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 چکیده

امام خمینی)ره( و سید قطب، از اندیشمندان معاصر جهان اسلام بودند که در برون رفت جهاان اسالام از      

گرفتاری سیاسی و اجتماعی تئوری پردازی کردند. گرفتار شده بودند. هر دو متفکر جهان اسلام که امام باا 

بر اندیشه سیاسی اهل تسنن در صدد ارائاه راهکاار عملای بودناد.  مبانی فقه سیاسی تشیع و سید قطب مبتنی

کند با بررسی اندیشه و آرای امام خمینی)ره( و سید قطاب باه مباانی اندیشاه سیاسای، مقاله حاضر تلاش می

بپاردازد.این  «جهان اسلام»وجوه اشتراک و تمایز تفکر سیاسی دو اندیشمند مسلمان معاصر در ایران و مصر

هایی بین نظام فکری امام خمینای گویی به این پرسش است که چه شباهت و تفاوتصدد پاسخپژوهش در 

رسد علاوه بر مباانی فقهای و تفااوت در دساتفاه فکاری تشایع و تسانن و سید قطب وجود دارد؟ به نظر می

دی باه در نزد دو متفکر تفاوت اساسای داشاته هرچناد هاردو در پایبنا« اسلام سیاسی»روش و نوع تفسیر از 

شریعت و پیوند وثیق دین و سیاست همفکار بودنادو ولای آرا  و اندیشاه اماام باه هژومونیاس شادن اسالام 

های فکری و تفسایر ها گذاشته استو این درحالی است که نوشتهسیاسی انجامیده و تاثیر انقلابی در نهضت

 .در پی داشته استرا « القاعده و تکفیر سنی»های افراطی و تندروانه سید قطب سبب برداشت

 جاهلیت و افراط. اسلامی، جنبش اسلام سیاسی، سید قطب، خمینی، امام   کلیدی: گانواژه
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 مقدمه   

 اجتماعی یا سیاسی بحران حل و جامعه در آن عملی کاربرد برای نظری ورزیاندیشه از هدف     

 باقی نظری اندیشه حد در تنها و ارائه شده مختلفی و متنوع سیاسی نظریات اسلام جهان در. است

 نوشتار. اندنیافته سیاسی جامعه در بروز و ظهور امکانیت هابسیاری از نظریه پردازی اند.مانده

 در هاآن فکری مبانی خمینی، امام سیاسی اندیشه و سید قطب سیاسی آرای بررسی ضمن حاضر

 خواهد قرار بررسی مورد را آن اسیسی پیامدهای و هاتفاوت و کرده بررسی را سیاسی اسلام باب

 که است فردی نخستین سنت، اهل مذهب و مصر المسلمیناخوان برجسته تئوریسین قطب سید.داد

 به اسلام جهان «جاهلیت» جامعه بردن نام و سازیشبیه با و گذاشته فراتر پا سیاسی اسلام حوزه در

 تسنن سیاسی اندیشه در تایید علیرغم را «جهاد و قیام» موضوع مصر، سیاسی جامعه خصوص

 جامعه عرصه در را فقیه ولایت موضوع تشیع سیاسی فقه نماینده عنوان به خمینی امام. کرد مطرح

 هست اسلام جهان در تئوریسین و اندیشمند نخستین امام. کرد طرح و عملی اسلام جهان و سیاسی

 همانا برساندو عمل به نظری عرصه از را «فقیه ولایت» تشیع فقه سیاسی نظریه شد موفق که

 و ضرورت  .هست این نیز خود مطلوب وضعیت در سیاسی اندیشه غایت و هدف ترینمهم

 بر دو هر که چرا استو اسلام جهان در متفکر دو آرای و اندیشه بررسی حاضر، پژوهش اهمیت

 و الفو بشر و جامعه نیازهای به پاسخ برای و نیست هم از جدای سیاست و دین که بودند باور این

.  دارد را دولت و جامعه اداره توانایی اسلام دین اندیشمند دو اندیشه بر منطبق. دارند مناسب آرای

 سیاسی اسلام پیرامون قطب سید و خمینی امام آرای و اندیشه که است این پژوهش اصلی پرسش

 و تحلیلی - یفیتوص براساس پژوهش روش است؟ داشته عملی نتایج و افتراق اشتراک، وجوه چه

 دو هر که است فرضیه این تایید پی در اول دست منابع از برداریفیش و اییکتابخانه صورت به

 دو هر اند،پرداخته ورزی اندیشه به بحران از رفت برون برای خود جامعه زمانه و شرایط در متفکر،

 در تفاوت. اندکرده ( دنبال)اسلام سیاسی سیاست و دین پیوند و اسلام در را جامعه بحران حل راه

 از افراطی و نادرست برداشت و امام تفکر شدن عملی سبب پردازی اندیشه نوع و سیاسی فقه

 اندیشه شدن الفو و سازیبرجسته در مقاله نوآوری. است شده امروزی اسلام جهان در قطب افکار
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 در قطب لاشت علیرغم. هست اسلام جهان «مقاومت محور» و هانهضت در خمینی امام

 قطب داد خواهد نشان مقاله این که، شده تروریستی افکار استفاده و تردید محل پردازیتئوری

 در ضعف یا و قطب پردازی تئوری ولی داشتو اسلام جهان در «نوین الفوی خلق» به ویژه توجه

 رایانگو عدم جامعیت تفکر قطب منجر به برداشت نادرست توسط برخی از افراط اندیشه ارائه

 گیریشکل سادات، ترور و اندکرده معرفی اسلام در گراییافراط جنبش پدر را قطب. »شده است

 تحلیل نوشتار این در (.Esposito, 202, p126) «دانندمی وی اندیشه با مرتبط را القاعده

 «شدن انقلابی» و «معاصر گرایی اسلام» گسترش و رشد در قطب که شده ارایه متفاوتی جدید

 شمرده مجاز شمارندنمی جایز «طاغوت» مستبد حاکم علیه را قیام که سنت اهل جهان در هانبشج

به نظر می رسدو قطب و اندیشه وی بیش از اینکه افراطی و تکفیری باشد  .است کرده دعوت و

 جهان و مصر جامعه رفت برون و حل راه ارائه قطب هدف حقیقت، اصلاحی و انقلابی است. در

 و «پیشتاز گروه تشکیل» ،«مبارزه و جهاد» نسخه ارائه که بوده اجتماعی و سیاسی بحران از اسلام

 القاعده خصوص به تروریستی هایگروه تفسیر برای را وی آرای و اندیشه مضمون این با عناوینی

 و قطب اندیشه ناکارامدی و امام اندیشه پویایی و توانمندی بر دلیلی نتیجه در. است کرده مهیا

 .باشدمی سیاسی اسلام عرصه در آن موفقیت دمع

 پیشینه تحقیق

پس از بررسی و مطالعه منابع مختلف پیرامون اسلام که،  است گفتنی نیز پژوهش پیشینه درباره     

سیاسی و اندیشه امام خمینی و سید قطب درباره اسلام سیاسی به برخی منابع و اسناد و مدارک 

درباره ادبیات و سوابق پژوهش  شود.منتشر شده در این زمینه اشاره میای و مقالات علمی کتابخانه

گفتنی است که پژوهش مستقل و بصورت مقایسه تطبیقی با نفاه ویژه این مقاله انجام نشده است. 

