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نقدي بر ديدگاههاي سيد قطب درباره جاهليت مسلمانان


سيد امير موسوي

چکيده
سيد قطب يکي از اعضاي اخوانالمسلمين مصر بود که به اتهام فعاليت عليه حکومت ،در سال 1966
اعدام شد .بيشتر انديشههاي وي مربوط به مفهوم جاهليت است که عبارت ميشود از رد مسلماني
مسلماناني که از شيوه زندگي اسالمي (از نظر قطب) فاصله گرفتهاند .در اين پژوهش ،نوشتههاي سيد
قطب به روش کتابخانهاي مطالعه و بررسي شد و اين نتيجه حاصل آمد که اغلب انديشههاي اصلي
سيد قطب بيسابقه نيستند ،بلکه انديشههايي هستند که در تاريخ اسالم در ميان علماي مسلمان
وجود داشتهاند  ،اما سيد قطب آنها را به زبان ديگري بيان کرده و گاهي واژههاي غلط و
گمراهکنندهاي را براي بيان منظور خود به کار گرفته است .همچنين ،معلوم شد که دغدغه و انگيزه
قطب ،کوبيدن جامعه و نظام حکومتي و مخالفت با آن به هر قيمتي بوده است؛ به گونهاي که وي
در اين راه ،گاه از مفاهيم اسالمي استفاده نادرست کرده است.
کليدواژهها :سيد قطب ،اسالم ،شريعت ،جاهليت ،تکفير.
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مقدمه
سيد قطب در سال  1906در روستايي از شهر اسيوط مصر به دنيا آمد و تا پانزدهسالگي در زندگي
کشاورزي رشد کرد .وي تحصيالت ابتدايي را همان جا گذراند و در دهسالگي تمام قرآن را حفظ
کرد .براي ادامه تحصيل به قاهره رفت و در سال  1929به عنوان معلم به استخدام وزارت معارف
درآمد (الخطيب ،بيتا .)162 :از همان دوران جواني فعاليت سياسي داشت و در حزب مليگرا و مشروطه
طلبِ «وفد» عضو بود .در کنار اين کارها ،به فعاليتهاي ادبي نيز ميپرداخت (رسولنژاد 15 :1379 ،و

 .)45ناکاميهاي حزب «وفد» و ديگر احزاب مصري متأثر از غرب ،بهتدريج فضايي را در مصر به
وجود آورد که در پي آن سيد قطب بدين نتيجه رسيد که تمدن غربي و انديشه آن محکوم به
شکست و زوال است .در نتيجه چنين تحولي ،او به اسالمگرايي روي آورد

(ميراحمدي و مهربان،

.)192 :1387

در سال  1949از سوي وزارت معارف براي گذراندن دورهاي به آمريکا اعزام شد .در 1951
به مصر بازگشت ،از شغل خود استعفا کرد و به تأليف کتابهايي به منظور نشر انديشههاي
اسالمي مشغول شد .وي در سال  ،1953رسماً به اخوانالمسلمين پيوست و در پي تيرهشدن
روابط اخوانالمسلمين و رهبران انقالب مصر در سال  ،1954به همراه بسياري از ديگر اخوانيها
به زندان افتاد (نک :.قطب ،بيتا د) .زندان و شکنجههايي که در آنجا بر اين زندانيان اعمال ميشد،
تحول بزرگي در حرکت اسالمي مصر پديد آورد .بدين معنا که موجب تندترشدن مواضع گروه
بزرگي از اسالمگرايان و رواج ديدگاههاي تکفيري در ميان آنان شد که (درست يا نادرست) به
سيد قطب نسبت داده ميشد (مورو ،بيتا.)69 :
با توجه به ديدگاههايي که سيد قطب در زندان رواج داد ،ميتوان زندانيشدن وي را آغاز
مرحلهاي جديد در زندگياش قلمداد کرد .او تا سال  1964در زندان ماند و در آنجا به نشر
انديشههايي پرداخت که مطابق آنها مسلمانان کنوني مسلمان واقعي محسوب نميشوند و تا
زماني که حکومت اسالمي برپا نکنند ،در وضعيت جاهلي به شمار ميروند .او در زندان جماعتي
را بر اساس همين انديشه تأسيس کرد و پس از آزادي به هدايت اين جماعت ادامه داد (نک :.قطب،
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بيتا د) .سرانجام در اثر فعاليتهاي همين جماعت ،حکومت وي را دستگير و در سال  1966اعدام
کرد (مرادي ،1384 ،ج.)230 :2
پژوهش پيش رو سعي دارد با نگاهي نو ،ديدگاههاي سيد قطب درباره جاهليت مسلمانان را
بررسي کند .بر همين مبنا ،فرضيات پژوهش به شرح زير است:
 .1در انديشههاي سيد قطب درباره جاهليت اشتباهات و سوءبرداشتهايي يافت ميشود.
 .2علت اين اشتباهات دشمني شديد سيد قطب با حکومت و جامعه بوده است.

