
 
بر این مبنا، معرفت اجتماعی سید قطب، ملهم از . شود یمشناسی بنیادین، مسیري است که نظریه در آن تولید  روش

اي جهادي،  ضرورت بازگشت به عقاید نسل اول مسلمانان به شیوه. دو جریان ظاهرگرایی و کالم اشعري است
در پژوهش حاضر، با استفاده از فنون روش اسنادي و با  .یشه وي را به جریان سلفی نیز پیوند داده استاند

شناسی بنیادین معرفت اجتماعی سید قطب در چهار حوزه  رویکردي انتقادي در سطح توصیف و تفسیر، روش
شناختی بین ساختار جامعه و عقاید مردم  که در آن نوعی دوسویگی معرفت» عقیده«حوزه ) 1: بررسی شده است

تمدن «حوزه ) 3یه تغییر اجتماعی مطرح شده است؛ نظرکه در آن، پردازش » جهاد«حوزه  )2شود؛  شناسایی می
که به اعتقاد سید » علم و فرهنگ«حوزه ) 4بندي شده است؛  که بر اساس عقیده، مفصل» انواع جامعه«و » اسالمی

به شرایط اجتماعی و  شناسی بنیادین سید قطب، نوعی رویکرد انتقادي روش. قطب، از تکثر ذاتی برخوردار است
برگزیدگان و «، »اسالمی جامعهي اسالمی و ها ارزش« مؤلفهتوان این رویکرد را با چهار  یممکاتب فکري دارد و 

رواج مکاتب اجتماعی گوناگون، . بندي کرد صورت» گرایی واقع«و ) 1پراکسیس(» ارزش و کنش«، »تغییر اجتماعی
هاي وجودي غیرمعرفتی در معرفت اجتماعی سید  ینهزمین تر مهمن یکی از استعمارگري غرب، به عنوا مسئلهویژه  به

یشه اجتماعی سید قطب در دوره معاصر، بر اندنفوذ . احیاي تمدن اسالمی را براي وي پدید آورد دغدغهقطب، 
وریه خاورمیانه و نیز بر وقایع اجتماعی کشورهایی مانند مصر و س منطقهدر ) سلفی(ي جهادي ها حرکتبرخی از 

 .کند یمچنین وضعیتی، ضرورت تدقیق و بازخوانی معرفت اجتماعی سید قطب را مضاعف . تأثیر گذاشته است
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 مقدمه
هاي متعددي مورد بررسی قرار  یانجرتوان در  یمهاي اجتماعی متفکران مسلمان را  یشهاندسنت 
ها، رویکردهاي ظاهرگرایی، کالمی، فلسفی، عرفانی، تفسیري، فقهی،  یانجراین . داد

برخی از . شود یمنامه را شامل  فتوت و ها نامه ها، سیاست ينگار ، تکها سفرنامهنگاري،  تاریخ
مانند (و برخی در طول یکدیگر ) مانند عرفانی و فلسفی(هاي مذکور در عرض یکدیگر  یانجر

یشه اجتماعی در هر جریان، به شکل اند). 16-19: 1380پارسانیا، (هستند ) عرفانی و فقهی
یشه اندهمچنین در بین . گردد یمهاي خاصی تأکید  ینهزمآید و در آن بر  متفاوتی پدید می

اجتماعی متفکران مسلمان، پیش و پس از ظهور تمدن مدرن غربی، تمایزهاي آشکاري قابل 
هاي متفکران مسلمان پس از  یشهاندتوان بین چهار دسته از  یمبر این اساس، . شناسایی است

  1:رویارویی با جهان مدرن، تمایز ایجاد کرد
مدرن منتقل و تاریخ  دورهت را کامالً دست نخورده به کنند تا سن یماول تالش  دسته) 1

تغییراتی اندك را در سنت براي ارتباط با محیط  ها آنگرچه . گذشته را بدون تصرف حفظ کنند
این دسته . کنند، اما قصد دارند تاریخ گذشته را در جغرافیاي خود متوقف کنند یمجدید ایجاد 

در . یابند یمدهد، در وضعیتی انفعالی تداوم  یماجازه  اه آنتا جایی که شرایط تاریخی جدید به 
 . شوند غیر این صورت حذف می

گیرند و با تداوم سنت تاریخی، به  یممدرن قرار  دورهاي فعال با  دوم در مواجه دسته) 2
البته این دسته به تناسب تکثر سنت تاریخی . مدرن هستند دورهدنبال برقراري مناسباتی فعال با 

ه فعال عالمه طباطبایی و شهید مطهري در چارچوب مواجهمانند . سالم، متکثر هستندجهان ا
تداوم سنت عقالیی شیعی جهان اسالم یا  ابواالعلی مودودي و سید قطب در استمرار جریان 

 .کالمی اشعري اهل سنت
ود ین تصرف ممکن، از جغرافیاي طبیعی ختر کمیشه مدرن، با اندسوم در پی انتقال  دسته) 3

یا ) آکادمیک(ي رسمی علمی ها نظاماین دسته در سطوح مختلف . به سوي جهان اسالم هستند
. از حضوري چشمگیر و غالب برخوردارند 2نگاريیا روزنامه) حزبی(سطوح رسمی سیاسی 

هاي موافق یا  یانجریه حکومت کشورهاي عرب و حاشي سیاسی معاصر در ها قدرتمانند 
 .ظام آموزشی مدرن در این کشورهاو نیز ن ها آنمخالف با 
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تواند از تکثر برخوردار  یمگیرد و  یممنظور از سنت جریانی است که درون تاریخ یک فرهنگ و تمدن شکل . 1

 .باشد
2 . Journalistic 
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هاي مدرن  یشهاندچهارم به دنبال بازسازي یا بازخوانی سنت جهان اسالم براساس  دسته) 4
این دسته در واقع با انتقال جغرافیایی فرهنگی جهان مدرن به جهان اسالم، قصد تدوین . هستند

سنت  استحالهر حقیقت نوعی تاریخ مربوط به خود در این جهان را دارند و این حرکت را که د
 1.دانند یمشدن  سازي و بومی تاریخ جهان اسالم است، نوعی تالش براي بومی

ین اهداف متفکران تر مهماحیاي تمدن اسالمی در ابعاد سیاسی و اجتماعی، یکی از  مسئله
مذکور به  دستههاي اجتماعی در چهار  یشهاندمسلمان پس از ظهور تمدن غرب بوده است و 

ي فعال شده، رفتارهاي ها سنتدنیاي مدرن نیز در واکنش به . یابد یممتفاوتی ظهور  شکل
ي ها فرقهو  ها گروههاي فکري تا  تواند از ساخت جریان یماین واکنش . متفاوتی نشان داده است

براي مثال، . نشانده براي مقابله با تجلی عملی اسالم در جهان معاصر، تنوع داشته باشد دست
آن داشت تا بابیت و وهابیت  قاجار، جریان استعمار را بر دورهاجتماعی در  فلسفهقه و احیاي ف

 .را سازمان و سامان دهد

 بیان مسئله
متفکر مسلمان مصري معاصري بود که در آثار خود تالش کرد تا با ) 1966-1903( 2سید قطب

داري و  اي سرمایههاي کشوره یدهاگیري تمدن اسالمی در مواجه با  ي شکلها ضرورتبیان 
دو حوزه . سوسیالیستی، ابعاد اجتماعی اسالم را بازخوانی و در چارچوب تحلیلی خود ارائه کند

ها و عوامل غیرعلمی، بر معرفت اجتماعی سید قطب  یزهانگیعنی ابعاد وجودي معرفت علمی و 
ی سید ینه نخست، پژوهش حاضر مدعی اتصال فکري معرفت اجتماعزمدر . تأثیر داشته است

هاي اجتماعی متفکران مسلمان یعنی ظاهرگرایی و  یشهاندقطب به دو جریان مهم در سنت 
قرائت سید قطب از جامعه، فرهنگ، علم، ارزش و جهاد، نمایانگر چنین . است) اشعري(کالمی 

ینه دوم، الزم است برخی از وقایع تأثیرگذار فردي و اجتماعی در زمان سید زمدر . اتصالی است
 .مورد بررسی قرار گیردقطب 

معرفت اجتماعی سید قطب، میراث فکري وي در زمان  دربارهیکی از دالیل اهمیت پژوهش 
توان در زمان حیات وي در انقالب افسران  یماین تأثیر را . حیاتش و در وضعیت کنونی است

ع مصر نظیر وقای(و در شرایط کنونی در برخی از تحرکات اجتماعی سیاسی ) 1953(آزاد مصر 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
 .مانند تفسیر قرآن گودرزي در چارچوب مارکسیسم .1

2. Sayyid Qutb 
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به عنوان جنبش  2»رادیکالیسم اسالمی«امروزه . شناسایی کرد) 1و سوریه یا تشکیالت القاعده
» اخوان المسلمین« برجستههاي  یتشخصاعتقادي فعال سیاسی، از سید قطب به عنوان یکی از 

 ). 103: 1386ویلم، (الهام گرفته شده است 

 اهداف پژوهش
هاي وجودي معرفت اجتماعی سید قطب و نیز  هینزمهدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوي  

براي نیل به این هدف، . هاي غیرعلمی در آراي وي است یزهانگآگاهی اجمالی به برخی از 
شناسی بنیادین وي مورد بررسی  یه اجتماعی سید قطب، یعنی روشنظرشایسته است مسیر تولید 
شناسی بنیادین  روش) 1: است ازهاي پژوهش حاضر عبارت  پرسش. تبیینی و انتقادي قرار گیرد

عوامل اجتماعی و (هاي وجودي غیرمعرفتی  ینهزم) 2یی دارد؟ ها مؤلفهسید قطب، چه اجزا و 
 معرفت اجتماعی سید قطب چه است؟) فردي

 ي پیشینها پژوهش
مطالعات سیاسی و خاورمیانه به  حوزهشناسی سید قطب، عموماً پژوهشگران  در حوزه معرفت

هاي سلفی در  یانجرویژه تأثیر میراث فکري وي بر  سیاسی سید قطب بهیشه اندبررسی 
در بین . یشه سید قطب محدودتر بوده استاندرویکرد اجتماعی به . اند پرداختهخاورمیانه 
 :توان موارد زیر را بیان کرد یمي انجام شده ها پژوهش

به بررسی فراز و فرود » سید قطب از والدت تا شهادت«در کتابی با عنوان ) 1380(الخالدي 
هاي فکري  یانجرمشارکت در احزاب و . زندگی سید قطب و تحوالت فکري او پرداخته است

