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 واکــاوی آرای تمـــدنی سیـــد قطب و 
نوع مواجهه وی با مدنیت غرب

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ، گرایش مطالعات خلیج فارس دانشگاه تهران، تهران، ایران. )نویسنده مسئول(

دانش آموخته سطح سه جامعه الزهرا )حوزه علمیه خواهران قم(، قم، ایران.

استادیار گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران

سیدرضا حسینی

زهرا سادات حسینی

سعید طاوسی مسرور

چکیده
سید قطب یکی از مؤثرترین اندیشمندان معاصر جهان اسالم و از مهم ترین نمایندگان مکتب 
فکری بازگشــت به اســالم اصیل اســت. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی، مهم ترین 
نظریات تمدنی ســید و نــوع مواجهه  او با مدنیت غرب را بررســی کرده و به این پرســش 
پاســخ داده اســت که مباحث تمدنی ســید قطب، حول چه محورهایی هســتند. یافته های 
تحقیق نشــان می دهد، کلیدواژگان سید در تصویرسازی از تمدن، در نظامی زنجیروار قابل 
تفسیر هســتند؛ چنانکه »زن« به عنوان عامل حیاتی در بالندگی بشر، با حضور در یک بستر 
اجتماعی درســت می تواند از حقوق خود منتفع شود و در قامت عنصری تعیین کننده برای 
کید اسالم نیز باشد،  تحقق آرامش جامعه، متضمن شــمه ای از »عدالت اجتماعی« مورد تأ
اما مقاومت سرســختانه زورمندان و زیاده خواهان جهان در برابر اســتقرار عدالت، گریز از 
جنگ مشــروع را برای طرفداران حاکمیت الهی ناممکن کرده و تقابل همه جانبه مسلمانان 
بــا حکومت هایی را که تجســمی از جاهلیت مدرن هســتند اجتناب ناپذیر و ضروری کرده 
اســت؛ چنانکه ســید قطب، »آمریکا« یعنی مظهر مدنیت نوین غرب را مصداقی از همین 
حاکمیت های فزون طلب و ویرانگر می داند. همچنین با اتخاذ رویکردی مقاوم در برابر آن، 
بر ضرورت مرزبندی مســلمانان با ارزش های غربی و مقابله ایشــان با تمدن برتری جویانه و 
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کید دارد و هر مســلمانی را به مبارزه با عموم حکومت های غیرالهی  غیراخالقی آمریکایی تأ
برای برقراری حاکمیت مشروع اسالمی مکلف می داند.

کلیدواژه ها: سید قطب، تمدن، زن، عدالت اجتماعی، جنگ، آمریکا.

مقدمه
ســید قطب را باید یکی از برجســته ترین متفکران جهان اســالم در یک صد سال اخیر و از جمله 
پیشتازان نهضت فکری رجعت به اسالم راستین دانست. نفوذ فکری او، از شمال آفریقا تا آسیای 
مرکزی را درنوردیده و برخی آرای وی، به عنوان عناصر اصلی ایدئولوژی اســالمی مطرح هستند. 
مهم ترین تکاپوی نامبرده، در پیش گرفتن رویکردی تقابلی در برابر فرهنگ مهاجم غرب و تالش 
برای احیای ســنت های اولیه اسالم بوده اســت. وی از جمله معدود اندیشمندان معاصر عرب به 

شمار می آید که مخاطب ایرانی فرصت کرده است آثارش را بخواند. 
در این نوشــتار، با تمرکز بر موضوعات تمدنی طرح شــده از جانب سید قطب، دیدگاه او در 
باب مدنیت غرب و واکنش وی به ســبک زندگی معرفی شده از جانب غربیان متجدد بیان شده 
و تصویری که از دو مفهوم »تمدن اســالمی« و »تمدن غربی« ترســیم می کند بازشناســی شده 
اســت؛ با این فرض که سید قطب در مقام اندیشمندی سنت گرا و به شدت دل بسته به هنجارها و 
ارزش های صدر اسالم، طبعًا رویکردی خصمانه در قبال اصول تمدنی نوین خواهد داشت؛ زیرا 
این اصول اساســًا در مســیری غیردینی متولد شده و سپس با رویکردی سکوالر، رشد و نمو یافته 

است. 
تاکنون کتب و مقاالتی متعددی در باب شــناخت شــخصیت، بینش و اثرگذاری سید قطب 
بر ســیر فکری مسلمانان طی قرن بیستم نگارش شده است که این مهم، خود شاهدی بر اهمیت 
انکار ناپذیر وی و تفکر دین گرایانه او، حتی نزد منتقدان و مخالفانش است. از میان آثار نوشته شده 

درباره سید قطب می توان به چند نمونه زیر اشاره کرد:
سید قطب، نویسنده معاصر مصر )منتظمی، 1375(  •

نگاهی کوتاه به زندگی و آثار سید قطب )منتظمی، 1376(  •
ارزش دانش های کهن و نوین غیرمسلمانان در اندیشه سید قطب )سیاوشی، 1386(  •

مدرنیته و اندیشه احیاگر؛ مروری بر اندیشه سیاسی سید قطب )اکوانی؛ اردوان، 1391(  •
جایگاه اندیشه سید قطب در میان نیروهای مبارز مذهبی در ایران پیش از انقالب )همتی   •
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و همکاران، 1392(
جهان در اندیشه سید قطب )باغبان زاده، 1393(  •

نقدی بر دیدگاه های سید قطب درباره جاهلیت مسلمانان )موسوی، 1396(  •
بررسی مبانی کالمی سید قطب در مشروعیت سیاسی حکومت دینی )نجفی و الهی راد،   •

)1396
کید بر نظریه سید قطب  بازخوانی ابعاد عدالت اجتماعی از منظر متفکرین مســلمان با تأ  •

)ابراهیمی پور و عالی زاده، 1396(
درآمدی انتقادی بر دیدگاه ســید قطب درباره جوامع متمــدن و غیرمتمدن )مهدی نژاد و   •

واسعی، 1397(
نکتــه مهم درباره مقاالت فوق این اســت که عــالوه بر مواردی که در باب معرفی ســید و 
بیان توضیحاتی مختصر پیرامون حیات فردی و مبارزاتی وی نوشــته شــده اند، بیشتر آثار مذکور، 
واکاوی دیدگاه هــای سیاســی و تبیین برخی مؤلفه های کلی موجود در مباحث مطرح شــده او را 
مدنظر قرار داده اند، اما تاکنون کمتر به نظریات تمدنی وی توجه شده است؛ چنانکه آخرین منبع 
معرفی شده در باال، استثناء محسوب می شود که البته آن هم به دلیل نگاه سطحی و تحلیل ناپخته 
نویســندگانش به آرای تمدنی ســید، چندان برای پژوهشگران راهگشا نیســت که در ادامه مقاله 
جاری، بیشــتر به آن می پردازیم. همچنین یکی از مهم ترین مقاالتی که طی دو دهه اخیر پیرامون 
آرای ســید نوشته شده، عنوان »سید قطب و اســالم گرایی معاصر« اثر مهدی بخشی شیخ  احمد 
اســت که در ســال 1385 شمسی در نشــریه »علوم سیاسی« دانشــگاه باقرالعلوم )ع( منتشر شده 
اســت. پژوهش مزبور با تکیه بر دیدگاه های شماری از اندیشــمندان غربی و عربی مخالف سید 
قطب، همان مدعای قدیمی تأثیرپذیری جریان های افراطی و خشونت طلب )مانند القاعده( از این 
نظریه پرداز مصری را اثبات کرده اســت. نکته جالب اینکه یکی از اصلی ترین مستندات نگارنده 
مقاله مذکور برای اثبات ادعای فوق، بعضی ســخنان ســرکردگان گروه های تکفیری )مانند ایمن 
الظواهری( و تمسک ایشان به شماری از آرای سید است )بخشی شیخ  احمد، 1385: 185(؛ حال 
آنکه رهبران تشــکل های تندرویی مانند القاعده، از هر دستاویزی برای اثبات حقانیت ایدئولوژی 
خود استفاده می کنند و در این راستا، بیش از آنکه از نظرات سید بهره مند شوند، احادیث شریف 
نبوی را به میل خود تفســیر و از آن ها نهایت سوءاستفاده را می کنند؛ پس با رویکرد نگارندگانی 
مانند بخشی شیخ احمد، باید پیامبر گرامی اسالم )ص( را بیش از سید قطب مسبب تشکیل گروه ها 
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و ســازمان های تکفیری دانســت!اما افزون بر مقاالت فوق، پایان نامه ای با عنوان »اندیشه سیاسی 
ســید قطب« به قلم »عفت علی پور« تألیف و در ســال 1387 دفاع شــده اســت. نویسنده فارغ 
از نگاه های ســطحی و کلیشه ای به ســید، با بررسی دقیق ســیر تکوینی نظرات او در طول عمر 
شصت ساله  سید، چگونگی گذار وی از مرحله بیان تئوری به مرتبه عمل گرایی را بازشناسی کرده 