 .1تعريف جاهليت از نظر سيد قطب
جنجاليترين ديدگاههاي سيد قطب درباره مفهومي به نام جاهليت بود .او تعريف وسيعي از
جاهليت عرضه ميکند و ميگويد:
جاهليت تنها مرحله گذشتهاي از مراحل تاريخ نيست ،بلکه عبارت است از هر برنامهاي که در آن
بندگي انسان در برابر انسان مجسم و جلوهگر شود  ...جاهليت دقيقاً نقطه مقابل اسالم است و
اسالم يگانه برنامه زندگي است که در آن انسان از بندگي انسان آزاد ميگردد و برنامه زندگي
خود را تنها از خداوند دريافت ميدارد و تنها از او فرمان ميبرد (قطب ،بيتا ب ،سوره مائده).

تأکيد سيد قطب بر دريافت برنامه زندگي از خدا و دريافتنکردن آن از انسان ،معناي ديگري
نيز دارد .در واقع ،او به انديشه انساني در تعيين برنامه زندگي اعتماد ندارد .اين مسئله ميتواند
معلول دو چيز باشد :يا او به صورت کلي انديشه انساني را آنقدر پليد ميداند که ميپندارد در
صورتي که مهار برنامه زندگي انسان به دست خود وي سپرده شود ،او را به پليديها رهنمون خواهد
شد؛ يا آنکه به ناقصبودن عقل انساني باور دارد .در اين زمينه ،او عقل را فقط يکي از دستگاههاي
بدن انسان و داراي تواناييهاي محدود ميشمارد (همو ،بيتا الف )76-73 :که از پيبردن به کليات
حقايق عاجز است و تنها وظيفه آن خدمت به انسان در مسائل جزئي است .قطب معتقد بود:
اسالم قبل از هر چيز بازگردانيدن حاکميت به خداوند در تمامي امور و طرد تجاوزگراني است که
با قائلشدن اين حق براي خويشتن ،به سلطنت خداوند تجاوز مينمايند (همو.)26 :1394 ،

البته منظور وي از حاکميت ،صرفاً بحث شخص حاکم نبود ،بلکه وي معناي وسيعتري مد
نظر داشت .او ميگفت:
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نظام اسالمي ذاتاً برتر است ،چون برگرفته از شريعت خداوند است و هيچگاه شريعت بشر (برنامههاي
بشري) به پاي شريعت خداوند نميرسد .اما اين امتياز نميتواند مبناي دعوتکردن مردم به اسالم
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
نيازي نخواهد بود که او را با نمايش برتريها و زيبايي نظام اسالمي عالقهمند بسازيم (همان.)27 :

اين ديدگاههاي قطب ممکن است براي خوانندگان برخي پرسشها را به وجود آورد .اول آنکه،
اين ديدگاههاي قطب براي استفاده چه کساني است؟ کساني که شيفته اسالم باشند ،احتماالً چندان
نيازي به موعظه قطب براي اجراي شريعت اسالمي ندارند و کساني که اين شيفتگي را ندارند نيازمند
شنيدن «برتريها و زيبايي نظام اسالمي» هستند تا بدان بگروند و به بيان ديگر ،نياز به قانعشدن
دارند .ظاهراً قطب خود متوجه چنين پرسشي بوده و سعي در پاسخگويي به آن داشته است:
مسلم است که قرآن مکي ،عقيده را در قالب تئوري و در يک فرم الهوتي و غيربشري و يا به صورت
جدل کالمي از نوعي که امروزه آن را علم توحيد مينامند ،مطرح نکرده است؛ بلکه با فطرت انسان
از طريق گرايشها و داليل از طريق موجود درون و پيرامون او ارتباط برقرار ميکرد  ...به عبارت
ديگر قرآن از راه اين عقيده يک نبرد زنده و واقعي را شروع کرده و در صحنه واقع به گونهاي ملموس،
با عوامل بازدارنده سالمت و فعاليت فطرت درافتاد .بنابراين ،شکل تئوري نميتوانست براي اين واقع
خاص ،يک شکل مناسب باشد و بهراستي تنها شکل مناسب ،همان مواجهه ملموس با موانع و عوامل
بازدارنده نفساني در نفوس حي و حاضر بود .لذا جدل ذهني هم که در سدههاي اخير بستر علم
توحيد بوده است ،نميتوانست يک شکل مناسب باشد (همان.)28 :