کتاب فوق، کمتر رویکردي تحلیلی و انتقادي دارد و . مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفته است
در  نیز) 1383(سوزنگر . در آن بیشتر نقل تاریخی زندگی سید قطب مورد توجه بوده است

. پرداخته است» هاي سیاسی سید قطب یشهاند«منتشر شده در قالب کتاب، به بازنمایی  نامه پایان
حکومت و الگوي حاکمیت اسالمی  دربارهدر این پژوهش، سنت فکري سید قطب و آراي وي 

در پژوهشی با عنوان ) 1387(میراحمدي و مهربان . به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
 1391به محمودیان، . ك. ر. 1
گرایی توصیف  البته عقاید و حرکت عملی سید قطب را با اصطالحاتی مانند بنیادگرایی، رادیکالیسم و اصول. 2
جاهلیت ) 2جهانی بودن اسالم، ) 1: اند از اي دارد که عبارت هاي ساختاري چهارگانه گرایی مؤلفه اصول. کنند می

 ).23: 1378موصللی، (صلح ) 4جهاد و مبارزه، ) 3جهان، 
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هاي بازگشتی  یانجربه بررسی تأثیر تفکر سید قطب در » ي سید قطب و اسالم رادیکالایدئولوژ«
مفاهیم مرکزي تفکر وي، جهاد و مقابله با جاهلیت تشخیص داده شده که بر . اند پرداختهمعاصر 

هاي فکري  یشگرا« دربارهدر پژوهشی ) 1388(فرمانیان . بنیادگرایی جدید سایه افکنده است
هاي احمد بن تیمیه توسط سید قطب و نقش وي  یدهابه بررسی احیاي » ن امروزسلفیه در جها

عربستان، هند و شمال آفریقا از جمله . پرداخته است» المسلمین اخوان«ها و مبارزات  یتفعالبر 
هاي جهادي در آنها شده  گیري جریان هاي سید قطب، موجب شکل یدهاکه  اند بودهکشورهایی 

ي کهن و نوین غیرمسلمانان در ها دانشارزش «اي با عنوان  در مقاله )1389(سیاوشی . است
میراث  دربارهبا پژوهشی تحلیلی و انتقادي به بررسی دیدگاه سید قطب » یشه سید قطباند

سید قطب علم برخاسته از تفکر . فکري و مادي تمدن غرب و نسبت آن با اسالم پرداخته است
در پژوهشی ) 1391(محمودیان . ردید به آنها نگریسته استیده تدغرب را به چالش کشیده و با 

درباره سهم آراي » هاي نئوسلفیسم بر روند فکري ایدئولوژیک القاعده یشهاندتأثیر «با موضوع 
سهم این . ي غیرالهی بحث کرده استها حکومتجهاد و براندازي  دربارهرادیکال سید قطب 

در . ي و رشیدرضا نیز مورد بررسی قرار گرفته استهاي ابواالعلی مودود یشهاندتفکر در کنار 
اکوانی و ارژنگ . بندي دو مفهوم سلفیسم سنتی و جدید مورد توجه بوده است مقاله فوق، طبقه

» یشه سیاسی سید قطباندمروري بر : یشه احیاگراندمدرنیته و «اي با عنوان  در مقاله) 1391(
در بررسی فوق، با استفاده از . اند کردهی بحث ي دنیاي مدرن غربها ارزشوي به  هجمهدرباره 

نقد  دربارههاي معرفت سیاسی سید قطب  شناسی، تناقض هاي شرق روش هرمنوتیک و نظریه
 . دنیاي غرب مورد بررسی قرار گرفته است

» اسطوره و واقعیت: گرایی در گفتمان سید قطب افراطی«در پژوهشی با عنوان ) 2007(آشاما 
هاي افراطی و جهادي در دنیاي  یانجرهاي سیاسی اجتماعی سید قطب بر  یشهاندبه بررسی تأثیر 

ي ها ارزشدنیاي غرب و  دربارهآشاما در اثر فوق، به نقد نقد سید قطب . اسالم پرداخته است
شناسی سید قطب بر محور توحید مورد  همچنین هستی. علمی و تمدنی مدرن پرداخته است

گرایی رادیکال و  اسالم«در پژوهشی با عنوان ) 2007(هنسن و کینز . بازخوانی قرار گرفته است
به » گرایی سید قطب با مارکسیسم و سوسیالیسم ملی یسه اسالممقا: گرایانه ایدئولوژي تمامیت

در بررسی . اند پرداختههاي مارکسیسم  یشهاندیده سید قطب با او اشتراکات  ها تفاوتبررسی 
به . سید قطب درباره آراي مارکس و هیتلر بررسی شده استفوق، دیدگاه به شدت ضدغربی 

ها همگی مبتنی بر ساختار مشابهی است، یعنی  ها، استدالل اعتقاد مؤلفان مذکور، با وجود افتراق
. مورد توجه است) شیطانی و یزدانی(تاریخ بشریت در خالل کشاکش بین دو نیروي ضد 
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یفه نجات وظنیروهاي الهی در زمین هستند،  یافته بسان برگزیدگان که همان خدایان تجسم
نیز در ) 2009(سئواگ . کنند یمبدون طبقه را اعالم  جامعهنوید  ها آن. دیگران را بر عهده دارند

به بررسی دیدگاه سید » تفکر سیاسی سید قطب: گرایی و نوگرایی اسالم«پژوهشی با موضوع 
ها در جماعت  یدهاتأثیر این  نحوه. تمدن، فرهنگ و علوم غربی پرداخته است دربارهقطب 

الدین  شناسی سید قطب تحت تأثیر سید جمال معرفت. نیز بازخوانی شده است» المسلمین اخوان«
یک نظام و  مثابههمچنین نگاه سید قطب به اسالم به . اسدآبادي و محمد عبده معرفی شده است

 .بازنمایی شده است ها نظامآن با سایر  رابطه
یی که در آنها به ها پژوهش) 1: بندي کرد توان به سه دسته طبقه یمذکور را ي مها پژوهش

ینه زمیی که در آنها ها پژوهش) 2یشه سید قطب با تمدن و علم مدرن توجه شده است؛ اندتقابل 
یی که در ها پژوهش) 3یشه سید قطب یعنی جریان سلفی بررسی شده است؛ اندشناسی  معرفت

 .حکومت و جامعه بازخوانی شده است دربارهطب آنها دیدگاه سیاسی سید ق
هاي ظاهرگرایی و کالمی  یشهرتوان پژوهشی را یافت که در آن به طور مستقل،  ینمظاهراً 

در معرفت اجتماعی سید قطب بررسی شده باشد یا درصدد آشکار ساختن مفاهیم ) اشعري(
یکی از وجوه . تی وي باشدهاي معرف ینهزممرکزي سید قطب مانند جهاد، جاهلیت و ارزش در 

، بازخوانی معرفت اجتماعی سید قطب در دو سنت ها پژوهشتمایز بررسی حاضر با سایر 
شناسی بنیادین سید قطب به این دو  نشان دادن اتصال روش. فکري ظاهرگرایی و کالمی است

هاي  یتفعالنظري برخی از تحرکات و  پشتوانهاند،   شدهمعاصر احیا  دورهفکري که در  نحله
 .ي جهادي غیرشیعی در جهان اسالم را نمایان خواهد کردها گروه

 شناختی مالحظات روش
شناسی بنیادین معرفت اجتماعی، باید از سطح تحلیل توصیفی  براي بازنمایی و تحلیل روش

ها، علل و پیامدهاي  چنین تبیینی به بررسی زمینه. عبور کرد و به سطح تبیینی و انتقادي رسید
. استفاده شده است 1»روش پژوهش اسنادي«براي این منظور از . ی نیز معطوف استتاریخ

هایی است که  یدهپد دربارهروش اسنادي، یعنی تحلیل آن دسته از اسنادي که شامل اطالعات 
با استفاده از این روش، امکان فراتر رفتن از زمان . (Bailey, 1994)را داریم  ها آنقصد بررسی 

 (Holloway, 2005: 217 &تفسیري وقایع اجتماعی پیشین میسر استپژوهش و کاوش 
(Daymon . آوري آراي متفکران اجتماعی،  ها، نقد نظري، جمع یدگاهداین روش براي بررسی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
1. Documentary Research Method (DRM) 
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مناسب  1ها یمپاراداپردازان و بازنمایی رویکرد نظري مکاتب و  یسه تطبیقی رویکرد نظریهمقا
هاي سید قطب، فرآیندهاي عملیاتی  یدهازیابی آراء و بندي و ار کشف، استخراج، طبقه. است

بندي و  ها در روش اسنادي، یعنی طبقه فنون تقلیل داده. فنون روشی اسنادي خواهد بود
براي افزایش   (McCulloch, 2005). هاي نظري نیز به کار گرفته شده است شناسی ایده سنخ

معتبر، ایجاد تنوع در منابع، بررسی منابع  اعتبار پژوهش، چهار راهبرد یعنی استفاده از منابع
 .هاي نظري مورد استفاده قرار گرفته است یابیارزمتعدد و تقویت 

 مالحظات نظري
تواند در تبیین معرفت اجتماعی متفکران  شناسی بنیادین با ماهیت نظریه می مناسبات میان روش

شناسی بنیادین معرفت اجتماعی  بر این اساس، در بررسی روش. مسلمان مورد استفاده قرار گیرد
زایش یک . سید قطب، الزم است ماهیت و مبادي نظریه مورد تحلیل تبیینی و انتقادي قرار گیرد

 .است» هاي وجودي غیرمعرفتی زمینه«به انضمام » هاي وجودي معرفتی زمینه«نظریه تحت تأثیر 
هاي علمی را بررسی  ریهشناسان معرفت و علم روابط تاریخی، فرهنگی و اجتماعی نظ جامعه

بررسی روابط معرفتی و منطقی یک نظریه علمی با عناصر و اجزاي درونی و بیرونی آن . کنند می
این دو . ها و عوامل اجتماعی آن تفاوت دارد با بررسی روابط فرهنگی و تاریخی نظریه با زمینه

االمر،  ر مقام نفسدر جهان نخست یعنی د) 1: شود بررسی از دو دیدگاه متفاوت انجام می
نظر از ظرف آگاهی فردي و اجتماعی، روابط آشکار و پنهان نظریه با مبادي و اجزاء و  صرف