است. 
با این حال در مقاله حاضر با رویکردی جدید گفتمان مدنی سید قطب را از منظری متفاوت 
و با کشف ارتباط میان کلیدواژگان تمدنی وی بررسی کردیم تا نگرش او به تمدن غربی و مدنیت 
اســالمی را بازشناســی کنیم. به بیانی دیگر، نگارندگان پژوهش جاری با بررســی پربسامدترین 
تعابیر در گفتمان تمدنی ســید، ارتباط میان این مفاهیــم به ظاهر ناهمگون را درک کرده و از این 
رهگذر، شــمایلی کلی از رویکرد این دانشــمند مصری به مســئله کلیدی و چالش برانگیز تمدن 

ترسیم کردند.

مروری بر زندگانی و شخصیت سید قطب
ســید بن قطب بن ابراهیم در ســال 1906 میالدی )1324 هجری قمری/ 1295 هجری شمسی( 
در روستای »موشا« )واقع در ساحل غربی رود نیل( در مصر زاده شد )نجفی و الهی راد، 1396: 
100(. پــدر متدیــن خود را در کودکی از دســت داد و به همین دلیــل، متکفل برادر کوچک و 
دو خواهــرش شــد )منتظمی، 1375: 120(. وی قرائت قرآن کریــم را از کودکی آغاز کرد و در 
ده ســالگی موفق به حفظ کل قرآن شــد )http://www.taghribnews.com(. در سال 1912 
میالدی وارد مدرسه شد و در 1918، مدرک دوره ابتدایی را دریافت کرد )الخالدی، 1414 ه. ق: 
19(. وی با طی مراحل مقدماتی تحصیل، راهی دانشگاه شده و موفق شد مدرک کارشناسی رشته 
ادبیات عربی را کســب کند )منتظمی، 1375: 119(.هنگامی که این اندیشمند مصری زاده شد، 
کشورش همچنان تحت فرمان بریتانیا بود. اگرچه با وقوع جنگ جهانی اول از قدرت همه جانبه 
و تفوق چشــمگیر دولت های غربی اندکی کاسته شده و ایشان به مشکالتی عدیده مشغول شده 
بودند، اما بیش از یک قرن حضور اســتعمارگران فرانســوی و انگلیســی در شاهراه ارتباطی آسیا 
و آفریقــا، نه تنها مصر را از نظر فرهنگی به شــدت متأثر از غرب کــرد، بلکه فقر و عقب ماندگی 
گســترده مهم ترین سرزمین اسالمی قاره آفریقا را موجب شد و این امر به شکل گیری دو پرسش 

مهم در میان متفکران مسلمان انجامید: 
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1. چه عاملی ســبب برتری اقتصادی و تکنولوژیکی غرب بر جهان اســالم شــده است؟2. 
چگونــه و با چه ابزاری می توان ضمن تقابل با فرهنگ مهاجم اروپاییان، ضعف رو به گســترش 
مسلمانان را متوقف کرد و فاصله عمیق میان دانش شرقی و علوم تجربی مکشوف غرب را کاهش 
داد؟با استقالل مصر در 28 فوریه سال 1922 میالدی )بختیاری، 1392: 110( به نظر می رسید این 
کشــور در مسیر احیای جایگاه خاص و موقعیت درخشــان سابق خود در میان بالد اسالمی قرار 
بگیرد، اما تداوم حیات حاکمیت ســلطنتی ضعیف مصر و غرب گرایی توأم با انحطاط ساختاری 
فرمانروایی خاندان مضمحل شــده محمدعلی پاشا موجب شد امید مصلحان مسلمان به پیشتازی 
این مملکت عربی در فرایند تحول جامعه اسالمی، به یأس مبدل شود؛ بنابراین اندیشمندان مصری 
بر آن شــدند تا خودجوش، از فرهنگ و هویت اســالمی- عربی کشــور خویش دفاع کنند؛ از 
همین رو ســید قطب در ســال 1932 یعنی زمانی که از دانشکده دارالعلوم فارغ التحصیل شد، در 
تشــکیل جمعیتی به نام »جماعت دارالعلوم« مشارکت کرد. هدف این جمعیت که اعضایش از 
میان فارغ التحصیالن دارالعلوم انتخاب می شــدند، دفاع از ادب و لغت عربی بود. وی در اواخر 
ســال 1933، به عنوان مدرس در وزارت معارف مصر مشغول به کار شد )الخالدی، 1414 ه. ق: 
19( و این آغازی بود بر اثرگذاری سید در محیط فکری و فرهنگی مصر. همین بخش مختصر از 

زندگانی وی، دربرگیرنده نکاتی مهم در باب شخصیت وی است:
1. رشــد و نمو در محیطی مذهبی، فرصت گران ســنگ آشنایی با معارف اسالمی را برای او 

فراهم کرد.
2. تحصیل در حیطه ادبیات عربی، بر توانایی نویســندگی وی و قوت قلم او افزود.3. تعمق 
در قرآن، تأثیری شگرف بر ایدئولوژی سید قطب در طول حیات شصت ساله اش داشت؛ چنان که 
بیشــتر آثار نوشــتاری او، یا مشــخصًا درباره قرآن بوده یا ملهم از آموزه های این کتاب آســمانی 
هســتند؛ مانند »التصویر الفنی فی القرآن«، »العدالة اإلجتماعیة فی اإلســالم« و »مشاهد القیامة 
فی القرآن« )بعلبکی، 1992: 249(. بسیاری از مسلمانان، وی را با تفسیر مشهورش با عنوان »فی 
ظالل القرآن« می شناسند. این امر انکارناپذیر است که اصول و ضوابط تمدن ساز اسالمی که در 
آیات قرآن متجلی بوده و دربرگیرنده تمامی شــئون حیات انســانی مانند تکالیف فردی، ضوابط 
حکومتی و سیاسی و حقوق مدنی و اجتماعی هستند، به مؤلفه های اساسی و ریشه ای تفکر سید 

قطب مبدل شده اند. 
آنچه از زندگانی ســید قطب تاکنون مورد توجه و تأمل عموم پژوهشــگران بوده است، نقش وی در 
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تکوین جنبش سیاســی- اجتماعی »اخوان المسلمین« و تقابل او با حکومت افسران آزاد به رهبری جمال 
عبدالناصر اســت، اما هنوز بســیاری از جنبه های فکری و عملی شــخصیت این دانشمند بزرگ، کند و 
کاو دقیقی نشــده است که یکی از مهم ترین آن ها، نگرش سید نسبت به مقوله بحث برانگیز تمدن است؛ 
بنابرایــن ما در پژوهش حاضر این بخش از نظرات ســید قطب را مــرور و رویکرد وی به مدنیت غرب را 

تبیین کرده ایم.