برخی از مقالات عبارتند ازو مقاله مجید فاطمی نژاد، با عنوان برداشت های القاعده از افکار 

در پژوهشنامه سراج منیر چاپ شده است. این مقاله به برداشت های جهادی سید قطب، که 

انحرافی القاعده از تفکرات سید قطب پرداخته است. در واقع تفکرات و اندیشه سید قطب به 

های نادرست از اسلام سیاسی را باز لحاظ عدم جامعیت و بیان دقیق از اسلام سیاسی بستر برداشت
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ضر به آن پرداخته شده است. کتاب سیروس سوزنفر با عنوان گذاشته است. که در مقاله حا

سید قطب است. این کتاب به فرایند زندگی سیاسی، شخصیت و اندیشه سیاسی  سیاسی هایاندیشه

قطب پرداخته است. این کتاب بیشتر جنبه توصیفی و تاریخی از فرایند تفکر سید قطب را ارایه 

 مطلوب ی به صورت کتاب منتشر شده است. مقاله، الفویکرده و توسط مرکز اسناد انقلاب اسلام

ها توسط جلیل دارا و شباهت و ها تفاوت بررسی قطبو سید و خمینی امام دیدگاه از حکمرانی

محمد لعل علیزاده نوشته شده است. در این مقاله نویسندگان وجوه اشتراک و افتراق اندیشه 

 هردو که دهد می نشان پژوهش های تیجه یافتهحکمرانی را بررسی و مقایسه کرده اند و در ن

 برخی و اسلامی حکومت تشکیل ضرورت ظالم، و طاغوت حکومت نفی در اندیشمند

 و آن گیری شکل چفونفی و حکومت شکل تعیین در اما نظرند هم حکومت، کارکردهای

ندیشه سیاسی های انجام شده در زمینه ابا بررسی پیشینه پژوهش. دارند نظر اختلاف حاکم شرایط

دهد که همچنان امام خمینی و سید قطب از یس سو اهمیت این موضوع آشکار شده و نشان می

موضوع اسلام سیاسی در اندیشه امام خمینی و سید قطب محل پژوهش و در خور تحقیق و 

های انجام شده تبیین تاثیر پردازش است. از سوی دیفر وجه تمایز مقاله حاضر با سایر پژوهش

ری اندیشه امام خمینی در بیداری اسلامی و برداشت رویکرد مقاومتی و نهضتی از آن استو گذا

ولی آنچه در نفاه و اندیشه گروههای تکفیری و جهادی وجود دارد اذعان به برداشت مشی 

جهادی از تفکر قطب شده است. رویکرد نظری مقاله حاضر در باب اسلام سیاسی این است که 

انقلابی و توصیه به مبارزه با استکبار  –ب همانند امام خمینی )ره( اصلاحی نشان دهد تفکر قط

اندیشه )ناتوانی در تاسیس نظام سیاسی و گذار از سطح نظری به  جامعیت عدم حالیکه است، در

بیان )تاسیس گروه پیشتاز و اعلام جهاد و مبارزه با  نحوه و محیط اجرایی و تشکیل نظام سیاسی(

نادرست از آن شده است. در نتیجه این زوایه  برداشت سبب قطب  سید اندیشه قالانت و جاهلیت(

های انجام شده کمتر دیده شد. علاوه بر آن وجوه ممتاز مقاله تبیین و نفاه خاص مقاله در پژوهش

ارایه شناخت و فهم جامع از اندیشه قطب و امام خمینی که هر دو در صدد رهایی اسلام و 
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اند.  به تصویر کشیدن نقش اندیشه ای دو متفکر در ره استبداد و استکبار بودهمسلمانان از چنب

 اهمیت جایفاه اسلام و اسلام سیاسی در جامعه و توانایی آن در تاسیس نظام سیاسی است.

 مبانی نظری اندیشه و آرای سید قطب در باب اسلام سیاسی

آمد. در نوجوانی یس فرد آگاه سیاسی  در شهرستان موشا مصر به دنیا 6091سید قطب در سال     

در  6091(. در سال 61: 6611پرداخت )کوپل، شد و به طرفداری از ناسیونالیسم ضد انفلیسی می

در موسسه دارالعلوم  6091دانشفاه تربیت معلم پذیرفته شد، پس از فراغت از تحصیل در سال 

 سال در اما کردو کار پرورش و آموزش در فنی بازرس عنوان به نیز مدتی سید ثبت نام کرد.

سال استخدام وزارت معارف عمومی  61به مدت  6066در سال  .داد انصراف کار این از 1940

داشت قطب به تدریج از حزب وفد  6099و 6069های مصر بود وی سهم زیادی در مباحثات دهه

تر لمسلمین نزدیسابه طور رسمی ازآن جدا شد، به اخوان 6091فاصله گرفت تا اینکه در سال 

به عضویت جمعیت درآمد. ورود سید قطب به جمعیت نقطه عطفی در  6016کرد و در سال 

المسلمین ایجاد کرد. ارائه تعریفی جدید از مسئله سیاست و تاریخ تحول ایدئولوژیس اخوان

نی در زمان ناصر در زندان اعدام شد)حسی 6011آید. قطب در سال در اسلام به شمار می حکومت

 (.661: 6611فائق،

 ایی قطب:اصول و مبانی اندیشه

اندیشه و آرای سید قطب مبتنی بر برداشت و قرائت وی از دین اسلام است. وی معتقد اسلام با      

تمام شرایط اجتماعی و سیاسی بشر انطباق دارد و شریعت اسلام توانایی حکومت دارد. بر این اساس 

جتماع و اقتصاد رویکرد سیاسی دارد و اسلام سیاسی است. هرچند برداشت قطب از دین علاوه بر ا

ها علاقه واقعی او نه سیاست، بلکه قطب عضوی ساده در حزب ناسیونالیست وفد بود. در این سال

 (. ولی پس از آن به سیاست روی آورد. 63: 6616نفار بود)سوزنفر، ادبیات و روزنامه
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اسلام دینی برای »یس تئوری نیست، بلکه یس برنامه است.  از دیدگاه سید قطب، اسلام تنها     

(. 699:9993قطب،«)ها استو یعنی برای زندگی و دینی برای جنبش و یس دین برای عملواقعیت

دهد که ایمان واقعیتی مثبت است که باید در هر جنبه از حیات ظهور کند. بنابراینو سید توضیح می

ترین او مهم«. ، در پیشفاه خداوند ارزش و اعتباری نداردفرفتههر عملی که بر پایه ایمان شکل ن»

داندو معتقد است شرایط ظهور و بروز عمل دینی را در میان مسلمانان در جهاد علیه غیر مسلمانان می

: 6019ای موقت و گذرا در زندگی مسلمان نیست، بلکه امری نهادینه شده است)قطب،جنگ دوره

های زندگی را کند که همه جنبهبه عنوان یس نظام هدفمند تصور می (. سید اسلام را611-601

شریعت تنها محدود به »گویی به همه نیازهای بشر است. از نظر وی، کند و قادر به پاسخکنترل می

است. او هرگونه تلاش برای ارتباط « قوانین دینی نیست، بلکه شامل حکومت، اخلاق، رفتار ودانش

هایی همچون سوسیالیسم اسلامی یا دموکراسی کند. واژهادیان و مکاتب را رد میدین اسلام با دیفر 

های فکری دیفر ندارد و گونه ارتباطی با مکاتب یا سیستمداند. زیرا اسلام هیچمعنا میاسلامی را بی