در جهان دوم، یعنی ظرف آگاهی و معرفت عالم و در جهان سوم، ) 2شود؛  لوازم آن بررسی می
در  هاي بروز و حضور نظریه یعنی در ظرف فرهنگ و آگاهی جمعی، عوامل وجودي یا زمینه

 ).9: 1392پارسانیا، (شود  جامعه علمی شناسایی می
شناسی،  شناسی، انسان هاي وجودي معرفتی مشتمل بر هستی در جهان نخست، زمینه

هاي وجودي غیرمعرفتی  زمینه). 10همان، (شناسی و مبادي مربوط به سایر علوم است  معرفت
شامل عوامل (ه و اجتماعی هاي شخصی یا تجربیات زیست انگیزه(تواند به شکل فردي  می

در ابعاد وجودي اجتماعی . مورد تحلیل قرار گیرد) اقتصادي، سیاسی، نظامی یا ایدئولوژیک
 ).17همان، . (شود نظریه، از سبب پیدایش نظریه در جامعه و فرهنگ پرسش می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
1. Paradigms 
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. شناسی بنیادین و کاربردي تفاوت وجود دارد میان روش 1:شناسی بنیادین روش
شناسی کاربردي،  شود و روش نیادین، روشی است که نظریه در مسیر آن تولید میشناسی ب روش

. کند هاي معرفتی مرتبط با آن نظریه را شناسایی می روش کاربرد یک نظریه علمی در حوزه
شناسی  روش. بنابراین، روش بنیادین مقدم بر نظریه و روش کاربردي، مؤخر بر نظریه است

ها نظریه علمی یا  هایی است که در آن ی است که مستقل از دانشبنیادین، دانش و علم حقیق
دار صدق و کذب مبادي یا  در ضمن، عهده. گیرد اصول موضوعه علوم، مورد بحث قرار می

کند و زمینه  شناختی یک نظریه را بیان می صدق و کذب نظریه نیست و فقط خطاهاي روش
بنایی، نقدهایی است که ناظر به مبادي و اصول نقدهاي م. آورد آن را پدید می» نقدهاي مبنایی«

توان گفت که اگر نظریه در حکم قلب،  در یک تمثیل می. موضوعه نظریه و علم است
ها و مبانی و اصول موضوعه در حکم روح باشد، روش  شناسی کاربردي در حکم رگ روش

 . بنیادین، حلقه ارتباط روح و قلب خواهد بود
هاي وجودي معرفتی نظریه اجتماعی سید قطب، بخشی  زمینه در پژوهش حاضر، ضمن بیان

همان طور که بیان گردید، . هاي اجتماعی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت از زمینه
از این رو، الزم است فرآیند چگونگی بروز . شناسی بنیادین ناظر به مسیر تولید نظریه است روش

براي نیل به این هدف، اجراي . ی بررسی شودو ظهور معرفت اجتماعی سید قطب، به طور عمل
معرفی اجمالی ابعاد معرفت اجتماعی در دو جریان ) 1: مراحل زیر مورد توجه خواهد بود

شناسی در دیدگاه  هستی) 2ظاهرگرایی و کالمی به عنوان سرچشمه معرفت اجتماعی سید قطب؛ 
ي ها مؤلفه) 4سید قطب؛ شناسی بنیادین  روش برسازنده چهارگانههاي  بخش) 3سید قطب؛ 

هاي وجودي غیرمعرفتی در معرفت  ینهزم) 5شناسی بنیادین سید قطب؛  رویکرد انتقادي در روش
 .اجتماعی سید قطب

 ظاهرگرایی و کالمی  معرفی اجمالی ابعاد معرفت اجتماعی دو جریان -1
 جریان ظاهرگرایی -1-1

اي معدود و مشخص  توسط عده ، ثبت و نقل حدیث به جز)ص(پس از رحلت پیامبر اسالم 
بود و همین اصل، » حسبنا کتاب اهللا«شعار اصلی این جریان . توسط گروه سیاسی حاکم منع شد

به تعبیر شهید مطهري، در اثر . اي براي پیدایش معرفت اجتماعی متفاوتی مبدل گردید به زمینه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
 10-13: 1392به پارسانیا، . ك. ر. 1
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اي در اجتماع اسالمی  ر طبقههاي اجتماعی، ظهو یدهپدغفلتی که در زمان خلفا پدید آمد، یکی از 
معتقد بودند که باید به  ها آن). 31: 1373مطهري، (شناخت  یماسالم را » ظاهر«بود که فقط 

امیه، اهل ظاهر به  با روي کار آمدن بنی ). 201: 1352گارده، (ظاهر قرآن و حدیث اکتفا کرد 
: یجه مهم را پدید آوردنتین، سه به ظاهر قرآن و د ها آناکتفاي . شکل جریانی فکري تبلور یافتند

گویی به تولید  رواج قصه) 2منع از پرسش کردن رواج یافت؛ ) 1) 49-52: 1376پارسانیا، (
ترویج جبرگرایی رونق ) 3هاي مجعول منجر گردید؛  یشهاندو ) یلیاتاسرائ(عقاید اسرائیلی 

گیري  مذکور به شکل عوامل. پذیر نیست تخلف 1تکوینی ارادهمعتقد بودند که  ها آن. گرفت
 .یده تقدیرگرایی تدوام یافتادر زمان بنی عباس نیز . فرهنگی جدید منجر شد

یشه احمد بن تیمیه در قرون اندبنی امیه و بنی عباس، با  دورهجریان ظاهرگرایی پس از 
جریان ) 1: هفتم و هشتم هجري احیاء گردید و دو جریان دیگر را به لحاظ معرفتی تأمین کرد

؛ 2در قرن دوازدهم هجري که وهابیه را شکل داد) و امیر محمد بن سعود(بن عبد الوهاب  محمد
معاصر که معتقدند اسالم، صالحیت و استعداد کامل در جذب و  دورهجریان سلفیه در ) 2

) اسالف(ینه مذهبی به خلوص گذشتگان زمتحلیل فن جهان مدرن را دارد، مشروط بر اینکه 
ي ها برداشتابن تیمیه معتقد بود باید به جاي حاکم کردن ). 200و 199 :1352گارده، (درآید 

نه تفسیر (عقلی خود در فهم قرآن، نظام فکري گذشتگان را مالك قرار داده و فقط به ظاهر قرآن 
 ).28: 1391زاهدي، (بسنده کنیم ) آن

اریخی در اي ت ، ریشه)گرایی سلفی(یشه بازگشت به اسالم راستین و مبارزه با بدعت اند
) از علماي حنبلی(جهان اسالم دارد و به روزگار پیش از ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم جوزیه 

در زمان حکومت بنی عباس، احمد بن حنبل بازگشت به اصول ). 94: 1371حلبی، (گردد  یمباز 
؛ 214: 1363هیکل، (یشه بازگشت به اسالم گردید اندیه اسالم را مطرح کرد و پدر شرعی اول

Brown, 1996: 30 .( دانست  یمابن حنبل همه چیز را مربوط به قضاي الهی) ،1389جابري :
اولیه، به منبع دیگري قائل نیست و  صحابهجریان حنبلی در کنار قرآن، احادیث نبوي و ). 160

جریان ). 199: 1352گارده، (شود  یمداند، داخل  یماي که آن را زنده و ناظر  دائماً در گذشته

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
به مردم ابالغ ) ص(اراده تشریعی بر مبناي احکام و قوانینی است که براي هدایت مردم از سوي ولی و پیامبر . 1
 ).50: 1376پارسانیا، (امیه این دو را خلط کردند  بنی. شود و اراده تکوینی به خواست خداوند مربوط است می
هاي محمد بن عبد الوهاب سرچشمه گرفته است  ، از ترکیب افکار سید قطب با نظریه»القاعده«برخی معتقدند . 2
 ).12: 1391زاهدي، (
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اي از موارد احادیث  فی به دنبال بازگشت به منابع دست اول اسالمی یعنی قرآن و در پارهسل
مذاهب اسالمی به جز مذهب  همهمحمد بن عبد الوهاب هدف خود را اعالم جنگ با . نبوي بود

: 1391زاهدي، (نامید » موحدون«و گروه خود را ) 29: 1382رئیس کرمی، (حنبلی اعالم کرد 
. یه وهابیت را نباید معادل سلفیه در مصر و سوریه دانستسلفاید توجه داشت که البته ب). 39

شده پس از انقالب اسالمی بوده است که  جریان اول، واکنش دنیاي مدرن در مقابل اسالم فعال
 .تفاوت دارد» المسلمین اخوان«با جریان سلفی 

 جریان کالمی  -1-2
جریان کالمی در طول تاریخ . است) شناسی هستی(چگونگی عالم  درباره) علم التوحید(کالم 

و ) قرون سوم و چهارم(» اشعري«، )قرن اول هجري(» معتزله«اسالم، عموماً به سه شکل کالم 
نیز قابل » حنفیه -ماتریدي«و » مرجئه«البته اشکال دیگري مانند . مطرح شده است» شیعی«

. نقش اراده و عقل انسانی مربوط استبه  ها آنهاي  ین اختالفتر مهمیکی از . شناسایی است
. و کالم معتزله، قائل به حسن و قبح عقلی است) شرعی(کالم اشعري قائل به حسن و قبح ذاتی 

خدا را خالق  ها آن. و علم عقلی تجویزي جایگاهی ندارد 1در نگاه کالم اشعري، عقل عملی
هل ظاهر، جریان کالم اشعري ا شدهشکل تعدیل ). 215: 1352گارده، (دانند  یماعمال انسانی 

است که پس از آمدن ابوالحسن اشعري، رهبري فکري از احمد بن حنبل به او منتقل گردید 
 ).54: 1376پارسانیا، (

) سلفیه(نزدیک بودن دو جریان ظاهرگرایی و کالمی، از مبادي مهم براي جریان بازگشت 
» نظریه«ست که بیش از آنکه در یک همان ظاهرگرایی ا ها آنیشه اجتماعی اند. شود یممحسوب 

در چنین رویکردي، تقدیرگرایی نقش مهمی در . یابد یمتجلی » عمل«قابل تدوین باشد، در 
مبادي معرفتی دارد و اعتقاد به حمایت از پیشواي قدرتمند و جهاد تحت لواي او، از دیگر عقاید 

ادت الهی در اجتماع، یکی توحید افعالی یا همان تداوم ع. شود یممهم این جریان محسوب 
توحید افعالی یعنی هیچ موجودي در کارهاي خدا دخالت . هاي این گروه است یشهانددیگر از 

