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مقاله اول: صفحه 19-54

رابطه صلح و عدالت در منظومه فکری سید قطب

بهرام زاهدی1

چکیده

ســید قطــب یــ� از اندیشــمندان مهــم جهــان اســالم اســت کــه در آثــار خــود بــه صــورت 

ویــژه ای از عدالــت و صلــح ســخن گفتــه اســت امــا در مطالعــات صــورت گرفتــه در مــورد 

ــ� از  ــن ی ــه شــده اســت. بنابرای ــم پرداخت ــن مفاهی ــان ای ــه نســبت می اندیشــه وی، کمــرت ب

مســائل اســایس در رابطــه بــا اندیشــه های ســید قطــب، بــرریس نســبیت اســت کــه او میــان 

ــا  ــی و ب ــا روش توصیفــی- تحلی ــه حــا�ن ب ــرار ســاخته اســت. در مقال ــن دو مفهــوم برق ای

ــن  ــج ای ــت. نتای ــه اس ــرار گرفت ــرریس ق ــورد ب ــبت م ــن نس ــه ای ای ــع کتابخان ــتفاده از مناب اس

ــاور دارد  تحقیــق نشــان می دهــد کــه ســید قطــب بــه چهــار ســطح پیــا�پ در مــورد صلــح ب

کــه عبارتنــد از: آرامــش درون، آرامــش در محیــط خانــه، تعــاون و صلــح در اجتمــاع و صلــح 

ــا نظــم الهــی  ــگ شــدن ب ــت یعــین هماهن ــح را وجــود عدال ــای اســایس صل . او مبن ــا�ن جه
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1- مقدمه

ات او  ســید قطــب یــ� از مؤثرتریــن اندیشــمندان معــا� جهــان اســالم اســت کــه تأثــری

ــود.  ــاهده می ش ــالم گرا مش ــای اس ــالمی و گروه ه ــع اس ــری جوام ــای فک ــر فض ــان ب همچن

ــف متنوعــی از تفاســری حــول  ــا طی ــار وی باعــث شــده اســت ت برداشــت های گوناگــون از آث

ها همچنــان منشــاء عمــل ســیایس و  د کــه البتــه ایــن تفســری شــخصیت و افــکار او شــکل بگــری

ن بــه فهمــی صحیــح از  ن بــه آثــار او و دســت یاف�ت اجتماعــی هســتند و از ایــن منظــر پرداخــ�ت

ــا کنــون بحث هــا و پژوهش هــای بســیاری  نوشــته های او اهمیــیت مضاعــف پیــدا می کنــد. ت

امــون نظــرات ســید قطــب دربــاره جهــاد، جاهلیــت، لــزوم تشــکیل حکومــت اســالمی و  پری

ه صــورت گرفتــه اســت امــا بایــد توجــه کــرد کــه ســید قطــب تمامــی ایــن نــوع مطالــب  غــری

، انســان، ســعادت و عدالــت  ن خــود از مفاهیــم پایــه ای همچــون هســیت را بــر اســاس تبیــ�ی

ــا کــرده اســت و الزمــه فهــم دیدگاه هــای مشــخصا ســیایس وی، کســب ادرا� از نظــرات  بن

ــید  ــه س ن ک ــلم�ی ــکیالت اخوان المس ــا تش ــت. اساس ــه اس ــن و پای ــم بنیادی ــون مفاهی ام او پری

قطــب از ســال 1951 بــه عضویــت آن در آمــده بــود یــک خــالء تئوریــک داشــتند و آن نبــود 

یــک تفســری پویــا و بــه روز از قــرآن بــود تــا بتواننــد دیدگاه هــای ســیایس خــود را بــر آن مبنــا 

اســتوار ســازند. )هــر چنــد آراء حســن البنــاء مقتبــس از قــرآن بــود امــا وی صاحــب یــک اثــر 

ن آثــار مختلــف اجتماعــی و ســیایس بــر مبنــای آیــات قــرآن و  ی نبــود.( قطــب بــا نوشــ�ت تفســری

ن تفســری �ن ظــالل القــرآن ســعی کــرد تــا ایــن خــالء تئوریــک را پــر کــرده و در  بــه ویــژه نوشــ�ت

ی کامــل از هســیت و انســان و عدالــت و حکومــت و ... در اختیــار نســل  پرتــو قــرآن، تفســری

ــکوری: 1384، 23(  ــد. )ش ــرار ده ــالم ق ــان اس ــرص و جه ــالم گرا در م ــای اس وه ــد نری جدی

ن جهــت می تــوان در آثــار او  البتــه او تحصیــالت منظــم علــوم اســالمی نداشــت و بــه همــ�ی

ردپــای اشــتباهات نــایسش از نبــود ایــن تحصیــالت را یافــت امــا بــا ایــن وجــود، تســلط او بــر 

ادبیــات عــرب، مطالعــات اســالمی و بــه ویــژه قــرآ�ن فــراوان و تجربیــات اجتماعی و ســیایس او 
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باعــث شــد تــا تفســری �ن ظــالل و ســایر نوشــته های قرآن پژوهانــه وی در زمــره آثــار مانــدگار، 

ــال  ــورت کام ــه ص ن ب ــری ــح ن ــت و صل ــوم عدال د. دو مفه ــری ــرار گ ــن ق ــه و حرکت آفری نوآوران

ن طرحــی  جــدی و مفصــل در آثــار او بــه بحــث گذاشــته شــده اند چــرا کــه او معتقــد بــه تبیــ�ی

جامــع از حیــات فــردی و اجتماعــی انســان بــود و یقینــا هیــچ متفکــر جامــع االطــرا�ن بــدون 

ن طرحــی در اختیــار مخاطبــان  ن بــه مفاهیمــی چــون عــدل و صلــح نمی توانــد چنــ�ی پرداخــ�ت

ســالم )عدالــت  خــود قــرار دهــد. او در ســال 1948 کتــا�ب بــه نــام العدالــة االإجتماعیــة �ن االإ

امــون دیــدگاه اســالم  اجتماعــی در اســالم( را بــه رشــته تحریــر درآورد و در آنجــا مفصــال پری

ن هــای اســالم درخصــوص تحقــق آن، بحــث  در مــورد عدالــت، بایســته های آن و تضم�ی

ی مواجــه شــد  کــرد. ایــن کتــاب در مــرص و در رستــارس جهــان اســالم بــا اســتقبال کم نظــری

ن ترجمــه فــاریس آن بیــش از 25 بــار بــه چــاپ رســیده اســت. او در  کمــا اینکــه در ایــران نــری

ســالم  )صلــح جهــا�ن و اســالم( کــه در ســال  اثــر دیگــر خــود بــه نــام الســالم العالمــی و االإ

امــون تحقــق صلــح جهــا�ن را بــا اســتناد  1951 منتــرش شــد، ســعی کــرد تــا موضــع اســالم پری

ــه  ــاب دوم، بارهــا ب ــن کت ــرار دهــد. قطــب در ای ــرریس ق ــورد بحــث و ب ــرآن م ــات ق ــه آی ب

ن پرداختــه و در واقــع اســاس ایــن کتــاب بــر مبنــای پیونــد میــان ایــن دو  موضــوع عدالــت نــری

موضــوع قــرار دارد. عی رغــم اهمیــت فــراوا�ن کــه فهــم معنــا و جایــگاه صلــح در اندیشــه 

ســید قطــب دارد و عی رغــم نــگارش کتــا�ب مســتقل دربــاره ایــن موضــوع توســط خــود ســید 

قطــب، مــا شــاهد وجــود آثــار پژوهشــگران در مــورد بــرریس نســبت میــان عــدل و صلــح در 

اندیشــه های قطــب نیســتیم و عمــال ایــن موضــوع چنــدان کــه بایــد مــورد بحــث و بــرریس 

قــرار نگرفتــه اســت.

مــا در نوشــتار حــا�ن قصــد داریــم کــه معنــای عدالــت و صلــح در منظومــه فکــری ســید 

ــه عمــده بحث هــای ســید قطــب  ــم ک ــم و نشــان دهی ــرار دهی ــورد بازخــوا�ن ق قطــب را م

ــت، تشــکیل حکومــت اســالمی و امثالهــم  ــا جاهلی ــارزه ب ــاد، مب ــا انقــالب، جه در رابطــه ب

ــه  ــت ک ــا اس ــال در اینج ــه عم ــرا ک ــت چ ــده اس ــا ش ــح بن ــدل و صل ــان ع ــد می ــر روی پیون ب
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ــا جنــگ در  او بحــث خــود را در مــورد اینکــه مســلمانان بایــد چــه رفتــاری اعــم از صلــح ی

قبــال دیگــران داشــته باشــند، مطــرح کــرده اســت. بــه ایــن منظــور مــا در ایــن مقالــه پــس 

از بیــان مختــرصی از زندگینامــه ســید قطــب، بــه ترتیــب بــه موضوعــات »عدالــت«، »تــالزم 

عدالــت و صلــح« و »صلــح« در اندیشــه ســید قطــب پرداخته ایــم و بــه صــورت جداگانــه در 

مــورد الیه هــا�ی کــه قطــب درخصــوص صلــح برشــمرده اســت، بحــث کرده ایــم. ســپس بــه 

موضــوع جنگ هــای مجــاز از منظــر ســید قطــب اشــاره کرده ایــم. در آنجــا خواهیــم دیــد 

کــه پیونــدی کــه قطــب میــان عدالــت و صلــح برقــرار ســاخته اســت بــا خــود، ایــن پیامــد را 

ــا رفــع ظلــم در عالــم و تحقــق عدالــیت  دارد کــه مســلمانان طبــق آموزه هــای قــرآ�ن بایــد ت

فراگــری در جهــان مبــارزه کننــد امــا بــدون شــک پــس از بیــان ایــن واقعیــت ایــن ســؤال رخ 

نمایــان خواهــد کــرد کــه تحقــق ایــن امــر در جهــان کنــو�ن چگونــه میــر خواهــد بــود؟ آیــا 

قطــب عــالوه بــر نظریه پــردازی بنیادیــن در مــورد عــدل و صلــح، بــه واقعیــات موجــود در 

؟ پــس در بخش هــای بعــدی بــه موضوعــات  عالــم مــاده هــم توجــه داشــته اســت یــا خــری

»تحقــق عمــی عــدل و صلــح و جایــگاه پیمــان بــا غــری مســلمانان« و »راه نجــات« در منظومــه 

ــم. ی کرده ای ــری ــا نتیجه گ ــه و نهایت ــب پرداخت ــری ســید قط فک

2- شرح مختصری از زندگی سید قطب و زمینه های اجتماعی- سیاسی اندیشه ورزی او

ن شــاذیل در ســال 1906 در کنــار رود نیــل در روســتای موشــه  ســید قطــب ابراهیــم حســ�ی

)عبدالفتــاح( در اســتان أســیوط مــرص در خانــواده ای مذهــیب و ســیایس بــه دنیــا آمــد. پــدرش 

ــیایس و  ــای س ــز فعالیت ه ــا مرک ــه آنه ــت و خان ــتا داش ــایل روس ــان اه ــگاه واال�ی در می جای

ــدن  ــعله ور ش ــا ش ــود ب ــارن ب ــود� وی مق ــال های ک ــود. س ــه ب ــتای موش ــی در روس اجتماع

ون رانــدن انگلییس هــا از آن کشــور  احساســات ضداســتعماری در مــرص و مبــارزه بــرای بــری

ن باعــث شــد کــه ســید از کــود� بــا مســائل ســیایس و مبــارزا�ت آشــنا شــود. او در ده  و همــ�ی
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ــب  ــد کت ــا خری ــوا�ن ب ــود� و نوج ــال های ک ن س ــ�ی ــد. وی در هم ــرآن ش ــظ کل ق  حاف
گ

ــال� س

ــین از  ــا خورجی ــار ب ــایل چندب ــه س ــح ک ــو صال ــام عم ــه ن ــردی ب ــروش دوره گ ــوع از کتابف متن

کتــاب بــه روســتای آنهــا می آمــد ســعی کــرد تــا دانــش و اطالعــات مذهــیب و ســیایس خــود 

د. دو تــن از دا�ی هــای او فارغ التحصیــل االأزهــر بودنــد کــه یــ� از آنهــا ســاکن  را باالتــر بــرب

ــا نــام مســتعار احمــد مــویسش )یعــین اهــل روســتای موشــه( در مطبوعــات  قاهــره بــود و ب

ســتان بــه قاهــره  قلــم مــی زد. ســید قطــب در ســال 1920 بــرای ادامــه تحصیــل در مقطــع دبری

رفــت و از طریــق دا�ی خــود بــا عبــاس محمــود عقــاد، ادیــب بــزرگ مــرصی مرتبــط شــد. او 

در ســال 1922 وارد دانشــرای مقدمــا�ت شــد و در ســال 1925 موفــق بــه دریافــت اجازه نامــه 

تدریــس شــد. ســپس بــه دلیــل کســب نمــرات برتــر بــه پیش دانشــگاهی دارالعلــوم فرســتاده 

ــا تشــویق عبــاس محمــود عقــاد وارد دانشــکده دارالعلــوم شــد. در  شــد و در ســال 1929 ب

ســال 1933 لیســانس ادبیــات عــرب گرفــت و بــه عنــوان معلــم در وزارت آمــوزش و پــرورش 

مــرص اســتخدام شــد. او بــا شــور و نشــاط فــراوان طرح هــای اصالحــی بــرای ارتقــاء کیفیــت 

ن وزارتخانــه درگــری کارهــای روزمــره اداری  ســطح آمــوزش در مــدارس می نوشــت امــا مســئول�ی

ــهرهای  ــال درش ــد س ــی چن ــد. او ط ــث نمی دادن ــوع مباح ــن ن ــه ای ــا�ی ب ــد و به ــود بودن خ

ــا فضــای  ــس پرداخــت و ب ــه تدری ــوان و ... ب ــاط، حل ــه قاهــره، دمی ــف مــرص از جمل مختل

جامعــه کشــور خــود بیــش از پیــش آشــنا شــد. وی طــی ســال های تحصیــل در دانشــکده و 

ــود و  ــه ب ــه گرفت ــه کــود� خــود فاصل ــین و معصومان ــه معلمــی از فضــای دی ســال های اولی

بیشــرت از منظــر ناسیونالیســم بــه تحــوالت ســیایس و اجتماعــی می نگریســت امــا در ســال 

ــته  ــه رش ــانه ب ی و زیبا�ی شناس ــرن ــی ه ــا دیدگاه ــه ب ــود را البت ــالمی خ ــار اس ن آث ــ�ی 1939 اول

تحریــر درآورد و آن را بــا نــام »التصویــر الفــین �ن القــرآن« بــه صــورت دو مقالــه در مجلــه 

المقتطــف چــاپ کــرد. )بعدهــا ایــن اثــر بــا اضافــا�ت در ســال 1945 بــه صــورت کتــاب منتــرش 

ن رویکــرد نوشــت )مشــاهد القیامــة �ن القرآن(  ن کتــاب دیگــری بــا همــ�ی شــد.( در ســال 1947 نــری

امــا بــه تعبــری خــودش شــنیدن آوای قــرآن و تمــاس �ب واســطه روح او بــا کلمــات قــرآن باعــث 
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شــد تــا بــار دیگــر و اینبــار بــا فهمــی عمیق تــر بــه دامــن قــرآن بیاویــزد.