(. قطب با ارائه دلایل فقهی خواهان آن 911-01: 6031هر گونه مشابهت تنها یس اتفاق است )قطب،

گویی ود که اسلام از مفاهیم غیر اسلامی، پاک شود. در نظر قطب، متون اسلامی سنتی، توانایی پاسخب

 ها را دارند.به نیازهای مسلمانان در همه دوره

الطریق به ای سید قطب است. معالم فیثمره زندگی قطب و اوج آثار اندیشه «الطریق فی معالم»     

رایی تبدیل شد و این اثر دریچه ورود به ایدئولوژی جنبش گهای اسلاممانیفست اغلب جنبش

در زمینه رویارویی  6019شود. این کتاب در سال میلادی محسوب می 6039اسلامی در دهه 

(. سید قطب با کنار 96: 6616های معاصر نوشته شد )رضوان السید، فرهنگ اسلامی با چالش

که « کتاب»و « شمشیر»ه تبلیغ اسلام از طریق به طور ضمنی ب« حرف»و « جنبش»گذاشتن اصلاحات 

 هر دو لازم و ملزوم یس دیفرند اشاره کرده است.

های هفتاد و هشتاد ترین انشعاب را در تاریخ جمعیت در دهههای قطب اولین و مهماندیشه     

تر به های قطب قرار داشتند، بیشمیلادی ایجاد کرد. اعضای انشعابی اخوان که تحت تأثیر اندیشه
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های قطب را تبلیغ کردندو بعدها به صورت عربستان مهاجرت کردند. مهاجرین در عربستان اندیشه

را « جهاد اسلامی»و « تکفیر و هجرت»هایی همانند المسلمین مصر جدا شده و گروهکامل از اخوان

باعث ایجاد  های اوهای رادیکال اسلامی  نوعی درک نادرست از اندیشهتشکیل دادند. بیشتر گروه

ها با رد تفاسیر سایر مسلمانان از دین و وظیفه دینی و سیاسی این رویکرد شده است. این گروه

: 6611مسلمانان، آنها را جاهل نامیدند و هدف حملات خشونت بار خویش قرار دادند )دکمیجان، 

اندو کرده(. همه محققان تاثیر و نقش سید قطب را بر نهضت و جنبش های اسلامی تاکید 699

رسدو زیرا قطب بیش آنکه بر برداشت چنین تند و یس جانبه از افکار سید صحیح به نظر نمی

گرایی و مقابله با استبداد داخلی و تکفیری الفو باشد برای رشد اسلام –های افراطی جنبش

 است. تحول در تفکر قطب انکار ناشدی -رسدو البته تزلزل استکبار خارجی کارآمدتر به نظر می

قیام، شورش و انقلاب علیه حاکم فاسد و »قطب از معدود متفکران عالم تسنن است قائل به      

(. با ارائه الفوی انقلابی و قیام علیه ظلم و جور پیش از اینکه 610: 9906است )قطب، « ظالم

طب وظیفه رسد، سید قبرداشت تندروی داشته باشد رویکرد انقلابی را آشکار می سازد. به نظر می

ایدئولوژیس خلق الفوهایی را بر عهده داشت که از این طریق بتواند یس خیزش اسلامی را به 

منظور استقرار حاکمیت الهی بر روی زمین افزایش دهد. آنچه درباره اندیشه افراطی و تند رایکال 

دی در کنند، چنین نیستو بلکه قطب الفوی جدیتکفیری را به تفکر و تئوری قطب انتصاب می

اصلاحی و به نوعی  -رویکرد سلفی اصلاحی ابداع کرد و باید سید قطب را در دسته سلفی نوگرا 

دنباله رو افکار سید جمال و تا حدی با منش و سلوک جدیدی اهداف را دنبال کرده، قرارداد. 

کتاب  را در کتاب معالم فی الطریق بیان کرده و این جدید تهییجی خودترین افکار سید قطب مهم

کلمه اسلام »وی اولین اندیشمند جهان اسلام است که  .های منحصر به فردی استدارای ویژگی

 را مطرح کرد. « امریکایی

 پاسخ در وى است؟ اىجامعه نوع چه قطب دیس نظر از جاهلى جامعهو اسلامیت: جاهلیت . 1

 که اىجامعه هر» ودهدمى سخپا نیچن «راه هاىنشانه» قیالطر فى معالم کتاب در و سؤال نیا به
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 جامعه که مییبفو دیبا م،یده ارائه ترىقیدق فیتعر میبخواه اگر استو جاهلى نباشد، اسلامى

« شودمى پرستش خدا ریغ به زىیچ آن نیقوان و دیعقا مان،یا در که است اىجامعه جاهلى،

قد است دنیای اسلام در (. درباره دنیای اسلام در دوره اندیشفی قطب معت691: 6016)قطب، 

وی علت جاهلیت را در . شرایط جاهلیتو بلکه جاهلیت بدتر از زمان پیامبر پیش از اسلام را دارد

 داند.نبودن حاکمیت الهی می

کند و این جوامع را بسیار قطب جاهلیت جوامع امروز را به جاهلیت مدرن تعبیر می     

ترین مشخصۀ جاهلیت را وی مهم (.663: 6613، )قطبداندمی( ص)تر از زمان پیامبرخطرناک

« ای که باشدبندگی بشر برای بشر به هر رسم و شیوه»و گویدوی میو داندبندگی بشر برای بشر می

تواند به جاهلیت قبل از اسلام برگردد و مثل آن باشد، جامعه معاصر می»(. و 663: 6613)قطب، 

ری تماس با جوامع اطراف و سپس هجرت از مکه به گیری از جامعه خود و برقراتاکتیس کناره

)قطب، « مدینه را برگزید و هنفام قدرت، تاکتیس جنگ علیه کفر و فتح جوامع جاهلی را داشت

این شیوه نفرش دستاویز گروههای تکفیری شده و به خصوص داعش از اندیشه  (.16: 6616

  هجرت قطب بهره جسته است.

کرد. در عقیده قطب ای مودودی، مسئله جاهلیت را مطرح میهقطب تحت تأثیر اندیشه     

شود. عصر جاهلیت جاهلیت در برابر اسلام قرار دارد و این عصر به دوره قبل از اسلام محدود نمی

ای تکرار شودو عصر ای و در هر جامعهتواند در هر دورهمحدودیت زمانی و مکانی ندارد و می

، حال یا آینده باشد. بر اساس اندیشه قطب، بین این دو جامعه تواند عصری در گذشتهجاهلیت می

تواند خارج از  این دو حالت تصور شود. او وجود جامعه نقطه مشترکی وجود ندارد و جامعه نمی

 دغدغه و اساسی مفهومی «منهج»مسئله کند در این رویکرد نیمه اسلامی و نیمه جاهلی را رد می

 قطب،) است اسلام همان منهج از سید است. تعریف سید قطب مرکزی در اندیشه و آرای ای

999:6036.) 
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قطب با مفهوم ناسیونالیسم مخالف بود. معتقد بود، همه اشکال تعصب قومی، . جهانشمولی: 2

توانند وجود داشته باشند و این تعصبات در پرستانه تنها در یس جامعه جاهلی مینژادی و وطن

ه نیست. او با ارائه تصویری منفی از جامعه عربی قبل از اسلام که مبتنی اندیشه اسلامی پذیرفته شد