بر همین ). 164: 1368مصباح یزدي، (ندارد و سنت الهی باید بر همان مبنا جریان داشته باشد 
دارند، آن را با  در نظر» ضرورت علت و معلول« قاعدهبا برداشت خاصی که از  ها آناساس، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
: 1391پارسانیا، (شناسد  بایدها و احکام ارزشی را می» عقل عملی«پردازد و  ها می ستیبه شناخت ه» عقل نظري«. 1

 ).94: همان(شود  عقل عملی به عزم و اراده انسان مربوط می). 91
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کنند  یمانسان را مستوجب جهل در علم الهی تفسیر  ارادهالهی مرتبط و  ارادهناپذیر بودن  تخلف
ها،  ابوالحسن اشعري معتقد بود همه رفتارهاي انسان). 147: 1366مرکز نشر دانشگاهی، (

معادل انسان را  ارادهبنابراین، وي ). 206: 1368صفایی، (خداوند است  ارادهمخلوق 
در کالم اشعري، همچون حنبلیان، ). 127: 1344بغدادي، (دانست  یمبرداري خدا از بشر  فرمان

 ).112: 1384نصر، (شود  یمتمسک به عقل در مسائل دینی نادرست محسوب 

 شناسی در دیدگاه سید قطب هستی -2
 شاکله، »له اال اهللاال ا«با محوریت اصل ) ص(آغاز دعوت پیامبر اسالم  نقطهبه اعتقاد سید قطب، 

ي نخست ها گاموي معتقد است اگر اسالم، ). 26: 1378قطب، (سازد  یمشناسی اسالم را  هستی
داشت یا پرچم دیگري را در کنار  یمخود را به صورت یک دعوت قومی، اجتماعی یا اخالقی بر

رو، وي از این ). 36همان، (توانست حرکت خالصی باشد  ینمافراشت، شناسی می این هستی
سید قطب در توضیح ). 12: 1345قطب، (ین امتیاز اسالم را توحید معرفی کرده است تر مهم

شود و آن، الوهیت  یمدین اسالم بر اساس یک قاعده بنا : شناسی اسالمی بیان کرده است هستی
 ). 37: 1378قطب، (است 
و جهان هستی  یده خدا استآفرگیرد که کل هستی،  یمبینش اسالمی بر این اساس شکل «

آورد و  یمکند و قدرتی که آن را به حرکت در  یمریزي  اي که آن را طرح همواره در برابر اراده
 )128همان، ( »سازد، محکوم و کامالً تسلیم است یمقانونی که آن را هماهنگ 

شناسی اسالمی محسوب  منشأ اتصال رویکرد سید قطب به هستی» توحید«از این رو، اصل 
شناسی خود در تعریف از عقیده، جهاد، تمدن و  معرفت محدودهي این قاعده را در و. شود یم

این بحث، معرفت ناشی از تداوم عادت الهی در  ادامهسید قطب در . جامعه نیز تسري داده است
 :1گردد یمها باز  یکالمدر بین » توحید افعالی«اجتماع را بیان کرده است که به اصل 

دهی هماهنگ حیات ارادي انسان با حیات طبیعی او، شریعت را وضع  خداوند براي سازمان«
اي از همان ناموس عام الهی است که بر آفرینش انسان  فرموده است و بنابراین، شریعت نیز پاره

 )130همان، (» راند و آفرینش کل هستی حکم می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
 74: 1383به سوزنگر، . ك. ر. 1
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است  شناسی اسالمی، درباره گروه خالص و پاکی صحبت کرده سید قطب بر اساس هستی
بدیل قرآنی یعنی صحابه و اتکاء به قرآن، حرکت اجتماعی بزرگ خود را  که با تأسی از نسل بی

 . نام دارد» گروه پیشتاز«این جماعت، . کنند براي ساخت جامعه و تمدن اسالمی آغاز می

 شناسی بنیادین سید قطب هاي چهارگانه در روش بخش -3
آینده در قلمرو «هاي  ابکتجتماعی متعلق به سید قطب، ینه ازمدر این بخش، از بین آثار داراي 

مورد بازخوانی و » ي راهها نشانه«و » زیربناي صلح جهانی«، »عدالت اجتماعی در اسالم«، »اسالم
البته سهم مبانی معرفت اجتماعی سید قطب در کتاب . تحلیل انتقادي قرار خواهد گرفت

خانی،  علی(اند  یدهنام» یانیه بنیادگرایی اسالمیب«را  این کتاب. بیش از بقیه است» ي راهها نشانه«
، نشان دادن مسیر »ي راهها نشانه«ین هدف سید قطب از تألیف کتاب تر مهم). 229: 1384

نظیر قرآنی را  حرکت به گروه پیشتازي است که به زعم وي، مانند اصحاب پیامبر، نسل بی
شناسی بنیادین معرفت  روش. گیرند یمهت این گروه فقط از قرآن منشأ و ج. دهند یمتشکیل 

و » تمدن و جامعه«، »جهاد«، »عقیده«توان بر اساس چهار بخش، یعنی  یماجتماعی سید قطب را 
این مفاهیم جدا از یکدیگر نیست و در مجموع، هر یک از . دهی کرد سازمان» علم و فرهنگ«

 .کند یمبندي  ا مفصلهاي معرفت اجتماعی سید قطب ر یانبناین چهار بخش مفهومی، 

 یده مردم عقشناختی ساختار جامعه با  دوسویگی معرفت: عقیده -3-1
سید قطب وجه امتیاز . و عقاید اسالمی است ها ارزشاز نتایج توجه به قرآن، استخراج نظام 

انسان مؤمن به لحاظ ). 7: 1378قطب، (دانسته است ) برآمده از توحید(اسالم را عقیده و برنامه 
). 225-223همان، (گاه، خاستگاه، ادراك، اخالق، رفتار، شریعت و نظام، برتر و باالتر است  تکیه

و ستیز ) 239همان، (پس، برترین حالت پیروزي، غلبه روح بر ماده و چیره شدن عقیده است 
بر این اساس، سید قطب تالش ). 253همان، . (است» نبرد عقیدتی«میان مؤمنان و دشمنان یک 

ایشان، دستگاه  صحابهو ) ص(با محوریت قرار دادن دوران حیات پیامبر اسالم  کرده است
سید . عقیده و حرکت دو بعد اساسی در این دستگاه معرفتی است. معرفتی خود را ابتنا کند

قطب با همین قالب فکري، آیات مکی و مدنی قرآن را تفکیک و به ترتیب، هر کدام را به 
 :در اسالم متصل کرده است) سیاسی و اجتماعی(ملی ع برنامهو  ها ارزشتحکیم 

یه عقیده پرداخته و بیان تفصیالت نظام اسالمی و قوانین حاکم بر قضقرآن مکی فقط به «
 ). 36همان، (» روابط موجود در این نظام را به تعویق انداخته است
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سالم نه یک نظریه، به اعتقاد وي، ا. تفاوت قائل بوده است» نظریه«و » برنامه«سید قطب میان 
مسلمان را  جامعهاز این رو، ابتناي . اي است که با واقعیت زندگی سر و کار دارد بلکه برنامه

شناسی معرفت، وي  بر این اساس به لحاظ جامعه). 39همان، (اولین اقدام دانسته است 
رهاي گیري عقاید و باو اسالمی توسط گروه پیشتاز را ضرورتی براي شکل جامعهگیري  شکل

 جامعهاز سوي  1»تعین محتواي معرفت«این موضوع، بیانگر اهمیت . افراد جامعه دانسته است
به اعتقاد سید قطب، میان ایدئولوژي و طرز تفکر یک جامعه . اسالمی در دیدگاه سید قطب است
افکار،  مجموعه. ناپذیر وجود دارد اي حتمی و اجتناب با تشکیالت اجتماعی آنها، رابطه

ي روحی و عملی یک اجتماع، برآمده از ها آموزشیات، عبادات، آداب و رسوم و اخالق
 ).22: 1345قطب، (ایدئولوژي حاکم بر آن اجتماع است 

دعوت و ) 1: اسالم را بیان کرده است برنامه چهارگانهي ها نشانهسید قطب در ادامه، 
نگر بودن یعنی داشتن  واقع) 2؛ )70: 1378قطب، (ها  یدهاروشنگري به تصحیح معتقدات و 

مستمر بودن حرکت ) 3؛ )71همان، (وسایل کافی و الزم براي مقتضیات و نیازهاي واقعی 
کنترل تشریعی یعنی تسلیم شدن در برابر خداوند به عنوان یک اصل جهان ) 4؛ )72همان، (

ف کرده آن را منحصراً در قرآن تعری برنامهسید قطب جامعیت دین اسالم و ). 73همان، (شمول 
عملی قرآن، یعنی حرکت جهادي  برنامهیشه اجتماعی نیز از انداست و بدین ترتیب، هر گونه 

همچنین باید در نظر داشت که مفاهیم عقیده، جهاد و جامعه موضوعات در . شود یماستخراج 
به اعتقاد سید قطب، . کنند یماي هستند که مسیر را براي تشکیل تمدن اسالمی هموار  تنیده هم

هاي آن، به  یتفعالي زندگی و ها راهگردد که همه  یماهمیت عقیده در زندگی به این موضوع باز 
 ). 33: 1355قطب، (شود  یممرکزي عقیده ضمیمه  نقطه

 حرکت و تغییر اجتماعی : جهاد -3-2
سید قطب معتقد است در . رسد یمعملی اسالمی  برنامهپس از تعیین عقیده، نوبت به حرکت و 

دین اسالم، ارزش و ضرورت راه و روش حرکت، کمتر از راه و روش بینش اعتقادي و  ساختار
وي تالش کرده ). 51: 1378قطب، (نظام زندگی نیست و اصوالً این دو، جدا از یکدیگر نیستند 
سید قطب آن را . ریزي کند را پی است به لحاظ معرفت اجتماعی، رویکردي مبتنی بر تغییر

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
 48: 1987به توکل، . ك. ر. 1
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جهاد «این تغییر در مفهوم ). 11: 1345قطب، (نامیده است » طرز فکر الهی انقالبی مبتنی بر«
 :سید قطب جهاد را این گونه تعریف کرده است. شود یممتجلی » مستمر
شکستن اقتدار بشر به  ، بلکه براي درهم1گاه براي تحمیل نبوده است جهاد در اسالم هیچ«

بخش جهادي تا وقتی که دین  زاديحرکت آ). 81-80: 1378قطب، (جاي اقتدار خدا است 
در  ها انسانآزاد ساختن عموم ). 87همان، (گردد  ینمگاه متوقف  از آن خدا نشود، هیچ اش همه

