازداشته، اشتراک يکديدن يکه آنها را از در يزيگانه چيکه  گرسنه ييهاگرگوانات ندارند. يح

کسب  ياهان برايگرماگرم نبرد سده بود؛ آن هم در يکا را ديمرمنافع است. او جامعه آن روز آ

ب يمکاتب معاصر ترغ يبرا« تيجاهل»ن موضوع قطب را به انتخاب واژه ي. احتماالً همينژاد يبرابر

ن يت باشد. هم از ايادآور جاهلي توانستيمث يبود که از دو ح يموضوع يض نژاديکرده بود. تبع
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ادآور تعصبات ين منظر که يو هم از ا رفتيپذينمآن را  يچ آدم عاقليبود و ه يادآور نادانيث که يح

 ش از اسالم بود.يت عرب در دوره پيعصر جاهل يا نژادي يالهيقب

 تيه انسانيکه داع يشرفته غربيت را در مهد تمدن پين وضعيبدتر از همه آنکه، قطب ا

 يهاتيجذاببه وجود آورد که  يشه را در وين اندين موضوع، ايا يده بود. به احتمال قويداشت، د

دارد.  يشدن ندارند و اسالم در عرصه عمل بر همه آنها برتريت عمليمعاصر، قابل يمکاتب فکر

ده واقف کرده و باعث شده او به يت عقين موضوع، قطب را به اهمين، ممکن است هميهمچن

 معتقد بود: يده بداند. ويت( را عقيگر )جاهليشه ضعف مکاتب دير ينوع

را به وجود آورد  ياسلطهده يده باشد و عقيش عقيربنايکه ز کنديمدا ياستقرار پ ياخالق تنها زمان

از به  و قبل هادلده در يافتن عقين، قبل از استقراريباشد ... بنابرا هاارزشن و ين موازيا گاههيتککه 

 هاارزشن يگرفته بر اساس او تمام اخالق شکل هاارزشن ي، تمام ايوجود آوردن آن قدرت درون

  (.21: 1394)قطب، نخواهند داشت  ييو جزا ييضمانت اجرا گونهچيهمتزلزل هستند و 

 ده قرار داد.يخود را عق ين، قطب عرصه عمل اصليبنابرا

 ياسالم يم سنتيو مفاه يت قطبي. جاهل2

 شدههيا حتي تعاريف عرض« جاهليت»لغوي در واقع هيچ ربطي به مفهوم « جاهليت»تعريف قطب از 

باً معلوم يد تقريبگو خواهديمد قطب يت ندارد. آنچه سيجاهل يبرا ياسالم يا علمايمورخان 

افت يخود را در يد از خداوند برنامه زندگيد انسان فقط بايبگو خواهديمن معنا که او ياست. بد

و  ي، خواه لفظيچه ربط اساساًن مفهوم يکه ان است يست، ايان معلوم نين ميکند. اما آنچه در ا

مسلمان  يعلما ياز گفتمان برخ يراحتبه توانستيمد قطب يت دارد؟ سي، به جاهليخواه معنو

)محقق داماد،  کنديمخداوند را انکار  ياز دستورها يکي يکه حت يکس يدرباره مردودبودن مسلمان

 توانديمن موضوع ين نکرد. ايرد؛ اما او چنيخود بهره گ يهادگاهيداثبات  يبرا (443: 7، ج1367

مسلمان  يان علمايدر م ياشهياندن ياز وجود چن اساساً يآنکه و يکيدو علت داشته باشد: 

 ،يندگزمختلف  يهابرنامهطره مباحث مربوط به يل سينکه، قطب به دليبوده است. دوم ا خبريب

ح داده است منظورش را به زبان ي، بر زمانه خود، ترجيستيو کمون يبراليل يهابرنامهاز جمله 

 ان کند. يعصر خود ب
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د قطب گاه و يس يهانوشتهکه در  شوديمک يت نزديشتر به واقعين نظر بياحتمال اول از ا

. مثالً او وجود شفاعت و شوديمده يد يم اسالمياز مفاه يزيانگشگفت يهاياطالعيب گاهيب

 ياواسطهع و يشف گونهچيهن خدا و بنده او يدر اسالم ب ديگويمکند و يموساطت در اسالم را رد 

در خصوص شفاعت  يات قرآنيآ يگرفتن برخدهين اظهارنظرِ قطب، نادي. ا(50: 1379)قطب، ست ين