ــرز  ــا م ــت و ت ــیایس می پرداخ ــا س ــا�ت و بعض ــای مطبوع ــه فعالیت ه ــالها ب ــن س او در ای

ن )نویســنده و  ن پیــش رفتــه بــود امــا بــا وســاطت طــه حســ�ی اســتعفا از آمــوزش و پــرورش نــری

ادیــب شــهری مــرصی( در وزارتخانــه مانــد�ن شــد و بــه ســمت بــازریس آمــوزش مقاطــع ابتــدا�ی 

ــه خاطــر  ــه ب ــرد ک ــرش ک ــد منت ــر الجدی ــام الفک ــا ن ــه ای ب ــارده شــد. در ســال 1945 مجل گم

درج مطالــب ســیایس پــس از چنــد شــماره توســط حکومــت ملــک فــاروق لغــو امتیــاز شــد. 

مســئوالن بــه خاطــر دورکــردن ســید از فضــای مــرص و تغیــری در دیدگاه هایــش وی را بــرای 

ــورادوی شــمایل در مقطــع فــوق لیســانس  ــا در دانشــگاه کل ــکا فرســتادند ت ــه آمری دوســال ب

تحصیــل کنــد. )1948-1950( دیــدن جامعــه آمریــکا باعــث تقویــت دیدگاه هــای اســالمی او شــد 

ال رسمایــه داری را مشــاهده کــرد. او جامعــه آمریــکا  چــرا کــه کــه از نزدیــک نتایــج تفکــر لیــرب

یــح مــی کنــد: مادی گــرا�ی و ســتایش دالر، سیســتم اقتصــادی ای کــه حقــوق  را اینگونــه ترش

 . ، �ب بنــد و بــاری جنــیس و اختــالط حیــوا�ن ضعفــا را رعایــت نمی کنــد، تبعیــض و نژادپرســیت

)1951 :Qutb(

ســید پیــش از ســفر بــه آمریــکا کامــال سمت وســوی اســالمی پیــدا کــرده بــود کمــا اینکــه در 

ن بــه آمریــکا کتــاب عدالــت اجتماعــی در اســالم را نوشــته بــود )در  ســال 1948 قبــل از رفــ�ت

ســال 1949 در مــرص منتــرش شــد( و می بینیــم کــه در آنجــا بحث هــای مهمــی در خصــوص 

ورت بازگشــت بــه اســالم را مطــرح کــرده اســت و می دانیــم کــه در طــول ســفر بــه آمریــکا  �ن

ن در کشــیت بــه اتفــاق دوســتانش نمــاز جمعــه برپــا داشــته بــود؛ امــا چنانچــه گفتــه شــد  نــری

دیــدن جامعــه آمریــکا او را مصمم تــر از قبــل ســاخت. او پــس از بازگشــت بــه مــرص بعــد از 

ســالم  ن پیوســت و دو کتــاب معرکــة االإ مــد�ت از شــغل خــود اســتعفا داد، بــه اخوان المســل�ی

ســالم )صلــح جهــا�ن و  د اســالم و رسمایــه داری( و الســالم العالمــی و االإ و الرأســمالیة )نــرب

اســالم( را در ســال های 1951 نوشــت. 
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ی ژنــرال نجیــب و رسهنــگ جمــال عبدالنــا�  در ســال 1952 قیــام افــران آزاد بــه رهــرب

ن افــران و اخــوان روابــط حســنه ای برقــرار بــود. پــس از  وزی رســید و در ابتــدا بــ�ی بــه پــری

چنــدی نــا� نشــان داد کــه تمایــی بــه مبنــا قــرار دادن اســالم در امــور ســیایس نــدارد بلکــه 

ن باعــث  ه ای از ناسیونالیســم عــر�ب و سوسیالیســم حرکــت کــرده و همــ�ی ن او بــه ســمت آمــری

ــن ســال ها از دســت اندرکاران  دور شــدن آنهــا و اخــوان از یکدیگــر شــد. ســید قطــب در ای

ن  ــط�ی ــاع از فلس ــورد دف ــه در م ــیسش ک ــود و در همای ن ب ــط�ی ــت از فلس ــس حمای ــا�ی مجال برپ

در اردن و مــرص برپــا شــد، از شــهید ســید مجتــیب نــواب صفــوی از ایــران هــم دعــوت بــه 

ن بــا آیت اللــه کاشــا�ن مکاتبــه  ن در مــورد مــی شــدن صنعــت نفــت نــری عمــل آورد. او همچنــ�ی

ن اختالفــات میــان حکومــت  ــاال گرفــ�ت یــک گفــت. در ســال 1954 بعــد از ب کــرد و بــه وی ترب

، ســید بازداشــت شــد و بــه بیســت و پنــج ســال زنــدان بــا اعمــال شــاقه  ن و اخوان المســلم�ی

محکــوم گردیــد. او در زنــدان بــه تکمیــل تفســری �ن ظــالل القــرآن و برخــی آثــار دیگــر خــود 

پرداخــت و نهایتــا در ســال 1964 آزاد شــد. او مجــددا در ســال 1966 دســتگری و در دادگاهــی 

ــه  ــم دقیق ــار و نی ــق چه ــا ح ــه تنه ــایل ک ــوی در ح ــؤاد دج ــد ف ــگ محم ــت رسهن ــه ریاس ب

صحبــت در دفــاع از خــود را داشــت بــه اعــدام محکــوم شــد. )حمــوده: 1996، 13-167(

 جهــان اســالم از جملــه آیت اللــه ســید محســن حکیــم خواهان 
گ

تعــدادی از رجــال فرهنــ�

لغــو حکــم اعــدام او شــدند1 )حکیــم: 1386 ه.ق( ویل او یــک هفتــه پــس از صــدور حکــم 

در بامــداد 29 اوت 1966 بــه همــراه دو نفــر دیگــر اعــدام شــد. بــرادرش محمــد و خواهــرش 

ن بازداشــت شــدند و پــر خواهــر دیگــرش )محمــد رفعــت دانشــجوی دانشــکده  حمیــده نــری

د. معمــاری قاهــره( زیــر شــکنجه جــان ســرپ

او پــس از صــدور حکــم اعــدام می توانســت بــا عذرخواهــی از نــا� در مجــازات خــود 

د و حــیت بــا ابــراز پشــیما�ن بــه پســیت بــاال در وزارت آمــوزش و پــرورش گمــارده  تخفیــف بگــری

شــود امــا او گفــت اگــر زنــدا�ن بودنــم بــه خاطــر حــق بــوده اســت پــس مــن بــه حکــم حــق 

1- تاریخ تلگراف آیت اهلل حکیم ششم جمادی االولی 1386 ه.ق برابر با 23 اوت 1966 میالدی است.
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ــو و   عف
گ

ــت� ــس شایس ــرم پ ــه رس می ب ــد ب ــم در قی ــق بودن ــت ناح ــه عل ــر ب را�ن ام و اگ

ــور: 1388، 113( ــدارم. )علیپ بخشــش را ن

3- معنای عدالت در اندیشه سید قطب

قطــب عی رغــم تأکیــد فــراوا�ن کــه بــر عدالــت اجتماعــی دارد امــا از ســوی دیگــر بــر ایــن 

ن پــای می فشــارد کــه عدالــت منحــرصا یــک پدیــده اجتماعــی نیســت بلکــه حقیقــیت  مطلــب نــری

اســت کــه در تمــام هســیت رسیــان و جریــان دارد و همــه عالــم از جملــه فطــرت پــاک انســا�ن 

بــا آن رسشــته شــده اســت. عدالــت، حقیقــیت اســت کــه خــود از حقیقــیت بزرگــرت رسچشــمه 

ــه  ن را ب ــری ــه چ ــه هم ــد�ت ک ــزرگ«، وح ــدت ب ــت وح ــت از »حقیق ــارت اس د و آن عب ــری می گ

ســوی رسچشــمه حیــات و مبــدأ هســیت قــرار داده و باعــث حرکــت هــر پدیــده ای بــه ســوی 

 ، کمــال می گــردد. )قطــب: 1391 الــف، 54-53( بــه تعبــری قطــب »در ورای ایــن جهــان هســیت

ــت  ــه حرک ــه آن را ب ــت ک ــدر�ت هس ــد و ق ــزی می کن ــه آن را طرح ری ــت ک اراده ای در کار اس

درمــی آورد و قانــو�ن وجــود دارد کــه آن را هماهنــگ می ســازد.« )قطــب: 1390 الــف، 128(

ن نامــوس و قانــون کی تبعیــت می کنــد و تنهــا در ســایه آن  ن از همــ�ی ــری فطــرت انســان ن

ن بــا پیونــد  اســت کــه بــه آرامــش و کمــال دســت پیــدا می کنــد. )همــان، 129( روح انبیــاء نــری

ن حقیقــت اســت کــه از نامــوس هســیت آگاه شــده و در واقــع گــوش  ــا همــ�ی برقــرار کــردن ب

ــه اســت. پــس  ، راه کمــال را دریافت ــه روشــین ــدای فرشــته وحــی ب ــا ن ی ب جــان هــر پیغمــرب

یــن شــکل خــود  وری اســت. ایــن راه و روش بــه کاملرت تبعیــت از آنهــا بــرای کمــال انســان �ن

و اســت کــه شــهادت دادن بــه یکتــا�ی  ان )ص(، متجــی شــده و از ایــرن در جــان خاتــم پیامــرب

خــدا و رســالت پیامــرب )ص( و پایبنــد بــودن بــه مقتضیــات آن راه نجــات بــرش اســت چــرا کــه 

ان بــرای  همــان قانــون الهــی عدالــت کــه برنامــه تمــام هســیت اســت در دیــن آخریــن پیامــرب

یــت بــه ارمغــان آورده شــده اســت. )همــان، 127( برش
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ن مبنــا اســت کــه قطــب معتقــد اســت عــادل شــدن انســان و جامعــه انســا�ن در  بــر همــ�ی

ن اســالم و عمــل کــردن بــه دســتورات آن محقــق خواهــد شــد  دن بــه دیــن مبــ�ی پرتــو دل ســرپ

ــت اجتماعــی درصــدد  ــژه عدال ــه وی ــت ب امــون عدال ــذا او در بحث هــای مفصــل خــود پری ل

ــر وی  ــه نظ ــه ب ــت ک ــت اس ــق عدال ــرای تحق ــالم ب ــتورات اس ــان دادن دس ــتخراج و نش اس

حداقــل در مباحــث و آموزه هــا�ی چــون مســاوات کامــل رسشــت انســان ها فــارغ از هــر نــژاد 

ــروت در دســت همــه،  ــون گــردش ث و طبقــه ای، تکافــل اجتماعــی در جامعــه اســالمی، قان

ــکار،  ــم احت ــون تحری ــا، قان ــم رب ــون تحری ــع، قان ــون ســد ذرای ــح مرســله، قان ــون مصال قان

 ، ن ، قانــون تحریــم کــرن قانــون همــگا�ن بــودن منابــع عمومــی، قانــون تحریــم ارساف و عیــایسش

ــون زکات  ــروت )از کجــا آورده ای؟( و قان ــون پرســش حکومــت اســالمی در مــورد منشــأ ث قان

ــب: 1392، 119-85 و 161-215( ــد. )قط ــان می ده ــود را نش خ

قطــب بــاور دارد کــه وقــیت انســان تســلیم هــوی و هوس هــای خــود شــود حیــات خــود و 

جامعــه را رو بــه اضمحــالل و تباهــی خواهــد بــرد چــرا کــه بــر خــالف فطــرت ســلیم انســا�ن و 

ی بــر خــالف  یــع شــده از ســوی یگانــه رب عالــم، عمــل کــرده و در واقــع در مســری قانــون ترش

ــه  ایطــی و وقــیت ک ن رسش ــ�ی ــر هســیت گام برداشــته اســت. در چن ــم ب ــت و وحــدت حاک عدال

ن  ن افــراد گوناگــون و بــ�ی امونــش، بــ�ی ن او و جهــان پری انســان از فطــرت خــود بیگانــه شــد، بــ�ی

وی انســان نــه در خدمــت ســعادت او  جماعت هــای مختلــف ناســازگاری پدیــدار شــده و نــری

بلکــه در راه نابــودی او قــرار خواهــد گرفــت. )قطــب: 1390 ب، 66-64 و قطــب: 1390 الــف، 