، 2انباز خداوند به عبودیت بی شان درآوردنزمین از طریق رهانیدن آنان از عبودیت بندگان و 
ند و همین توجیه نیز براي آن کافی ک انگیزه و آرمانی است که جهاد اسالمی را کامالً توجیه می

 ). 99همان، (» است
مند عملی قائل شده  تنویر از طریق بیان و حرکت قدرت مرحلهسید قطب براي جهاد، دو 

پردازد که مانعی بین آن و افراد بشر  یمبه مبارزه » با زبان و روشنگري«دعوت هنگامی . است
در این . ، آنها را مخاطب خود قرار دهدوجود نداشته باشد و این دعوت بتواند با آزادي

وضعیت، اجباري در پذیرش دین وجود ندارد، اما مادام که این گونه موانع و عوامل تأثیرگذار 
از میان برداشت تا دعوت اسالم بتواند قلب » با قدرت«مادي موجود باشد، الزم است ابتدا آن را 

منشأ جهاد از  دربارهسید قطب ). 83-82همان، (را مخاطب خود قرار دهد  ها انسانو عقل 
 : ماهیت دین اسالم سخن گفته است

شوند و این جنگی است که به اسالم  یمها نیز الزاماً متولد  یريگ با تولد اسالم، این موضع«
اسالم هم حق دارد همه ) 102همان، ( 3تحمیل شده است و اسالم به ناچار باید درگیر آن بشود

 ).105همان، (» ز بین ببردموانع سر راه خود را ا
یده سید قطب اشناختی بین عقیده و جهاد در  همان طور که بیان گردید، نوعی اتصال معرفت

یده خود مجبور کند، عقرا به پذیرش  ها آنتازد تا  ینمبه اعتقاد وي، اسالم بر افراد . وجود دارد
 کننده ، که تباهها آناز تأثیرات فاسد دهد تا افراد را  یمو اوضاع را مورد تهاجم قرار  ها نظامبلکه 

این ). 105همان، (آزادي انتخاب انسان است، رهایی بخشد  کشانندهفطرت انسانی و به بند

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
، جهاد اسالم را جهاد براي »رقین پلیدمستش«سید قطب درباره نقش مستشرقین بحث کرده و معتقد است که . 1

یه نظام عام اسالم سامردم در  آزادانهعقیده به انتخاب  مسئلهآورند؛ در حالی که  یمتحمیل عقیده به مردم به حساب 
 ).107: 1378قطب، (شود  یمو بعد از رفع تمامی موانع موجود واگذار 

به شدت تحت تأثیر ابواالعلی مودودي » هاي راه انهنش«سید قطب در دو مفهوم حاکمیت و عبودیت در کتاب . 2
 .است و در موارد متعددي به اندیشه او ارجاع داده است

 ).74: 1378موصللی، (از طریق جهاد است » إن الحکم إال هللا«یکی از ارکان بنیادگرایی اسالمی تحقق آیه . 3
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سید . دهد که جامعه توانایی تعین اجتماعی معرفت براي اذهان عموم را دارد یممسئله نشان 
یده معرفت افاده از قرآن، داند که با است یمقطب جهاد را به رهبري گروه پیشتازي میسر 

است که به » مقدر«در این اندیشه، جهاد امري . کنند یماجتماعی خود براي تغییر جامعه را تأمین 
این امر مقدر، امري حتمی است، زیرا قرار است به . شود یممرتبط  ها انسانفطرت اسالم و 

 .تداوم سنت الهی منتج شود

 لت پیدایش جامعه ع منزلهعقیده به : تمدن و جامعه -3-3
وي از لفظ . اسالمی و تمدن اسالمی ایجاد نکرده است جامعهسید قطب تمایز روشنی میان 

پیوند جامعه . اسالمی سخن گفته است جامعهکرده و صرفاً از یک ناستفاده » ي اسالمیها جامعه«
المی در اي که امت اس به گونه. ، بیانگر همین مطلب است»امت«در دیدگاه سید قطب با لفظ 

اسالمی راهی به  جامعهاما در مجموع، ظاهراً ایجاد . ، منسجم و متحد خواهند بود»یک جامعه«
گاه یک تمدن  سید قطب معتقد است که تمدن بزرگ اسالم، هیچ. سوي تمدن اسالمی است

مسلمان همواره  جامعه. عربی و قومی نبوده، بلکه همواره تمدنی اسالمی و عقیدتی بوده است
 ).63همان، (خواهد بود  ها زبانو  ها رنگاي متشکل از همه نژادها، اقوام،  جامعه

 جامعه«و » دار«، »امت«هاي آن، از مفاهیم  یژگیوسید قطب در توصیف ماهیت جامعه و 
وي تجسم اسالم در یک امت براي ایفاي نقش خود را نخستین گام . استفاده کرده است» متمدن

بازگشت «آید که مردم، مفهوم اصیل  یممسلمان، زمانی پدید  معهجا). 6-5همان، (دانسته است 
و » نشئت غیرمادي«سید قطب ). 42-41همان، (را پذیرفته باشند » به حق حاکمیت خدا

 :اسالمی معرفی کرده است جامعهرا دو مشخصه در تعریف » تکوین«
حرکت  حرکت است و حرکت در آن همیشگی و مستمر است و این زادهاسالمی  جامعه«

کند و در نتیجه، وظایف و جایگاه آنان  یماست که مرتبه و ارزش اشخاص را در جامعه تعیین 
اسالمی از عنصري خارج از محیط انسان و خارج از  جامعه. سازد یمرا در جامعه مشخص 

هاي  یژگیواین نشئت و تکوین، دو ویژگی از ). 154-153همان، (گیرد  یمجهان مادي نشئت 
 ).156همان، (» شوند یممی هستند که موجب تمایز آن اسال جامعه

 : از جامعه ارائه کرده است 1شناسی ، دو نوع سنخ»عقیده«سید قطب براساس 
سید قطب، عامل اساسی پیوند  به اعتقاد: جاهلی جامعه)/ اسالمی(متمدن  جامعه) الف

). 143-142همان، (اسالمی است  جامعهمتمدن، همان  جامعه. تجمع در یک جامعه، عقیده است
ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ

1. Typology 
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در یک جامعه حاکم باشد، آن جامعه  ها آني انسانی و اخالق انسانی مبتنی بر ها ارزشزمانی که 
 جامعه«اسالمی،  جامعهدیگري جز این  جامعهاما هر ). 145همان، (است » متمدن جامعه«یک 

ت خدا شکل جاهلیت امروز، بر اساس حاکمیت بشر و تجاوز به حاکمی. شود یمنامیده » جاهلی
ارکان و زیربناي اسالم، مختص بودن عبودیت به خدا و اخذ رهنمود ). 8-7همان، (گرفته است 

 جامعهو نخستین جماعت مسلمانی که اولین ) 109همان، (بوده است ) ص(از پیامبر خدا 
اما همه ). 114-113همان، (اسالمی را تشکیل دادند، در پی اختصاص عبودیت به خداوند بودند 

بنابراین، ). 116همان، (گیرند  یمجاهلی قرار  جامعهامع فعلی در جهان، در چارچوب جو
یا » داري و سوسیالیستی سرمایه«، »کشاورزي و صنعتی«و اخالق با عناوین  ها ارزشبندي  طبقه

اسالمی به لحاظ شکل  جامعه). 146همان، (معنی است  نادرست و بی» بورژوازي و پرولتاریایی«
ع زندگی حاکم بر آن، یک صورت تاریخی ثابت نیست، اما موجودیت و تمدن آن و حجم و نو

تواند در ترکیب مادي و  یمالبته تمدن اسالمی . گردد یمي تاریخی ثابتی استوار ها ارزشیه پابر 
پیشرفت صنعتی، اقتصادي و  درجهي گوناگونی را به خود بگیرد که از ها شکلساختاري خود، 

 ).158همان، (ند پذیر یمعلمی تأثیر 
اش که او  یدهعقمسلمان اصوالً جز همان  سید قطب، به اعتقاد: دارالحرب/ داراالسالم) ب

هر ). 183همان، (آورد، ملیت و نژادي ندارد  یمدر» داراالسالم«را به عضویت امت مسلمان و 
آنها مانع ایجاد ، به ستیز برخیزد و بر سر راه دین ها آنیده عقسرزمینی که با مسلمانان به خاطر 
هر چند که خانواده، طایفه، قوم، . شود یممحسوب » دارالحرب«کند و مانع اجراي شریعت شود، 

 ). 195همان، (مال و تجارت او نیز در آنجا باشند 
و دارالحرب همان ) اسالمی(متمدن  جامعهشود، داراالسالم همان  یمهمان طور که مالحظه 

است، اما تفاوت آن دو در » یده اسالمیعق«اي جوامع مذکور، با اینکه مبن. جاهلی است جامعه
جاهلی، افراد آگاهانه یا  جامعهکه در  اند متفاوتجاهلی از این رو  جامعهچیست؟ دارالحرب و 

به همین دلیل وي برخی از . ي اسالمی پایبند هستندها ارزشو عقایدي جز  ها ارزشناآگاهانه به 
اما . جوامع جاهلی محسوب کرده است زمرهان خود را نیز در جوامع به اصطالح اسالمی در زم

و عقاید غیراسالمی خود پافشاري  ها ارزشاي است که عامدانه براي پیشبرد  دارالحرب، جامعه
اسالمی با  جامعهاي است که جهاد  دارالحرب جامعه. آید یمکند و درصدد تحمیل آن عقاید بر می
 .شود یمانجام  ها آن

اسالمی دیده  جامعه دربارهیده اجتماعی سید قطب اچه نوعی پویایی در بنابراین، گر
و » یده مقدرعق«شود و به  مربوط نمی ها انسان ارادهشود، اما این پویایی به نحوي مستقیم به  یم
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این موضوع در بخش رویکرد انتقادي سید قطب بیشتر مورد . شود یمنسبت داده » جهاد مقدر«
 .بررسی قرار خواهد گرفت

 دوگانگی علمی و فرهنگی : علم و فرهنگ -3-4
به اعتقاد سید قطب، اسالم فقط دو نوع فرهنگ و دانش، یعنی اسالمی و جاهلی را معرفی کرده 

وي دین را چارچوبی دانسته است که دانش و تمدن باید در داخل آن جاي ). 168همان، . (است
سخن گفته است که ) و ارزش(رهنگ سید قطب از دو علم و دو ف). 189: 1345قطب، (گیرد 