 ياست؛ چراکه حت يو مخالفت با اعتقادات همه فرق اسالم (28اء: يو انب 255و بقره:  26)نجم: 

 ي، بلکه براکنندينما وساطت را رد يز اصل شفاعت يه، نيسلف يعني، يفرق اسالم نيرتريگسخت

ن موضوع نشان ي. ا(90: تايب)نک.: ابن عبدالوهاب، ند اقائل يمتفاوت يا معانيسخت  يد و بندهايآن ق

ات ينکه آيا اينداشته است؛  يکامل يات قرآن آگاهين اظهارنظر از آيد قطب تا زمان ايس دهديم

مذکور در  دگاهيد چراکه؛ ديآيم ترحيصحده گرفته است. احتمال اول به نظر يناد عمداً را  يقرآن

است؛  يشدن ويش از زندانيف آن مربوط به دوره پيآمده که تأل در اسالم يعدالت اجتماعکتاب 

وساطت را ات مربوط به شفاعت و يرا نوشت و در آنجا آ ظالل القرآن يفر يدر زندان تفس ياما و

د قطب است که برادرش، محمد قطب، يه سياول ياطالعيبن يل هميد به دليق کرد. شايتصد

نوشته و  يت اسالميشدن در فعالش از راسخيرا پ در اسالم يعدالت اجتماعد کتاب يس گفتيم

 .(78: 2012)الکراو، خود، بعدها قرائت آن را منع کرده است 

خود در  ييو توانا ياز آگاه يز شواهدين اشيدر دوره آخر زندگ يد قطب حتيجالب آنکه س

ر( عرضه نکرده است. يمسلمان )جز در خصوص تفس يعلما يهادگاهيا ديا فقه يث يطه حديح

داً ين شديالمسلماخوان يرسم يد قطب، که بنا به اعتراف مباديگفت س توانيم، يکل طور به

راث يا چهارده قرن ميث يبه حد 1ي، همچون مودود(1393د احمد، ي)سبود  ير مودوديتحت تأث

                                                           
 اشاوليه تحصيالت و آمد دنيا به هندوستان در جنوب دکن آباددر اورنگ( م.1904-1979) مودودي ابواالعلي. 1

. ي روي آوردنگارعلوم جديد مشغول شد و سرانجام به نويسندگي و روزنامه مطالعه به سپس. بود و سنتي مذهبي
به  1924 به جنبش خالفت مسلمانان، که حامي خالفت عثماني بود، پيوست و با افول اين جنبش در 1919 در

سلمانان از هند بود و پس از تشکيل دولت پاکستان به او از طرفداران جدايي م. مبارزه با ناسيوناليسم روي آورد
 فيتألوي با . هاي سياسي و حزبي پرداخت که هدف از آن استقرار حکومت بر مبناي شريعت اسالمي بودفعاليت
ها بعدها بر قسمت تندرو جنبش سلفي تأثير فراوان هاي خود را تبيين کرد و همين انديشهي فراوان، انديشههاکتاب

 (.10-2: 2، ج1384 خاني و همکاران،علي) گذاشت
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ل است که ين دليقاً به هميدق 1نداشت و بر قرآن متمرکز بود. يچندان يمسلمان اعتنا يعلما

ز يشان نيگذارنام يعنوان فصل مربوط به صحابه را، که حت ،قيالطر يمعالم فد قطب در کتاب يس

 يقرار داده است. قطب حت« يگانه قرآنينسل » ت دارد، يامبر حکايآنها با پ يصحبتت همياز اهم

 «تنها منبع»ل، قرآن را ين دليدانسته و به هم« از آثار قرآن ياثر»امبر را يث پيحد صراحتاً

 ين رهگذر به صورتي. او از ا(12-11: 1979)نک.: قطب، رگذار بر صحابه قلمداد کرده است يتأث

د يأکر قرآن بر آنان تيث( بر آنان کاسته و بر تأثيامبر )حدير صحبت پيت تأثيناخودآگاه از اهم

 يو يهادگاهيدادآور يگر يبه سنت، بار د يياعتناد قطب بر قرآن و کميشتر سيد بيتأک .دکنيم

ار يت بسيامبر، اهميپ يهاگفته يگر، او برايان ديبر انسان است. به ب يبرنامه خداوند يدرباره برتر