)135

ــدون  ــت و ب ــرده اس ــار آن ک ــود را دچ ــا� خ ــان مع ــید، انس ــر س ــه نظ ــه ب ــیت ک وضعی

ایــط خــود نخواهــد بــود. بــه اعتقــاد قطــب،  بازگشــت بــه ســمت خــدا قــادر بــه بهبــود رسش

بــرش امــروز بــا ادعــای رســیدن بــه مرتبــه بــاالی علمــی، بــه خــدا و عالــم ارزش هــای اخــال�ت و 

ن جاهــی یــا غــری الهــی، میــدان را بــرای  عدالــت فراگــری انســا�ن پشــت کــرده و بــا وضــع قوانــ�ی

ــرده  ــاز ک ــند، ب ــود نمی اندیش ــذر خ ــع زودگ ــه مناف ــز ب ــه ج ــادی ک ــای م ــاز قدرت ه تاخت وت
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ــف، 9-6 و 201-220( اســت. )قطــب: 1390 ال

4- تالزم صلح و عدالت

 هــای مهــم و اســایس در تفکــر ســید قطــب ترصیــح او بــر ایــن مهــم اســت 
گ

یــ� از ویژ�

ن نظریــات عمومــی اســالم در  کــه در اســالم نمی تــوان موضوعــات و مســائل را بــدون تبیــ�ی

امــون  ــن در لحظــه لحظــه ســخنان وی پری ــرد. بنابرای ــان ک  و انســان بی
گ

ــد� مــورد جهــان، زن

هــر موضوعــی، آن دیــدگاه کی او دربــاره هســیت و توحیــِد حاکــم بــر آن و طبیعــت رسشــت 

ی حکمفرمــا اســت. بــرش

 انســان را بــه نحــو پراکنــده و جــدا 
گ

او معتقــد اســت »ایــن دیــن هیچــگاه مشــکالت زنــد�

ــات  ــکالت و موضوع ــه مش ــه هم ــت ک ــن اس ــن، ای ــن دی ــد ... روش ای ــالج نمی کن ــم ع از ه

ــع و خــا�  ــک محــور جام ــا ی ــا را ب ــام آنه ــزی داده، ... تم ــک نقطــه مرک ــه ی را برگشــت ب

ــائل  ــه از مس ــت ک ــردش درآورده و از همینجاس ــه گ ــور ب ــراف آن مح ــرده و در اط ــل ک متص

و موضوعــات ایــن دیــن، یــک وحــدت کی و جامعــی درســت می شــود و بازگشــت همــه آن 

ــن او  ــف، 46( بنابرای ــود.« )قطــب: 1391 ال ــه آن وحــدت خواهــد ب ــات ب مســائل و موضوع

ــا کلیــت عالــم هســیت و حقایــق اســایس اســالم برقــرار  همــواره مســائل را در نســبیت کــه ب

ــا  ــد معن ــو توحی ــح در پرت ــت و صل ــث عدال ــر دوی مباح و ه ــرن ــد و از ای ــازند، می بین می س

می یابنــد امــا از آنجــا کــه عدالــت بــه معنــای نظــم الهــی حاکــم بــر هســیت اســت و فطــرت 

ن از رهگــذر عدالــت می گــذرد پــس  ن بــر آن مفطــور اســت و راه رســیدن بــه کمــال نــری انســان نــری

در نســبت میــان صلــح و عدالــت، تقــدم، از آن عدالــت اســت.

ن الملــی و  ایطــی کــه مناســبات ظالمانــه ب�ی  نظــر قطــب در نبــود عدالــت و در رسش

ــم شــده،  ــده ای از انســان هــا حاک ــر ع ــژادی ب ــات ن ــا�ت و تعصب ــده طبق ســاختارهای پیچی

ــت  ــن اس ــا ممک ــه تنه ــود بلک ــد ب ــود نخواه ــازنده موج ــی و س ــی واقع ــک صلح ــدون ش ب
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ن بــر روی همــان مناســبات ظالمانــه بــا نــام صلــح قــرار داده شــود؛ پــس  رسپــویسش پوشــال�ی

مؤمنــان بایــد در راه رســیدن بــه عــدل و صلــح واقعــی مبــارزه کننــد. البتــه قطــب بــا تدقیــق 

فــراوان در برنامــه و ســری حرکت هــای اجتماعــی و ســیایس پیغمــرب اکــرم )ص( ســعی کــرده 

ن  ــری ن را ن ــت�ی ــح راس ــه صل ن ب ــت یاف�ت ــرای دس ــرا�ی ب ــه و اج ــه مرحل ــه ب ــای مرحل ــت روش ه اس

ــوده اســت. ــیت ب ــان وضعی ــه چن ــت دســتیا�ب ب نشــان داده و متوجــه صعوب

ــت  ورت وجــود عدال ــح و درواقــع �ن ــر صل ــت ب ــوع نگــرش در مــورد تقــدم عدال ــن ن ای

بــرای صلــح را در آثــار بســیاری دیگــر از اندیشــمندان مســلمان گذشــته و معــا� مشــاهده 

می کنیــم. بــه عنــوان یــک نمونــه می تــوان از دیــدگاه آیت اللــه شــهید ســید محمــد حســیین 

ــد: ن می گوین ــ�ی ا�ن های خــود چن ــ� از ســخرن ــه در ی ــرد ک ــاد ک بهشــیت ی

ــه  ــاورد ب ی بوجــود بی ن ــه چــری ــه هم ــه اقتصــادی، فاصل ــک جامعــه ای فاصل ــر[ در ی »]اگ

اف غــری از حمــام  اف غــری از قهوه خانــه کارگــر اســت، حمــام ارسش طــوری کــه قهوه خانــه ارسش

ــگاهش  ــت، دانش ــری از اوس ــه اش غ ــت، مدرس ــری از اوس ــه او غ ــیله نقلی ــت، وس ــر اس کارگ

غــری از اوســت، خیاطــش غــری از اوســت، خیابــان و محلــه اش غــری از اوســت... ایــن را مــا 

ــرد  ــد ک ــاد خواه ــا�ت را ایج ــگ طبق ــه جن ــت ک ی اس ن ــری ــن چ ــا�ت و ای ــه طبق ــم فاصل می گویی

، هیــچ نبایــد بــا مســئله 
گ

بــدون بــرو و برگــرد...  اختــالف ســطح درآمــد، اختــالف ســطح زنــد�

ــتباه  ــه اش ــک جامع ــا�ی از ی ــان گروه ه ــی می ــدا�ی واقع ــین ج ــی یع ــا�ت واقع ــالف طبق اخت

: �ب تــا( ی اســت کــه اســالم بــا آن شــدیدا مبــارزه کــرده اســت.« )بهشــیت ن بشــود... ایــن چــری

م  ــرت ــان مح ــانیت انس ــه در آن انس ــت ک ــی اس ایط ــود رسش ــح، وج ــود صل ــه وج ــس الزم پ

ــت از  ــرای صیان ــا ب ــم دقیق ــالم ه ــع اس ــه جام ــب، برنام ــید قط ــر س ــود. از نظ ــمرده ش ش

ن موضــوع یعــین انســانیت انســان ســامان یافتــه اســت و اســالم واقعــی در راه تحقــق  همــ�ی

ی کــه خــود را  ن ســاز کمــال انســان باشــد، حرکــت می کنــد. و امــا چــری عدالــیت کــه بسرت

ــوب  ــان مطل ــد هم ــازش می کن ــا�ت س ــر و نف ــم و کف ــه ظل ــا هرگون ــن ب ــد لیک ــالم می نام اس
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اســتعمارگران بــرای رسگــرم کــردن ملت هــای مســلمان و دور کــردن آنــان از حقیقــت اســالم 

« معــر�ن  ن پدیــده ای را بــه عنــوان »اســالم آمریــکا�ی ن بــار چنــ�ی اســت. ســید قطــب بــرای اولــ�ی

می نویســد: و  می کنــد 

ــد و هرگــز هــم قــدرت تحمــل آن را  ــد کــه واقعــا اســالم حکومــت کن »آنهــا نمی خواهن

د  د، چــرا کــه اگــر اســالم حکومــت را دســت گــری ندارنــد کــه اســالم حکومــت را بــه دســت بگــری

ــه  ــگاه ب ــد و آن ــاد می کن ــالب ایج ــو�ن و انق ــا دگرگ ــان توده ه ــازد، در می ــو می س ــت را از ن مل

یالیســم و اســتعمار، یــک وظیفــه و  ن قــوا بــر ضــد امرپ ملت هــای جهــان می آمــوزد کــه تجهــری

ن یــک فریضــه اســت و کمونیســم هــم ماننــد  ون رانــدن اســتعمارگران نــری فریضــه اســت و بــری

اســتعمار همچــون وبــای خطرنــا� اســت و هــر دو دشــمن اند و هــر دو تجــاوزکار و بــا هــر 

ــد.«  ــکا�ی را الزم دارن ــک اســالم آمری ــه ی ــرای خاورمیان ــا ب ــن غر�ب ه ــد. بنابرای ــد جنگی دو بای

)قطــب: 1391 ب، 102(

5- صلح در اندیشه سید قطب

الف- گستره صلح

ــح  ــان شــد روشــن اســت کــه در تفکــر ســید قطــب صل ــا کنــون بی ــه آنچــه ت ــا توجــه ب ب

ــل در  ن دلی ــ�ی ــه هم ــد و ب ــا می یاب ــالمی معن ــم اس ــا و مفاهی ــیع از آموزه ه ــه ای وس در زمین

ــا ســطح جهــا�ن  ــح از جهــان درو�ن و جــان انســان آغــاز می شــود و ت اندیشــه او بحــث صل

 
گ

ادامــه پیــدا می کنــد. چــرا کــه »اســالم بــا نظــر وســیع و جامــع االطــر�ن کــه نســبت بــه زنــد�

ــح  ــه صل  محــدود نمی ســازد بلک
گ

ــد� ــره کوچــ� از شــئون زن ــح و ســازش را در دای دارد، صل

 تحقــق می بخشــد و یــک پیونــد 
گ

بــه تمــام معــین و همــه جانبــه ای را در جمیــع شــئون زنــد�

 
گ

ــد� ــان و زن ــه جه ــبت ب ــه نس ــو� ک ــوژی کی و مخص ــح و آن ایدئول ن صل ــ�ی ــتین ب ناگسس

ــه آن  ــبت ب ــد نس ــی خواه ــالم م ــه اس ــی ک ــن صلح ــازد. بنابرای ــرار می س ــان دارد، برق و انس
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معنــا�ی کــه اکنــون در میــان دولت هــا متعــارف اســت فــرق داشــته و صلــح اســالمی دارای 

ــف، 74( ــود.« )قطــب: 1391 ال ــر و وســیع تری خواهــد ب ــق ت معــین عمی

ن جمیــع اجــزای هســیت   و وحــدت بــ�ی
گ

ایطــی کــه اســالم قصــد ایجــاد همبســت� پــس در رسش

ی آنهــا بــه ســوی رسچشــمه تمــام خو�ب هــا را دارد و می خواهــد کــه تمــام  و جهت گــری

ــه تمــام  اســباب تفرقــه و نــزاع و تصــادم را از میــان بــردارد، بایــد برنامــه تربیــیت خــود را ب

ن  ــن راه از روح و روان انســان و دســت یاف�ت ــاز ای ــس آغ ــات انســان وارد ســازد. پ ــای حی زوای

ــه در  ــت ک ــری اس ن آج ــت�ی ــه »او نخس ــرا ک ــود چ ــاز می ش ــی درو�ن آغ ــش و صلح ــه آرام او ب

بنــای جامعــه بــه کار رفتــه اســت.« )قطــب: 1391 الــف، 77( ســپس بایــد صلــح و آرامــش در 

ــد و  ــا انســان ها دچــار بحران هــای روحــی و روا�ن نگردن ــردد ت ــم گ خانه هــای انســان ها حاک

د. پــس از آن بایــد بــه عوامــل  خصوصــا نشــو و نمــو کــودکان در محیطــی ســالم صــورت گــری

ایجــاد صلــح در هــر جامعــه پرداخــت و نهایتــا بــرای ایجــاد صلحــی فراگــری در تمــام جهــان 

اقــدام کــرد.

ب- صلح در درون جان انسان و در میان خانواده ها

بــه اعتقــاد قطــب، اســالم بــه منظــور حرکــت گام بــه گام بــه ســوی صلــح ابتــدا بــا ارائــه 

عقیــده ای کــه بــا فطــرت و منطــق او ســازگار اســت بــذر آرامــش را مــی کارد و بــا بیــان ایــن 

نکتــه کــه خــدا نســبت بــه بنــده اش نزدیــک اســت و دعایــش را مســتجاب می کنــد و هیچــگاه 

ــراب  ــویش و اضط ــد، او را از تش ــوش نمی کن ــوده و او را فرام ــل نب ــال او غاف ــت ح از رعای

ــادل  ــان تع ــای انس ــالت و نیازه ن تمای ــ�ی ن ب ــ�ی ــالم همچن ــد. اس ــا�ی می بخش ــی ره و رسدرگم

وع بــه نیازهــای او راهــی قــرار داده اســت.  برقــرار کــرده و بــرای پاســخ دادن معقــول و مــرش

ــد  ــود شــهوات دعــوت می کن  روح و آزادی از قی
گ

� ن ــری ــه پاک ــردم را ب ــه اســالم م یعــین وقتیک

ــه  ــادی خــود دســت بشــوید، بلک ــات خــا� و م ــه او یکــره از حی ــن نیســت ک منظــورش ای
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می خواهــد آدمــی را طــوری تربیــت کنــد کــه مالــک نفــس خــود گــردد و بــه هیچ وجــه بنــده 

شــهوات خــود نشــده و ماننــد حیــوان تابــع امیــال خــود نباشــد. اســالم راه توبــه و بازگشــت 

ن بــاز گذاشــته تــا اگــر انســان ها زمــا�ن تســلیم امیــال خــود شــدند بــاز هــم راهــی بــرای  را نــری

بازگشــت بــه مســری منطبــق بــا فطــرت خــود و ذات هســیت داشــته باشــند و پــس ازبازگشــت 

وی  ن اســالم میــان نــری بــه مســری عــدل، بــار دیگــر آرامــش را در درون خــود بیابنــد. همچنــ�ی

، نفــرت و انزجــار و  انســان و تکالیــف او تناســب برقــرار ســاخته تــا او دچــار فشــار و ناراحــیت

یــا اضطــراب و تشــویش نشــود.