مفهوم تمدن در آرای سید قطب
تمدن1 یکی از پیچیده ترین مفاهیم انســانی در بســتر اجتماع است که صاحب نظران علوم مختلف، هرگز 
نتوانسته اند تعریفی از آن ارائه کنند که مقبول عموم اندیشمندان قرار گیرد؛ چنان که برخی متفکران آن را 
به معنای »زندگانی اجتماعی و همکاری مردم با یکدیگر در امور زندگانی و فراهم ســاختن اســباب ترقی 
و آســایش خود« دانســته اند )عمید، 1389، ج 1: 365( و بعضی دیگر، مفهوم تمــدن را برابر با »تخلق 
به اخالق اهل شــهر و انتقال از خشــونت، هجمیت و جهل به حالت ظرافت، انس و معرفت« می دانند 
)دهخدا، 1377، ج 5: 6972(؛ درحالی که شــماری از صاحب نظران بر این باورند که »تمدن را می توان 
به شکل کلی آن، عبارت از نظمی اجتماعی دانست که در نتیجه وجود آن، خالقیت فرهنگی امکان پذیر 

می شود و جریان پیدا می کند« )دورانت، 1396: 3(.
در زبان عربی، مفهوم تمدن را با واژه »حضارة« می شناســند و گفته اند که یکی از معانی این تعبیر، 
مظاهر پیشــرفت علمی، ادبی، فرهنگی و اجتماعی است )اتابکی، 1380، ج 2: 1075(. غامض بودن این 
مفهوم را از آنجا می توان دریافت که ارائه تعریفی جامع و دقیق از تمدن، حتی برای اندیشمند ژرف نگری 
مانند سید قطب صعب و پیچیده است؛ چنان که خود او در این باره می گوید: »وقتی اولین بار به نوشتن 
این موضوع فکر کردم، برایم مشکل بود. همان طور که امروز هم تعریف تمدن همان گونه مشکل است. 
تصور تمدن، آن چنان که اندیشــه اروپایــی ]= مدنظر متفکران غربی[ اســت، در خیال من بود. تصورم 
تــار بود و این مرا از روایت اصلی و واضح محروم می کرد. ســپس تصویری جلوه گر شــد که »اجتماع 
اســالمی« همان »اجتماع متمدن« اســت« )سید قطب، 1399 ه ق: 107(. وی نظر خود را درباره تمدن 
این گونه توضیح می دهد: »هنگامی که در جامعه ای حاکمیت برتر فقط از آن خدا باشد، این همان یگانه 
صورت قابل فرض ]از تمدن[ اســت؛ این همان تمدن بشری اســت؛ چراکه تمدن بشر، قاعده ای اساسی 

1. Civilization
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]نشــئت گرفته[ از آزادی حقیقی کامل برای آدمی و ]ُملهم[ از کرامت مطلقه برای هر فردی از جامعه را 
اقتضا می کند« )همان: 108(. سید در ادامه تصریح می کند: »فقط جامعه اسالمی همان جامعه ای است 
که در آن، عقیده معتبر است و سیاه و سفید و سرخ و زرد و عربی و رومی و فارسی و حبشی در ]ُحکِم[ 
امت واحدی هســتند که پروردگارشان خدای یکتاســت و تنها بندگی او را می کنند و در آن، برترین فرد 

همان پرهیزکارترین شخص است« )همان: 109(. 
آنچه از این رهگذر برای ما اهمیت داشــته و دلیل نگارش مقاله حاضر بوده اســت، بررســی 
کلیدواژگان تمدنی ســید قطب است که او در بحث های انتقادی خود به اوضاع اجتماعی جهان 
در قرن بیستم، به وفور از آن ها یاد می کند، اما به دلیل محدودیت فضای این نوشتار و سعی ما مبنی 

بر واکاوی موجز آرای وی، تنها به مهم ترین کلیدواژگان تمدنی وی اشاره کرده ایم.

کلیدی ترین تعابیر تمدنی در گفتمان سید قطب
1. زن

ســید قطب نگاهی خاص و اســتثنایی به زن دارد؛ شاید این ســخن گزافه نباشد که وی در میان 
اندیشــمندان اسالمی سده اخیر، یکی از دغدغه مندترین اشخاص پیرامون مباحث مربوط به زنان 
اســت. او با نگاهی بســیار متعالی به زن می نگرد و تصریح می کند: »وظیفه ایشان ]= زنان[ در 
راه تکامل بشریت خیلی بزرگ تر از مردهاست و نبایستی آن را سرسری گیرند و رها کنند« )سید 

قطب، 1365: 258–257(. وی معتقد بود:
»اســالم که سیستم الهی زندگی انسان است، عنایت خاص دارد که دید مردم را نسبت به زن 
تصحیح کند و روابط جنسی این دو ]= زن و مرد[ را براساس حقایق فطری قرار دهد و این روابط 
را در کلیــه متفرعات روانی و عملــی آن به گونه ای توضیح دهد که رابطه مذکور دچار اضطراب 
و نوســان نگردد و در هیچ زاویه ای از آن، غموض و پیچیدگی راه نیابد.اســالم اواًل این حقیقت 
را بیان کرده که زن و مرد - از جنبه انسانی- وحدت دارند و با هم مساوی اند تا یک باره به همه 

نظریات آمیخته به خطایی که زن را جنسی ذاتًا پست تر از مرد می پنداشت، پایان دهد. 
ثانیًا بیان کرده اســت که زن و مرد، از لحاظ رابطه با خدا و پاداش الهی نیز وحدت دارند و 

مساوی اند. 
ثالثًا نوع پیوند زن و مرد را که دو نیمه یک جانند و نیز هدف های متنوعی که این پیوند دارد، 
چه اهدافی که ویژه زن و مرد اســت و چه اهدافی که به مجموعه اجتماع انسانی اختصاص دارد 
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]را[ بیان کرده است. 
رابعــًا پیونــد زن و مرد را در همه احــوال و اطوار زندگی و نیز مشــترکات آن ها و ویژگی های 
هرکدام را بر طبق ســازمان فطری و وظیفه شــان در جامعه انسانی که به وســیله هر دوی این ها به 
وجود آمده، بدین شــرح تنظیم کرده اســت: الف( حق زن و مرد را در مالکیت، کسب و میراث 
با خصوصیت هایی که هرکدام در متفرعات مسئله دارند، روشن ساخته است تا به همه نظریات و 
نظامات نادرستی که زن را از حق خود محروم می کردند، پایان دهد. ب( نظام موجودیت خانواده 
و رفتاری که زن و مرد باید در خانواده داشته باشند و حقوق هرکدام را نسبت به دیگری و حقوق 
اطفالی که از آن ها به وجود می آیند و ثمره آمیزش آن هاســت، روشن ساخته است« )همان: 92-

کید می کند: »زمانی که زن از وظیفه اساســی اش که تربیت نســل جدید است، دست  90(.او تأ
بکشــد و خود او - یا جامعه اش - ترجیح دهد که مهماندار هتل یا کشــتی یا هواپیما باشد، چنین 
چیزی نشــانه پس ماندگی تمدنی یا همان جاهلیت است« )مرادی، 1382: 209(. بی شک آنچه 
به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل، در طرز تفکر ســید قطب درباره تمدن نوین غرب مؤثر بوده، 
اقامت اجباری دوساله وی در ایاالت متحده است که این مطلب را در ادامه نوشتار جاری، بیشتر 
بررسی کرده ایم. درحقیقت، ارتباط مستقیم او با جامعه مدرن غرب، وی را از دو منظر تحت تأثیر 
قرار داد: اواًل او را با نظریات و رویکردهای نوین دانشــمندان غربی درباره موضوعات تمدنی و 
اجتماعی آشــنا کرد و ثانیًا به تماس بی واسطه وی با مظهر تمدن جدید غرب در سال های پس از 
جنگ دوم جهانی یعنی آمریکا منجر شد.تفســیر نوینــی که متفکران غربی از مفاهیمی همچون 
روابط اخالقی و مناسبات انسانی ارائه کرده اند، ذهن سید را سخت به خود مشغول داشته است؛ 
واژگانــی مانند »فســاد«، »بردگی« )از نوع مدرن آن( و »خشــونت«، بارهــا در کالم او تکرار 
می شوند. در نظر وی، غرِب به ظاهر متمدن، شخصیت زن را نابود کرده و چه بسا جنس مؤنث را 