امبر هرچه باشد انسان است و يخداوند قائل است؛ چراکه پ يهاگفتهسه با يدر مقا يکمتر

 رد.يقرار گ يات قرآنياز آ يترنييپاار يبس مرتبهد در ياو با يهاگفته

است. « عتيشر»ن واژه ي. ابرديمبه کار  يسنت ياواژهز ي، ن«يبرنامه زندگ»مفهوم  يقطب برا

ن يعت از نظر قطب منحصر در قوانيف شريرا ندارد. تعر يعت از نظر قطب همان مفهوم سنتيشر

کرده  بشر وضع يزندگ ياست که خداوند برا ييهان و فرمانيست؛ بلکه شامل تمام قوانين يشرع

ز در ي، طرز رفتار و اصول شناخت را ني، حکومت، اصول اخالقيف، اصول اعتقادين تعرياست. ا

است که او  يزيعت چينکه منظور اسالم از شرياثبات ا ي. قطب برا(124-123)همان:  رديگيم بر

ست يف کرده است. معلوم نيرا تحر« عتيشر»عرضه نکرده و در واقع مفهوم  يچ سندي، هديگويم

 کامالً ييرا در معناها ياسالم سنت يهاواژهقدر عالقه داشته نيدگاه خود ايان ديب يچرا قطب برا

 رد. يآن به کار گ يسنت يدور از معنا

که  ياجامعه ديگويم« عتيشر»و قطب در ادامه استفاده از واژه  شودينمختم  جانيبدکار 

روند رند و به حج بياگر نماز بگزارند و روزه بگ يست، حتيعت در آن قانون نباشد مسلمان نيشر

که نماز برپا دارند و زکات  ي، کسانيات قرآنياز آ يکيکه مطابق الاقل  ي، در حال(89و  8)همان: 

عت به ياز شر يه حرفين آي. در ا(4)لقمان: ند اکوکارانين داشته باشند جزء نيقيبدهند و به آخرت 

ست، يدگاه قطب نيبودن داشتباه يبه معنا لزوماًن موضوع يست. البته اين يمسلمان ازينشيپعنوان 

                                                           
 .48: 1375کوپل، . درباره تأکيد مودودي بر قرآن نک.: 1
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 يات قرآنيشه خود و آيان انديم تضادهان يش، ايهادگاهيد ياثبات درست يبود او برا ياما ضرور

حاصل  يکند، سازگاريکه خود به آنها استناد م ياتيات و آين آيان ايم ينوع ا بهيرا حل کند؛ 

ا ناسخ و منسوخ )در صورت وجود( بهره يات ين آير ايا از استنادات علما در خصوص تفسيکند، 

د يشيندين موضوع نيبد اصوالًنکرد و  يمعضالت اقدامن يدر راه رفع ا وجه چيه رد. اما قطب بهيبگ

خود را از قطب  يهاپاسخداشته باشند، چگونه  ييهان پرسشيبا مطالعه قرآن چن يکه اگر افراد

 نداشته است. يها پاسخن پرسشيا يبرا اساساً د قطب يرند. شايبگ

وارد  د قطبيس يهاشهياندن يکه بر ا يين نقدهاياز بهتر يکيسته است به ينجا، شايدر ا

ن مصر، صورت گرفت و يالمسلم، رهبر اخوانيبيحسن الهض ين نقد از سويم. ايشده، اشاره کن

نت رد که در قرآن و سيقرار گ يمسلمانان، برداشت يمسلمان يد مبناين است که نبايخالصه آن ا

الم خ اسيه در تارد و اختراع دست بشرند کيجد ييهابرداشت يها همگدگاهين ديست و ايموجود ن

خ و به صورت مداوم يدر طول تار ي. او معتقد بود معنا و مفهوم اصطالحات قرآنندهست سابقهيب

ن اصطالحات اختراع کرد و آنها يا يبرا يديجد يمعان توانينمث روشن شده و يق احادياز طر

 ييهاجنبهح است و از يصح ييهاجنبهاز  يبين نقد هضي. ا(56: تايب، يبي)هضرا به خدا نسبت داد 

ا ر( تيکم در قرون اخ)دست ينجا است که اسالم سنتيح آن ايرد شود. جنبه صح توانديمز ين

 گونهنياگفت  توانيمز ين انتقاد نيگانه است. در رد ايقطب ب ينيد يهابرداشتبا  يحد فراوان

سلمانان م مثال چراکهگانه باشد؛ يم بين مفاهيبا ا کامالًش يدر قرون پ يست؛ که اسالم سنتين