اين توضيحات قطب اما عليرغم ارتباطداشتن با پرسش پيش ،پاسخي براي آن در بر ندارد.
باز هم کساني که به برتري شريعت اسالم ايمان ندارند قانع نميشوند و آنان که ايمان دارند نيازي
به اين ديدگاهها ندارند .نهايت پاسخ قطب به ناباورمندان آن است که بگذاريد نظام اسالمي در
عرصه عمل تشکيل شود تا خود به مزاياي آن پي ببريد و کدام فرد ناباورمند با چنين چيزي
موافقت خواهد کرد؟ برداشت ديگر از اين نظر قطب ميتواند آن باشد که تشکيل نظام اسالمي با
بهکارگيري زور و خشونت مجاز است؛ چراکه با اين کار موانع فطرت از بين ميرود و نظام اسالمي
که حاکم شد با فطرت انسانها ارتباط برقرار ميکند و مخالفان پيشين با جان و دل حاکميت
اسالم را خواهند پذيرفت .پس بيمناسبت نيست که انديشههاي سيد قطب بر جريان جهادي
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سخت تأثير گذاشت (نک :.مرادي ،1384 ،ج )230 :2و بهويژه اين انديشهها کامالً امکان داشت که
عليه مسلمانانِ تحت حکومتهاي غيراسالمي به کار گرفته شود.
اشاره تلويحي قطب براي اثبات کارآيي اين روش ،ناظر به اين است که اين واقعه (تأسيس
حکومت اسالمي با خشونت و رضايت بعدي مردم) در صدر اسالم اتفاق افتاده است؛ پس ميتواند
دوباره هم اتفاق بيفتد .اما او ظاهراً اطالع ندارد که همه در نگاه آرماني به جامعه صدر اسالم با او
موافق نيستند و از آن دوران با توجه به جنگها و غارتها و بردهگرفتن و رفتارهايي مانند آن،
انتقاد ميکنند و حتي موفقيت آن را نيز ممکن است مديون وضعيت آن روز عرب جاهلي از جمله
آشفتگي فکري ،احساس نياز به حکومتي مرکزي و پاياندادن به جنگهاي قبيلهاي ،ميل به
کسب غنايم از کشورهاي ثروتمند همسايه ،افزايش جمعيت و کمبود چراگاه و مانند آن بدانند.
غرض از مطرحکردن اين مسائل در اينجا ،بحث در باب وزانت آنها نيست ،بلکه روشنکردن آن
است که قطب پاسخي براي اين موضوعات بسيار مطرح در دوره معاصر عرضه نکرده و اين ابهامات
را براي خواننده آثارش به جا گذاشته است.
با وجود همه اينها ،در مسائل فراواني ميتوان با قطب همدلي داشت .به نظر ميرسد محرک
او در اين ديدگاهها احساس دردي است که از اوضاع جهان معاصرش داشته و همه انسانهاي
شريف و آزاده جهان نيز ممکن است در اين احساس درد و رنج با او شريک باشند .احتماالً او
بدين ميانديشيد که در اثر افتادنِ حاکميت به دست مردم ،اهداف زندگي انسان به اهداف مادي
و غالباً پست منحصر شده است .ديگر هدف وااليي وجود ندارد و آنچه حکومت ميکند ،بر اساس
خوب و بد انجام نميگيرد ،بلکه فقط بر اساس تأمين منافع صورت ميگيرد .نالههاي او در اثر آن
است که وي مرگ انسانيت را به چشم ميبيند :انسانهايي که در اهداف ،تفاوت چنداني با
حيوانات ندارند .گرگهايي گرسنه که يگانه چيزي که آنها را از دريدن يکديگر بازداشته ،اشتراک
منافع است .او جامعه آن روز آمريکا را ديده بود؛ آن هم در گرماگرم نبرد سياهان براي کسب
برابري نژادي .احتماالً همين موضوع قطب را به انتخاب واژه «جاهليت» براي مکاتب معاصر ترغيب
کرده بود .تبعيض نژادي موضوعي بود که از دو حيث ميتوانست يادآور جاهليت باشد .هم از اين
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حيث که يادآور ناداني بود و هيچ آدم عاقلي آن را نميپذيرفت و هم از اين منظر که يادآور تعصبات
قبيلهاي يا نژادي عصر جاهليت عرب در دوره پيش از اسالم بود.
بدتر از همه آنکه ،قطب اين وضعيت را در مهد تمدن پيشرفته غربي که داعيه انسانيت
داشت ،ديده بود .به احتمال قوي اين موضوع ،اين انديشه را در وي به وجود آورد که جذابيتهاي
مکاتب فکري معاصر ،قابليت عمليشدن ندارند و اسالم در عرصه عمل بر همه آنها برتري دارد.
همچنين ،ممکن است همين موضوع ،قطب را به اهميت عقيده واقف کرده و باعث شده او به
نوعي ريشه ضعف مکاتب ديگر (جاهليت) را عقيده بداند .وي معتقد بود:
اخالق تنها زماني استقرار پيدا ميکند که زيربنايش عقيده باشد و عقيده سلطهاي را به وجود آورد
که تکيهگاه اين موازين و ارزشها باشد  ...بنابراين ،قبل از استقراريافتن عقيده در دلها و قبل از به
وجود آوردن آن قدرت دروني ،تمام اين ارزشها و تمام اخالق شکلگرفته بر اساس اين ارزشها
متزلزل هستند و هيچگونه ضمانت اجرايي و جزايي نخواهند داشت (قطب.)21 :1394 ،

بنابراين ،قطب عرصه عمل اصلي خود را عقيده قرار داد.