در مرتبه ای پایین تر از عصر جاهلیت عرب قرار داده است. 
او می گویــد: »انســان که از زن، حیوانی لطیف و از مرد، حیوانی خشــن ســاخت و هدف 
آمیزش و پیوستگی آن ها را تنها بهره وری و کام جویی دانست، فراموش کرد که خدا رابطه جنسی 
را در مرتبه ای عالی و رفیع قرار داده و پیوندی پاک دانسته که از یک سو تداوم حیات و از سوی 
دیگر پیشــرفت زندگی و حرکت عرابه تمدن انســانی را بدان منوط و مربوط کرده که از خانواده، 
جایگاهی برای تربیت آینده و از زن، پاسداری برای تولید ماده گران بهای انسانی ساخته و وی را 
از گرایش به ابتذال به گونه ای که تنها ابزار لذت مرد گردد، محافظت کرده و او را که در خانه به 
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تولید و پاســدارِی ماده »انسان« می پردازد، از اشتغال به تولید مواد در کارگاه معاف داشته است« 
)سید قطب، 1365: 157-158(.

ســید در مباحث مرتبط با زنان، گاه به صراحــت از جامعه آمریکایی یاد می کند و می گوید: 
»این امر شــرم آور اســت که نیم میلیون دختر آمریکایی قربانی شــهوت رانی بشــوند و ادبیات و 
تئاتــر با ولع پلید خود، شهوت پرســتی مردان و زنانی را که در نتیجه آشــفتگی اجتماعی صنعتی 
از ســالمت و راحت ازدواج محروم شــده اند، به پول تبدیل کند« )همان: 175(. در نگرش وی 
»اســالم برخالف سایر ادیان از جمله مسیحیت ]= صورت تحریف شده آیین حضرت مسیح )ع([ 
که نیروی جنسی را گناه موروثی می داند، نه تنها آن را یک گناه موروثی تلقی نمی کند، بلکه آن 
را وظیفه ای فطری می داند که موجب تداوم زندگی بشــر می شود؛ از همین رو، برای آن قواعد و 
قوانینی وضع کرده اســت تا موجبات رفع و ارضــای آن را فراهم نماید و در عین حال این نیروی 
سرکش را مقید و مشروط سازد تا جامعه اسالمی را از بند افراط هایی که امروزه کشورهای غربی 

به شدت درگیر آن هستند، محفوظ بدارد« )بوذری نژاد و همکاران، 1398: ص 13(.

2. عدالت اجتماعی
مفهــوم عدالــت و چگونگی تحقق آن در جامعه، آن چنان برای ســید قطب مهــم بوده که از او 
کتابی به یادگار مانده اســت که در میان فارســی زبانان به »عدالت اجتماعی در اســالم« شهرت 
دارد. او بــا بیان دو هدف اســالم از تحقق عدالت اجتماعی، تلویحــًا تعریفی از خود عدالت نیز 
ارائه می کند؛ آنجا که می گوید: »اســالم در تحقق عدالت اجتماعی با دو اصل بزرگ »وحدت 
همه جانبه متناسب و متعادل« و »تکامل و تضامن عمومی بین افراد و اجتماعات« پیش می رود« 

)سید قطب، 1379: 54(. 
یکــی از مباحث بنیادینی که او در باب عدالت اجتماعی مدنظر قرار می دهد، مســئله برابری 
زن و مرد است. وی در بیان کیفیت برخورداری یکسان این دو جنس از حقوق انسانی می گوید: 
»اما بین دو جنس زن و مرد: ]اســالم[ برای زن، مســاوات کامل با مرد را از نظر جنس ضمانت 
کرده و جز در بعضی جهات و حاالتی که به اســتعداد و عقل و متفرعات آن مربوط بوده، نه به 

اختالف اساسی انسانی دو جنس، هرگز تفاوتی قائل نشده است« )همان: ص 93(.
او انتقادی فراوان به تفکر کمونیست ها درباره برابری زن و مرد دارد؛ چنان که عدالت جنسیتی 
مورد اشاره ایشان را به دایره امور مالی محدود می داند و می گوید: »کمونیسم که ادعایی مفصل 
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در مســاوات زن و مرد دارد، مســاوات او همان مســاوات در کار و اجرت اســت و چون در کار 
و اجرت تســاوی برقرار شــد، زن دیگر به آزادی خود رســیده و همانند مرد به او هم حق اباحه و 
اشــتراک داده می شود!« )همان: 100(. وی معتقد است: »چون اسالم، دین وحدت بین عبادت 
و معاملــه و عقیده و روش و روحیات و مادیات و ارزش های اقتصادی و معنوی، دنیا و آخرت و 
زمین و آســمان اســت و قوانین و فرایض و مبانی و حدود و نظریات اسالم درباره سیاست و مال 
و... نیز از همان وصلت بزرگ صادر می شــود. عدالت اجتماعــی قبل از هر چیز، یک عدالت 

انسانی عام است، نه یک عدالت اقتصادی محدود« )سوزنگر، 1383: ص 121(.
اصلی ترین روش او در تبیین امور کالن تمدنی و اجتماعی، مقایسه موضوعات مطرح در عصر 
کنونی با نمونه هایی از رویدادهای صدر اسالم است. وی برای تفهیم نکات منفی حکومت های 
مادی نگــر به مخاطب خویش، دوره حاکمیت صحابه و ســپس فرمانروایی خاندان های بنی امیه 
و بنی عباس را یادآوری کرده و از این رهگذر، ســعی در اثبات این مدعا دارد که برترین شــیوه 
حکمرانــی برای برقــراری عدالــت اجتماعی، مدل حکومتــی علی بن ابی طالب )ع( اســت. او 
می گوید: »فقط امیرمؤمنان )ع( توانست اسالم واقعی را نشان دهد. علی )ع( بعد عثمان می خواست 
مردم فاسدشــده را اصالح کند. او نه تنها عدالت، بلکه مفهوم کامل اخالق را در جهان اســالم 
نشــان داد« )shabestan.ir/detail/news/439879(. ســید قطب پــس از آوردن مثال هایی درباره 
عدالت اجتماعی تحقق یافته طی دوره کوتاه خالفت حضرت علی )ع( به رســمی معمول در میان 
قدرتمندان هر جامعه  اشــاره می کند که آن، طغیان ایشــان علیه برابری و مســاوات میان طبقات 
اجتماعی اســت؛ یعنی ایســتادگی در مقابل همان عدالتی که زورمندان را از دســت اندازی های 
مورد نظرشــان به منابع ثروت بازمی دارد؛ چنان که می گوید: »بسیار طبیعی بود که سودجویان به 
حکومت علی راضی نشوند و کسانی که به برتری طلبی و امتیازات طبقاتی عادت کرده اند، به راه 
مســاوات و برابری تن درندهند و درنتیجه، همه این ها به اردوگاه دیگری گرایش یافتند: اردوگاه 

اموی!« )سید قطب، 1379: 310-314(.
او همین کارشکنی ها را به گونه ای دیگر، برای ابرقدرت ها و ذی نفوذان معاصر نیز برمی شمرد 
و در بیان تقابل دو ایدئولوژی اســالم گرا و ماده گرا، سردمداران هر دو بلوک سیاسی- اقتصادی 
غرب و شــرق را ســودجویانی تهی از هرگونه اعتقاد بنیادین و بی بهره از هر نوع اصول حق گرایانه 
می دانــد و درباره ایــن دو می گوید: »هیچ کدام به خاطر اصول مشــخص و طــرز فکر صحیح 
نمی جنگند و بلکه هر دو به خاطر قدرت و نفوذ در جهان و سود در بازارهای اقتصادی می جنگند 
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و البته این بازارهای اقتصادی هم ما یعنی کشــورهای اســالمی و آســیایی و آفریقایی هســتیم!« 
)همان: 427(.