ــان  ــه ارمغ ــش را ب ــان و آرام ــم ایم ــش ه ــای صحیح ن در معن ــری ــدا ن ــه خ ــوکل ب ــث ت بح

ن آرامــش  مــی آورد و هــم عــزم و اراده انســان را تقویــت می کنــد. اســالم بــرای کســب چنــ�ی

ن  ن اجتماعــی آن نــری ، تنهــا بــه بیــان مســائل فــردی بســنده نکــرده بلکــه قوانــ�ی و صلحــی درو�ن

ــه باعــث می شــود هــر انســا�ن  ــین ک ــود. قوانی ــه کســب آرامــش خواهــد ب ــرای انســان، مای ب

ــه در  ــد ک ــاس کن ــد و احس ــان بیاب ــیت حاکم ــران و ح ــدی دیگ ــر تع ــت در براب ــاس امنی احس

ن محیطــی حاکــم هــم جــز در چارچــوب   می کنــد. چــرا کــه در چنــ�ی
گ

محیــط ســالمی زنــد�

قانــون بــر او هیچگونــه تفــوق و برتــری و ســلطه ای نــدارد. البتــه قانــو�ن کــه خــدا�ی اســت 

ن مکتــیب پــرورش  ــا چنــ�ی و فــرد و حاکــم هــر دو از آن اطاعــت می کننــد. پــس انســا�ن کــه ب

یافتــه و در محیطــی مشــحون از آموزه هــا و دســتورات آن رشــد پیــدا کنــد دارای روح و روا�ن 

ن انســا�ن گام اول بــرای دســتیا�ب بــه صلحــی جهــا�ن  ســالم و آرام خواهــد بــود و پــرورش چنــ�ی

اســت. )همــان، 77-115(

، ایجــاد صلــح و آرامــش در خانــه اســت بــه ویــژه آنکــه خانــه محــل  گام دوم ایــن مســری

اصــی رشــد کــودک و تکویــن شــخصیت او اســت پــس اســالم بــه مــوازات توجه بــه درون هر 

ن محــی رسشــار از آرامــش بــرای تربیــت انســان ها�ی  فــرد می کوشــد تــا محیــط هــر خانــه نــری

باشــد کــه بتواننــد در مســری صلــح واقعــی گام بردارنــد. بــه ایــن منظــور اســالم برنامــه هــا و 

ن آن ایجــاد پیونــدی مقــدس میــان  ن خــا� را بــرای خانواده هــا در نظــر گرفتــه کــه اولــ�ی قوانــ�ی
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 و داخــی را بــه صــورت روشــن و درخشــا�ن 
گ

ن اســت. »اســالم نخســت رابطــه خانــواد� زوجــ�ی

، عاطفــه، محبــت و همــکاری می تابــد و بــوی عطــر  تصویــر می کنــد کــه از آن اشــعه مهربــا�ن

ــد.« )همــان، 118( می آی

د و اعــالم آن  ــد از روی رغبــت و رضــا شــکل بگــری ــد بای اســالم تأکیــد دارد کــه ایــن پیون

بــه صــورت آشــکارا و علــین )بــا حضــور شــهود( باشــد تــا هیچگونــه تاریــ� و ابهــام در مــورد 

ن ایــن پیونــد بــا�ت نمانــد. اســالم بــرای اینکــه محیــط خانــه محیطــی مســاعد بــرای  برپــا داشــ�ت

ــا مــادر  ــدر باشــد ت ــر عهــده پ ــه نفقــه ب ن حکــم کــرده اســت ک ــ�ی تربیــت کــودکان باشــد چن

ــم  ــرورش داده و نظ ــودک را پ ــه، ک ــر در خان ــت خاط ــت الزم و فراغ ــش کا�ن و وق ــا کوش ب

داخــی خانــه را مهیــا ســازد. اســالم بــرای حفــظ کیــان خانــواده و آرامــش محیــط خانه هــا، از 

آرایــش و تجمــل زنــان بــرای نامحرمــان منــع کــرده و مــردان و زنــان را بــه حفــظ عفــت و حــیت 

رعایــت حــدود در نــگاه کــردن و طــرز گفتــار واداشــته اســت. بــه بیــان قطــب، وجــود روابــط 

بــه اصطــالح آزاد در دنیــای غــرب، باعــث رشــد وحشــت آور طــالق در آن کشــورها شــده و 

ــه ســامان را  ــرای پــرورش انســان های ســالم و ب ــواده یعــین اصی تریــن محمــل ب کانــون خان

ی از خطــرات یادشــده بــرای کانــون خانــواده و بالمــآل  تهدیــد می کنــد.1 اســالم بــرای جلوگــری

ن و حــدود و  پیــش روی ســعادت انســان، عــالوه بــر دســتورات فــردی بــازه بــه وضــع قوانــ�ی

ش �ب بنــد و بــاری و  کیفرهــا�ی پرداختــه اســت کــه بــه عنــوان عامــی بازدارنــده، مانــع از گســرت

ن طــور اســالم بــا منــع ارساف و عیــایسش و تشــویق انســان ها  اثــرات نــایسش از آن گــردد. همــ�ی

ن  ــ�ی ــذارد و »در چن ــا�ت نمی گ ــردی ب ــکاری و ولگ ــرای بی ــیت ب ــه کار و کوشــش در راه خــدا وق ب

اجتماعــی دیگــر بــرای زنــان و مــردان بیــکار و عیــاش میــدان عمــل پیــدا نمی شــود« )همــان، 

138( و آنــان فرصــیت بــرای برپــا�ی مجالــس عیــش  و نــوش و رقــص و فســاد نخواهنــد داشــت. 

ن اســالم طــالق را بــه عنــوان مبغوض تریــن مبــاح نــزد خــدا، حــالل کــرده اســت تــا  همچنــ�ی

1- ســید قطــب ایــن حــرف را در حــدود هفتــاد ســال پیــش مطــرح مــی کنــد و مــی دانیــم کــه امــروزه گســترش 

ایــن روابــط در غــرب و شــرق عالــم باعــث تهدیــد بیشــتر کانــون خانــواده در سرتاســر جهــان شــده اســت.
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ایطــی کــه واقعــا هیــچ راهــی بــرای ایجــاد صلــح و ســازش در خانــه ای وجــود نداشــته  در رسش

ــه  ــد. ب  خــود را ادامــه دهن
گ

ــد� ــد از یکدیگــر جــدا شــده و مســری زن باشــد زن و مــرد بتوانن

، امــوری هســتند کــه بــه ایجــاد انســان و جامعــه  ن اعتقــاد قطــب همــه ایــن آموزه هــا و قوانــ�ی

ــد. )همــان، 117-167( ای آرام و صلح جــو کمــک مــی کنن

ج- صلح و آرامش در در جامعه

بــه نظــر قطــب اگــر در یــک جامعــه روح تناســب و تعــاون حاکــم نباشــد و در عــوض 

، یــک حقیقت  اســتثمار و  پایمــال کــردن حقــوق ضعفــا جایگزیــن شــده باشــد »جنــگ طبقــا�ت

مــادی بــه وقــوع پیوســته مــی شــود کــه راه فــراری از آن نیســت و امیــدی بــه نجــات از آن و 

راهــی بــرای انــکار آن وجــود نــدارد.« )همــان، 171( امــا اگــر طــرز فکــر جامــع االطــرا�ن ماننــد 

اســالم بــر شــئون گوناگــون آن جامعــه حقیقتــا حکمفرمــا شــود، عدالــت را محقــق کــرده و 

د اســالم و  ــرب ــاب ن ــود. او در کت ــگ طبقــات افســانه ای بیــش نخواهــد ب در آن صــورت جن

ش مظاهــر فاســد تمــدن غــرب  ن اشــاره می کنــد کــه گســرت رسمایــه داری بــه ایــن موضــوع نــری

ش �ب بنــد و بــاری و ولنــگاری، �ب ارتبــاط بــا کســب ثروت هــای  در جوامــع اســالمی، یعــین گســرت

نــاروا بــرای عــده ای و عیــایسش آنــان و ایجــاد فاصلــه عمیــق طبقــا�ت نیســت و بایــد فکــری بــرای 

درمــان هــر دو پدیــده کــرد. )قطــب: 1360، 14-16(

ــرای  ــه ای ب ــا طبق ــه فــردی ی ــو�ن نیســت ک ــون اســالم، قان ــه قان ــد ک ــد می کن قطــب تأکی

ــرای مصلحــت  مصالــح خــود وضــع کــرده باشــد بلکــه قانــو�ن اســت کــه از ســوی خــدا و ب

همــه وضــع شــده اســت و اســالم بــه دنبــال صلحــی »جامــع و شــامل، مبتــین بــر عدالــت 

« اســت. )قطــب: 1391 الــف، 172( بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود چنانچــه گفتــه 
گ

کامــل در زنــد�

شــد اســالم ابتدائــا بــه دنبــال پــرورش انســان ها�ی اســت کــه از درون و وجــدان خویــش بــه 

صلــح و آرامــش دســت یافته انــد و در اعمــاق روح ایشــان بــذر دوســیت و محبــت و رحمــت 
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افشــانده شــده اســت. کســا�ن کــه خداونــد در وجدانشــان حــس نزدیــ� و بــرادری میــان ابنــاء 

بــرش را بیــدار کــرده و آنــان را بــا ایــن احساســات پــاک و لطیــف آشــنا ســاخته اســت. در کنــار 

ــح در  ــت و صل ــه عدال ــرای تحقــق بخشــیدن ب ــین ب ــه وضــع نظام هــا و قوانی آن، اســالم ب

ن بایــد از آداب فــردی و اجتماعــی  جامعــه مبــادرت ورزیــده اســت. البتــه در مــورد ایــن قوانــ�ی

وع کــرد و یــادآور شــد کــه اســالم از کــرب و خودپســندی، تمســخر، منــت نهــادن و ... منــع  رسش

اندیــیسش  ، خری ، ســالم کــردن، اطعــام، عفــو و بخشــش، صــرب ن کــرده و بــر نیکــو ســخن گفــ�ت

ن کــه نهایتــا باعــث ایجــاد  اب و قمــار نــری بــرای همــه و ... تأکیــد کــرده اســت. امــوری ماننــد رسش

ــع شــده اند. ــان انســان ها می شــوند، من ــه در می دشــمین و کین

ن ا�ار ورزیــده و همــه مؤمنــان را نگهبــان  اســالم بــر تقویــت حــس همــکاری و تعــاون نــری

ــان  ــارگان و یتیم ــور بیچ ــت ام ــورد کفال ــژه در م ــه وی ــت. ب ــده اس ــر خوان ــئول یکدیگ و مس

ــتیبان  ــت و �ب پش ــردم، �ب رسپرس ــده ای از م ــا ع ــود دارد ت ــالم وج ــراوا�ن در اس ــات ف سفارش

ن مــورد  رهــا نگردنــد. ربــا و نزول خــواری، غــش و تقلــب و کم فــرویسش در معامــالت و ... نــری

ن کینــه و عــداوت در جامعــه  تحریــم قــرار گرفتــه اســت تــا فســاد، ثــروت انبــوه بــادآورده و نــری

ــود  ــزی ش ــن پایه ری ــوری وحدت آفری ــر روی مح ــاع ب ــط در اجتم ــاس رواب ــد و اس ــد نکن رش

تــا مــردم بــر اســاس تقــوی و نیکــوکاری، یــار و یــاور هــم بــوده و ســنگ زیربنــای صلــح و 

آرامــش اجتماعــی اینگونــه نهــاده شــود.