ترین موفقیت اسلام های قومی و خانوادگی بود، تأکید کرد که اولین و مهمها وتعصببر شرافت

(. سید تعصب بر 169:6019ها کرد )قطب،این بود که ارزش انسانی فرد را جایفزین این تعصب

تواند اتحاد و انسجام جامعه اسلامی را داند که میپرستی میرا نوعی بتسرزمین پدری یا نژاد 

نابود کند. سرزمینی که مسلمان باید خود را متعلق به آن بداند و از آن دفاع کند، دارالاسلام است 

 را مسئله نه» ،است اسلام با ىینها روزىیپ که بر این اساس، سید باور داشت (.603:6019)قطب، 

 ز،یچ همه میدانمى شده نیتضم و حتمى را جهینت ولى ،خطر بى را معرکه نه و میمارش مى سبس

... انسان سرشت در و جهان عتیطب در زیچ همه و فطرى و قىیحق زیچ همه است قتیحق نیا دیمؤ

 کنندمى ىیخودنما «حتمى جهینت» نیا راه سر در موجود هاىتیواقع از انبوهى و موانع بسى

(Binder,2016: p181.)  قطب تفویض حاکمیت به رژیم ناسیونالیست عبدالناصر را نوعی

آورد. هر چند در برخی منابع رویکرد ناسیونالیستی و روح عربی را در اندیشه شرک به حساب می

(. ولی آنچه در آثار قلمی قطب وجود دارد 66: 6619اند )مردادی، قطب مورد تاکید قرار داده

 شتن انسجام است، در تفکر سیاسی چنین نیست.تزلزل نوشتاری و ندا

قطب معتقد است که فقط یس دارالاسلام وجود دارد و شریعت : دارالاسلام و دارالحرب. 3

)قطب، شود و مسلمانان یار و دوست یکدیفرندخدا بر آن حاکم است و حدود خدا اقامه می

اند که جوامعی واست  ای دیفر جز این، دارالحرب یا جامعۀ جاهلیجامعه (.613: 6616

و گویدوی در تفسیر خود می(. 993: 6016)قطب،  شان ویژۀ پروردگار یفانه نیستبندگی

شود و فقط خداوند بندگی نشود، ای که در آن قوانین و فرامین خدای تعالی اجرا نمیجامعه»

مبنای امان  و رابطه مسلمانان با آن، یا جنگ و پیکار است یا صلح است، بر جامعۀ جاهلی است

 ارائه دارالحرب و از دارالاسلام تازه (. تعریفی61: 9، ج6016)قطب،« است دادن و جزیه گرفتن

بود که همان دولت اسلامی در آن استقرار  دارالاسلام نداشته، یس سابقه وی زمان تا که کندمی
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هاد و مبارزه داشت، جز این همه دارالحرب است و رابطه مسلمانان جز با دارالاسلام جنگ و ج

(. آنچه در افکار و اندیشه سید در زمینه دارالاسلام و دارالحرب 661: 6016است )سید قطب، 

وجود دارد با اقتباس از کتاب معالم الطریق است. نظام اندیشفی قطب متکی بر گسترش اسلام و 

لمان یس های جاهلی است ولو این سرزمین مسلمان باشد یا غیر مسحاکمیت اسلامی به سرزمین

 وظیفه در دیدگاه و اندیشه اسلام سیاسی قطب است.

فی ظلال »قطب برای نخستین بار نظریه حاکمیت را در کتاب  و مشروعیت: حاکمیت. 4

الطریق دو مفهوم در سراسر کتاب معالم فی(. 661: 6616مطرح کرد )رضوان السید، « القرآن

 عبادت و ستایش ریشه از عبودیت اصطلاح .است« الحکمه»و دیفری « العبودیه»و یکیوجود دارد

 و حکومت قطب سید نظر از و است کردن قضاوت و حکومت از الحکمه اصطلاح و شدهگرفته

به همین  و باشد خداوند حاکمیت که است مشروع و قانونی اسلامی جامعه یس در حاکمیتی

لا اله الا »در « اله»معنای وی با تفسیر  .ترتیب، موضوع عبادت و پرستش هم فقط باید خداوند باشد

ترین مسئله، مسئله الوهیت و خواهد این نکته را بیان کند که در مسائل اعتقادی نیز مهممی« الله

. لذا ( .691: 6611)حسینی فائق،شودعبودیت است و الوهیت به معنای حاکمیت خداوند تفسیر می

قبول نیست. وی در نهایت هیچ حاکمیتی جز حاکمیت خدا و هیچ شریعتی جز شریعت خدا م

ها نباید بر یکدیفر سلطنت کنند و سلطنت آنها غاصبانه یس از انسانگیرد که هیچچنین نتیجه می

دیدگاه  براساس (. سید قطب63: 6616)قطب،  استو چرا که سلطنت مخصوص خداوند است

 دولت ودضرورت وج زمینه در سید قطب پردازدمی اسلامی حکومت درباره بحث به سنت اهل

ها حکومت بین تمام حکومت  از باید چرا که دهدمی توضیح تنها و نیاورده میان به حتی سخن 

به مشکلات  توجه با نظامی هر که مطلب این به اشاره ضمن اسلامی وجود داشته باشد. سید قطب

 سی نخست»گویدوگیرد، در این باره میآید و نظام شکل میدوره و جامعه خود به وجود می

واصول اسلامی باید تشکیل دهید آنفاه خواهید دید که حکومت  قوانین آن در که اسلامی جامعه

 (.91: 6019)قطب، « اسلامی چفونه حکومت خواهد کرد
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چه خلفای راشدین را به منصب رساند نه یس ضرورت و جبر کند که آنسید استدلال می     

( طبق نظر او حاکم توسط 966: 6016قطب، ) ن بوددینی بلکه انتخاب و اختیار مطلق خود مسلمانا

مقبولیت مردمی تعیین شده و ولایت او نیز ولایتی مطلقه و ذاتی نیست، بلکه تا زمانی معتبر است 

( قطب، به یس اسلام سیاسی باور دارد 993: 6016قطب، که از شرع و حدود عدالت خارج نشود )

کند. او حکومت اسلامی را پس از پیامبر، ال میکه در ذات خود تشکیل حکومتی اسلامی را دنب

داند که تنها مجری احکام خداست و حاکم تنها تا وقتی مشروعیت یس حکومت غیرمقدس می

  فاصله نفرفته باشد. دارد که از عدالت

جامعه بر پایه شریعت اسلامی را در حاکمیت خداوند، آئین و اندیشه، مبنای بشری و انسانی،      

« خلیفه الهی»ور و ارزش مدار، خانواده و زن و فرزند، وظیفه انسان وظیفه اجرای الهی و اخلاق مح

داندو (. اسلام و قوانین اسلامی را تنها راه حکومت و موفقیت آن می669: 6016داند )قطب، می

 خواهی است، متناسب با شرایط روزخواهی و اسلامچرا، به این دلیل که اسلام قابل جمع بین وطن

جامعه است، افقی نو برای جامعه دارد و متفاوت از جامعه مسیحی است، اسلام هم محتوا دارد و 

بر این اساس معتقد است، حکومت سه   (.11: 6016هم کالبد طبیعی و ظاهر زندگی )قطب، 

پذیری توده مردم و و حلقه وصل ارتباطی )مشورتی( بین ارکان اصلی عدالت حاکمان، اطاعت

(. بر این اساس سید نوع حکومت و نظام سیاسی 911: 6616مان استوار است )قطب، مردم و حاک