توضیحات فوق یکی از مهم ترین تفاوت های ســید قطب با بســیاری از اندیشــمندان معاصر 
خویش، به ویژه در کشــورهای اسالمی و درحال توسعه را نمایان می کند. درحقیقت او زمانی این 
ســخنان تند و گزنده را توأمان علیه دو جبهه سکوالر غرب و شرق بیان می دارد که نه تنها بسیاری 
از کشورهای مسلمان همچون ایران آن زمان )مقارن با سال های میانی سلطنت محمدرضا پهلوی( 
گرایش شــدیدی به غرب داشتند، بلکه شــمار فراوانی از دولت های اسالمی وقت نیز متمایل به 
کمونیســم و سیاســت های چپ وارداتی از شــوروی بودند. این نکته می تواند کلیدی برای حل 
معمای خصومت حکومت چپ گرای جمال عبدالناصر با وی باشــد که درنهایت به اعدام سید 

گوست سال 1966 میالدی )الخالدی، 1414 ه. ق: 17( منجر شد. به باور  در بامداد روز 29 آ
او، در کلیت سیاســی و اعتقادی، شوروی مانند آمریکاست و درمورد تقسیم بندی قدرت در 
جهان به دو بلوک، خاطرنشــان می کند که »این یک تقسیم ظاهری و یک تقسیم مادی مبتنی بر 
مصالح و منافع خاص اســت؛ نه روی اصول و مبادی و ایدئولوژی« )سید قطب، 1379: 425(. 
سید قطب پا را از این حد هم فراتر گذاشته و به طور خاص، مبانی عدالت اجتماعی مدنظر بلوک 

شرق را به چالش می کشد:
»کمونیسم، این عقیده را پذیرفته که فقط آزادی از نظر اقتصاد، ضامن آزادی و رهایی وجدان 
و روح اســت. فشار اقتصادی بر فرد باعث می شود که گاه از عدالت و مساواتی که تحت تکفل 
قوانین نظری است، منحرف شود. این هم حرف خوبی است، ولی حقیقت کامل، باز غیر از این 
اســت. آزادی از نظر اقتصاد، به تنهایی ضامن بقای فرد در اجتماع نیســت؛ مگر اینکه به انضمام 
آزادی و رهایی روح از باطن باشــد. حریت و رهایی، حتمًا باید از درون فرد تأمین شود وگرنه فرد 

در معرض فشارهای دیگری است« )همان: 64-65(.

3. جنگ
یکــی از اصلی ترین عوامل اضمحالل و حتی نابودی تمدن بشــری جنگ اســت؛ زیرا نزاع های 
رخ داده میان جوامع انســانی در طول تاریخ، حیات و بقای مدنیت را به مخاطره انداخته و ســیر 
جهــش و ترقی علمی و فرهنگی ملل را کند کرده اســت. از ایــن رهگذر، آنچه برای ما اهمیت 
دارد، نوع نگاه ویژه ســید قطب به مقوله جنگ اســت. اصواًل او جنــگ را پدیده ای دارای دو 
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مصداق اصلی می بیند: 1. نزاع برای تحکیم قدرت طواغیت و بهره کشــی فزون تر از انســان ها و 
تأمین منافع حکومت های نامشروع که طبعًا سید آن را مذموم و مردود می داند. وی در این باره با 
برشــمردن مثال هایی از دخالت های نظامی و تجاوز های دولت ایاالت متحده به سرزمین های دور 
و نزدیک خود در طول حیات دویست ســاله اش می افزاید: »این ها نمونه هایی گذرا از مداخالت 
آمریکا در جهان و لشکرکشــی هایش در کشــورهای دیگر اســت و همین برای آشــنایی به عمق 
خودسری و خودخواهی شخصیت آمریکایی و سیطره جنگ جویی و آتش افروزی او کافی است 
که بدانی چگونه تمام ابزارهای جنگی و امکانات نظامی و لشــکر و اســلحه خود را برای تسلط 
بر جهان به کار گرفته اســت و این ها نمایانگرند که مفهوم آزادی و ثبات و اســتقالل در آمریکا 

چیست؟« )الخالدی، 1370: 67-68(.
2. دومیــن نــوع جنگ از دیدگاه ســید، نقطــه مقابل گونه پیشــین اســت. درحقیقت اگر 
حکومت های خودکامه، جنگ را وســیله ای برای نیل به اهداف و اغراض شخصی و غیرانسانی 
خــود بداننــد و آن را عماًل در راه نابودی تمدن به کار بگیرنــد، همین ابزار می تواند برای احقاق 
حقوق شــمار کثیری از مردمان که قربانی مطامع سیاست مداران شــده اند، استفاده شود. به باور 
او، جنگی که با چنین غرضی مجال وقوع یابد، نه تنها ویرانگر و مذموم نیســت، بلکه تمدن ساز و 
ســودمند است. به واقع آنچه سید را در دیدگاه برخی صاحب نظران به چهره ای خشن و ایده پرداز 
در جهت شــکل گیری رویکرد به اصطالح »جهادگرایی ســلفی« مبدل کرده است، همین طرز 
فکر وی درباره جنگ مشــروع و لزوم به کارگیری جهاد برای تحقق آرمان های اســالمی اســت. 
کیدش بر استفاده بجا از قوای قهری برای محقق کردن تمدن  چنان که اصواًل تفکر مدنی سید و تأ
اسالمی، موجب شده تا عده ای صراحتًا مدعی شوند که سید قطب از جمله مسببان شکل گیری 
جریان های فکری افراط گرا و خشونت طلب در جهان اسالم است )مهدی نژاد و واسعی، 1397: 
82-81(؛ حال آنکه نه کلیت نظریه پردازی او و نه تفسیری که وی به طور ویژه درباره جهاد بیان 
مــی دارد، این عقیــده مخالفانش را تأیید نمی کند و برعکس، چنین ظنی را قوت می بخشــد که 
بحث های جهادی گفتمان سید قطب، به ابزاری برای تخطئه کردن بینش ضد غربی او تبدیل شده 
است.خود وی در باب ضرورت دست یافتن به اقدام نظامی برای تحقق اصول اسالمی می گوید: 
»کســانی که از لحاظ روحی و عقلی زیر فشار واقع بر مســلمین، ورشکسته و وامانده شده اند و 
برای آن ها از اســالم جز عنوان چیزی نمانده است، می گویند: همانا اسالم جهاد نمی کند؛ مگر 
بــرای دفاع و فکر می کنند که با این بیان، راه زیبای اســالم را که همانا ازاله تمامی طاغوت ها از 



19

   | 
رب

ت غ
دنی

با م
ی 

ه و
جه

موا
وع 

 و ن
ب

 قط
ــد

سیـ
ی 

ـدن
مــ

ی ت
 آرا

وی
کــا

  وا
|    

 

روی زمین و پرستش خدای واحد اســت، سد می کنند« )سوزنگر، 1383: 252(. شاه کلید این 
سخنان سید، جمله پایانی اوست که هدف عمده اسالم از جنگیدن را برچیدن تمامی طواغیت و 

برقراری حاکمیت مشروع در سراسر جهان می داند. 
وی اصواًل جنگ را برای دستیابی به چهار منظور، مشروع دانسته که عبارت اند از:

»1. تحقق بخشــیدن به رســتگاری و خیر بشــریت. نه خیر یک ملت، نــژاد، یک فرد، بلکه 
بشریت.