 .2جاهليت قطبي و مفاهيم سنتي اسالمي
تعريف قطب از «جاهليت» در واقع هيچ ربطي به مفهوم لغوي «جاهليت» يا حتي تعاريف عرضهشده
مورخان يا علماي اسالمي براي جاهليت ندارد .آنچه سيد قطب ميخواهد بگويد تقريباً معلوم
است .بدين معنا که او ميخواهد بگويد انسان فقط بايد از خداوند برنامه زندگي خود را دريافت
کند .اما آنچه در اين ميان معلوم نيست ،اين است که اين مفهوم اساساً چه ربطي ،خواه لفظي و
خواه معنوي ،به جاهليت دارد؟ سيد قطب ميتوانست بهراحتي از گفتمان برخي علماي مسلمان
درباره مردودبودن مسلماني کسي که حتي يکي از دستورهاي خداوند را انکار ميکند (محقق داماد،

 ،1367ج )443 :7براي اثبات ديدگاههاي خود بهره گيرد؛ اما او چنين نکرد .اين موضوع ميتواند
دو علت داشته باشد :يکي آنکه وي اساساً از وجود چنين انديشهاي در ميان علماي مسلمان
بيخبر بوده است .دوم اينکه ،قطب به دليل سيطره مباحث مربوط به برنامههاي مختلف زندگي،
از جمله برنامههاي ليبرالي و کمونيستي ،بر زمانه خود ،ترجيح داده است منظورش را به زبان
عصر خود بيان کند.
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احتمال اول از اين نظر بيشتر به واقعيت نزديک ميشود که در نوشتههاي سيد قطب گاه و
بيگاه بياطالعيهاي شگفتانگيزي از مفاهيم اسالمي ديده ميشود .مثالً او وجود شفاعت و
وساطت در اسالم را رد ميکند و ميگويد در اسالم بين خدا و بنده او هيچگونه شفيع و واسطهاي
نيست (قطب .)50 :1379 ،اين اظهارنظرِ قطب ،ناديدهگرفتن برخي آيات قرآني در خصوص شفاعت
(نجم 26 :و بقره 255 :و انبياء )28 :و مخالفت با اعتقادات همه فرق اسالمي است؛ چراکه حتي
سختگيرترين فرق اسالمي ،يعني سلفيه ،نيز اصل شفاعت يا وساطت را رد نميکنند ،بلکه براي
آن قيد و بندهاي سخت يا معاني متفاوتي قائلاند (نک :.ابن عبدالوهاب ،بيتا .)90 :اين موضوع نشان
ميدهد سيد قطب تا زمان اين اظهارنظر از آيات قرآن آگاهي کاملي نداشته است؛ يا اينکه آيات
قرآني را عمد ًا ناديده گرفته است .احتمال اول به نظر صحيحتر ميآيد؛ چراکه ديدگاه مذکور در
کتاب عدالت اجتماعي در اسالم آمده که تأليف آن مربوط به دوره پيش از زندانيشدن وي است؛
اما وي در زندان تفسير في ظالل القرآن را نوشت و در آنجا آيات مربوط به شفاعت و وساطت را
تصديق کرد .شايد به دليل همين بياطالعي اوليه سيد قطب است که برادرش ،محمد قطب،
ميگفت سيد کتاب عدالت اجتماعي در اسالم را پيش از راسخشدن در فعاليت اسالمي نوشته و
خود ،بعدها قرائت آن را منع کرده است (الکراو.)78 :2012 ،
جالب آنکه سيد قطب حتي در دوره آخر زندگياش نيز شواهدي از آگاهي و توانايي خود در
حيطه حديث يا فقه يا ديدگاههاي علماي مسلمان (جز در خصوص تفسير) عرضه نکرده است.
به طور کلي ،ميتوان گفت سيد قطب ،که بنا به اعتراف مبادي رسمي اخوانالمسلمين شديداً
تحت تأثير مودودي بود (سيد احمد ،)1393 ،همچون مودودي 1به حديث يا چهارده قرن ميراث