 خواندنديمملحد  (90: 19، ج1371ر، ياث)ابنعت يکردن شرليل تعطيان را به دليليگذشته، اسماع

ا گهگاه حکام مغول را که اسالم آورده بودند ي (236: 17، ج1992، يجوز؛ ابن311: 35، ج1993، ي)ذهب

گر ي. د(131: 3، ج1420ر، يکث)نک.: ابن دندشمريم، کافر کردنديماسا را اجرا يعت، يشر ياما به جا

ن باشد که جهان اسالم يا توانديمقطب  يهابرداشتبا  ياندک اسالم سنت ييل آشنايآنکه دل

ه است. نبود روروبهعت از جانب حکام و مسلمانان يبا مسئله رهاشدن شر ين گستردگيگاه بدچيه

 د، به نصيجد يتيافتن حکم وضعي يد که برايد يقطب را همچون مجتهد توانيمن منظر، ياز ا

 مراجعه کرده و حکم آن را از قرآن استخراج کرده است.
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 ريو تکف يت قطبي. جاهل3

وجود  يمتناقض يهادگاهيا نه، دير کرده يد قطب مسلمانان را تکفيا سين مسئله که آيدرباره ا

زان يان ميب شيهانوشتهد قطب از همه يمنظور س ديگويمد قطب، يدارد. محمد قطب، برادر س

مان و يکردن )درباره اد بوده و بارها گفته منظور او حکميقت توحيمسلمانان از فهم حق يدور

دار يد قطب ديز با سي، از رهبران اخوان که در دوران زندان نيست. عمر تلمسانيکفر( مردم ن

مسلمانان را منظور نداشته، اما شدت شکنجه در زندان باعث ر يتکف گاهچيهداشته، معتقد است او 

 ين اغراق در سخن از اسلوب زبان عربيکند و ا يروادهيکار زدر ترساندن مسلمانان گناه شده است

ت کفر ترساندن مسلمانان، صف يمعتقد است قطب برا يگر، تلمسانيان ديبه ب تا(يد، بي)عبدالحماست! 

  ن موضوع معتقد نبوده است.يقتاً به ايآنان به کار برده وگرنه حق يرا برا

جلسات قطب در منزل او برگزار  ي، که برخينب غزاليکان قطب به نام زيگر از نزديد يکي

شدت رد کرده ده و او آن را بهير مسلمانان پرسيت کرده که از قطب درباره تکفيز رواي، نشديم

ا ي يت ويعمدتاً به شخص، کننديمر مبرا يکه قطب را از اتهام تکف ي. جالب آنکه کسان)همان(است 

 يبرا يمدرک يو يهانوشتهدر  توانندينم ظاهراً؛ چراکه کننديماستناد  يو يسخنان خصوص

 ابند.يب اشتبرئه

شدت به قطب تاخته و معتقد است قطب مسلمانان را تکفير از سوي ديگر، يوسف قرضاوي به

هاي سيد قطب نوشته شد رساله ي که بر ديدگاهاهيرد نيترمهمگفت  توانيمکرده است. اما 

المسلمين مصر کنندگان نه قاضيان( نوشته حسن الهضيبي، مرشد عام جماعت اخوان)دعوت 

هاي وي در باب تکفير رد شده ي نشده، اما ديدگاهااشارهبود. در اين رساله اگرچه به نام سيد قطب 

 .همان()است 

ر مسلمانان وجود دارد؛ يد قطب چارچوب تکفيس يهاشهياندگفت در  توانيمدر مجموع، 

د ي، برخالف سيکه متون سنت يت را نقطه مقابل اسالم دانسته است، در حاليچراکه او جاهل

ت ده اسيد قطب کوشينجا، سي. در واقع، در ااندشمردها شرک را نقطه مقابل اسالم يقطب، کفر 

 د قطبيشه سين برداشت از انديا شرک قلمداد کند. ايرخدا را همان کفر يبرنامه از غ افتيدر

م. مثالً او به ياستناد کرده توجه کن هابداناز قرآن که  ياتيکه به آ شوديمت يتقو يزمان ژهيوبه



 هاي سيد قطب درباره جاهليت مسلماناننقدي بر ديدگاه 

 

 

177 

خدا  که به آنچه يکسانحکم بما انزل اهلل فاولئک هم الکافرون؛ يو من لم » ه استناد کرده است:ين آيا