2. واقعیت بخشــیدن به نمونه های عالی و اخالقی انســانیت که منظور غایی از خلقت حیات 
و زندگانی است.

3. امنیت برای مردم و نجات بخشیدن آن ها از فشار، ترس، ستم و زیان.
4. برقرارساختن عدالت مطلقه در سراسر روی زمین« )همان: 260(.بدین ترتیب واضح است 
که سید، اعتالی تمدن اسالمی و حصول آنچه را که دین اسالم در پی تحقق آن است، در گروی 
تســلیم کردن جبهه مقابل می داند که این امر اگر با صلح به وقوع بپیوندد، البته مطلوب تر اســت، 
امــا چهار مورد فوق اصولی حتمی می داند که به منظور تحقــق آن ها، اگر ضرورت ایجاب کند، 
جنگ نیز واجب و گریزناپذیر اســت. براســاس همین گفته های او برخی معتقدند: »تفکر سید 
قطب درباره مفهوم جهاد، شــهادت و روابط جهانی، به تفکرات انقالب اســالمی ]ایران[ بسیار 
نزدیک است« )shabestan.ir/detail/news/439879(. گفتنی است رویکرد این چنینی سید قطب 
به جنگ و جهاد، دولت های مرتجع عرب را از نشــر تفکرات وی به شدت بیمناک کرده است؛ 
چنان کــه »تقریبًا در هیچ کدام از کشــورهای عربی، اجازه توزیع کتاب های او داده نمی شــود. 
کتاب های او در عربســتان به دلیل اینکه ادبیات او به نفع آل ســعود، آمریکا و اســرائیل نبوده و به 

انقالب اسالمی نزدیک است، جمع آوری می شود« )همان(.

4. آمریکا
شاید در وهله نخست، قراردادن نام آمریکا در میان تعابیر تمدنی، تا حدی عجیب به نظر بیاید، اما 
کید کرد که »آمریکا« در گفتمان سید قطب، نه تنها نام یک کشور، بلکه نمادی  باید بر این امر تأ
از مدنیت معاصر مغرب زمین و تجســمی از اصول و باورهای تمدن ســاز غربی اســت؛ به عبارت 
دیگر، آمریکا نمونه عیان، ملموس و در عین حال مترقی جامعه ای اســت که متفکران اروپایی از 
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عصر رنسانس1 درصدد تأسیس و تکوین آن بوده اند. 
بی شــک یکی از مهم ترین عوامل بسیار مؤثر در حرکت فکری سید قطب که تا پایان عمر در 
نظریه پردازی های او پیرامون تمدن نوین غرب دخالت داشــته، سفرش به ایاالت متحده و اقامت 
دوساله وی در کشوری است که با پایان جنگ دوم جهانی، رسمًا بر اریکه ای نشست که تا پیش 
از آن کرســی انگلستان بود.در اواخر دهه 1940 میالدی )هم زمان با دوره سلطنت ملک فاروق(، 
دســتگاه حکومتی مصر به دلیل نارضایتی از عقاید اســالم گرایانه و غرب ستیزانه سید، وی را در 
قالب مأموریتی به نام »تحقیق در شــیوه تربیت مدارس آمریکا« به ایاالت متحده می فرســتد تا با 
این شــبه تبعید، او را از محصالن و جوانان مصری دور نگاه دارد و چه بسا امیدوار باشد که سید، 
تحت تأثیر جامعه لیبرال آمریکا قرار بگیرد و دست از اقدامات دردسرآفرین خود بردارد. غافل از 
اینکه سفر او به ایاالت متحده در سال 1948 میالدی )عبدالفتاح، 2010: 1044( و اقامت نه چندان 
کوتاه مــدت وی در این کشــور، نه تنها او را به غرب نرم نمی کند، بلکه بــر عمق نارضایتی او از 
چیرگی مدنیت غربی بر تمدن کهن اســالمی و خرده فرهنگ هــای ملی می افزاید؛ به بیان دیگر، 
سکونت اجباری وی در ایاالت متحده که تا اواسط سال 1950 میالدی زمان برد )الخالدی، 1414 
ه. ق: 21( هم تفکر ضد غربی او را قوت بخشید و هم فرصتی را در اختیارش گذاشت تا با تعمق 
در مشاهدات فردی خود از جامعه ابرقدرت جوان جهان، مثال ها و مصادیق فراوانی را برای اثبات 
صحت اعتقاد خویش مبنی بر ناکارآمدی سیســتم تمدنــی مادی گرای غرب بیابد و نظریه ایجاد 
یک نظام اســالمی در سطح جهان را با قدرتی مضاعف پیگیری کند.آشنایی نزدیک سید قطب 
با جهان غرب و مدنیت نوین آن، وی را به این باور رســاند که »تمدن جدید از نخســت براساس 
دشمنی با دین بنیاد شد؛ درنتیجه در خطی افتاد که با حقیقت انسان فرسنگ ها فاصله داشت. بر 
همین اصل، انســان از تمدنی که به خاطر نیکبختی و ترقی او به وجود آمده بود، طرفی برنبست، 
بلکه ســرانجام به دست همین تمدن سقوط کرد. وقتی »انسان« و »تمدن« در دو جبهه مخالف 
قرار بگیرند، پس از کشــمکش ها، باالخره نتیجه حتمی به نفع انســان اســت که در این پیکار، 
پیروز گشته و حریف را نابود خواهد ساخت. تمدنی که برای انسان و در راه خواسته های فطری 
و طبیعی او به کار نیاید، نابود می گردد و انســان همچنان باقی خواهد ماند؛ زیرا اصل اوســت و 
سرشــت انسانی بســی عمیق تر و پابرجاتر از پایه های تمدنی است که به امید سعادت او به وجود 

1-Renaissance
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آمده است« )سید قطب، بی تا: 85(.
وی تصریح می کند که »تمدن جدید، گرچه براساس گرایش های تجربی و علمی ای استوار بود که 
اروپا از اندلس و شرق اسالمی اقتباس کرده بود و این گرایش ها در آغاز از الهامات قرآن درخصوص 
تدبر در نوامیس عالم و اســتخدام نیروها و ذخایر زیرزمینی و نیز از روح واقعی اســالم جوشیده بود، 
ولی انتقال تمدن به اروپا همراه با ریشه های فلسفی آن نبود، بلکه به صورت علوم و شیوه های هنری و 
روش های تجربی و به عالوه مصادف با جدایی ناگوار دین و تمدن جدید بود؛ از این رو در ساختمان این 
تمدن، انسان که سازنده تمدن به شمار می آمد، مورد توجه قرار نگرفت و حتی ویژگی های اساسی ای 
که انســان را در جهان، موجودی یگانه و منحصربه فرد می ساخت و آدمی بی آن ها نمی توانست نقش 