 :بندي کرد بندي زیر، صورت را بر اساس تقسیم ها آنتوان  یم
به اعتقاد  ):منفک از ارزش(فرهنگ خنثی )/ وطن شمول و بی جهان(علوم محض ) الف

ي جوامع ها فرهنگو  ها ارزشسید قطب، علوم محض مانند فیزیک و شیمی، علومی منفک از 
 :وطن هستند شمول و بی لومی جهانجاهلی و بنابراین، ع

شناسی،  شناسی، ستاره تواند علوم محض مانند شیمی، فیزیک، زیست یمفرد مسلمان «
ي کار فنی را از مسلمان و غیرمسلمان ها روشهاي مدیریت و  یوهشپزشکی، صنعت، زراعت، 
شرایع، نظام،  علوم مذکور به اصول،. اسالمی به وجود بیاید جامعهفرا بگیرد؛ البته تا وقتی 

اسالمی وابسته نیستند و بنابراین، در عقیده  جامعهو معیارهاي  ها ارزشاخالق، آداب، عادات، 
 ).164-166: 1378قطب، (» کند وي انحراف ایجاد نمی

دارد و مبتنی بر پارادایم خاصی در طول تاریخ علم » انباشتی«در چنین علومی، علم خصلت 
یعنی تمدن . یابد یمیه انباشتی سوصلت، وجه مادي تمدن نیز متناظر با این خ. نخواهد بود

سید قطب درباره عدم . ، به تکمیل و ارتقاي تمدن غرب بپردازدها جنبهتواند در این  یماسالمی 
ي جامعه صحبت کرده، اما درباره وابستگی مادي ها ارزشوابستگی علوم محض به اصول و 

وي خود، برتري صنایع و فناوري غرب را در . تاسالمی به تمدن غرب سخن نگفته اس جامعه
البته سید قطب در مواردي تالش کرده است سهم مسلمانان . سفر به امریکا یادآور شده بود

را در شکوفایی تمدن غرب نشان دهد تا بتواند مسلمانان را در ) پیش از تحوالت مدرن شدن(
اي مثال، سید قطب معتقد است که بر. دستاوردها و مبانی علوم محضِ تمدن غرب شریک بداند

یدآورنده روش تجربی در علم، اسالم بوده و فردي نظیر فرانسیس بیکن به اشتباه مبدع آن پد
البته دیدگا سید قطب درباره علم، تحت تأثیر ). 190-192: 1345قطب، (معرفی شده است 

ا جریان فکري نوا ب در ضمن، سید قطب هم (Soage, 2009: 192). دیدگاه محمد عبده است
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هاي رایج بر معرفت  ، بیش از اینکه قصد نقد علوم مدرن را داشته باشد، در پی نقد ارزش»المنار«
 .غربی بوده است

دوم علوم از نظر سید قطب، علوم انسانی  دسته: فرهنگ متصل به ارزش/ علوم ارزشی) ب
ي ها ارزشمتناظر با شناسی  شناسی و معرفت چنین علومی، از مبادي هستی. و فرهنگی هستند

سید قطب . توان دانش انسانی فارغ از ارزش را متصور بود ینمبرخوردارند و بنابراین،   یاسالم
  :  این علوم را با شریعت الهی پیوند داده است

دهی حیات  آن چیزهایی است که خداوند براي سازمان همهشریعت خداوند به معناي «
... اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادي ... بینی  و جهاناعتقاد : ... بشري وضع فرموده است

و موازین  ها ارزش... حاکمیت .... احکام شرعی ... علم و معرفت ... اخالق و سلوك ... قانون 
فرد مسلمان حق ندارد این موارد را از مصدري جز مصدر الهی . هاي فکري و هنري یتفعال... 

 .)162-164: 1378قطب، (» برنامه بگیرد
ها  یغرببه اعتقاد سید قطب، غرب براي بشریت فاقد ارزش شده و دوران رهبري به دست 

پایان یافته و یک رهبري جدید ضرورت یافته است تا توانایی ابقا و رشد تمدن مادي غرب را 
این حکایت که فرهنگ، یک ). 2-1همان، (ي نوینی را ارائه کند ها ارزشداشته باشد و بتواند 

شناسد، در صورتی صحت دارد که فقط علوم  ینمنی است و میهن، نژاد و دین میراث انسا
برخی از پژوهشگران، رویکرد ). 167همان، (محض و کاربردهاي عملی آن مورد توجه باشد 

اند  هاي وي دانسته یدهاگرایی در  ي افراطیها نشانهترین  یاصلسید قطب به علم را یکی از 
(Ushama, 2007) .پردازد، جزء علوم ارزشی  یممی را که به اوضاع اجتماعی سید قطب، عل

البته وي همچنان . یشه اجتماعی را تأمین خواهد کرداندداند و معتقد است احکام شرعی،  یم
 ).31: 1355قطب، (ي اجتماعی است ها روشها و  یهنظرمعتقد است که عقیده، وراي 

مصدر الهی، یعنی کلیت اسالم  داند که از سید قطب علوم غیرمحض را صرفاً علومی می
یه پابه اعتقاد وي، . کند ینمرا علومی هنجاري و تجویزي معرفی  ها آنشود، اما  یماستخراج 

سازند که در قرآن بیان  علوم غیرمحض را همان اعتقادات، احکام شرعی و موازین اسالمی می
ن حق ندارد این معرفت، فقط قرآن است و فرد مسلما سرچشمهاز دیدگاه وي، . شده است

 . موارد را از مصدري جز مصدر الهی دریافت کند
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 شناسی بنیادین سید قطب ي رویکرد انتقادي در روشها مؤلفه -4
براي  1، نوعی بیانیه»ي راهها نشانه«ویژه در آخرین اثر وي، یعنی  یشه اجتماعی سید قطب بهاند

معرفت اجتماعی سید  دربارهد را بنیادگرایی اسالمی محسوب شده است، اما باید دو رویکر
از آنجایی که سید قطب قائل به بازگشت به سلف صالح است، : قطب از یکدیگر تفکیک کرد

گونه در  شود، اما همزمان، این بنیادگرایی، مستلزم حرکت و تغییر انقالب بنیادگرا محسوب می
توان  یماست و ظاهراً  تغییر مؤلفهرویکرد سید قطب از این جهت، آشکارا داراي . جامعه است

ي ها مؤلفهشود  یمدر ادامه کوشش  2.دهی کرد آن را در چارچوب رویکرد انتقادي سامان
 .اجتماعی این رویکرد مورد تدقیق قرار گیرد

 اسالمی جامعهي اسالمی و ها ارزش -4-1
الب ي اسالمی، مبنایی براي پیوند اعضاي جامعه با یکدیگر در قها ارزشدر دیدگاه سید قطب 

از . اسالمی خواهد بود جامعهو هنجارهاي برآمده از قرآن، علت پیدایش  ها ارزش. است» امت«
این رو، هر گونه ایدئولوژي و مکتبی، جز قرآن که عامل پیوند اعضاي یک اجتماع باشد، باطل 

داري را پیوسته مورد انتقاد قرار  و سرمایه 3سید قطب ایدئولوژي مارکسیسم. شود یممحسوب 
شود و از این رو، به جاي اختصاص  یمروح مسلمان محسوب  کننده سایر مکاتب مسخ. دهد یم

یکی از دالیل رویکرد انتقادي وي . کند یمعبودیت انسان به خداوند، فرد را گرفتار جهان مادي 
 ).362-362: 1380خالدي، (به مکاتب گوناگون، سفر او به امریکا بود 

به اعتقاد وي، . ائل به تعین اجتماعی محتواي معرفت استشایان ذکر است که سید قطب، ق
گذارد و از این رو،  ساختار و نظام اجتماعی موجود در جامعه، در نوع نگرش مردم تأثیر می

و هنجارهاي اسالمی گرایش خواهند  ها ارزشالزاماً در نظام اجتماعی اسالم است که افراد به 
یوه اجتماعی و شسالمی باید ضمن انتقاد به هر نوع گیري تمدن ا بنابراین، براي شکل. داشت

 .هاي تغییر را فراهم کرد ینهزمحکومتی دیگري جز اسالم، 

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
1 . Manifest 

: 1380به خالدي، . ك. ر. هاي آثار و تألیفات ادبی سید قطب نیز بوده است گیالبته رویکرد انتقادي یکی از ویژ. 2
  202و 201

3. Marxism ideology 
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 برگزیدگان و تغییر اجتماعی -4-2
وي گروه . به اعتقاد سید قطب، باید فرآیند بازآفرینی اسالمی توسط جماعت پیشتاز آغاز شود

) و فقط قرآن(انند نسل صحابه، با اتکا به قرآن پیشتاز را کسانی معرفی کرده است که باید م
ي راه براي این جماعت پیشتاز، همانا ها نشانه). 11: 1378قطب، . (فرایند مذکور را فراهم کنند

) 1 :از اند عبارتنظیر قرآنی  هاي نسل بی یژگیواهمیت و . قرآن و رهنمودهاي اساسی آن است
شده در قرآن  تعبیه برنامههر عامل مؤثر دیگري جز یشان از ها قلبپیراسته بودن عقل، شعور و 

فردي دست یافتند، به دلیل سرچشمه گرفتن از  اگر به موقعیت منحصربه ها آناي که  به گونه(
فلسفه، منطق، اعتقادات ایرانی، الهیات، (ي دیگري ها سرچشمهي بعد، ها نسل. قرآن بود
فراگرفتن قرآن ) 2 ؛)14-13همان، ) (ختندرا با این سرچشمه درآمی) ي دیگر، تفاسیرها فرهنگ

انفکاك از عقاید و روابط اجتماعی جاهلی و ) 3؛ )15-14همان، (اندوزي  به قصد عمل، نه دانش
 ).18-17همان، (بینی اسالمی  پذیرش جهان

اي دانسته است که باید به  شود، سید قطب قرآن را یگانه سرچشمه یمطورکه مالحظه  همان
ي حکومتی، سیاسی، اقتصادي و همه اصول زندگی، ها اسلوبنابراین، اخالق و ب. آن اتکاء کرد

و » بناي عقیده« مرحلهقرآن، دو  برنامه). 19همان، (اخذ شود ) قرآن(باید از همان سرچشمه 
به اعتقاد وي، تا زمانی که به خود قرآن ).  45همان، (حرکت اسالمی دارد » تکوین عملی«

 :اهی نداردتمسک نشود، فقه نیز جایگ
اي که هنوز شریعت  مدرنیزه کردن فقه اسالمی را براي جامعه مسخرهنسل پیشتاز باید «