 .1ابواالعلي مودودي (1904-1979م ).در اورنگآباد دکن در جنوب هندوستان به دنيا آمد و تحصيالت اوليهاش
مذهبي و سنتي بود .سپس به مطالعه علوم جديد مشغول شد و سرانجام به نويسندگي و روزنامهنگاري روي آورد.
در  1919به جنبش خالفت مسلمانان ،که حامي خالفت عثماني بود ،پيوست و با افول اين جنبش در  1924به
مبارزه با ناسيوناليسم روي آورد .او از طرفداران جدايي م سلمانان از هند بود و پس از تشکيل دولت پاکستان به
فعاليت هاي سياسي و حزبي پرداخت که هدف از آن استقرار حکومت بر مبناي شريعت اسالمي بود .وي با تأليف
کتابهاي فراوان ،انديشههاي خود را تبيين کرد و همين انديشه ها بعدها بر قسمت تندرو جنبش سلفي تأثير فراوان
گذاشت (عليخاني و همکاران ،1384 ،ج.)10-2 :2
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علماي مسلمان اعتناي چنداني نداشت و بر قرآن متمرکز بود 1.دقيقاً به همين دليل است که
سيد قطب در کتاب معالم في الطريق ،عنوان فصل مربوط به صحابه را ،که حتي نامگذاريشان نيز
از اهميت همصحبتي آنها با پيامبر حکايت دارد « ،نسل يگانه قرآني» قرار داده است .قطب حتي
صراحتاً حديث پيامبر را «اثري از آثار قرآن» دانسته و به همين دليل ،قرآن را «تنها منبع»
تأثيرگذار بر صحابه قلمداد کرده است (نک :.قطب .)12-11 :1979 ،او از اين رهگذر به صورتي
ناخودآگاه از اهميت تأثير صحبت پيامبر (حديث) بر آنان کاسته و بر تأثير قرآن بر آنان تأکيد
ميکند .تأکيد بيشتر سيد قطب بر قرآن و کماعتنايي به سنت ،بار ديگر يادآور ديدگاههاي وي
درباره برتري برنامه خداوندي بر انسان است .به بيان ديگر ،او براي گفتههاي پيامبر ،اهميت بسيار
کمتري در مقايسه با گفتههاي خداوند قائل است؛ چراکه پيامبر هرچه باشد انسان است و
گفتههاي او بايد در مرتبه بسيار پايينتري از آيات قرآني قرار گيرد.
قطب براي مفهوم «برنامه زندگي» ،نيز واژهاي سنتي به کار ميبرد .اين واژه «شريعت» است.
شريعت از نظر قطب همان مفهوم سنتي را ندارد .تعريف شريعت از نظر قطب منحصر در قوانين
شرعي نيست؛ بلکه شامل تمام قوانين و فرمانهايي است که خداوند براي زندگي بشر وضع کرده
است .اين تعريف ،اصول اعتقادي ،حکومت ،اصول اخالقي ،طرز رفتار و اصول شناخت را نيز در
بر ميگيرد (همان .)124-123 :قطب براي اثبات اينکه منظور اسالم از شريعت چيزي است که او
ميگويد ،هيچ سندي عرضه نکرده و در واقع مفهوم «شريعت» را تحريف کرده است .معلوم نيست
چرا قطب براي بيان ديدگاه خود اينقدر عالقه داشته واژههاي اسالم سنتي را در معناهايي کامالً
دور از معناي سنتي آن به کار گيرد.
کار بدينجا ختم نميشود و قطب در ادامه استفاده از واژه «شريعت» ميگويد جامعهاي که
شريعت در آن قانون نباشد مسلمان نيست ،حتي اگر نماز بگزارند و روزه بگيرند و به حج بروند
(همان 8 :و  ،)89در حالي که مطابق الاقل يکي از آيات قرآني ،کساني که نماز برپا دارند و زکات
بدهند و به آخرت يقين داشته باشند جزء نيکوکاراناند (لقمان .)4 :در اين آيه حرفي از شريعت به
عنوان پيشنياز مسلماني نيست .البته اين موضوع لزوماً به معناي اشتباهبودن ديدگاه قطب نيست،
 .1درباره تأکيد مودودي بر قرآن نک :.کوپل.48 :1375 ،
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اما ضروري بود او براي اثبات درستي ديدگاههايش ،اين تضادها ميان انديشه خود و آيات قرآني
را حل کند؛ يا به نوعي ميان اين آيات و آياتي که خود به آنها استناد ميکند ،سازگاري حاصل
کند ،يا از استنادات علما در خصوص تفسير اين آيات يا ناسخ و منسوخ (در صورت وجود) بهره
بگيرد .اما قطب به هيچ وجه در راه رفع اين معضالت اقدامي نکرد و اصوالً بدين موضوع نينديشيد
که اگر افرادي با مطالعه قرآن چنين پرسشهايي داشته باشند ،چگونه پاسخهاي خود را از قطب
بگيرند .شايد قطب اساس ًا براي اين پرسشها پاسخي نداشته است.
در اينجا ،شايسته است به يکي از بهترين نقدهايي که بر اين انديشههاي سيد قطب وارد
شده ،اشاره کنيم .اين نقد از سوي حسن الهضيبي ،رهبر اخوانالمسلمين مصر ،صورت گرفت و
خالصه آن اين است که نبايد مبناي مسلماني مسلمانان ،برداشتي قرار گيرد که در قرآن و سنت
موجود نيست و اين ديدگاهها همگي برداشتهايي جديد و اختراع دست بشرند که در تاريخ اسالم
بيسابقه هستند .او معتقد بود معنا و مفهوم اصطالحات قرآني در طول تاريخ و به صورت مداوم
از طريق احاديث روشن شده و نميتوان معاني جديدي براي اين اصطالحات اختراع کرد و آنها
را به خدا نسبت داد (هضيبي ،بيتا .)56 :اين نقد هضيبي از جنبههايي صحيح است و از جنبههايي
نيز ميتواند رد شود .جنبه صحيح آن اينجا است که اسالم سنتي (دستکم در قرون اخير) تا
حد فراواني با برداشتهاي ديني قطب بيگانه است .در رد اين انتقاد نيز ميتوان گفت اينگونه
نيست؛ که اسالم سنتي در قرون پيش کامالً با اين مفاهيم بيگانه باشد؛ چراکه مثال مسلمانان
گذشته ،اسماعيليان را به دليل تعطيلکردن شريعت (ابناثير ،1371 ،ج )90 :19ملحد ميخواندند
(ذهبي ،1993 ،ج311 :35؛ ابنجوزي ،1992 ،ج )236 :17يا گهگاه حکام مغول را که اسالم آورده بودند
اما به جاي شريعت ،ياسا را اجرا ميکردند ،کافر ميشمردند (نک :.ابنکثير ،1420 ،ج .)131 :3ديگر
آنکه دليل آشنايي اندک اسالم سنتي با برداشتهاي قطب ميتواند اين باشد که جهان اسالم
هيچگاه بدين گستردگي با مسئله رهاشدن شريعت از جانب حکام و مسلمانان روبهرو نبوده است.
از اين منظر ،ميتوان قطب را همچون مجتهدي ديد که براي يافتن حکم وضعيتي جديد ،به نص
مراجعه کرده و حکم آن را از قرآن استخراج کرده است.