حکومت شورا نوع و روش حاکمیتی و »داندو زیرا سید معتقد است می« شورا»را حکومت 

 بخواهد اگر اسلام او، اعتقاد (. به61: 6616قطب، « ) حاکمان مجریان شریعت خداوند هستند

 حیات تجدد و پیشرفت با است قادر اسلام شریعت و کند، تحکوم باشد، باید نجات عامل

 هماهنگ باشد و قابلیت انطباق دارد. بشری

میسر نیست، گروه  اسلامی با خیزش بودبرای تحقق حاکمیت مدنظر سید معتقد . گروه پیشتاز:5

پیشتاز باید شکل بفیرد. از طریق گروه و جماعت بصورت جنبشی گروه مومن و با تمسس به 

 از جدا شده سوی از باید پیشتاز گروه این بود معتقد قرآن و تاسی به صحابه اقدام بکنند. قطب
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 و رها جاهلی هایاز شاخص بتوانند تا باشند و تعلق با اسلام اصیل داشته باشند جاهلی جامعه

 رو دارند و در هرمتعددی را پیش مراحل جماعت این وی دیدگاه باشند. از اسلام تعالیم به پیوسته

نیست  جاهلیت فروپاشیدن جز ای چاره نهایی مرحله در و دارد آن با متناسب ابزارهای ای مرحل

پیشفامان  سازی مادهآ (. از نظر سید1: 6036که از این طریق رهبری واقعی را ایجاد کنند)قطب، 

دو مرحله اساسی داردو مرحله اول همانند دوره اول رسول الله در مکه آماده سازی مقدمات و 

سازی جامعه که سیزده سال به طول انجامید و بر پایه عقیده استوار است و مرحله دوم مرحله آگاه

انجامید و در این  طول به سال  ده و شرک با مقابله که است عملی که مثل دوره مدینه رسول الله

( و حکومت اسلامی برای 991: 6619دوره مصائب و مشکلات زیادی وجود داشت )مردای، 

 نخستین بار در اسلام استقرار یافت.

قطب جهاد را راهی برای رسیدن به جامعه اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی  :جهاد. 6

: 6639)قطب،  ه اعتلای اسلام جهاد کنددانست که در راپنداشت و مسلمان واقعی را کسی میمی

جهاد مدنظر سید همان شمشیر برنده اسلام هست که دربرابر نظام جاهلی و نظام سیاسی آن  (.63

که وی بعد از تجزیه و تحلیل جامعه اسلامی و جامعه جاهلی در کتاب طوریبهباید استفاده شود. 

دهد. او راه اد فی سبیل الله اختصاص میمعالم فی الطریق، بخشی از کتابش را به عنوان الجه

رسیدن به حکومت اسلامی و نیز بهترین راه برای مقابله با یهود و صهیونیسم و کفار را فقط جهاد 

 بود معتقد (. وی11: 6966)قطب،  پردازدبه این نکته می «معرکتنا مع الیهود»داند و در کتاب می

 علیه مؤمن درونی مبارزه با را آن یا و آورد پایین دفاعی جنگ حد تا نباید را جهاد مفهوم که

  میتوان سخن و حرف با تنها که کنیم فکر چنین اگر: »میفوید و کرد محدود هاهوس و تهدیدها

در واقع قطب جهاد و  (.19: 6016 قطب،) «ایمرفته سراب و بیراهه به ورزید، مبادرت جهاد به

زم بر می شمارد. از سویی معتقد است که نباید جهاد و مبارزه را در دو جنبه درونی و بیرونی لا

دفاع در اسلام محدود و منحصر به سخن و تبلیغ باشدو یعنی نظام دفاعی را ضروری میداند. از 

در نتیجه، قطب جهاد  داند.سوی دیفر تنها جنگ دفاعی را به عنوان وسیله کافی در موفقیت نمی

و منظر سید قطب جنگ برای دفاع ضرورت دار. آن  ر دانستهعلیه استعمار را لازم و اجتناب ناچذی
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گونه که قطب اذعان کرده استو ضروری است در برابر انفلیس، آمریکا و رژیم صهیونیستی باید 

ایستادگی کرد. همین موضوع جنگ و جهاد دستاویز گروه های تروریستی و تکفیری قرار گرفته 

ت کرده اند. در حالیکهو قطب تمام همت خود را برای و از اندیشه قطب برداشت افراطی را برداش

استقرار حکومت خدا و مبارزه با کفر به کار بسته و یکی از روش های مبارزه از منظر وی مشی 

 مسلحانه و جهاد بوده است.

سید قطب به طور ضمنی به تبلیغ اسلام از طریق شمشیر و کتاب اشاره همان طور که اشاره شدو      

از طرفی به (. 19: 6016)قطب،  خواندهر دوی آنها را لازم و ملزوم و مکمل یکدیفر میکند و می

و یا جنگ با نیروهای متجاوز  (.93: 6616)قطب،  دهدطور ضمنی حکم به جهاد علیه استعمار می

انفلیس و آمریکا و صهیونیسم و فرانسه را که به کشورهای مسلمان مثل فلسطین و کشورهای 

: 6606)قطب،  کندداند و از آن به جنگ دفاعی تعبیر میاند، واجب می، تجاوز کردهشمال آفریقا

هدف استقرار حاکمیت خداوند در روی زمین باشد تا به این وسیله تمام ها با (. همه این تلاش669

های در حقیقت با تفسیر قطب درباب جهاد و برداشت گروه ها و فشارها رفع گردد.گناهان، رنج

 دانند.آن را سرچشمه تفکر افراطی می« جهاد قطبیسم»ی از تکفیر

 در باب اسلام سیاسی ینیخم اماممبانی نظری اندیشه و آرای 

 در ایران مرکزى استان توابع از خمیان شهرستان در میلادى 6099 سپتامپر 99 در ینیخم امام     

ه امام به اندیشه نظام سازی اشاره متولد شد. باب اسلام سیاسی اولین اثری ک علام اهل اىخانواده

بود که برخی از فجایع رژیم را آشکار کرد و در « کشف اسرار»با انتشار کتاب  6699کرد در سال 

حکمی زاده برای نخستین بار در این کتاب نظریه حکومت  «ساله هزار اسرار»کتاب پاسخ به 

 (.691: 6619 روحانی،) کرد تئوریزه اسلامی را مطرح کرد و ضرورت نهضت را

 ایی امام خمینی )ره(:اصول و مبانی اندیشه
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ایدئولوژیکی تشیع به  تحول. است شیعی اسلام هایآموزه از برگرفته( ره)خمینی امام اسلام سیاسی     

اسلامی است که در دوره معاصر، ارائه و عملی شد. امام  -های انقلابیترین اندیشهامام از مهمرهبری 

در  ،6696در سال « کشف اسرار»در مرحله نفارش  به نظریه ولایت فقیه پرداختند،مرحله  چهاردر 

نظریه ولایت فقیه « کتاب البیع» 6691 در سال و« تحریر الوسیله»در  6696در ، «رسائل»در  6666سال 

ترین اجرا نموده و کاملدر عمل اولین حکومت مستقل ولایت فقیااه را امام  مطرح کردند. را