که بر اساس آنچه خدا نازل  يه، کسانين آي. مطابق ا(44)مائده:  «فرستاده حکم نکنند، کافرند

ا ير م کفيبه صورت مستق يست چرا وي. معلوم نتا ج(ي)قطب، بفرموده، حکومت نکنند کافرند 

ن يد به ايدارد. شا يشتريب يهمخوانت ياز جاهل يبا برداشت و اتفاقاًشرک را به کار نبرده که 

ا از ينکند  ير مباحث فقهيا خود را درگيخود بکاهد  يهادگاهيد ياز تند خواستهيم يل که ويدل

 بودن در امان بماند.يرياتهام تکف

بودن جامعه يبلکه معتقد است مالک اسالم شودينمر حاکمان متوقف يد قطب در تکفيس

ست ين يعت اجرا نشود، آن جامعه اسالميشر ياجامعهعت در آن است و اگر در يشر يز اجراين

ه حکومت يا با ما و عليجامعه  ديگويم صراحتاًنجا يد قطب در اي. در واقع، س(259: 1379)همو، 

ست که چه با حکومت باشد و چه نباشد در هر يا با ما نين صورت مسلمان است، ياست که در ا

 ه ما و کافر است.يصورت عل

 (115: 1، ج1992)شهرستاني، ديدگاه برخي فِرَق قديمي مسلمان و همچنين خوارج  اين ديدگاه او،

ظر ست. در نيره شود، مسلمان نيکه مرتکب گناه کب يکه معتقد بودند کس آورديم خاطر بهرا 

ن ي، اعت است. از نظر اوير از شري، غيقانون يره، سکوت در برابر حکمرانين گناه کبيد قطب، ايس

او را بر  يزودد قطب بهين نظر سي. اکنديمخارج  ي)سکوت(، مسلمان را از جرگه مسلمانگناه 

ام يش قياسالم، بر قر يغ مکيه که در دوران تبليقرار داد: حکم مسلمانان اول يسر تضاد بزرگ

از  ردننکف مسلمانان در مکه را، که صبر بر آزار و دفاعيتکل ييد قطب چرايست؟ سينکردند چ

اقدام کرده بودند، گروه  کار نيه ابو معتقد است اگر آنان  دانديمبودن تعداد آنان خود بود، اندک

د قطب نشان ين نظر سي. ا(203: 1379)قطب،  شدينمبرپا  يرفت و نظام اسالمين مياز ب ياسالم

ف يتکل دادنانجام»، در زمره قائالن به يطه نظريکم در حدر موضوع جهاد، دست يکه و دهديم

ر ز در نظيرا ن يدعوت اسالم يت مادينه وضعين زميست و در اين «جهيدن به نتيشيبدون اند

 يوزريا مالک پيکند. اما آيمشکست باشد رد  اشجهيکه نت يتيدارد و اقدام به جهاد را در موقع

، آموزش يدهسازمانچون  يگر عوامل ماديآنان است؟ د يعدد يمسلمانان بر حکومت، فقط برتر

 دواننتينمن عوامل ي؟ ارنديتأثيبدارند  يدر آنها برتر يدولت يروهاين معموالًزات که يو تجه

 يلمانان کنونمس يام برخيد اذعان کرد که قيرفته شود، بايآنها پذ يرگذاريباشند و اگر تأث ريتأثيب
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ب د قطيآنان منجر شود. پس چگونه س يبه شکست و نابود توانديم هايکاستن يل هميز به دلين

 يمسلمانان کنون ي، اما آن را برارديپذيممسلمانان مکه  يط( را برايانبودن شراين عذر )مهيا

ل يحدس زد دل توانيممانده است؛ اما  پاسخيبد قطب يس يهانوشتهن پرسش در ي؟ ارديپذينم

مد نظر او  يمعاصر قطب، آن روح اسالم يروح حاکم بر جوامع اسالم اساساًقطب آن بوده که 

هوادار پر و پاقرص  قدرآناسالم در جامعه  يفکر مبارزه برا اساساًگر، ينبوده است. به عبارت د

 کند. ينداشته که قطب را راض

 يحتم باًيتقرکه اعدامش  ين نوشته خود، در زمانيد قطب در آخرينها، سيبا وجود همه ا

ر مردم نبوده است؛ يتکف گاهچيهمنظور او  ديگويمو  کنديمر مردم را رد يصراحت تکفبود، به