176

دوفصلنامه علمي -پژوهشي انسانپژوهي ديني ،شماره  ،37بهار و تابستان 1396

 .3جاهليت قطبي و تکفير
درباره اين مسئله که آيا سيد قطب مسلمانان را تکفير کرده يا نه ،ديدگاههاي متناقضي وجود
دارد .محمد قطب ،برادر سيد قطب ،ميگويد منظور سيد قطب از همه نوشتههايش بيان ميزان
دوري مسلمانان از فهم حقيقت توحيد بوده و بارها گفته منظور او حکمکردن (درباره ايمان و
کفر) مردم نيست .عمر تلمساني ،از رهبران اخوان که در دوران زندان نيز با سيد قطب ديدار
داشته ،معتقد است او هيچگاه تکفير مسلمانان را منظور نداشته ،اما شدت شکنجه در زندان باعث
شده است در ترساندن مسلمانان گناهکار زيادهروي کند و اين اغراق در سخن از اسلوب زبان عربي
است! (عبدالحميد ،بيتا) به بيان ديگر ،تلمساني معتقد است قطب براي ترساندن مسلمانان ،صفت کفر
را براي آنان به کار برده وگرنه حقيقتاً به اين موضوع معتقد نبوده است.
يکي ديگر از نزديکان قطب به نام زينب غزالي ،که برخي جلسات قطب در منزل او برگزار
ميشد ،نيز روايت کرده که از قطب درباره تکفير مسلمانان پرسيده و او آن را بهشدت رد کرده
است (همان) .جالب آنکه کساني که قطب را از اتهام تکفير مبرا ميکنند ،عمدت ًا به شخصيت وي يا
سخنان خصوصي وي استناد ميکنند؛ چراکه ظاهراً نميتوانند در نوشتههاي وي مدرکي براي
تبرئهاش بيابند.
از سوي ديگر ،يوسف قرضاوي بهشدت به قطب تاخته و معتقد است قطب مسلمانان را تکفير
کرده است .اما ميتوان گفت مهمترين رديهاي که بر ديدگاههاي سيد قطب نوشته شد رساله
(دعوتکنندگان نه قاضيان) نوشته حسن الهضيبي ،مرشد عام جماعت اخوانالمسلمين مصر
بود .در اين رساله اگرچه به نام سيد قطب اشارهاي نشده ،اما ديدگاههاي وي در باب تکفير رد شده
است (همان).
در مجموع ،ميتوان گفت در انديشههاي سيد قطب چارچوب تکفير مسلمانان وجود دارد؛
چراکه او جاهلي ت را نقطه مقابل اسالم دانسته است ،در حالي که متون سنتي ،برخالف سيد
قطب ،کفر يا شرک را نقطه مقابل اسالم شمردهاند .در واقع ،در اينجا ،سيد قطب کوشيده است
دريافت برنامه از غيرخدا را همان کفر يا شرک قلمداد کند .اين برداشت از انديشه سيد قطب
بهويژه زماني تقويت ميشود که به آياتي از قرآن که بدانها استناد کرده توجه کنيم .مثالً او به
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اين آيه استناد کرده است« :و من لم يحکم بما انزل اهلل فاولئک هم الکافرون؛ کساني که به آنچه خدا
فرستاده حکم نکنند ،کافرند» (مائده .)44 :مطابق اين آيه ،کساني که بر اساس آنچه خدا نازل
فرموده ،حکومت نکنند کافرند (قطب ،بيتا ج) .معلوم نيست چرا وي به صورت مستقيم کفر يا
شرک را به کار نبرده که اتفاقاً با برداشت وي از جاهليت همخواني بيشتري دارد .شايد به اين
دليل که وي ميخواسته از تندي ديدگاههاي خود بکاهد يا خود را درگير مباحث فقهي نکند يا از
اتهام تکفيريبودن در امان بماند.
سيد قطب در تکفير حاکمان متوقف نميشود بلکه معتقد است مالک اسالميبودن جامعه
نيز اجراي شريعت در آن است و اگر در جامعهاي شريعت اجرا نشود ،آن جامعه اسالمي نيست
(همو .)259 :1379 ،در واقع ،سيد قطب در اينجا صراحتاً ميگويد جامعه يا با ما و عليه حکومت
است که در اين صورت مسلمان است ،يا با ما ني ست که چه با حکومت باشد و چه نباشد در هر
صورت عليه ما و کافر است.
اين ديدگاه او ،ديدگاه برخي فِرَق قديمي مسلمان و همچنين خوارج (شهرستاني ،1992 ،ج)115 :1