اند، ضرورت تشکیل حکومت را که از دلایل عقلی در مورد ولایت فقیاااه را ارائه نمودهنظریات 

احکام الهی اعم از احکااام مالی، سیاسی و حقوقی همچنان » کنند:ولایت فقیه است چنین بیان می

باقی است و نسخ نشده است و نفس وجود احکاام، ضرورت حکومت و ولایت را اقتضا  دارد و 

 «ین الهی جز از طریق تشکیل حکومت ممکن نیستو زیرا مستلزم هرج و مرج خواهد بودحفظ قوان

طور که پیامبار)ص( برای اجرای احکام دین حکومت ایشان معتقدند همان(. 160: 6611)خمینی، 

که احکاام و حدود و قوانین جزایی اسلام و جهاد باید تشکیل دادند، پس از ایشان نیز از آنجایی

وند و تعطیل بردار نیست، تشکیل حکومت ضرورت دارد. چنانکه بعد از رحلت پیامبر)ص( اجاارا ش

 داشتند اتفاق باشد حکومت باید اینکه در مسلمین همه و نداشت شکی حکومت لزوم  کسی درباره

 (.91: 6611)خمینی،  فقط در شخص مورد نظر اختلاف بود و

امام  کلام در. است آن بودن سیاسی اسلام، از امام قرائت اصلی مشخصه بودن اسلام: سیاسی. 6

(. 11: 60نور، ج صحیفه) «گیردمی سرچشمه اسلام از مدن سیاست و است سیاست تمامش اسلام»

 در غیرتوحیدی، مکاتب برخلاف»اسلام  آن در که دهدمی ارائه اسلام از تفسیری ،(ره)خمینی امام

 «دارد دخالت اقتصادی و نظامی سیاسی، ی،فرهنف معنوی، مادی، اجتماعی، فردی، شئون تمام

 از دین جدایی زیرا نداردو موضوعیت سیاست از دین جدایی در نتیجه،(. 611: 96ج نور، صحیفه)

 نتیجه نیست. در ائمه و پیامبر سیره و قرآن هایآموزه از برآمده و است بدعت نوعی سیاست

 جامعه در سیاسی نظام دواندن ریشه آن سیاسی نتیجه که. شود تشکیل دین اساس بر باید دولت

 نوع یس طرف، یس از پس،. انجامد می سیاسی نظام ثبات و تحکیم به خود خودبه که است

 فرهنگ رابطه این و شود می ایجاد آید، می وجود به مشارکتی فرهنگ اساس بر که رابطه
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 بر دینی دولت ظامن و کندو می الهی را سیاست زیرا شودو می منجر دولت مشروعیت به مشارکتی،

 گرایی دین رابطه. شود می تأسیس است، گرایی دین های مؤلفه از یکی که فقیه ولایت محوریت

 به و شود می خارج انفعال حالت از فرد اینکه آن و دارد هم دیفری ویژگی جامعه، و دولت

 یم دولت تقویت به بودن فعال این که آیدو درمی سیاسی مسائل در فعال شهروندی صورت

 تعادل یس شود می باعث دینی نظام در جامعه و دولت گرایی دین رابطه. آن تزلزل به نه انجامد،

 اعتماد شود می باعث دینی دولت سوی از عدالت اجرای اساس، این بر.  شود ایجاد هم اجتماعی

 باشند. سخت های بحران در دولت بقای برای محکمی پشتوانه اجتماعی

 قومی، هایتقلیل از یس هیچ که است جهانشمولی دین اسلام( ره)امام نفاه در جهانشمولی:. 9

 برای نه است آمده بشر برای اسلام نیست، خاصی طایفه اسلام برای»ندارد  راه آن در نژادی و زبانی

.  بود هاانسان بر مبعوث( ص)اکرم پیامبر و هستند هاانسان بر مبعوث انبیا . ایران برای نه و مسلمانان

 نور، صحیفه)کردیم  نهضت اسلام برای کردیم، نهضت ما و «ایهاالناس» یا باشدومی ناس به خطاب

 خصوص به دعوتش نه اسلام»نظریه امت گرایی امام تحت این مولفه قابل تبیین است.  (.661: 69ج

 (.991: 9ج نور، صحیفه)دارد  را دو هر است، مادیات خصوص به دعوتش نه و است معنویات

اسلام در سعادت بشری و قرب الهی به مادیات و معنویات توجه کرده و مسائل مادی یعنی دین 

 وسیله رسیدن به مرحله معنوی و مکمل است.

 که معنایی همان به جمهوری اما»: انددرباره حکومت بیان کرده امام و مشروعیت: حاکمیت. 3

 اسلام قانون که ستا متکی اساسی قانون یس بر جمهوری این لکن است، جمهوری جا همه

 احکامی هم و منتخب شرایط هم که است این برای گوییممی اسلامی جمهوری ما اینکه. باشدمی

 جمهوری طرز و است ملت با انتخاب لکن است، متکی اسلام بر اینها شود،می جاری ایران در که

مقصود  ت(.  جمهوری691: 6631)امام خمینی، « هست جا همه در که است جمهوری همان هم

 هیچ به جمهوری این بودن است. از نظر استاد مطهری، اسلامی سلطه به نفی معطوف نهایت در امام

(. آیت الله 19: 6613ندارد)مطهری،  منافات دموکراسی کلی طوربه یا ملی حاکمیت با وجه
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ومت حک، ، از جهت اولدر اندیشه و نهضت امامجنبه مردمی مکارم شیرازی نیز بیان کرده اندو 

باید عمل کنند.  شود و حکام و زمامداران در شکل نمایندگان خداالهی تلقی می ایعنوان ودیعهبه

)مکارم  است. ضروری« أ مْرُهُمْ شُور ى ب یْن هُمْ و  »مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش بر پایه 

 نشده تعیین حاکمان برای خداوند جانب از خاصی شرط . هرچند پیشاپیش(19: 6610شیرازی، 

 داشتن مطلوب سیاسی نظام در حاکم شاخصه مهمترین ایشان، اعتقاد به (.99: 6606 ورعی،)است 

 علم زیرا اسلام سیاسى مکتب در. است درایت و تقوا و عدالت صفت اجتهاد، و فقاهت علم

 این حافظ و کند اجرا را الهی احکام تواندمی حاکم آن، اساس بر و آوردمی آگاهى فقاهت،

 دارد اهمیت و است مهم قدری به اسلامی جامعه زمامدار و رهبر برای اصلی شاخص. باشد احکام

 کشور و ملت عقبماندگی و تفرقه جمود، انحطاط، اساسی علت اسلامی، اندیشمندان از بسیاری که

 اند.دانسته باکفایت و مدبر عادل، فقیه نبود را اسلامی

پذیرفتن از اساس اندیشه سیاسی امام در اسلام سیاسی نیز سلطه نفرفتن و سلطه ن سبیل: نفی .9

 تحت شما نباید. باشد شما بر غیر از نباید سلطه که است این است، اسلام منطق منطقمان، ما»هست. 