خود را ایفا کند، پایمال می کرد« )سید قطب، 1365: 143-144(.
سید به وفور از کاستی های اخالقی و ناهنجاری های رفتاری آمریکاییان سخن گفته است و در 
البه الی صحبت های خود، این امر را به مخاطب می فهماند که آنچه درباره آمریکا بیان می دارد، 
نه تنها چهره یک جامعه، بلکه تجســمی از یک طرز فکر فراگیر و عمومیت یافته در میان غربیان 
اســت. شاید بتوان تمامی سخنان انتقادآمیز ســید به غرب را ذیل سه مؤلفه »فساد«، »خشونت« 
و »القیدی نســبت به دیــن« )نه لزومًا مطلق شــریعت، بلکه حتی آموزه های اصیل مســیحیت( 
طبقه بندی کرد. او آمریکا- یا شــاید بهتر اســت بگوییم تمدن غربی سیطره یافته بر جهان- را به 
کارخانه ای بزرگ تشبیه می کند که تنها مزیتش بر سایر تمدن های ملی و قومی، اهتمام آن به کار 
و فعالیت اقتصادی اســت. چنان که تصریح می کند: »چنین می نماید که درخشش آمریکا تمامًا 
در کار و ثمره آن تجمع و تبلور یافته است؛ به طوری که چیزی باقی نمانده تا در جنبه ارزش های 
انسانی دیگر متجلی شود و در این راه به جایی رسیده که هیچ ملتی بدان دست نیافته است ...« 

)الخالدی، 1370: 75(.
او پیرامون خشــونت نهادینه شده در میان شهروندان ایاالت متحده می نویسد: »آمریکایی در 
سلیقه فنی خود وحشی است؛ چه در به  کار گرفتن ذوق و سلیقه و چه در اعمال و کارهای فنی. 
موسیقی مورد عالقه و انتخابی و برتر از همه نزد آمریکاییان عمومًا همان موسیقی »جاز« است... 
این موسیقی را زنگی ها برای ارضای تمایالت وحشیانه و دل بستگی شان به فریادها و سر و صداها 
از یک ســو و برای شورش برانگیزی نزاع ها و درگیری های حیوانی از سوی دیگر به وجود آورده و 

ابداع کرده اند...« )همان: 84(.
از توضیحاتی که وی درباره وضع عمومی جامعه غربی ارائه می کند )مســائلی مانند خشونت 
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مشــهود در فوتبال آمریکایی، برخورد بی رحمانه با سیاه پوســتان و...( پیداست که او به شدت از 
نوع رفتار پرخاشگرایانه و عصبی موجود در آمریکا رنجیده شده است. با این همه شاید هیچ کدام 
از مؤلفه هایی که از زندگی اجتماعی غربیان ارائه می کند، به اندازه »فســاد« و یا »بی بندوباری« 
ُپربسامد نباشند. سید هنگامی که درصدد بود عمق فساد اخالقی جاری در جامعه ایاالت متحده 
را به تصویر بکشــد، نگاشــته بود: »در شــهرهایی حضــور یافتم که در آن حتــی یک قید و بند 
درمورد کشــف جسم و اختالط جنسی وجود نداشت؛ بی بند و باری با تمام صورت ها و اشکال 
مختلف برقرار بود؛ تمام این ها نتوانسته راه حل نهایی را در مسئله غریزه جنس به دنبال آورد یا این 
اســتعداد ســرکش را مهار کند، بلکه این امر به تشــنگی در حد جنون کشانیده شده که صاحب 
آن سیراب نمی شــود و روی آرامش را نمی بیند« )همان: 83–82(.یکی از راهکارهای وی برای 
برون رفــت از بحران هــای اخالقی عصر مدرن و نجات یافتن از ضعــف و انحطاطی که از تمدن 
نوین به تصویر می کشــد، التفات ویژه به علوم انسانی اســت. او در این باره خاطرنشان می کند: 
»افزایش علوم انسانی برای ما ضروری است تا حداقل با آخرین امکاناتی که برای ما و دانش، در 
راه شــناخت انسان فراهم است، آشنا شــویم و به حدود آنچه ناچار برای ما مجهول خواهد ماند، 
وقوف یابیم« )ســید قطب، 1365: 210(. سید ضمن صحه گذاشتن بر برخی نظریات »الکسیس 
کارل«1 )دانشــمند شــهیر فرانسوی( دال بر اهمیت علوم انســانی، این نکته را نیز متذکر می شود 
که:»ما دارندگان سیســتم زندگی اسالمی برای بشریت چیزی در اختیار داریم که روی این کره 
زمیــن کس دیگری در اختیار ندارد. ما دارای سیســتمی برای زندگی هســتیم کــه مطلقًا با علم 
مخالفتی ندارد و به ویژه به افزایش علوم انســانی ارج می نهد، اما در عین حال، بنای زندگی آدمی 
را به عهده علم نمی گذارد و بلکه دایره ای ُپردامنه می نهد که دانش و خرد را در اندرون این دایره 

اطمینان بخش به کار و فعالیت وامی دارد« )همان: 214–213(. 
نکته بســیار مهمی که در نظرات ســید به وضوح دیده می شود، نگاه عمل گرایانه او به اسالم، 
فارغ از بحث های تنها هدایت گرایانه و ارشــادی اســت. درحقیقت اصلی ترین دغدغه وی، ارائه 
الگویی تحقق پذیر از اســالم راستین دوره پیامبر )ص( اســت. یکی از طالیی ترین سخنان سید که 
نشــانگر عمق بینش اوست، مطلبی است که در باب برقراری یک نظام سیاسی- اجتماعی مبتنی 

بر اسالم بیان می دارد:

1. Alexis Carrel
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»اگر درباره اســالم هزار کتاب بنویسند و اگر در مساجد یا سالن های سخنرانی یا میدان های 
عمومــی هزار خطابه ایراد کنند و اگر هزار فیلم برای تبلیغات اســالمی به تماشــا گذارند و اگر 
هزار نماینده از »االزهر« و جز االزهر به هر جا گسیل دارند، این همه آن گونه نیاز بشر را برآورده 
نمی کنــد که اگر در یکی از نقــاط روی زمین جامعه ای کوچک به وجود آورند که با سیســتم 
اســالمی و برای سیستم اســالمی زندگی کند و ویژگی های این سیستم و شکل زندگی ای که در 

اسالم وجود دارد، در آن پیاده شود« )همان: 232(. 
عمق اثرگذاری فکری سید بر سایر اندیشمندان اسالم گرا حتی در خارج از جهان عرب را از 
آنجا می توان دریافت که رهبر جمهوری اسالمی ایران »آیت الله  العظمی سید علی خامنه ای« نیز 

در باب ارزش و اهمیت تشکیل حکومت اسالمی به همین سخن او استناد می کنند:
»مرحوم سید قطب در یکی از نوشته هایش حرفی دارد که من از چهل سال قبل یا شاید بیشتر 
که این حرف را دیدم، دائمًا در ذهن من هســت. او می گوید:... نفس تشــکیل یک حکومت 
اسالمی در گوشه ای از این دنیای بزرگ، اثرش از هزاران کتاب، هزاران سخنرانی، هزاران مطلب 
نکته دار در ترویج دین، بیشــتر است« )https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6772(؛ 
بنابرایــن باید تصدیق کرد که ســید عالوه بر بیان انتقادات تند بــه وضعیت تمدنی عصر حاضر، 
به نوعی ســعی بر تمدن سازی دارد؛ به عبارت دیگر او درصدد است تا جامعه ایده آل خویش را با 
برپاسازی مجدد ساختارهای اسالمی شکل دهد و تمدنی کمال گرا را پی ریزی کند که مهم ترین 

مانع در راه تحقق چنین آرمانی، کنشگران سیاسی غرب هستند. چنان که می گوید:
»دشمنان جهانی اسالم، اعم از صهیونیست ها و صلیبی های استعمارگر به خوبی با این حقیقت 
]= اهمیت شــایان تشکیل یک نظام سیاسی مبتنی بر آموزه های اسالمی و خطر چنین امری برای 
قدرت های غربی[ آشــنا هستند و با ســلطه عظیم آشــکارا و نهانی جهانی خود، هیچ گاه اجازه 
نمی دهند که در یکی از نقاط روی زمین ولو در جزیره ای در اقیانوس، »جامعه اســالمی«- ولو 