منظور او آن است که مردم به  ديگويمبوده است. او  ين فقط سوءبرداشت از سخنان ويبلکه ا

ت است و مسئله، مربوط به روش حرکت يه حاالت جاهليند و حالت آنان شباده جاهليقت عقيحق

ش ايقبل يد قطب با نظرهاين نظر سيا تا ج(.ي)همو، بکردن درباره مردم است نه حکم ياسالم

ده به کار برده، حال آنکه ياز عق يناآگاه يمعنا بهت را ينجا جاهليدر ا يتناقض دارد؛ چراکه و

 رش برنامهيآن را پذ صراحتاًمنظور نداشته و  يناآگاه يت را در معناياش، جاهليقبل يدر نظرها

ست د قطب آن اير سيگرِ اظهارنظرِ اخيدانسته است. از نکات د يو رد برنامه اسالم يانسان يزندگ

که  يت( است، در حاليت )و نه خود جاهليه جاهليحالت مسلمانان امروز شب ديگويم يکه و

را مطرح  ياحتمال توانديم ين دوگانگيخوانده بود. وجود ا« يجاهل»آنان را  صراحتاًن، يش از ايپ

 کردهينمر يد قطب قلباً مسلمانان را تکفي، سديگويم يکه تلمسان گونههماننکه ياکند و آن 

بزند و آنها را  ياست به آنان تلنگر خواستهيمم يرمستقير غيو تکف ياست، اما با نسبت جاهل

گر يوجدان آنان شود. احتمال د يداريقت اسالم کند و موجب بياز حق شانيزان دوريمتوجه م

د خود صورت داده باشد. اما به هر يدر عقا يليشدن مرگش، تعدکيهنگام نزد يآن است که و

مهم  ن پرسشيف اين، سرانجام تکليش دانست. بنابرايب يرا احتماالت هاحالتن يا توانينمحال 

ماندن اسخپيبل يا نه؟ دلير مسلمانان را منظور داشته يد قطب تکفيس واقعاً ا يکه: آ شودينمروشن 

 د قطب است.يس يهانوشتهدوگانه در  يز وجود تناقض و اظهارنظرهاينن پرسش يا
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 جهينت

 يهاحکومتد قطب را فرهنگ و يس يو محور فکر يدغدغه اساس توانيماز خالل آنچه گفته شد، 

 د بريکه تحوالت عصر جد ين دغدغه البته با اوضاع و احواليحاکم بر اجتماع معاصر دانست. ا

ر ين اوضاع و احوال و تأثيا يقابل درک است. بررس يل کرده، تا حديمسلمان تحم يجوامع سنت

 يهاشهياند يدرون يهاجنبهق فقط بر ين تحقيو در ا طلبديمجداگانه  يقيد قطب تحقيآنها بر س

 .شوديمه يد قطب تکيس

شه يو اند دانديمه يوه مسلمانان اوليت خود را دعوت به اسالم، قرآن و شيد قطب مأموريس

ر شه دين اندي. ااندکردهشرع را رها  ياست که اجرا يکسان يز مردودبودن مسلمانين اشياساس

. اما ستين يبيرفته بوده و برداشت عجيمسلمان همواره پذ يعلما يان برخيخ اسالم و در ميتار

ان آن يب ينادرست برا يهاواژهب جلوه داده است، استفاده قطب از يعج يکه آن را مقدار يزيچ

ر است يا تکفيف ارتداد يت عرضه کرده، همان تعريکه قطب از جاهل يفيح آنکه، تعريتوضاست. 

، يا اسالم سنتيقرآن  يچ کجايگر، در هيد عبارت بهت. يجاهل يخيو تار يف سنتيو نه تعر

نرفته  کار بهمربوط به حکومت  يابه عنوان مسئله اصوالًاجرانکردن شرع و  يمعنا بهت يجاهل

ل شدت و حدت آن ير را به دليا تکفيارتداد  خواستهيمن عنوان يقطب در انتخاب اد ياست. شا

 ان کند. يب ترميمال يمطرح نکند، بلکه انتقادات خود را با زبان

معاصر و  يهاحکومتدن جامعه و يکوب شيهاشهياندقطب در  يزه اصليانگ رسديمبه نظر 

ش ن معنا که قطب تالين باشد. بديگزياسالم به عنوان نظام جا يو حکومت ينظام اجتماع يمعرف