 را پیــش روی هــر 
گ

ــد� ــق دیگــر، اهــداف عــایل زن ــک اقــدام اســایس و بســیار عمی اســالم در ی

انســان مجســم می کنــد تــا او از تنگنــای باریــک تمایــالت فــردی و یــا ناسیونالیســیت خــارج شــده و 

بــه افق هــای انســا�ن بــزرگ و جامــع بنگــرد. »در اینجــا اســت کــه انســان احســاس می کنــد تنهــا بــرای 

ــد... در اینجــا اســت کــه مســلمانان   می کن
گ

ــد� ــرای همــه انســانیت زن ــد بلکــه ب  نمی کن
گ

ــد� خــود زن

ن هســتند و اصــوال خــود، مالــک خــود  احســاس می کنــد کــه آنــان اوصیــاء و خلفــاء خــدا بــر روی زمــ�ی

ــر  ــه اســت دیگ ، منتظــر هم
گ

ــد� ــع االطــراف زن ــایل و جام ــه هدف هــای ع نیســتند ... و در جــا�ی ک

ــف، 185-186( ــد.« )قطــب: 1391 ال ــا�ت نمی مان ــرای نزاع هــای فــردی کوچــک ب جــا�ی ب
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ن پرداختــه  ، اســالم بــه بحــث سیســتم حکومــت نــری ه هــای خــدا�ی ن امــا عــالوه بــر ایــن انگری

اســت چــرا کــه »طــرز فکــر کی اســالم همیشــه میــان تکلیــف و اطاعــات و قانون گــذاری و 

ن اداره می کنــد.« )همــان، 190( بــه  خطــاب جمــع می کنــد و اجتمــاع را بــا نظام هــا و قوانــ�ی

نظــر ســید قطــب پــس از اجتمــاع مــردم و تمایــل تــوده ملــت بــه یــک حاکــم مســلمان، او 

وظیفــه دارد طبــق قانــون اســالم عمــل کــرده و کــیس را یــا طبقــه ای را برتــر از ســایر افــراد و 

ن عدالــت مطلقــی در طــول تاریــخ مثــال زده و می گویــد  طبقــات ندانــد. او از تحقــق چنــ�ی

 اش را( در تــن یــک 
گ

ن بــود زره خــود را )لبــاس جنــ� کــه عــی )ع( در زمــا�ن کــه خلیفــه مســلم�ی

فــرد یهــودی یــا نــرصا�ن دیــد و علیــه او نــزد قــا�ن اقامــه دعــوی کــرد. قــا�ن بــه دلیــل نبــود 

ن عدالــیت در شــیوه ســلوک  ن بــا دیــدن چنــ�ی بّینــه ای حکــم بــه نفــع آن فــرد داد و آن فــرد نــری

اســالمی، مســلمان شــد. پــس عدالــیت کــه اســالم از آن ســخن می گویــد »عدالــت مطلقــه ای 

د.«  ــری ــرار نمی گ ــه ق ــأت حاکم ــال و جــاه و هی ، م ــری دوســیت و دشــمین ــه تحــت تأث اســت ک

)همــان، 194(

ــد  ــه بای ــح در جامع ــق صل ــرای تحق ــدگاه اســالم ب ــق دی ــه طب ــد ک ــه می کن قطــب اضاف

امنیــت عمومــی و آرامــش مــردم برقــرار گــردد چــرا کــه امنیــت اشــخاص و امنیــت کی جامعــه 

ــس و  ــل نف ــت از قت ــور ممانع ــه منظ ــاص ب ــد قص ــین مانن ــت. قوانی ــته اس ــم پیوس ــه ه ب

حفــظ امنیــت اشــخاص و جامعــه وضــع شــده اند. همینطــور حفــظ عــرض و مــال حــالل و 

ن شــده اســت  ن حفــظ شــخصیت آنــان در برابــر تهمــت، تضمــ�ی حرمــت مســکن مــردم و نــری

ن  ــ�ی ــر قوان ــوی دیگ ــد و از س  کنن
گ

ــد� ــالمی زن ــه اس ــوده در جامع ــایل آس ــا خی ــان ها ب ــا انس ت

ــع  ــد وض ــاد می کنن ن فس ــ�ی ــوند و در زم ــت می ش ــد راه عدال ــه س ــا�ن ک ــورد کس ــخیت در م س

شــده اســت.

ــا و  ن و ضمانت ه ــ�ی ــه قوان ــال دارد هم ــه احتم ــد ک ــو�ب می دان ــه خ ــالم ب ن »اس ــ�ی همچن

ن  ن نیازمندی هــای معــایسش از بــ�ی تمایــالت روحــی و درو�ن و ... در صــورت فقــدان تأمــ�ی

بــرود« )همــان، 207( بنابرایــن ضمانت هــا�ی بــرای معــاش مــردم قــرار داده تــا مــردم حتمــا 
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وری خــود دســت پیــدا کننــد. ابتدا�ی تریــن ایــن ضمانت هــا نظــام  بــه حداقــل احتیاجــات �ن

کار و دســتمزد اســت کــه بایــد هــر شــخی بــا کار کــردن، وســیله معــاش خــود را فراهــم کنــد 

ــه او از بیت المــال مبلغــی  ــد ب ــت بای ــد، دول ــاز مان ــیت موجــه از کار ب ــه عل ــر کــیس ب ــا اگ ام

ــاب از   اختصــاص دهــد چنانکــه در صــدر اســالم حــیت کفــار اهــل کت
گ

ــد� ــرای گــذران زن ب

ــت  ــال دریاف ــو�ت از بیت الم ــد حق  می کردن
گ

ــد� ــالمی زن ــت اس ــه حکوم ــه در ذم ــاده ک کار افت

، در راه مانــده و  ن ، مســک�ی می کردنــد. حکومــت اســالمی از محــل خــرج زکات بــه یــاری فقــری

ط آنکــه در معصیــت خــرج نکــرده باشــد(  ن بــرده )بــه رسش بدهــکاری کــه قــرض، دارا�ی او را از بــ�ی

خواهــد برخاســت و نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه خــود جامعــه اســالمی هــم کامــال در 

ن پدیده هــا�ی مســئول اســت. ســید قطــب از ابــن حــزم اندلــیس جملــه ای را نقــل  برابــر چنــ�ی

د، اهــل آن   در محــی بمــری
گ

ــده اســت: »کــیس کــه از گرســن� ــکان دهن ــد کــه بســیار ت می کن

دازنــد.« )همــان، 208( ن او هســتند و بایــد دیــه وی را برپ محــل قاتلــ�ی

ــده  ــه عه ــد مضطــر ب ــه مخــارج هــر عاجــز و نیازمن ن نفق ــری  ن
گ

ــواد� ــل خان ــورد تکاف در م

ن ایــن نــوع  یــن اولیــای او اســت.  بــه اعتقــاد قطــب، اســالم بــه منظــور برپــا داشــ�ت نزدیکرت

نظــام اقتصــادی و اجتماعــی و حفــظ تــوازن اجتماعــی، حــق تــرصف در امــوال ثروتمنــدان 

ن مربــوط بــه  وری بــرای حکومــت اســالمی قائــل شــده اســت. )طبــق قوانــ�ی را در مواقــع �ن

ــول در  ــردش پ ــون گ ن اقتصــادی اســالم همچــون قان ــ�ی ــع( قوان ــح مرســله و ســّد ذرای مصال

دســت همــه، تحریــم ربــا، تحریــم احتــکار، همــگا�ن بــودن منابــع عمومــی، تحریــم ارساف 

ن  ــرای حفــظ همــ�ی ، پرســش حکومــت از منشــأ دارا�ی و زکات هــم ب ن ، تحریــم کــرن ــایسش و عی

ــح و آرامــش در جامعــه اســت.  ــوازن اجتماعــی و در نتیجــه تحقــق عدالــت و ایجــاد صل ت

ــاد  ــرای ایج ــالمی ب ــت اس ــاز حکوم ــت ب ــه دس ن ب ــری ــالمی ن ــران اس ــر از متفک ــی دیگ برخ

ــد.  ــد اســالم در جامعــه اشــاره کرده ان ــق اهــداف بلن ــه منظــور تحق ات اقتصــادی ب ــری تغی

ن  ــ�ی ن رابطــه چن ــه نمــاز جمعــه 7 دی 1363 در همــ�ی ــه ای در خطب ــه ســید عــی خامن آیت الل

ن از مــردم یــ� از وظایــف  ن از مــردم و مالیــات اجبــارى گرفــ�ت می گوینــد: »... مالیــات گرفــ�ت
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حکومــت اســالمی اســت. آن وقــیت کــه احســاس می کنــد بــراى اداره ى امــور جامعــه بــه ایــن 

ــا  د ی ــاز دارد. بحــث رس ایــن نیســت کــه حاکــم اســالمی جایــز هســت مالیــات بگــری پــول نی

ــد  ــه الزم می دان ــد، هــر مقــدارى را ک ــه مصلحــت می دان . حاکــم اســالمی هرچــه را ک خــری

ــه[  ــد.« )]آیت الل ــذب کن ــت ج ــی مملک ــائل عموم ــراى مس ــد ب ــردم را می توان ــات م از امکان

ــه ای: 1363( خامن

د- صلح جهانی

ــمردیم  ــب برش ــید قط ــه س ــت در اندیش ــوص عدال ــه درخص ــی ک ــه جایگاه ــه ب ــا توج ب

ن عدالــت اســت. در منظومــه فکــری  ط اســایس در ایجــاد صلــح جهــا�ن نــری واضــح اســت کــه رسش

ن واقعــا  قطــب، صلــح تنهــا در ســایه نــام خــدا محقــق خواهــد شــد و نــام خــدا بــر روی زمــ�ی

حاکــم نیســت مگــر اینکــه عدالــت اجتماعــی و امنیــت عمومــی بــرای مــردم بــه وجــود بیایــد و 

ایطــی کــه »اهریمــن ظلــم و فســاد، بــال و پــرش را روی مــردم  ی نیســت کــه در رسش ن صلــح چــری

ده باشــد« قابــل دســتیا�ب باشــد. )قطــب: 1391 الــف، 74( اگــر ایــن ظلــم و فســاد در  گســرت

درون یــک جامعــه باشــد صلحــی در آن جامعــه رخ نمایــان نخواهــد کــرد و اگــر در ســطح 

ن الملــی بــه وقــوع نخواهــد پیوســت. ن الملــل باشــد صلحــی در ســطح ب�ی ب�ی

بــه اعتقــاد قطــب از آنجــا کــه اســالم مرحلــه نهــا�ی تمــام ادیــان گذشــته اســت، 

ــح  ــا در راه عدالــت و برقــراری صل ــد ت ــر عهــده دارن ــیت جهــا�ن ب مســلمانان رســالت و وصای

ــان صلحــی تمــام قیــد و  ــان وضعیــیت و چن ــه در جهــان بکوشــند. در چن کامــل و همه جانب

بندهــای اســارت طبقــا�ت و ســتم قدرت هــای اســتعماری علیــه ملت هــای ضعیــف و موانــع 

وان ادیــان گوناگــون  یــت، در هــم شکســته شــده اســت و پــری رســاندن پیــام اســالم بــه برش

ون از آن در صلــح و صفــا بــا مســلمانان  الهــی، چــه در درون جامعــه اســالمی و چــه در بــری

ن را آیــات هشــتم و نهــم ســوره   مســالمت آمری
گ

 خواهنــد کــرد. قطــب مبنــای ایــن زنــد�
گ

زنــد�
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ممتحنــه1 می دانــد کــه در آنهــا خداونــد فرمــوده اســت کــه او از نیکــو�ی و انصــاف در مــورد 

ن  ــ�ی ــد و منصف ــع نمی کن ــد، من ــته و ندارن ــگ نداش ــلمانان رس جن ــا مس ــه ب ــلمانا�ن ک مس غری

ــا مســلمانان  ــه خاطــر اســالم ب ــه ب ــا کســا�ن ک ــراری دوســیت ب ــا از برق را دوســت دارد و تنه

ون رانــده و یــا در ایــن کار معاونــت کــرده انــد، منــع می کنــد.  جنــگ کــرده و از دیارشــان بــری

)همــان، 254( پــس رابطــه اهــل کتــاب بــا مســلمانان یــ� از وضعیت هــای زیــر خواهــد بــود: 

 می کننــد. اگــر 
گ

یــا آنهــا دولت هــای مســتقی دارنــد یــا درون جامعــه اســالمی زنــد�

ــا نیســت.  ــت اســالمی معاهــده ای هســت ی ــا و دول ــان آنه ــا می ــد ی ــای مســتقی دارن دولته

ــت  ــاز دو حال ــر معاهــده ای نیســت ب ــل می شــود. اگ ــق آن عم ــر معاهــده ای هســت طب اگ

ــرش اســالم  ــع ن ن مان ــری ــت مســلمانان نیســتند و ن ــا درصــدد آزار و اذی ــر آنه وجــود دارد. اگ

ــت  ــد دول ــالف آن باش ــر برخ ــود و اگ ــار می ش ــت رفت ــ� و عدال ــا نی ــان ب ــا آن ــوند ب نمی ش

ن مخــری کنــد: اســالم  ن ســه چــری ن قــدرت آنــان را بــ�ی اســالمی موظــف اســت در صــورت داشــ�ت

 
گ

یــا جنــگ یــا جزیــه. امــا آن عــده کــه دولــت مســتقی ندارنــد و در میــان مســلمانان زنــد�

م شــمرده و بــه حمایــت  می کننــد آنهــا همــان اهــل ذمــه هســتند کــه اســالم آنهــا را محــرت

ن کــه ایــن عــده پرداخــت می کننــد بــه جــای زکا�ت  از آنهــا متعهــد شــده اســت. جزیــه ای نــری

اســت کــه مســلمانان می دهنــد و بــه ایــن شــیوه ســهم خــود را در برابــر حمایــیت کــه دولــت 

اســالمی ماننــد مســلمانان از ایشــان می کنــد، پرداخــت می کننــد. ایــن شــیوه ای اســت کــه در 

ن انجــام شــده اســت و طبــق آیــه ال اکــراه �ن الدیــن، اهــل کتــاب مجبــور  صــدر اســالم نــری

بــه پذیــرش اســالم نشــدند. حضــور قابــل توجــه قبایــل عــرب مســیحی تــا ســده ها پــس از 

ــا چــه  ــرش اســالم ت ــراه در پذی ــار و اک ــه تهمــت درخصــوص اجب اســالم نشــان می دهــد ک

ان �ب پایــه و اســاس اســت. ن مــری

وُهــْم َوتُْقِســُطوا إِلَْیِهــْم  یــِن َولـَـْم یُْخِرُجوُکــْم ِمــْن ِدیَاِرُکــْم أَْن تََبُرّ 1-  اَل یَْنَهاُکــُم اهلَلّ َعــنِ الَِّذیــَن لـَـْم یَُقاتُِلوُکــْم فـِـي الِدّ

یــِن َوأَْخَرُجوُکــْم ِمــْن ِدیَاِرُکــْم َوَظاَهــُروا  إَِنّ اهلَلّ یُِحــبُّ الُْمْقِســِطیَن )8( إِنََّمــا یَْنَهاُکــُم اهلَلّ َعــِن الَِّذیــَن َقاتَُلوُکــْم فـِـي الِدّ
الُِمــوَن )9( – ســوره ممتحنــة َعلـَـی إِْخَراِجُکــْم أَْن تََولَّْوُهــْم َوَمــْن یََتَولَُّهــْم َفُأولَِئــَك ُهــُم الَظّ
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بــه هرحــال قطــب معتقــد اســت کــه در روح اســالم ایــن نــگاه بزرگــواری و گذشــت انســا�ن 