کوچکی- به وجود آید« )سید قطب، 1365: 232(.
نکته پایانی اینکه، یکی دیگر از مفاهیم تمدنی پرتکرار در گفتمان سید قطب، تعبیر »جاهلیت« 
اســت که در نظر او به معنای حکومت انســان بر انسان است )بخشی شیخ احمد، 1385: 174(. 
وی معتقد اســت هیچ شــخصی جز خدا، حق تسلط بر بشــر را ندارد )درخشه و نجاتی، 1394: 
16(؛ بنابراین هرکســی که ســلطه دیگر انســان ها بر خود را بپذیرد، دچار جاهلیت است. سید در 
حَسُن ِمَن اللِه ُحکًما ِلَقوٍم ُیوِقُنوَن« )مائده: 50( 

َ
ِة َیبُغوَن َو َمن أ َفُحکَم الَجاِهِلیَّ

َ
تفســیر آیه شــریفه »أ
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تصریح می کند که »جاهلیت تنها دوره ای از زمان نیست، بلکه جاهلیت وضعی از اوضاع است. 
این وضع، دیروز بوده است و امروز هم هست و فردا نیز یافته می شود« )سید قطب، 1387، ج 2: 
457(. او اعتقاد دارد که مردمان یا به حاکمیت شریعت الهی گردن نهاده و تسلیم حکم خداوند 
می شــوند که در این حالت، مؤمن محســوب می شــوند و از دایره جهل بیرون می روند، یا اینکه 
مطیع یک نظام حاکمیتی خودســاخته و غیرالهی می شوند که در این صورت، اسیر جهل بوده و 
درحقیقت شــریعت جاهلیت را پذیرفته اند )همان: 458–457(. سید قطب این جهل را به گستره 
مکانی معیــن یا حتی یک بازه زمانی مشــخص محدود نمی داند؛ چنان که انســان های امروزی 
را نیــز گرفتارآمــده در همین بال می بیند. وی »جاهلیت جوامع امــروز را به جاهلیت مدرن تعبیر 
می کند و این جوامع را بســیار خطرناک تر از دوره جاهلی زمان پیامبر )ص( می داند« )حالل خور، 
1395: 108(. در همین راســتا، او باور دارد که آمریکا نماد حقیقی جاهلیت مدرن و مظهر همان 
جامعه ای اســت که انسان و غرایزش را جایگزین خداوند ســبحان و فرامین حقه او کرده است؛ 
بنابراین براســاس رویکرد فوق، می توان چنین تقریر داشــت که ایاالت متحده در همان مســیری 
حرکــت می کنــد که اعراب نجــد و حجاز تا پیش از ظهور اســالم در آن قدم برمی داشــتند؛ با 
ایــن تفاوت که جاهلیت اعراب در جغرافیایی محدود تعریف می شــد، اما جاهلیت مدرن تمامی 
مرزهای سیاســی را درنوردیده و درصدد احاطه یافتن بر عموم جوامع انسانی است. سید قطب که 
از شدت سلطه طلبی ســردمداران جاهلیت مدرن مطلع است، تصریح می کند ایشان هرگز حاضر 
بــه تسلیم شــدن در مقابل حق نبوده اند و برچیــدن حاکمیت آن ها تنها بــا به کارگیری روش های 
مسالمت آمیز و استفاده از شیوه های تبلیغی و مبتنی بر روشنگری مقدور نیست؛ بنابراین به عقیده 
وی، هر مســلمان واقعی موظف به مبارزه با حکومت های این چنینی )نمادهای حقیقی جاهلیت 
مدرن( اســت )فاضل قانع، 1394: 46( بستر مناسب برای برپایی حاکمیت الهی را فراهم کند. با 
توجه به گســتردگی و اهمیت مبحث جاهلیت در گفتمان ســید قطب، از ذکر توضیحات مفصل 
در این باب خودداری کرده و رســالت تشــریح این بخش حســاس از اندیشه های وی را به دیگر 

پژوهشگران محول می کنیم.

نتیجه گیری
نابســامانی های گوناگون در نظام تمدنی نوین پایه گذاری شــده از ســوی غرب، در نیمه نخست 
قرن بیســتم و به ویژه پس از وقوع دو جنگ جهانی، اندیشــمندان بســیاری را واداشــت تا ضمن 
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تــالش برای یافتن دالیل ضعف تمدن جدید، با ارائه الگویی متعالی تر ضریب خطا را در رویکرد 
جهان نگری انســان کاهش دهند و ســعادت فزون تری را برای وی به ارمغــان بیاورند. برخی از 
ایشــان، چاره را در بازگشت به عصر طالیی تمدنی کشور یا دین خود می دانستند که سید قطب، 
یکی از شاخص ترین مصادیق این گروه است. او که فرزند دوره ای به شدت آشوب زده و بحرانی 
در جهان اســالم و به ویژه کشــورش مصر بود، پس از تأملی عمیق و بر اثر زندگی در دو فضای 
متضــاد )مصر ســنتی و آمریکای مدرن( نتیجــه گرفت که مهم ترین دلیل ناکامی مســلمانان در 
برقراری یک نظام تمدنی پویا و پیشــرو، اتکا و اقتدا به سیســتم وارداتی مدنیت غرب اســت که 
نه تنها الگویی مناســب برای جوامع اسالمی نیســت، بلکه پیش از آن، خودش اصلی ترین عامل 

انحطاط اخالقی جهان غرب است.
با اندکی تدبر پیرامون مباحث مطرح شــده در گفتمان ســید قطب می توان به این حقیقت پی 
برد که کلیدواژگان او در تصویرســازی از تمدن، در نظامی زنجیروار قابل تفسیر هستند؛ چنان که 
»زن« به عنوان عامل حیاتی در رشد و بالندگی نسل بشری، با قرارگرفتن در بستر اجتماعی درست، 
نه تنها می تواند از حقوق حقه خود بهره مند شود، بلکه حضور وی در قامت عنصری تعیین کننده 
برای تحقق آرامش مادی و روانی جامعه انســانی، به نوعی متضمن برقراری شــمه ای از »عدالت 
کید اســالم اســت. در این میان، اگر عدالت اجتماعی آن چنان که برای بقای  اجتماعی« مورد تأ
هر تمدنی الزم اســت محقق شود، نیازی به درگیرشدن ملل عالم به »جنگ« و نزاع های خونین 
)از آن جنس که در طول تاریخ تمدن بشــر به کرات مصداق یافته( نیست، اما مقاومت سرسختانه 
زورمندان و زیاده خواهان جهان در برابر استقرار عدالت، گریز از جنگ مشروع را برای طرفداران 
حاکمیــت الهی ناممکن می کند و تقابل همه جانبه مســلمانان با حکومت هایی را که تجســمی 
از جاهلیت مدرن هســتند، اجتناب ناپذیر و ضروری کرده اســت. چنان که سید قطب »آمریکا« 
یعنــی مظهر مدنیت نوین غرب را مصداقی از همین حاکمیت های فزون طلب و ویرانگر می داند. 
وی همچنیــن با در پیش گرفتن رویکردی مقاوم در برابر آن، بر ضرورت مرزبندی مســلمانان با 
کید دارد و هر مســلمانی  ارزش های غربی و مقابله ایشــان بــا فرهنگ برتری جویانه آمریکایی تأ
را به مبارزه با عموم حاکمیت های غیرالهی مکلف می داند. در همین راســتا او معتقد اســت که 
شــکل گیری یک حاکمیت اسالمی، ولو با ابعادی کوچک در گوشه ای از جهان، چنان تأثیری 
در جلب نظر عموم انسان ها به اسالم دارد که هیچ فعالیت تنها تبلیغی و ارشادگرایانه ای نمی تواند 

چنین اثرگذاری چشمگیری داشته باشد.    
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