 يمعاصر و اثبات برتر يحکومت يهادن به هدف خود در رد نظاميرس يبرا يالهيوسداشته از هر 

 يبرا يزه ويده گرفته است. مثالً انگيات را نادين راه واقعيدر ا ياستفاده کند و گاه ينظام اسالم

عدالت در اسالم  ينظر ياثبات مبان يتالش برا توانديمدر اسالم رد وجود شفاعت و وساطت 

که  ابدييمقوت  يزمان ژهيوبهن گمان يبوده است. ا يحکومت، ضرور يباشد که از نظر قطب برا

 اساساً آورده که  در اسالم يعدالت اجتماعن نظر خود درباره شفاعت را در کتاب يا يتوجه شود و

گفت قطب از هر آنچه در  توانيمن، ياست. بنابرا ياسالمدرباره وجود عدالت در حکومت  يکتاب

ن يموجود استفاده کرده و در ا يحکومت يهادن فرهنگ حال حاضر و نظاميکوب يتوان داشته، برا
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گردان نبوده است. يز روياز اسالم ن يراصوليغ يهابرداشتو  يم اسالمير مفاهييراه گهگاه از تغ

ق يشتر از حفظ حقاي، بيفعل ياسيس يهان بردن فرهنگ و نظاميگر، تعهد قطب به از بيان ديب به

 يبر احساس دوست هاحکومتن جوامع و يبا ا يو يبوده، و در واقع احساس دشمن ياسالم ياساس

 است.  دهيچربيمبا اسالم  يو

 منابع فهرست

 .ميقرآن کر -
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 .يمدبول ، القاهره: ريد قطب والتکفيس ،(تايبب، معتز )يالخط -
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 يو محمدعل يخسروشاه يد هادي، ترجمه: سدر اسالم يعدالت اجتماع ،(1379د )يقطب، س -

 سوره.، تهران: نشر يگرام



 هاي سيد قطب درباره جاهليت مسلماناننقدي بر ديدگاه 

 

 

181 

اد نشر يبن يکي: نشر الکترونجايب، ي، ترجمه: محمود محمودراه يهانشانه ،(1394ــــــــــ ) -

 د قطب.يافکار س

 روت: دار الشروق.ي، بقيالطر يمعالم ف ،(1979ــــــــــ ) -

، تهران: ياخامنهد محمد ي، ترجمه: سياسالم يدئولوژيا يهايژگيو ،(الف تايبــــــــــ ) -

 بعثت.

دل، نوار اسالم، خرم ي، ترجمه: مصطفظالل القرآن يف ،تا ب(يــــــــــ )ب -

http://fa.islamtape.com. 
د والجهاد، يمنبر التوح ،، يلماذا اعدمون ،تا ج(يــــــــــ )ب -

http://tawhed.ws/r1?i=4952&x=578iq2de . 

ان ين و بياالخوان المسلم  يف يلنشاط يخي، سرد تاريلماذا اعدمون ،تا د(يــــــــــ )ب -

 . http://tawhed.ws/r1?i=4950&x=578iq2deد والجهاد، ي، منبر التوحالحوادث

 هان.ي، تهران: کيد احمدي، ترجمه: حمامبر و فرعونيپ ،(1375ل )يکوپل، ژ -

 روت: ي، بيباشراف عبدالحق زمور ،  ،(2012فان )يالکراو، ست -

 لالبحاث والنشر.

، تهران: نشر يالمعارف بزرگ اسالم، در: «ارتداد» ،(1367) يد مصطفيمحقق داماد، س -

 . 7، جيبزرگ اسالم مرکز 

در  ياسيشه سياندو همکاران،  يخانياکبر عليعل، در: «د قطبيس» ،(1384د )ي، مجيمراد -

 .2، جي، تهران: جهاد دانشگاهيخالفت عثمان يجهان اسالم از فروپاش

 .يقاهره: المختار االسالم جماعات العنف، ،تا(يمورو، محمد )ب -

، در: «کاليد قطب و اسالم راديس يدئولوژيا» ،(1387، منصور؛ مهربان، احمد )يراحمديم -

 .212-175، ص13، شياسيعلوم س هنامپژوهش

 .نايبجا: ي، ب ،(تايب، حسن )يبيالهض -

 

 

 

 

http://tawhed.ws/r1?i=4952&x=578iq2de
http://tawhed.ws/r1?i=4950&x=578iq2de