ــه  ــه خاطــر اینک ــط ب ــا فق ــن آنه ــت و دی ــارغ از ملی ــرش ف ــراد ب ــام اف ــه تم ــه ب وجــود دارد ک

ن موانــع  انســانند نــگاه مهــر و محبــت داشــته باشــد و علــت جنگیــدن در راه از میــان برداشــ�ت

ــرای  ــی اســت و ب ــن وحــی اله ــام، آخری ــن پی ــه ای ــن اســت ک ن ای ــری ــام اســالم ن رســاندن پی

ســعادت خــود انســان الزم اســت کــه حتمــا موانــع میــان او و پیــام وحــی از میــان برداشــته 

شــود. پــس »هنگامــی کــه اســالم وظیفــه خــود را در موضــوع هدایــت بــرش انجــام داد و 

در راه دفــع ظلــم و فســاد بــه تکلیــف خــود عمــل نمــود، دیگــر جــای آن بــا�ت نمی مانــد کــه 

د.« )همــان،  اســالم نســبت بــه افــراد یــا اقوامــی روش دیکتاتــوری و زورگــو�ی را پیــش بگــری

)258

ــعادت  ــع راه س ــه موان ــاد و هم ــم و فس ــردن ظل ــان ب ــان از می ــا زم ــالم ت ــن اس بنابرای

وزی حــق و خداپرســیت در رسارس روی  د و جهــاد آشــیت ناپذیر بــرای پــری انســان، در »یــک نــرب

ن اســت.« )همــان، 251( او بــا توجــه دادن بــه آیــه 35 ســوره محمــد1 کــه از دعــوت کافــران  زمــ�ی

بــه صلــح منــع می کنــد، صلــح بــدون اهــداف عــایل الهــی و انســا�ن را صلــح غــری واقعــی و 

ــت ژئوپلیتیــک جهــان اســالم و  ــه موقعی ــا اشــاره ب ــد. )همــان( او ب پســت و �ب ارزش می دان

ق  ــکا و بلــوک رسش  آمری
گ

ــر جهــان آن روز کــه در آن بلــوک غــرب بــه رسکــرد� روابــط حاکــم ب

ــادآور مــی شــود  ــد، ی ــا بودن ی از دنی  شــوروی درصــدد تصاحــب ســهم بیشــرت
گ

ــه رسکــرد� ب

وهــا�ی باطــل و مــادی هســتند و نبایــد بــه هیــچ یــک از آنهــا  کــه ایــن دو اردوگاه هــر دو نری

ن بــود بلکــه بایــد از فرصــت تقابــل دو قطــب اســتفاده کــرد تــا مســلمانان حقــوق و  خوشــب�ی

قــدرت خــود را بازیابنــد تــا در آینــده بتواننــد بــه رســالت جهــا�ن خــود مبــین بــر ایجــاد تمــد�ن 

ه و خدامحــور اقــدام کننــد. )همــان، 300( ن پاکــری

جالــب توجــه اســت کــه او دقیقــا دو ســال قبــل از کودتــای 28 مــرداد در ایــران، نســبت 

ن  بــه خوشــبیین مســلمانان بــه آمریــکا شــدیدا انــذار می دهــد و بیــان می کنــد کــه آمریــکا نــری

لِْم َوأَنُْتُم اْلَْعلَْوَن َواهلَلّ َمَعُکْم َولَْن یَِتَرُکْم أَْعَمالَُکْم )35( – سوره محمد 1- َفاَل تَِهُنوا َوتَْدُعوا إِلَی الَسّ
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ــکا  ــه آمری ــرد ک ــور ک ــد تص ن دارد و نبای ــ�ی ــتعماری پیش ــد دول اس ــو�ی مانن ــق و خ ــروز خل ام

خــارج از جرگــه کشــورهای اســتعماری اســت. قطــب کــه از نزدیــک و بــه صــورت ملمــوس 

ن می نویســد: ــ�ی ــود در مــورد آن چن ــرده ب ــکا را لمــس ک جامعــه آمری

ــه هیچــگاه اســتبداد  ــکا�ی ک ــت امری ــتبداد پس ــه خودخواهــی و اس ــم ک ــا می کن ــن دع »م

ــه  ــرا ک ــت حاکــم نشــود زی ی ــر برش ــه آن نمی رســد ب انگلیــیس در مناطــق استعمارشــده اش ب

دشــمین امریــکا نســبت بــه غــری سفیدپوســت ها بســیار زشــت و ناپســند اســت... خودخواهــی 

ــر  ــر اســت، وای ب ــری باالت ــکا از همــه اوهــام نژادپرســیت هیتل انســان سفیدپوســت در امری

ن  یالیســم غــرب کنــد و در روی زمــ�ی ، او را اســری خودخواهــی امرپ یــت کــه روزی بدبخــیت برش

ن وجــود نداشــته باشــد.« )همــان، 301( د نــری ســد و حســاب بــرب یالیســم از آن برت قــدر�ت کــه امرپ

قطــب ترصیــح می کنــد کــه ادعــای مســالمت جو�ی امریــکا خرافــه ای بیــش نیســت، 

خرافــه ای کــه کامــال بــا طبیعــت وحــیسش و جنگ افــروز دولــت امریــکا متضــاد اســت. )قطــب: 

1951؛ در خالــدی: 1370، 128-129(

6- موارد مجاز جنگ

قطــب معتقــد اســت کــه اوال مســلمانان بایــد مطابــق دســتور آیــه 60 ســوره انفــال1 بــرای 

ــد و  ــدام کنن ــوا اق و و ق ــری ن ن ــری ــه تجه ــتمگران ب ــگال س ــان از چن ــان و �ب پناه ــات ضعیف نج

ن بــه قــدر تــوان مجاهــده کننــد امــا هنگامــی کــه امنیــت  ثانیــا بــرای تحقــق عدالــت در زمــ�ی

اجتماعــی بــرای ضعفــا و ناتوانــا�ن کــه قــادر بــه دفــاع از خــود نیســتند، فراهــم شــد و زمــا�ن 

ــد.  ــم می کن ــگ را تحری ــالم جن ــد، اس ــه کن ش ــه کی ریش ــتثمار ب ــدی و اس ــم و تع ــه ظل ک

ــده را حفــظ خواهــد کــرد.  ــرای حــوادث آین وی احتیاطــی نظامــی خــود ب ــری ــه همــواره ن البت

ــف، 65-66(   )قطــب: 1391 ال

ُکــْم َوآَخِریــَن ِمــْن ُدونِِهــْم  ٍة َوِمــْن ِربـَـاِط الَْخْیــِل تُْرِهُبــوَن بـِـِه َعــُدَوّ اهلَلّ َوَعُدَوّ وا لَُهــْم َمــا اْســَتَطْعُتْم ِمــْن ُقــَوّ 1- َوأَِعــُدّ

اَل تَْعلَُمونَُهــُم اهلَلّ یَْعلَُمُهــمْ َوَمــا تُْنِفُقــوا ِمــْن َشــْيٍء فِــي َســِبیِل اهلَلّ یُــَوَفّ إِلَْیُکــْم َوأَنُْتــْم اَل تُْظلَُمــوَن. )60( - أنفــال
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پــس جنــگ بــرای تعصــب نــژادی یــا تعصــب دیــین )بــه معنــای نفــی مطلــق غــری خــود، 

همچــون صلییب هــا( یــا کســب منافــع مــادی بــه هیــچ وجــه جائــز نیســت. )همــان، 57-58( 

یــت و ضدیــت بــا ظلــم و طغیــان   اســت کــه هدفــش تنهــا آزادی برش
گ

جنــگ مجــاز، جنــ�

ه هــای اقتصــادی  ن ــه دور از هــوی و هــوس و انگری  ب
گ

ــ� و تجــاوز از حــدود الهــی باشــد. جن

ــه  ــه خاطــر رســیدن ب ــت پیشــه ب ــه داران جنای ــه »رسمایه هــا و رسمای  ک
گ

ــ� ــه جن ــژادی، ن و ن

 
گ

یــت وارد می ســازند... و یــا جنــ� منافــع شــخی، در پنــاه اســلحه های جهنمــی... بــر برش

ن الملــی بــرای بــه دســت آوردن ســود بیشــرت ... برپــا می نماینــد.«  کــه بانک هــای رباخــوار ب�ی

ــا  )همــان، 280(  مطابــق آیــه 39 ســوره انفــال1 مســلمانان تنهــا بــرای خــدا جهــاد می کننــد ت

ــن  ــان، 61( ای ــد )هم ــم کنن ن حاک ــ�ی ــر روی زم ــت ب ــته اس ــدا خواس ــه خ ــه ک ــت را آنگون عدال

وظیفــه و تکلیــف مســلمانان اســت کــه بــا ظلــم و ســتم در هــر کجــا کــه باشــد مبــارزه کننــد 

ــرای  ــاد ب ــین جه ــدا یع ــاد در راه خ ــود. »جه ــق ش ن محق ــ�ی ــق در رسارس روی زم ــه ح ــا کلم ت

تحقــق کلمــه واالی خــدا و اعتــالی نــام حــق، نــه اجبــار مــردم بــرای قبــول اســالم، بلکــه 

ایــط و امکانــا�ت کــه همــه بتواننــد خــود را از ظلــم و ســتم و ذلــت و بدبخــیت نجــات  ایجــاد رسش

دهنــد.« )همــان، 247(

ــا  ــب ب ــه قط ــت ک ــن اس ــرد ای ــاد ک ــد از آن ی ــه بای ــن زمین ــه در ای ــری ک ــم دیگ ــورد مه م

ی از بغــی و تجــاوز  ورت تــالش مســلمانان بــرای جلوگــری اشــاره بــه آیــه 9 ســوره حجــرات2، �ن

ــن  ــه ممک ــادآور می شــود ک ــر مســلمان را ی ــه دســته دیگ و ســتم دســته ای از مســلمانان علی

اســت ایــن بــازداری تنهــا از راه جهــاد و مبــارزه مســلحانه محقــق شــود. )همــان، 62( یــ� از 

شــخصیت های مهــم مذهــیب مــرص در دهــه 1980 میــالدی یعــین شــیخ عبدالحمیــد ِکشــک 

ــیش  ــم بع ــگ رژی ــورد جن ــت در م ن هس ــری ــب ن ــید قط ــگان از س ــزء اثرپذیرفت ــه ج ــرصی3 ک م

ّ َفإِِن انَْتَهْوا َفإَِنّ اهلَلّ بَِما یَْعَمُلوَن بَِصیٌر )39( - أنفال یُن ُکُلُّه هلِلَ 1- َوَقاتُِلوُهْم َحَتّی اَل تَُکوَن فِْتَنٌة َویَُکوَن الِدّ

2- َوإِْن َطائَِفَتــاِن ِمــَن الُْمْؤِمِنیــَن اْقَتَتُلــوا َفَأْصلُِحــوا بَْیَنُهَمــا َفــإِْن بََغــْت إِْحَداُهَمــا َعلَــی اْلُْخــَری ََقاتُِلــوا الَِّتــي تَْبِغــي 

َحَتّــی تَِفــيَء إِلـَـی أَْمــِر اهلَلّ َفــإِْن َفــاَءْت َفَأْصلُِحــوا بَْیَنُهَمــا بِالَْعــْدِل َوأَْقِســُطوا إَِنّ اهلَلّ یُِحــُبّ الُْمْقِســِطیَن. )9( - حجــرات
3- که در ایران بیشتر نام شیخ عبدالحمید کوشك مصری معرفی شناخته شده است.
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وهــای مســلح رژیــم بعــث  ن مبنــا نری حاکــم بــر عــراق علیــه جمهــوری اســالمی ایــران بــر همــ�ی

ــاگری  ــی افش ن عفلق ــ�ی ــدام حس ــه ص ــش علی ا�ن های ــخرن ــت و در س ــی می دانس ــراق را باغ ع

ــلمانان  ــته ای از مس ــه دس ــاوز علی ــرف متج ــف ط ــعی در تضعی ــوان س ــدر ت ــه ق ــرد و ب می ک

ــداق  ــارج از مص ــال خ ــدام را اص ــود ص ــه خ ــت ک ــدا اس ــخنان وی پی ــه از س ــت. البت داش

ــخص  ــه ش ــن اینک ن ضم ــری ــین )ره( ن ــام خمی ــا( ام ــرصی: �ب ت ــک م ــد. )ِکش ــلمان می دان مس

صــدام را در عــرص 1359/6/31 اوال تکفــری کــرده بودنــد و ثانیــا در صــف کفــار معــر�ن کــرده 

: 1378، جلــد 13: 224(، امــا در دیــدار بــا هیــأت موســوم بــه میانجــی  بودنــد )امــام خمیــین

ن اشــاره کردنــد و گفتنــد کــه »شــما اگــر بخواهیــد بــه اســالم فکــر کنیــد، بایــد  بــه ایــن آیــه نــری

ــه قــرآن کــه چنانچــه  ــات قــرآن را منشــأ قــرار بدهیــد؛ همــان طــوری کــه دســتور داده آی آی

ن  ن -بــر فــرض اینکــه مســلم باشــند اینهــا- یــک طایفــه ای از مســلم�ی یــک طایفــه ای از مســلم�ی

ن واجــب اســت کــه بــا او قتــال کننــد.  بــه طایفــه ای دیگــر هجــوم بکنــد، بــر همــه مســلم�ی

ن یــک واجــب الهــی عمــل بکنیــد. مــا بیشــرت از شــما توقعــی نداریــم. شــما  شــما بــه همــ�ی

ن ]عمــل  ــه همــه مســلم�ی ــه شــما و ب ن یــک واجــب کــه خــدا امــر فرمــوده اســت ب ــه همــ�ی ب