 تمام در یعنی استقلال (.660: 9ج نور، صحیفه) «سلطه زیر نرویم خواهیممی ما. بروید غیر سلطه

  محرومین در این رویکرد نیز قابل تحلیل است. و مظلومین از ت. حمایتوابستفی اس عدم ها وزمینه

 ایجاد و اسلامی و ملی انسجام و وحدت با خواستمی( ره)امام :وحدت و امت واحده. 1

 باید مسلمین زیرا یابند، دست آزادی و استقلال به اسلامی ملل همه مسلمانان، بین همبستفی اسلامی

 کلمه وحدت برای و آورند دستبه را پیروزی کلید این آزادی و الاستقل آوردن دستبه برای

 میان بسیار مشترکات به توجه با (ره)خمینی امام (.699-696 ،1نور، ج صحیفه)کنند  کوشش

 فروعات از برخی در اختلافات و دین مهم و کلیدی فروعات و اصول در تسنن اهل و شیعیان

 عادل فقهای و کند.ائمهمی منسجم تلقی و یکپارچه واحد، منظا یس مثابه به را اسلام جهان دینی،

 و اسلام عادلانه نظام برقراری و الهی احکام اجرای برای حکومتی تشکیلات و نظام از اندموظف
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 عدالت برقراری و ظلم با مبارزه نیز اجتماعی سطوح کنند. از نظر امام در استفاده مردم به خدمت

 باشد.(. و زمینه سازی امت واحده می999، 0م، جاست)صحیفه اما لازم اجتماعی

 آثار و نتایج آنمقایسه مبانی تفکری امام خمینی و سید قطب؛ 

 مدرن یایدن به و است آمده دیپد یسنت اسلام برابر در که است دیجدمفهوم  ،یاسیس اسلام     

 ترجیح یسندگاننو بیشتر دارد، وجود سیاسی اسلام از کامل تعریف یس ارائه در. دارد تعلق

 و اسلامی هایجریان بندیتقسیم در ببرند کار به را گرااسلام و گراییاسلام هایواژه دهندمی

 ایجاد خواهان و دانندمی اسلامی حرکت را خود حرکت اسلامی هاینهضت همه اسلامی، نهضت

رجسته و اسلام سیاسی یس نیروی ب(. Roy, 1994: 200) هستند سیاسی نظامو  اسلامی دولت

را شعار خود قرار « اسلام راه حل است»برتر برای تغییرات نوین در عرصه جهان اسلام است که 

 بلکه ستین اعتقاد سی فقط نید ،یاسیس اسلام گفتمان در معتقدند برخی(. 99: 6630 بابی،)داده

 سیاسی اسلام هایگزاره از برخی .ردیگیم بر در را بشر زندگی عرصه یتمام و دارد ریفراگ یابعاد

 ،«اسلام اساس بر مدرن دولت تشکیل به اعتقاد»  ،«سیاست از دین جداناپذیری به اعتقاد» مانند

 «حاکم استبدادی هایسیاست از نارضایتی» ،«مسلمانان ماندگیعقب عامل غرب استعمار به اعتقاد»

  (.96: 6631 روا،) باشدمی... و

توان در دو حوزه جهان تشیع و در جهان اسلام را میای سیاسی در یس بررسی کلی اندیشه     

 سر پشت از بعد و اسلامی هاینهضت هایشاخصه مطالعه بابندی کرد. جهان اهل سنت دسته

 در اسلامی انقلاب وقوع آن اوج که میلادی 19 یا و 39دهه در سیاسی اسلام طلایی دوران گذاشتن

اندیشه سید  .است شده سیاسی اسلام استمرار و تحول و سیاسی نظام تاسیس موجب که بود ایران

های افراطی و تکفیری در جهان اسلام شده و برداشت های نادرست از اندیشه قطب دستاویز گروه

و  6609سید قطب مورد اذعان و اعتراف گروههای تکفیری نیز بوده است )ر.ک:فاطمی نژاد، 

 (.6611بخشی، 
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شود مبانی اندیشه سیاسی و آرای امام متکی بر ر مستفاد میدر مقایسه دو متفکر مسلمان معاص     

تفسیر، عقل گرایی، وحدت، نفی سبیل، تکلیف و عدالت محوری و اجتهاد و فقه پویا است. نظام 

های سیاسی برای ها و نظامفکری تسنن و قطب بر نص گرایی، اجازه جهاد و مبارزه با دولت

 برند.نابودی چون در جاهلیت به سر می

 برای یافت منبعی معصوم امامان سخنان و قرآن تفسیر .دارد ویژهای جایفاه تشیع در تفسیر     

 گرفته میشود. عقلفرایی نظر در تلقی امروز جامعه در جدید موضوعات بخصوص و دین احکام

در مبانی اندیشه و آرا  فکری قطب هم کمتر دیده شده  .است شده متبلور شیعه فقه اصول در

 تروریستی به جای عقل گرایی عقل ستیز بوده و ظاهر گرا هستند. -های تکفیری در گروه است. و

 با نص که است خمینی امام تفکرات با تمرکز با تشیع تفکر عناصر از عنصر آخرین اجتهاد     

 به احکام دستیابی برای ذهن نیروی از استفاده یعنی اجتهاد .دارد تضاد ظاهرگرایی و گرایی

فقه دراندیشه سیاسی به این موضوع توجه نشده و در  اصول علم کمس با و منابع میان زا شریعت

اهل تسنن نیز وجود ندارد. تنها تفاوت قطب با سایر متفکران هم مذهب قیام علیه حاکم ظالم مجاز 

 عملی برای را اجتهاد شمرده شده است. امام به اجتهاد جایفاه خاص و ویژه قائل بودند. درواقع

 میدانست)صحیفه امام خمینی، ج لازم امروز قوانین قالب در و فعلی زمان در اسلام ختن قوانینسا

9 :911.) 

 ازیس طرف، .میشود خشونت موجب علت دو به شدید ظاهرگرایی و گرایی نص درمجموع     

 به نصوص فهم یا برای میکنند توسل گذشتفان به که دارد همراه به را گروههایی خواندن کافر

 از دین متخصصان و وجود مرجعیت بدون که برداشتهایی دیفر طرف از .میکنند رجوع علما

 کافر و اختلافافکنی موجب همین و متفاوت است انسانها فهم سطح و تفکر طرز به بنا میشود نص

 سید قطب با اصلاح و تکفیر گفتنی است که  نظام اندیشه بررسی در .میشود خود بهجز همه دانستن

از زمان شروع جهاد و قیام علیه حاکم . تسنن است فقه هایپایه بر پایدار منطقی کری قطبنظام ف

فاسد شروع کرده و شیوه تشکیل گروه پیشتاز را تبیین کرده است. نظام فکری گروههای افراطی 
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متناقض و در برخی موارد متضاد نیز هست و انسجام اندیشه نداشته و بیشتر به دشمنی و کینه توزی 

وی مشهود است « منهاج السنه»سبت به خاندان رسالت پرداخته اند.  برای نمونه ابن تیمیه در کتابن

چنین رویکردی را نداشته و بیشتر مشی جهاد « معالم الطریق»این درحالی است که قطب در کتاب

 فی سبیل الله را تشریح کرده است. تکفیری ها تاکید بر ظاهر گرایی دارد. در حدیث گرایی و

دارای  نصبازگشت مستقیم به قرآن و ظاهر گرایی خشونت و تندرویی را به همراه داشته است. 

نص به دلیل توسل به گذشته و دریافت   .را دارد اجتهادی غیر فهم و بوده خشونت نشانه تولید

 ظاهری از قرآن، موجب اختلاف و کفر میشود.