 ).53همان، (» خداوند را نپذیرفته و قوانین دیگر را طرد نکرده است، مردود بداند
هاي اجتماعی برآمده از دیدگاه  ریزي تمدن اسالمی و نظریه اینکه منبع معرفتی براي طرح

یی از جریان ظاهرگرایی را در ها رگهصرفاً با اتکا به قرآن مورد توجه قرار دهیم، اسالمی را 
ال «اي شعار گروه پیشتاز یعنی  همچنین عده). 70: 1343قطب، (کند  یمیشه سید قطب هویدا اند

: 1384خانی،  علی( اند کردهیشه خوارج معرفی اندیه قرآن را شبیه به حرکت و سادر » اله اال اهللا
یه اسالم، برآمده از اولبه طور کلی، اتکاء صرف به قرآن و بازگشت به عقاید نسل . )244

به «یده فرا گرفتن قرآن ا. یه جریان سلفی استپاتأثیرپذیري سید قطب از ظاهرگرایی جدید بر 
است و » یشه اجتماعی عملیاند«نیز بیانگر توجه سید قطب به » اندوزي قصد عمل و نه دانش

البته تالش سید قطب، نشان دادن تناسب جهان . شود یمان ظاهرگرایی محسوب هاي جری یژگیو
یشه او اندو نوعی احساس تعهد به قرآن، در  (Saeed, 2006: 30)  ي قرآن استها آموزهمدرن با 

 .شود یمدیده 
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اگر . است 2پردازي براي گروه برگزیده ، نوعی نظریه1نظر سید قطب درباره گروه پیشتاز
توانند خود را متحد و حرکتی را براي انقالب و ایجاد جامعه  ینمنباشند، عموم مردم برگزیدگان 

مردم در نگاه سید قطب هر چقدر هم که از عقاید ناب و  توده. ریزي کنند و تمدن اسالمی پی
بنابراین، گروه پیشتاز . مند باشند، توانایی و قدرت اجتماعی کافی را ندارند خالص اسالمی بهره

این . ا عقایدي اصیل دارد، بلکه از قدرت الزم براي حرکت و جهاد نیز برخوردار استنه تنه
موضوع در یکی از مهمترین عقاید کالم اشعري، یعنی قائل بودن به جهاد تحت لواي حاکم 

) 150: 1355و  200: 1343(شاید به همین دلیل است که از دید سید قطب . قدرتمند ریشه دارد
اسالمی، باید حکومت شورایی متشکل از همان گروه پیشتاز  جامعهتشکیل نوع حاکمیت پس از 

گیري نگرش انتقادي به وضع موجود در کل جامعه  همچنین تغییر اجتماعی، مستلزم شکل. باشد
 ).195-197: 1355قطب، (است 

در خور تأمل درباره دیدگاه کالمی سید قطب این است که خداوند جهاد را براي ما  نکته
به همین دلیل . یابد یمپس تقدیر الهی نه به انفعال مردم، بلکه به جهاد تعلق . کرده استمقدر 

سید قطب معتقد است که خداوند وقتی اسالم را به وجود آورد، آن را از خصلت جهادي 
یه سید قطب نظرانسانی در  ارادهدهد که  یماین مسئله نشان ). 102: 1378قطب، (برخوردار کرد 
اینکه حرکت ). 100: 1343قطب، . (د افعالی و تداوم عادت الهی باید خوانش شوددر ذیل توحی

نیز » عامل«جهادي و گروه پیشتازي باید وجود داشته باشد، از سوي خدا مقدر شده است، اما 
خدا مربوط کرده و گفته است هر کس در مقابل این  ارادهسید قطب جهاد را به  3.فعال است

 ). 51-53: 1355قطب، (را کنار زد  ها آند با جهاد سنت الهی بایستد، بای

 ارزش و کنش -4-3
منبع . یه جهاد دست یافته استنظرریزي  مذکور، به طرح مؤلفهدر نهایت، سید قطب از دو 

معرفت اجتماعیِ رویکرد ظاهرگرایی، . است» جهاد«و کنش، همان » قرآن«ارزشی براي کنش، 
این همان موضوعی . گیرد یمشکل » عمل«پذیر باشد، در  یقتنس» نظریه«بیش از اینکه در قالب 

. کند یممتجلی ) جهاد(و کنش ) عقیده(است که در دیدگاه سید قطب، خود را با نزدیکی ارزش 
وي ). 51: 1343قطب، (هاي عملی از نظام دینی جدا نیست  یتفعالبه اعتقاد وي، در اسالم 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
1. Pioneer 
2. Elite 

 .گردد این مسئله به تقدیرگرایی تشریعی باز می. 3
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در نظریه سید . براي تغییر اجتماعی معرفی کند ارزشمند گونهتالش کرده است جهاد را یگانه 
قطب، هیچ حرکت دیگري جز آنچه با استعانت از مبادي جهاد اسالمی، مستوجب تغییر باشد، 

 . پذیرفتنی نیست
ذهنی وي در نقد  دغدغهیه سید قطب، نظریکی از دالیل حضور مؤلفه ارزش و کنش در 

هوم گروه پیشتاز، با قرائت لنین از مارکسیسم براي مثال، مف. معرفت اجتماعی مارکسیستی است
توان بین مارکسیسم و  یمبه اعتقاد هنسن و کینز، . پذیر است در بحث گروه پیشتاز انقالب، تأمل

کشاکش دو عامل تاریخی . هایی را مالحظه کرد یشه سید قطب شباهتاندرادیکالیسم اسالمی در 
 . (Hansen & Kainz, 2007)بندي شده، یکی از وجوه اشتراك است  قطب

بیانگر شخصیت اجتماعی وي در انقالب و تحرك  19191مشارکت سید قطب در انقالب 
نیز بود  1953بخش جریان افسران آزاد مصر در انقالب  در ضمن، آراي وي الهام. اجتماعی است

ي انقالبی، یکی از ها حرکتي اسالمی با ها ارزشپیوند ). 380-379: 1380خالدي، (
یی است که سید قطب، آن را در زندگی سیاسی اجتماعی خود به طور عینی متبلور ها ضرورت

ي ها ارزشوي چند ماه پس از انقالب افسران آزاد، با آگاهی  به برخی اغراض و . کرده است
کرد نغیراسالمی سران انقالب، خود را از جریان انقالب کنار کشید و دیگر از آن طرفداري 

 .پس سرچشمه جهاد، همواره مورد توجه سید قطب بوده است). 394-393: 1380خالدي، (

 گرایی واقع -4-4
در نگاه اول، معرفت . (Al-Azmeh, 1996: 68) اند کردهگرا معرفی  اي سید قطب را آرمان عده

آرمان، . بین دو حوزه آرمان و واقعیت برخوردار است 2اجتماعی سید قطب، از نوعی دیالکتیک
کند و آن را  اسالمی مبتنی بر عبودیت خدا را ترسیم می جامعهبد که سید قطب یا یمزمانی تبلور 

برخاسته از قوانین قرآنی، باعث  جامعهاما موجودیت جهان اجتماعی و ساختار . دهد یمنوید 
سید قطب به . باشد» واقعیت«شناسی اجتماعی سید قطب برخوردار از  شده است بناي معرفت

اي است که  اسالمی نیست، بلکه درصدد تحقق بخشیدن به جامعه» انیآرم جامعه«دنبال پردازش 
را نوشته و » آینده در قلمرو اسالم«وي بر همین اساس، کتاب . خداوند آن را مقدر فرموده است

اي که در نگاه سید قطب  البته آینده. تحقق تقدیر الهی را نوید داده است» ي راهها نشانه«در کتاب 
گرایی وي نیز  بنابراین، واقع. وعی بازگشت به عقاید اسالف صالح استوجود دارد، متضمن ن

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
 359و  358؛ 91و  90: 1380به خالدي، . ك. ر.  1

2. Dialectic 
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نگاه سید قطب به علوم . تر در تاریخ پدید آمده است اي است که پیش شده مستند به وقایع محقق
اش باشد و همین مسئله، یعنی  یکنونتواند بیانگر انقطاع وي از تاریخ  ینممحض تمدن غرب 

اي فعال و متناسب با تغییرات زمان تداوم  جدید، به شیوه دورهرد در نگاهی به سنت که تمایل دا
اساساً حرکت بنیادگرایی اسالمی، قائل به نیاز مسلمانان به علوم فنی و فناوري تمدن غرب . یابد

 ).32: 1378موصللی، (است 
 

 هاي وجودي غیرمعرفتی در معرفت اجتماعی سید قطب ینهزم -5
توان دو زمینه را براي معرفت اجتماعی سید قطب بیان  یم» عیهاي اجتما یزهانگ«درخصوص 

 : کرد
ي جهانی، جنگ ها جنگیشه اجتماعی سید قطب در مقطعی از تاریخ شکل گرفته که اند )1

یشه اجتماعی اندطلبی اسالمی در  و بر حس هویت  دادهسرد و تأسیس رژیم صهیونیستی رخ 
مقابله با رواج . ویکرد انتقادي وي فراهم کرده استسید قطب تأثیر گذاشته و بنیانی را براي ر

 نیز حائز اهمیت است ) زمان دولت ناصر(هاي مارکسیسم و سوسیالیسم در مصر  یدها

.(Rodinson, 1979: 69)  ،یشه اجتماعی سید اندین عامل وجودي غیرمعرفتی در تر مهمبنابراین
در نتیجه، احساس . جهان استقطب، احساس حقارت در مقابل استیال و استعمار غرب در 

شناسی اسالمی، یعنی  پردازي درباره اقتدار جهان اسالم تحت پوشش هستی تعهد وي براي نظریه
 ).21-11: 1378قطب، (اصل توحید، آشکار است 

، 2گرایان، ملی1گرایانهاي متعدد در مصر مانند جامعه یانجرهاي اجتماعی سیاسی  یتفعال) 2
یا محافل » المسلمین اخوان«و » المنار«هاي فکري اجتماعی مانند  یگاهپاو نیز  3دنیاگرایان

 .یه اجتماعی سید قطب تأثیر داشته استنظربر » العالم العربی«مطبوعاتی مانند 
ینه مهم را زمتوان دو  یممؤثر بر معرفت اجتماعی سید قطب، » زمینه هاي فردي«خصوص در

 :بیان کرد
هاي اجتماعی  یتواقعبراي تحصیل، او را با ) 1950-1948(حضور سید قطب در امریکا ) 1