ن بــه طایفــه دیگــر تجــاوز کــرد بایــد بــا او مقاتلــه  کنیــد[ کــه چنانچــه یــک طایفــه ای از مســلم�ی

ــد 14، 164( کنیــد.« )همــان، جل

7- تحقق عملی عدل و صلح جهانی و جایگاه پیمان بستن با غیر مسلمانان

ــا  ــد ت ــه دارن ــلمانان وظیف ــب، مس ــید قط ــه س ــق اندیش ــد مطاب ــاهده ش ــه مش چنانچ

ــه کی از روی  ــم ب ــه ظل ــگاه ک ــد و آن دازن ــارزه برپ ــه مب ــان ب ــت در جه ــل عدال ــراری کام برق

ن محــو شــد صلحــی جهــا�ن و فراگــری محقــق خواهــد شــد، امــا آیــا قطــب در خصــوص  زمــ�ی

؟ بــرای  امــکان عمــی ایــن آمــوزه در جهــان مــادی امــروز برنامــه ای ارائــه کــرده اســت یــا خــری

ــرد. او  ــه ک ن توج ــری ــه وی ن ــری از اندیش ــاد دیگ ــه ابع ــه ب ــت ک ــاز اس ــأله نی ــن مس ــرریس ای ب
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وع کننــد و ماننــد دوران  ایــط امــروز جهــان، مســلمانان بایــد از پایــه رسش تأکیــد دارد کــه در رسش

رســول الله دوبــاره جامعــه خــود را بســازند چــرا کــه امــروز اســالم در جــا�ی حکومــت نمی کنــد 

و جاهلیــت، جهــان جدیــد را در خــود فــرو بــرده اســت. البتــه روشــن اســت کــه ایــن حــرف 

ی نبــوده بلکــه بــه عنــوان تذکــری در  بــه معنــای تکفــری تــک تــک افــراد ســاکن در جوامــع بــرش

ن و ارزش هــای اســالمی اســت. محمــد قطــب بــه عنــوان  مــورد اهمیــت حاکــم بــودن قوانــ�ی

ــا�ن  ــادا کس ــا مب ــد ت ــر می ده ــاره تذک ــن ب ــود در ای ــرادر خ ــه های ب ــارح اندیش ــن ش اصی تری

نــد.1 )محمــد قطــب: 1994 م/1415 ه.ق، 129-130(  ایــن مســأله را بــا تکفــری افــراد اشــتباه بگری

پــس بــه هرحــال در اندیشــه قطــب، بــرای بازآفریــین اســالم و تمــدن آن در دوران معــا� 

نیــاز بــه بازآفریــین جامعــه و حکومــت اســالمی هســت.

د می کنــد  ن ن ســید قطــب در تفســری �ن ظــالل و در کتــاب معالــم �ن الطریــق گــورسش همچنــ�ی

، ابتــدا قلــب و جــان مســلمانان در دوره مــ� بــا تعالیــم توحیــدی ســاخته  کــه در زمــان پیامــرب

ن ناظــر بــر اداره یــک جامعــه اســالمی و یــک  شــد و ســپس در دوران مــد�ن قواعــد و قوانــ�ی

حکومــت اســالمی بــه پیامــرب وحــی شــد. )قطــب: 1390 الــف، 55-23( حــال بــا توجــه بــه ایــن 

مبــا�ن می تــوان اینگونــه نتیجــه گرفــت کــه اوال در جوامــع اســالمی معــا�، تــا ماننــد دوران 

ــوان انتظــار انجــام حرکــیت اســایس در  ن ســاخته نشــود نمی ت ــ�ی ــوب مؤمن ــکار و قل ــّ�، اف م

مــورد بســط عدالــت در جامعــه و جهــان را داشــت و ثانیــا پــس از بــه وجــود آمــدن جوامــع 

ن آن را رسلوحــه عمــل خــود قــرار دهنــد، آنهــا بایــد بایــد  و حکومت هــا�ی کــه قــرآن و قوانــ�ی

شــیوه ای هماننــد شــیوه پیامــرب اکــرم )ص( در مدینــه بــرای حفــظ و حراســت از جامعــه و 

نــد تــا بتواننــد در راه همــان عــدل و صلــح  حکومــت بازآفریــین شــده اســالمی، در پیــش گری

ــه  ــد. ب ــه گام عمــل کنن ــه صــورت گام ب ــوان و ب ــه قــدر ت ــم، ب جهــا�ن مــد نظــر قــرآن کری

1- در آثــار دیگــری همچــون در کتــاب »نقــد و بررســی اندیشــه تکفیــر« ایــن موضــوع مــورد بررســی قــرار گرفتــه 

ــه تمامــی فهمیــده  ــه درســتی و ب اســت و نشــان داده شــده اســت کــه بحــث ســید قطــب در ایــن رابطــه اگــر ب
شــود نمــی توانــد دســت آویــزی بــرای جاهالنــی باشــد کــه بــه تکفیــر بــی ضابطــه مســلمانان دســت مــی زننــد. 

ــاوی: 1392، 123-142( )بهنس
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عنــوان مثــال اگــر یــک گــروه مســلمان کــه قائــل بــه بازآفریــین جامعــه اســالمی و حکومــت 

د و پــس از طــی دوران خودســازی ایمــا�ن و  اســالمی در قســمیت از عالــم هســتند، شــکل گــری

قلــیب و مبــارزات فــراوان، موفــق بــه تشــکیل یــک حکومــت اســالمی و یــک مدینــه اســالمی 

وهــای اســتعماری عالــم علیــه او اقــدام خواهنــد کــرد و روشــن اســت  شــوند، آنــگاه تمــام نری

ن حکومــیت قــادر نخواهــد بــود بالدرنــگ تــا تحقــق کامــل عدالــت در جهــان بــه قتــال  کــه چنــ�ی

ــوان از  ــال ملمــوس و واقعــی آن می ت ــک مث ــوان ی ــه عن ــد. ب ــام کن ــت قی ــا دشــمنان عدال ب

ن آن تشــکیل  انقــالب اســالمی ایــران یــاد کــرد کــه توانســت حکومــیت مبتــین بــر قــرآن و قوانــ�ی

دهــد و پــس از اســتقرار، مــورد انــواع حمــالت از ســوی قدرت هــای ظالــم جهــا�ن واقــع شــد 

د. مضــاف  ن هــری و مجبــور بــود ضمــن حفــظ موضــع اصــویل خــود تــا حــد امــکان از جنــگ برپ

بــر اینکــه مطابــق نظــر بیشــرت فقهــای شــیعه منجملــه امــام خمیــین )ره( جهــاد ابتــدا�ی تنهــا 

د بــا رژیــم صهیونیســیت و دیگــر  در زمــان حضــور معصــوم جائــز اســت، امــا در مــورد نــرب

ن جمهــوری اســالمی  ن هــای اســالمی کــه مصــداق جهــاد دفاعــی اســت نــری اشــغالگران رسزم�ی

د مســتقیم بــرای طــی  ایطــی قــادر بــه نــرب ن رسش ایــران یــا هــر حکومــت اســالمی دیگــری در چنــ�ی

کــردن راه عــدل و صلــح جهــا�ن نخواهــد بــود پــس اگــر بخواهیــم بــه فهمــی عملیــا�ت و زنــده 

ــار ســیایس حکومــت  ــد رفت ــم بای ــح دســت یابی ــر ســید قطــب در مــورد عــدل و صل از تفک

( و مقــدورات )تــوان  نوپدیــد اســالمی را بــا توجــه بــه دو مســأله هــدف )عــدل و صلــح جهــا�ن

ه پیامــرب اکــرم )ص( ســنجید. در ایــن  ( و البتــه بــر مبنــای ســری آن حکومــت و وضعیــت جهــا�ن

رابطــه اشــارات مهمــی در نوشــته های ســید قطــب وجــود دارد. او یــادآور می شــود کــه »... 

ــا آنجــا کــه می توانــد بــر ضــد آن ]ظلــم و کفــر در  ایــن وظیفــه حتمــی اســالم اســت کــه ت

جهــان[ مبــارزه کنــد و هرگــز بــا آن ســازش نکنــد، مگــر بــرای جمــع قــوا، بــرای ادامــه مبــارزه.« 

)همــان، 252(

ن خــود از مســری اســالمی بــرای طــی  ن از نکتــه مهــم دیگــری کــه ســید قطــب در تبیــ�ی و نــری

کــردن راه عــدل و صلــح جهــا�ن بــدان اشــاره کــرده اســت، مــی تــوان پاســخ بــه ایــن ســوال 
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ــا شــد  ــای اســالم بن ــر مبن را پیــدا کــرد کــه وقــیت در عــرص جاهلیــت، جامعــه و حکومــیت ب

و در اطــراف خــود جوامــع گوناگــو�ن از کفــار و مخالفــان راه توحیــد و عــدل دیــد، آیــا مــی 

توانــد تمایــزی میــان آنهــا قائــل شــود؟ و بــا برخــی روابــط حســنه داشــته باشــد؟ و اگــر بلــه 

ــه عــدل و صلــح  ــه درســیت در خــالل مطالــب مربــوط ب ــه اســت؟ قطــب ب ایــط آن چگون رسش

جهــا�ن بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه رســول گرامــی اســالم بــا قبیلــه ُخزاعــه در زمــا�ن کــه 

 ، ــه پیامــرب ــیت ک ــع وق ــان، 70( در واق ــد هم قســم و هم پیمــان شــد. )هم ــر بودن ــوز کاف هن

ش اســالم یافتنــد جمیــع  قریــش را بــه عنــوان دشــمن اصــی و مانــع بــزرگ بــر رس راه گســرت

وی کفــار  تحــرکات و پیمان هــای ســیایس پیامــرب در ایــن مســری بــود کــه بتوانــد در برابــر نــری

قریــش، مدینــه را بــرای اســالم حفــظ کنــد و ســپس بــه دفــع ظلــم و کفــر از مکــه و ســایر 

ط  ــش رسش ــار قری )ص( و کف ــرب ــان پیام ــه می ــح حدیبی ــیت در صل ــس وق ــد پ ــدام کن ــاط اق نق

شــد کــه هــر کــه داخــل پیمــان قریــش گــردد از قریــش و هرکــه داخــل پیمــان محمــد )ص( 

ت محمــد  گــردد از محمــد )ص( اســت، قبیلــه بــین بکــر بــا قریــش و قبیلــه ُخزاعــه بــا حــرصن

هم قســم و هم پیمــان شــدند چــرا کــه قبیلــه خزاعــه هــم پیمــان جــد پیامــرب )عبدالمّطلــب( 

بــود و تصمیــم گرفــت کــه پیمــان خــود را بــا پیامــرب )ص( تجدیــد کنــد. امــا پیامــرب در ایــن 

ط بــه عهدنامــه میــان عبدالمطلــب و خزاعــه اضافــه کــرد: »چنانچــه خزاعــه  هــم پیمــا�ن دو رسش

[ یاریشــان نکنــد و چنانچــه مظلــوم و ســتم دیــده  مرتکــب ظلــم و ســتم شــدند، ]پیامــرب

شــدند حتمــا آنهــا را یــاری و مــدد کنــد.« )همــان(

ه نبــوی، مســری گام بــه گام و بــه قــدر تــوان در راه عــدل و  پــس می تــوان در پرتــو ســری

صلــح جهــا�ن را بازشــناخت و بــه آن عمــل کــرد.

8- راه نجات

 ، ن ســید قطــب بــا اشــاره بــه وضــع موجــود جهــان و دوری آن از عدالــت و صلحــی راســت�ی
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ــه در  ــد ک ــن می دان ــأ ای ــالم را منش ــی در اس ــت اجتماع ــواری و عدال ــت و بزرگ ــود گذش وج

ن برقــرار شــود چــرا کــه تمــدن مــادی موجــود  آینــده صلــح جهــا�ن توســط اســالم بــر روی زمــ�ی

ثمــره ای جــز جنــگ و بــالی بیشــرت نداشــته اســت و تنهــا توانســته »آهــن و آتــش و بــرق و 

بخــار را مســخر خــود ســازد و توانســته بمــب اتمــی و بمــب اتمــی و هیــدروژ�ن بســازد ویل 

وهــای انســا�ن را دارا نیســت. آری ایــن لعنــت و  ذره ای از محبــت و گذشــت و بزرگــواری و نری

ی در عــرص تاریــ� روحــی و ســقوط اخــال�ت دچــار  نفریــن و مســخ شــد�ن اســت کــه روح بــرش

ی کنــد.« )همــان، 267(  یــت را رهــرب آن شــده اســت... مگــر آنکــه اســالم از نــو برش

ــش  ــت و توح ــلط اس ــن مس ــم و آه ــدن ات ــن تم ــر ای ــری ب ــید روح مادی گ ــر س ــه نظ ب

ــد آورد.«  ــار خواه ــه ب ــا ب ــیب در دنی ــت عجی ــت و بربری ــب وحش ــن قری ــا آن »ع ــب ب متناس

ــت  ــا اس ــار رب ــروس مرگب ــه وی ــوده ب ــادی آن آل ــای اقتص یان ه ــه رسش ــد�ن ک ــان، 268( تم )هم

ــد  ــب کردن ــه کس ــوذی ک ــدرت نف ــا ق ــم ب ــواران عال ــان، 182 و 219-218 و 281( و رباخ )هم

ــان در  ن انس ــاخ�ت ــه ور س ی و غوط ــرش ــالق ب ــردن اخ ــرد ک ــدد خ ــون درص ــای گوناگ ــا ابزاره ب

ن الملــل در آن نقــش  منجــالب کثیــف شــهوات هســتند )قطــب: 1360، 118( و صهیونیســم ب�ی

اصــی را پیــدا کــرده اســت. )قطــب: 1993 م/ 1413 ه.ق، 38-20( پــس امــت اســالم بــه 