 گیرینتیجه

دهد که دارای نقاط اشتراک مهم و د جهان اسلام نشان میمقایسه اندیشه و آرای دو اندیشمن     

اجتماعی پدیدار شده  –افتراق اساسی هستند. از هدف مشترک دو اندیشمند حل معظلات سیاسی 

در جامعه هستند، که باور به سیاست )اسلام سیاسی( اعتقاد بر مبنا دین و شریعت، جهان شمولی 

ام خمینی و سید قطب است. و بر این اساس به نظریه دین از مهمترین وجوه اشتراک اندیشه ام

پردازی و تئوری اسلام سیاسی در جهان اسلام پرداخته اند. در بسیاری از ویژگی ها و شرایط 

 حاکمیت و مشروعیت اشتراکات زیادی دارند که در متن به صورت تحلیلی بیان گردید.

ستفاه اندیشفی تشیع و تسنن است، امام بر بنیان تفاوت تفکری امام و قطب در فقه سیاسی و د     

پایه فقه سیاسی شیعه نظام سیاسی را بر پایه ولایت فقیه تبیین و عملیاتی کرده است، سید قطب بر 

را ارائه کرده است. در بر کناری حاکم « شورا»پایه اندیشه اهل سنت و از طرف مردم و نظریه 

حاکم را دارا هستند این درحالی است که مردم به قطب بر این باور است که مردم اجازه برکناری 

دهند بلکه مقبولیت از طرف مردم است که از موضوع جدی مشروعیت نمی« ولی فقیه»رهبری 

 تفاوت در دستفاه فکری دو مذهب است.

 واجد نص که است آن دارد وجود نص به مستقیم ارجاع در آنچهقطب متکی به نص هستو      

 به تواندمی مؤمنان اجتهادی غیر فهم به اتکای و کندمی خشونت تولید که تاس زیادی هاینشانه
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 خشونت موجب علت دو به شدید ظاهرگرایی و گرایینص در مجموع دیفران منجر شود.کشتار

 کنندمی توسل گذشتفان به که دارد همراه به را هاییگروه خواندن کافر از یس طرف، .شودمی

 و وجود مرجعیت بدون که برداشتهایی دیفر طرف از میکنند رجوع اعلم به نصوص فهم یا برای

 موجب همین و متفاوت است انسانها فهم سطح و تفکر طرز به بنا میشود نص از دین متخصصان

شود. در این زمینه از نقاط مهم افتراق اندیشه خود می  به جز همه دانستن کافر و اختلاف افکنی

 امام و قطب است.

و اندیشه های قطب کارکردهای مختلفی برای گروههای اسلام گرا داشت به خصوص نوشته      

گروههای تندرو برداشت و تفسیر خود را داشتند، نوشته های قطب توجیهات فکری تمایلات ضد 

غرب را در خود داشت، دوم تاکید خاص و ویژه به استقرار جامعه اسلامی طبق موازین شرعی که 

در خود داشت چون پیاده سازی جامعه همانند دوره رسول الله)ص( مقصود خود زمینه انحراف را 

قطب بود که با اندیشه امام متفاوت است در اندیشه امام نظام مبتنی بر ولایت فقیه در غیبت امام 

زمان است. و دیفر اینکه حقانیت سرنفونی دولت های جهان و دولت های اسلامی با بهره گیری 

که باید سازماندهی شود که این رویکرد نیز در حکم جهاد ابتدایی « شتازگروه پی»و « جهاد»از

 نتیجه است که در عصر رسول الله صورت می گرفت و با اندیشه امام خمینی متفاوت است. در

 با را مشابهتی مجراهای ، خمینی امام اندیشه با فراوان های مشابهت علیرغم قطب فکری بنیادهای

 امروزه که است گذاشته باز نیز را کنونی و معاصر اسلام در وییتندر و تکفیری گروههای

 فعالیت و کرده قطب به منتسب را خود آن استناد با ها تکفیری و  داعش القاعده، نظیر گروههایی

 و داشته فاصله گرایان افراط با فقهی یا اعتقادی مبانی نظر از قطب سید اندیشه اینکه با. کنند می

 .است بوده انقلابی - جهادی مشی با و اصلاحی قطب اندیشه

نتیجه و پیامد تئوری پردازی دو اندیشمند اینکهو در الفو بودن تفکر امام و قطب مورد استفاده      

ها اذعان دارند که از نقاط مشترک بوده و هر دو به سیاسی بودن اسلام تاکید قرار گرفته و گروه

ن است که اندیشه امام برای نهضت مقاومت و انقلابی دارند. از تفاوت مهم تفکر امام و قطب ای



  روح الله غلامیو  بهزاد قاسمی/ ...دربارهقطب  دی)ره( و سینیامام خم یو آرا شهیاند یقیمطالعه تطب/    331

کنند های تکفیری القاعده و داعش اذعان میمورد استفاده قرار گرفته این در حالی است که گروه

نظریه قطب راهنمای عمل آنها بوده است که نشانه جامع بودن فقه شیعه و اندیشه امام و جای 

ترین مبانی فکری گرا بوده است. در نتیجه مهمه که نصتفسیر و غیر جامع بودن اندیشه قطب بود

و اندیشه امام خمینی )ره( و سید قطب با تمرکز بر اسلام سیاسی در جدول زیر به صورت مقایسه 

سیاسی دو اندیشمند جهان  -تطبیقی نمایش داده شده است. که وجود اشتراک و افتراق فکری 

 اسلام در جدول ترسیمی نمایان شده است. 

 (: مقایسه تطبیقی اندیشه امام خمینی )ره( و سید قطب1جدول شماره )

 سید قطب )ره(امام خمینی شاخصه تئوری ردیف

هدف از نظریه پردازی و نفاه به مسائل جهان اسلام از منظر حل  6

 اجتماعی -معضلات سیاسی 

* * 

بن مایه فکری و سرشت اندیشه برگرفته از اسلام: سیاست گرایی  9

 سلام و اسلام گرایی در سیاستبه ا

* * 

باور و اعتقاد وثیق به پیوند بین دین و سیاست و کارآمدی شریعت  6

 در برپایی حکومت اسلامی

* * 

ماهیت و بروز اجرایی اندیشه پردازی در جامعه با شکل و قالب  9

 استبداد ستیزی و استکبار ستیزی

* * 

مبتنی بر مشروعیت  قائل به تاسیس حکومت اسلامی/نظام سیاسی 1

 الهی و مقبولیت مردمی )انتخابات(

* - 

قائل به تاسیس حکومت اسلامی/نظام سیاسی مبتنی بر مشروعیت  1

 مردمی )شورا( و مقبولیت مردمی )انتخابات(

- * 

 - * تفسیر گرایی و باور و عمل به اجتهاد  3

و نص گرایی و ارجاع مستقیم و عمل به برداشت ظاهری از آیات  1

 روایات

- * 

قائل به رویکرد مسالمت آمیز در مبارزه و جهاد دفاعی با مقاومت  0

 اسلامی و بسیج مردمی

* - 
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قائل به رویکرد مسلحانه در مبارزه و جهاد نظامی با تشکیل گروه  69

 پیشتاز

- * 

نتیجه نظریه پردازی توانایی در تاسیس نظام سیاسی و الفو موفق  66

 می )نمونه یمن(برای نهضت های اسلا

* - 

نتیجه نظریه پردازی ناتوانی در تاسیس نظام سیاسی و محل استناد و  69

 رجوع گروههای تکفیری )نمونه القاعده(
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