را به خاطر ميآورد که معتقد بودند کسي که مرتکب گناه کبيره شود ،مسلمان نيست .در نظر
سيد قطب ،اين گناه کبيره ،سکوت در برابر حکمراني قانوني ،غير از شريعت است .از نظر او ،اين
گناه (سکوت) ،مسلمان را از جرگه مسلماني خارج ميکند .اين نظر سيد قطب بهزودي او را بر
سر تضاد بزرگي قرار داد :حکم مسلمانان اوليه که در دوران تبليغ مکي اسالم ،بر قريش قيام
نکردند چيست؟ سيد قطب چرايي تکلي ف مسلمانان در مکه را ،که صبر بر آزار و دفاعنکردن از
خود بود ،اندکبودن تعداد آنان ميداند و معتقد است اگر آنان به اين کار اقدام کرده بودند ،گروه
اسالمي از بين ميرفت و نظام اسالمي برپا نميشد (قطب .)203 :1379 ،اين نظر سيد قطب نشان
ميدهد که وي در موضوع جهاد ،دستکم در حيطه نظري ،در زمره قائالن به «انجامدادن تکليف
بدون انديشيدن به نتيجه» نيست و در اين زمينه وضعيت مادي دعوت اسالمي را نيز در نظر
دارد و اقدام به جهاد را در موقعيتي که نتيجهاش شکست باشد رد ميکند .اما آيا مالک پيروزي
مسلمانان بر حکومت ،فقط برتري عددي آنان است؟ ديگر عوامل مادي چون سازماندهي ،آموزش
و تجهيزات که معموالً نيروهاي دولتي در آنها برتري دارند بيتأثيرند؟ اين عوامل نميتوانند
بيتأثير باشند و اگر تأثيرگذاري آنها پذيرفته شود ،بايد اذعان کرد که قيام برخي مسلمانان کنوني
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نيز به دليل همين کاستيها ميتواند به شکست و نابودي آنان منجر شود .پس چگونه سيد قطب
اين عذر (مهيانبودن شرايط) را براي مسلمانان مکه ميپذيرد ،اما آن را براي مسلمانان کنوني
نميپذيرد؟ اين پرسش در نوشتههاي سيد قطب بيپاسخ مانده است؛ اما ميتوان حدس زد دليل
قطب آن بوده که اساساً روح حاکم بر جوامع اسالمي معاصر قطب ،آن روح اسالمي مد نظر او
نبوده است .به عبارت ديگر ،اساساً فکر مبارزه براي اسالم در جامعه آنقدر هوادار پر و پاقرص
نداشته که قطب را راضي کند.
با وجود همه اينها ،سيد قطب در آخرين نوشته خود ،در زماني که اعدامش تقريباً حتمي
بود ،بهصراحت تکفير مردم را رد ميکند و ميگويد منظور او هيچگاه تکفير مردم نبوده است؛
بلکه اين فقط سوءبرداشت از سخنان وي بوده است .او ميگويد منظور او آن است که مردم به
حقيقت عقيده جاهلاند و حالت آنان شبيه حاالت جاهليت است و مسئله ،مربوط به روش حرکت
اسالمي است نه حکمکردن درباره مردم (همو ،بيتا ج) .اين نظر سيد قطب با نظرهاي قبلياش
تناقض دارد؛ چراکه وي در اينجا جاهليت را به معناي ناآگاهي از عقيده به کار برده ،حال آنکه
در نظرهاي قبلياش ،جاهليت را در معناي ناآگاهي منظور نداشته و صراحتاً آن را پذيرش برنامه
زندگي انساني و رد برنامه اسالمي دانسته است .از نکات ديگرِ اظهارنظرِ اخير سيد قطب آن است
که وي ميگويد حالت مسلمانان امروز شبيه جاهليت (و نه خود جاهليت) است ،در حالي که
پيش از اين ،صراحتاً آنان را «جاهلي» خوانده بود .وجود اين دوگانگي ميتواند احتمالي را مطرح
کند و آن اينکه همانگونه که تلمساني ميگويد ،سيد قطب قلباً مسلمانان را تکفير نميکرده
است ،اما با نسبت جاهلي و تکفير غيرمستقيم ميخواسته است به آنان تلنگري بزند و آنها را