ن  ن خــود بــرای برداشــ�ت ن بایســیت مشــغول آمــاده ســاخ�ت عنــوان امــت نمونــه، وســط و جانشــ�ی

ــن هــدف  ــرای تحقــق ای ــردد. )قطــب: 1398، 269( ب ــت گ ی ــزرگ و نجــات برش ــیت ب ــار امان ب

ی جهــان برســد و بــرای آن راهــی نیســت جــز بــاور و عمــل بــه  ایــن امــت بایــد بــه رتبــه رهــرب

برنامــه جامــع اســالم:

ن  ن برنامــه اســت کــه امــت جانشــ�ی  اســت و همــ�ی
گ

»ایدئولــوژی اســالم برنامــه کامــل زنــد�

ی کــردن آنــان بــه خــدا اســت،  و وارث عقیــده را، امــیت را کــه گــواه مــردم و مســئول راهــرب

 او جامــه تحقــق بپوشــد و پیــاده شــود آن 
گ

مشــخص می کنــد... و اگــر ایــن برنامــه در زنــد�

 هایش و 
گ

وقــت اســت کــه ایــن امــت در شــخصیت و موجودیتــش و در هدف هــا و دلبســت�

در پرچــم و عالمتــش تشــخص و تمایــز الزم را خواهــد یافــت و آنوقــت اســت کــه بــه رتبــه 
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ی ای کــه بــرای آن آفریــده و بــر مــردم برانگیختــه شــده، خواهــد رســید.«  فرمانــروا�ی و رهــرب

)همــان، 286( 

قطــب تأکیــد می کنــد کــه مســلمانان بایــد بــاور کننــد کــه بــرای نجــات بــرش بایــد در میــان 

وی ســومی مبتــین بــر اســالم قــد  ال و کمونیســیت حاکــم بــر جهــان، نــری وی لیــرب ایــن دو نــری

علــم کنــد. بــرای ایــن امــر بایــد در ممالــک اســالمی بازگشــت به ســوی اســالم و تمــام اصول 

ن دولت هــا�ی بــا  اخــال�ت و اقتصــادی و اجتماعــی و ســیایس آن صــورت پذیــرد و ســپس چنــ�ی

ن جایــگاه ژئوپلیتیــ� در جهــان، از نظــر ســیایس  ن منابــع رسشــار انســا�ن و طبیعــی و چنــ�ی چنــ�ی

ــوند  ــد ش ــع و متح ــر مجتم ــا یکدیگ ــالمی ب ــدت اس ــم وح ــر پرچ ــی زی ــادی و نظام و اقتص

ــر انســا�ن  ــه نشــانه طــرز تفک ــین را ک ــد »پرچــم نوی ــا بتوانن ــف، 314-308( ت )قطــب: 1391 ال

ــد.« )همــان، 314( و  ــده انســانیت گمــراه و بدبخــت اســت حمــل نماین ــد و نجات دهن جدی

در ایــن مســری ســخت، نبایــد شــک بکننــد کــه خداونــد آنــان را یــاری خواهــد کــرد و آینــده 

بالتردیــد در قلمــرو اســالم خواهــد بــود. )قطــب: 1390 ب، 117-126(

نتیجه گیری

ســید قطــب از متفکــرا�ن اســت کــه در اندیشــه خــود دغدغــه موضوعــا�ت ماننــد عدالــت 

ن دلیــل در آثــار خــود مفصــال بــه ایــن موضوعــات پرداخــت. او  و صلــح را داشــت و بــه همــ�ی

کــه بــه موضوعــات گوناگــون نــه در ســطحی خــرد و محــی بلکــه در ســطحی جهــا�ن و نــه در 

مقیــاس یــک بــازه زمــا�ن محــدود بلکــه بــرای ابدیــت و در افقــی تمــد�ن می نگریســت، ســعی 

ــوان  ــه عن ــم ب ــرآن کری ــرش را از ق ــایس ب ــش های اس ــرای پرس ــود ب ــخ های خ ــا پاس ــت ت داش

 تفکــر 
گ

ه نبــوی بــه عنــوان الگــو و اســوه حســنه بیابــد. دیگــر ویــژ� آخریــن وحــی الهــی و ســری

او ایــن اســت کــه همــواره مســائل را حــول محــور اصــی نــگاه اســالم بــه هســیت و انســان 

ــچ  ــوان هی ن اســت یعــین نمی ت ــ�ی ــر اســالم چن  تفک
گ

ــژ� ــاد او وی ــه اعتق ــه ب ح داده چــرا ک رسش
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مســأله ای را بــدون توجــه بــه کلیــت تفکــر اســالم دربــاره توحیــد و فطــرت انســان فهــم کــرد 

ن اســاس صلــح را نــه در معنــای مصطلــح امــروز آن  و یــا بــه بحــث گذاشــت. قطــب بــر همــ�ی

بلکــه بــه صورصــت امــری کــه بایــد از درون انســان آغــاز شــود و ســپس در خانــه، جامعــه و 

ن بــر عدالــت می دانــد  ش بیابــد، معنــا می کنــد و ابتنــاء آن را نــری نهایتــا ســطح جهــان گســرت

چــرا کــه عدالــت بــا نظــم الهــی حاکــم بــر هســیت و فطــرت انســان، منطبــق اســت و اشــکال 

ی خواهــد شــد. ســید قطــب تعالیــم اســالم  گوناگــون ظلــم باعــث تضــاد و تصــادم و درگــری

ــمرده و  ــان را برش ــه و جه ــطح جامع ــه او و س ــان و خان ــح در درون انس ــراری صل ــرای برق ب

ــر  ن صلــح عمیقــی امکان پذی ــه چنــ�ی ــه در پرتــو اســالم، دســتیا�ب ب نشــان می دهــد کــه چگون

خواهــد بــود. 

ــا بــرای تحقــق  ــا بیــان ایــن حقیقــت قــرآ�ن کــه مســلمانان وظیفــه دارنــد ت ســید قطــب ب

ــان خــود  ــه مخاطب ــارزه کننــد تذکــر مهمــی ب عــدل و صلــح واقعــی در جامعــه و جهــان مب

ــه  ــات اندیش ــد و در مطالع ــم باش ــدازه مه ــان ان ــه هم ــاید ب ــه ش ــه ای ک ــا نکت ــد ام می ده

ــگاه جامــع و واقع نگــر ســید قطــب  ــه آن توجــه شــده اســت ن ســیایس ســید قطــب کمــرت ب

بــه ایــن مســأله اســت و از قضــا ایــن، همــان نکتــه ای اســت کــه مــی توانــد بــه بســیاری از 

ــد  ــه می توان رسدرگمی هــا و تندروی هــا و کندروی هــا در جهــان اســالم خاتمــه دهــد چــرا ک

ــران  ــا و متفک ــوی جنبش ه ــده از س ــه ش ــای ارائ ــوص برنامه ه ــاوت درخص ــرای قض ــا�ی ب مبن

د. ســید قطــب بــه ایــن حقیقــت اشــاره می کنــد کــه در زمــان او دو قطــب  مســلمان قــرار گــری

وی  ــری ــت و ن ــک حکوم ــان هســتند و ی ــدن جه ــکا در حــال بلعی اســتعماری شــوروی و امری

ــدارد. پــس بایســیت  ــای کار خــود قــرار داده باشــد وجــود ن واقعــی اســالمی کــه قــرآن را مبن

ــرای بازســازی جوامــع  ــه را ب ــداری اذهــان و قلــوب زمین ش بی ــا دعــوت و گســرت مســلمانان ب

ــرای  ــالمی ب ــت اس ــکیل حکوم ــپس در دوران تش ــد و س ــاده کنن ــالمی آم ــای اس و حکومت ه

ــق  ن در جهــان، طب ــح راســت�ی ــه آن هــدف نهــا�ی و مقــدس بســط عــدل و صل ن ب دســت یاف�ت

ه پیامــرب )ص( پــس از تشــکیل حکومــت اســالمی در مدینــه عمــل کننــد و بــا مجموعــه ای  ســری
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از برنامه هــا و معاهــدات، بــه صــورت گام بــه گام و در حــد تــوان خــود، در آن مســری گام 

ــودی جامعــه  ــه درصــدد ناب ــا غــری مســلمانا�ن ک ــد ب ــن مســری می توانن ــد و حــیت در ای بردارن

طــی کــه ایــن هــم پیمــا�ن در مســری ظلــم نباشــد  اســالمی نباشــند، هم پیمــان شــوند بــه رسش

یــت از تمــام مظاهــر ظلــم باشــد.  و هــدف از آن هــم حرکــت در مســری نجــات تمــام برش

وزی بــزرگ دســت پیــدا کننــد کــه ظلــم را در  بــه اعتقــاد قطــب وقــیت مســلمانان بــه ایــن پــری

ن موانــع  یالیســیت و ... در هــم بشــکنند و نــری ، نژادپرســتانه، امرپ ســاختارهای پیچیــده طبقــا�ت

وان ادیــان الهــی در صلحــی پایــدار  ســیایس پیــش روی دعــوت اســالم را بردارنــد تمــام پــری

ــی ای  ــیت و تباه ه بخ ــت از تری ی ــات برش ــس راه نج ــرد؛ پ ــد ک  خواهن
گ

ــد� ــر زن ــار یکدیگ در کن

وی ســومی در برابــر  کــه تمــدن مــادی موجــود برایــش رقــم زده و می زنــد، پدیــد آمــدن نــری

دو بلــوک قــدرت در جهــان از ســوی مســلمانان اســت تــا بــا بازگشــت بــه اصــول اخــال�ت و 

اقتصــادی و اجتماعــی و ســیایس اســالم و بــا وحــدت میــان یکدیگــر پرچــم نــوع جدیــدی از 

ه خدامحــور تــالش کننــد. ن  را برافراشــته ســازند و بــرای تحقــق یــک تمــدن پاکــری
گ

زنــد�
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ــاز جمعــه 7 دی  ــات در خطبه هــای نم ــه ای، ســید عــی )1363(. بیان ــه[ خامن 6- ]آیت الل

1363، منــدرج در مقالــه »والیــت مطلقــه، خطبــه ســال 66، نامــه امــام )ره( و بــا�ت ماجــرا«، 

ن )teribon�ir(، تاریــخ  ی- تحلیــی تریبــون مســتضعف�ی یس از طریــق: پایــگاه خــرب دســرت

یس: 1389/11/20. دســرت

ــه )1378(. صحیفــه امــام خمیــین )ره(، جلدهــای 13 و  ، ســید روح الل 7- ]امــام[ خمیــین

14، تهــران، مؤسســه تنظیــم و نــرش آثــار امــام خمیــین )ره(.

8- شکوری، ابوالفضل )1384(. گذری بر کرانه قرآن، چاپ اول، تهران، عقل رسخ و نقش و نگار.
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9- علیپور، عفت )1388(. اندیشه سیایس سید قطب، چاپ اول، تهران، احسان.

10- قطــب، ســید )1360(. مقابلــه اســالم بــا رسمایــه داری و تفســری آیــات ربــا، ترجمــه ســید 

محمــد رادمنــش، چــاپ چهــارم، مشــهد، بنیــاد علــوم اســالمی.

11- ______ )1390 الــف(. نشــانه های راه، ترجمــه محمــود محمــودی، چــاپ اول، تهــران، 

احسان.

12- ______ )1390 ب(. آینــده در قلمــرو اســالم، ترجمــه ]آیت اللــه[ ســید عــی خامنــه ای، 

چــاپ هفتــم، تهــران، دفــرت نــرش فرهنــگ اســالمی.

وشــاهی و  ــه ســید هــادی خرش ، ترجم ــا�ن ــح جه ــف(. اســالم و صل 13- ______ )1391 ال

ــگ اســالمی. ــرش فرهن ــرت ن ــران، دف ــم، ته ، چــاپ هفت ــا�ن ــن قرب زین العابدی

ــاپ  ــاهی، چ ــادی خروش ــید ه ــه س ــم، ترجم ــه می گویی ــا چ 14- ______ )1391 ب(. م

ــگ اســالمی. ــرش فرهن ــرت ن ــران، دف بیســت و ســوم، ته

15- ______ )1392(. عدالــت اجتماعــی در اســالم، ترجمــه ســید هــادی خروشــاهی و 

محمدعــی گرامــی، چــاپ اول )بــا اصالحــات جدیــد(، قــم، بوســتان کتــاب.

16- ______ )1398(. �ن ظــالل القــرآن، ترجمــه ]آّیت اللــه[ ســید عــی خامنــه ای، چــاپ اول 

)بــا اصالحــات جدیــد(، تهــران، انتشــارات انقالب اســالمی.

ة، القاهــرة و  17- ______ )1413/1993(. معرکتنــا مــع الیهــود، الطبعــة الثانیــة عــرش

وق. وت، دارالــرش بــری

«، القاهــرة:  ان ارزش هــای انســا�ن ن ــکا�ی کــه مــن دیــدم در مــری 18- ______ )1951(. »آمری

ــات 1301-1306،  ــرب 1951، صفح ــم نوام ــماره 959، نوزده ــد دوم، ش ــال 19، جل ــالة، س الرس

ــدگاه ســید قطــب، ترجمــه مصطفــی  ــکا از دی ــاح )1370(. آمری ــدی، عبدالفت ــدرج در: خال من

، چــاپ اول، تهــران، احســان. ــا�ب ارب
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19- قطــب، محمــد )1415/1994(. مفاهیــم ینبغــی أن تصّحــح، الطبعــة الثامنــة، القاهــرة 

وق. وت، دارالــرش و بــری

20- کشــک مــرصی، عبدالحمیــد )�ب تــا(. فایــل صــو�ت بــا عنــوان: یــا صــدام صدمــك اللــه 

یس از طریــق: یوتیــوب. یــا عمیــل امریــکا یارجــل الفســق والنفــاق، دســرت
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