متوجه ميزان دوريشان از حقيقت اسالم کند و موجب بيداري وجدان آنان شود .احتمال ديگر
آن است که وي هنگام نزديکشدن مرگش ،تعديلي در عقايد خود صورت داده باشد .اما به هر
حال نميتوان اين حالتها را احتماالتي بيش دانست .بنابراين ،سرانجام تکليف اين پرسش مهم
روشن نميشود که :آيا واقع ًا سيد قطب تکفير مسلمانان را منظور داشته يا نه؟ دليل بيپاسخماندن
اين پرسش نيز وجود تناقض و اظهارنظرهاي دوگانه در نوشتههاي سيد قطب است.
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نتيجه
از خالل آنچه گفته شد ،ميتوان دغدغه اساسي و محور فکري سيد قطب را فرهنگ و حکومتهاي
حاکم بر اجتماع معاصر دانست .اين دغدغه البته با اوضاع و احوالي که تحوالت عصر جديد بر
جوامع سنتي مسلمان تحميل کرده ،تا حدي قابل درک است .بررسي اين اوضاع و احوال و تأثير
آنها بر سيد قطب تحقيقي جداگانه ميطلبد و در اين تحقيق فقط بر جنبههاي دروني انديشههاي
سيد قطب تکيه ميشود.
سيد قطب مأموريت خود را دعوت به اسالم ،قرآن و شيوه مسلمانان اوليه ميداند و انديشه
اساسياش نيز مردودبودن مسلماني کساني است که اجراي شرع را رها کردهاند .اين انديشه در
تاريخ اسالم و در ميان برخي علماي مسلمان همواره پذيرفته بوده و برداشت عجيبي نيست .اما
چيزي که آن را مقداري عجيب جلوه داده است ،استفاده قطب از واژههاي نادرست براي بيان آن
است .توضيح آنکه ،تعريفي که قطب از جاهليت عرضه کرده ،همان تعريف ارتداد يا تکفير است
و نه تعريف سنتي و تاريخي جاهليت .به عبارت ديگر ،در هيچ کجاي قرآن يا اسالم سنتي،
جاهليت به معناي اجرانکردن شرع و اصوالً به عنوان مسئلهاي مربوط به حکومت به کار نرفته
است .شايد قطب در انتخاب اين عنوان ميخواسته ارتداد يا تکفير را به دليل شدت و حدت آن
مطرح نکند ،بلکه انتقادات خود را با زباني ماليمتر بيان کند.
به نظر ميرسد انگيزه اصلي قطب در انديشههايش کوبيدن جامعه و حکومتهاي معاصر و
معرفي نظام اجتماعي و حکومتي اسالم به عنوان نظام جايگزين باشد .بدين معنا که قطب تالش
داشته از هر وسيلهاي براي رسيدن به هدف خود در رد نظامهاي حکومتي معاصر و اثبات برتري
نظام اسالمي استفاده کند و گاهي در اين راه واقعيات را ناديده گرفته است .مثالً انگيزه وي براي
رد وجود شفاعت و وساطت در اسالم ميتواند تالش براي اثبات مباني نظري عدالت در اسالم
باشد که از نظر قطب براي حکومت ،ضروري بوده است .اين گمان بهويژه زماني قوت مييابد که
توجه شود وي اين نظر خود درباره شفاعت را در کتاب عدالت اجتماعي در اسالم آورده که اساس ًا
کتابي درباره وجود عدالت در حکومت اسالمي است .بنابراين ،ميتوان گفت قطب از هر آنچه در
توان داشته ،براي کوبيدن فرهنگ حال حاضر و نظامهاي حکومتي موجود استفاده کرده و در اين
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راه گهگاه از تغيير مفاهيم اسالمي و برداشتهاي غيراصولي از اسالم نيز رويگردان نبوده است.
به بيان ديگر ،تعهد قطب به از بين بردن فرهنگ و نظامهاي سياسي فعلي ،بيشتر از حفظ حقايق
اساسي اسالمي بوده ،و در واقع احساس دشمني وي با اين جوامع و حکومتها بر احساس دوستي
وي با اسالم ميچربيده است.
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