هاي این دنیایی  زیادي در دنیاي غرب آشنا کرد و باعث چرخش فکري او از گرایش
هاي غیرمذهبی سید قطب در آثار ادبی مربوط به  یدها. هاي مذهبی گردید یدهابه  )سکوالریستی(

 .جوانی وي مشهود است دوره
ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ

1. Socialists 
2. Nationalists 
3. Secularists 
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نوشته شده است  1964پس از آزادي سید قطب از زندان در سال » ي راهها نشانه«کتاب ) 2
محیط زندان و فشارهاي ایدئولوژیک، بر لحن و محتواي . شود یمو از آخرین آثار او محسوب 

 . کتاب تأثیر داشته است

 بندي بحث و جمع
مبادي معرفت اجتماعی سید قطب، از رویکردي انتقادي برخوردار است که در مرکزیت این 

گونه قرار  ریزي تغییر نظام اجتماعی از طریق جهاد انقالب در پی» عقیده«کرد، اهمیت و نقش روی
تنیده، یعنی ارزش و کنش  درهم مؤلفهشناسی بنیادین سید قطب، بر اساس دو  روش. گرفته است
معاصر، یعنی کالم  دورهسنت در  شده مبادي مذکور، از دو جریان فعال.  بندي است قابل مفصل

گرایی را براي  ویژه ظاهرگرایی نشئت گرفته و نوعی عملگراییِ همراه با واقع و به) رياشع(
طلبی جهان اسالم، در مقابل  هویت. ي موسوم به سلفی و بنیادگرایی فراهم کرده استها جنبش

این موضوع بر ابعاد و . ها، به دنبال ابتناي جامعه و تمدن اسالمی است ینیب مکاتب و سایر جهان
 .تأثیر گذاشته است هاي فردي و اجتماعی غیرعلمی در معرفت اجتماعی سید قطب زهیانگ

هاي مستقیم و غیرمستقیم، مکتب بازگشت به سلف  یوهشجریان ظاهرگرایی معاصر، به 
و متفکران عرب معاصر از جمله سید قطب را تحت » المسلمین اخوان«، جنبش )سلفیه(صالح 

اید توجه داشت که میان جریان بازگشت در عربستان و مصر اما ب. حمایت فکري خود قرار داد
برخی از متفکران یا رهبران جریان بازگشت در عربستان، بیش از ) 1: دو تفاوت مهم وجود دارد

تجدید  ها آنبه یک معنا، براي . آنکه در پی اهداف عملی باشند، به دنبال مباحث نظري بودند
احیاي تمدن و حکومت اسالمی توسط متفکران  دغدغه )2. بناي تمدن اسالم، موضوعیت ندارد
گرایی  ي مصري تالش کردند تحت لواي ملیها گروهبرخی از : مصري به چند طریق پیگیري شد
ویژه تحت  به» المنار«برخی دیگر، با محوریت پایگاه فکري . به احیاي تمدن اسالمی بپردازند

پیرامون حکومت و تمدن اسالمی  تأثیر آراي محمد عبده و رشید رضا، به طرح مباحث
 .نیز تحت تأثیر جریان اخیر استسید قطب معرفت اجتماعی . پرداختند
) 1: معرفت اجتماعی سید قطب نیز در چند حوزه تحت تأثیر جریان ظاهرگرایی است شاکله

معرفتی اتکاپذیر براي مبادي نظري و عملی انسان و اجتماع را قرآن  سرچشمهسید قطب یگانه 
. منابع و بسندگی مطلق به قرآن، در این جریان ریشه دارد همهزدودن معارف از . کند یمی معرف

بندي یک نظریه، که به حرکتی عملی و انقالبی  نه به صورت سید قطبهاي اجتماعی  یدها) 2
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به . یه اجتماعی جریان ظاهرگرایی در قالب عمل استنظرشود و این مسئله، بیانگر  یممبدل 
 . شود یمیشه اجتماعی جریان ظاهرگرایی، به عمل یعنی همان بازگشت منتج اند عبارت دیگر،

هاي فکري که سید قطب را تحت تأثیر جریان سلفی کرد، جمعیت  ینهزماز 
توسط حسن » المسلمین اخوان«ین اهداف تأسیس تر مهمیکی از . مصر بود» المسلمین اخوان«

-188: 1384خانی،  علی(شد  یمی سلفی محسوب یده بازگشت بود و دعوت اخوان، دعوتاالبنا، 
هاي معرفتی  همچنین، سید قطب عالوه بر تأثیرپذیري از رویکرد سلفی معاصر، علقه). 185

بیان کرده است از آنجایی که » آینده در قلمرو اسالم«وي در کتاب . آشکاري به ابن تیمیه داشت
یده اسالمی و رهبر عق، »ممالیک مصر سلسله«هاي جهادي نظیر  یانجربخش  ابن تیمیه، الهام

روحی و معنوي آن بوده است، باید او را به عنوان یک رهبر در امر جهادي مورد توجه قرار داد 
اي بوده است که برخی، سید قطب را مانند ابن تیمیه  این رویکرد به گونه). 205: 1345قطب، (

» المنار«بر این، پشتیبانی فکري جریان عالوه ). 35: 1383السید، ( اند دانستهتحت تأثیر خوارج 
احیاي تمدن و حکومت اسالمی از دیگر عوامل  دربارهویژه آراي محمد عبده و رشید رضا  به

 .شود یمتأثیرگذار بر معرفت اجتماعی سید قطب محسوب 
یان کالم اشعري یشه اجتماعی سید قطب، جراندگیري  یکی دیگر از مصادر معرفتی در شکل

شهید مطهري، سید قطب را تحت تأثیر جریان فکري حنبلی و اشعري دانسته است . است
) 1: سید قطب در این حوزه از چند جهت متصل به معرفت کالمی است). 191: 1356مطهري، (

جهاد . تقدم قدرت و تجلی آن در جهاد، بر علم تقدم دارد) در مقام اثبات(در دیدگاه سید قطب 
مند پیشتاز، عنصر قدرت را در رویکرد انتقادي سید قطب بااهمیت کرده  ت لواي گروه قدرتتح

، ها آنمنبع معرفتی . اند گرفتهلقب » بدیل قرآنی نسل بی«اند که  یدهبرگزاین گروه جماعتی . است
یده خود، در مناسبات اجتماعی از جمله جریان عقمردم ضمن تقویت  توده. فقط قرآن است

جهاد امري مقدر است که تقدیر خداوند بر تحقق آن ) 2. باید به این گروه اقتدا کنند انقالب،
ناپذیر است، جهاد مقدر نیز به رهبري  خداوند، تخلف ارادهاختصاص یافته است و از آنجایی که 

تکوینی خدا و نیز  ارادهسید قطب با اتکاء بیشتر بر عنصر . گروه پیشتاز، تحقق خواهد یافت
اما این موضوع به هیچ عنوان به معناي . شود یمبه تقدیر، به جریان کالم اشعري متصل اعتقاد 

سید قطب در برقراري تمایز میان علوم محض و ارزشی، صرفاً علوم ) 3. جبرگرا بودن او نیست
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 1.یستنخصلت تجویزي قائل  ها آنارزشی را تحت تأثیر فرهنگ و موازین دانسته است و براي 
دخیل  ها آنن احکام و قوانین قرآن و دین است که عقل عملی در تدوین و تنسیق این علوم هما

 . نیست
شایان ذکر است که جریان کالم اسالمی، داراي رویکرد انتقادي برآمده از نقل و وحی است 

این ویژگی ممتاز باعث شده است  2.کند یمي اسالمی و قرآنی، دفاع و حراست ها ارزشکه از 
و ضداسالمی براي مقاومت در مقابل چنین ظرفیتی تالش کند و آن را مورد  جریان استعماري

سید قطب نیز در رویکرد اجتماعی خود، از همین منبع انتقادي یعنی . خود قرار دهد هجمه
ي اسالم با مرجعیت ها ارزشکالم، علیه جریان استعماري استفاده کرده و به صیانت از قوانین و 

اي بازاندیشی سید قطب  این رویکرد انتقادي باعث شده است عده. وحی و قرآن پرداخته است
 . (Rubin, 1990: 50)در مبانی اسالمی را شبیه به نوعی قرائت پروتستانی معرفی کنند 

تمسک به اصل توحید براي ) 1: یه سید قطب عبارت است ازنظردو وجه مثبت دیگر در 
بر این اساس، ابتناي احتجاجات . قبال قرآناحساس مسئولیت در ) 2اتحاد و تقریب مسلمانان؛ 

توان از جبرگرایی  ینمسید قطب بر قرآن، بیانگر مسئولیت وي در قبال دین است و از این رو، 
گرایی  یشه او از واقعاندهمین مؤلفه باعث شده است تا . یشه سید قطب سخن گفتانددر 

الشعاع مرکزیت کالم خدا  تحت البته سهم عقل در معرفت اجتماعی سید قطب. برخوردار باشد
سید قطب قائل به عقل استنباطیِ در خدمت نقل است . قرار گرفته است و استقالل ندارد) قرآن(

در ضمن، . آور و حجت درونی خداوند توجهی ندارد و به عملکرد مستقل عقل به عنوان پیام
 . نیز غایب استو رویکرد عرفانی در آثار او ) 58-57: 1390پارسانیا، ( »عقل شهودي«

در مجموع، ظاهراً رویکرد انتقادي سید قطب با شرایط اجتماعی و محیطی زمان وي قرابت 
یابی مسلمانان در شرایط  داري و اهمیت هویت و سرمایه 3گرایانپیدایش دو بلوك اشتراك. دارد

 داد  یشه اجتماعی تغییر و انقالب جهانی اسالم سوقانددوقطبی جهان، سید قطب را به طرح 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
ها داوري کند و از صدق و کذب یا صحت و  ها، هنجارها و آرمان تواند نسبت به ارزش در دیدگاه اسالم، علم می. 1

فرهنگ حق و «توان از  همچنین می. فرهنگ در همه حاالت در معرض داوري علم قرار دارد. ها خبر دهد سقم آن
هاي علمی، صحیح و صادق باشد و فرهنگ  که در سنجش فرهنگ حق، فرهنگی خواهد بود. سخن گفت» باطل

 ).51: 1390پارسانیا، (گذاري علمی، کاذب و باطل محسوب شود  باطل، فرهنگی است که با ارزش
این موضوع، دستاویزي براي معاندین اسالم از طریق . ل محور نیست البته جریان کالمی، کامالً عقلی و استدال. 2

 .ي فکري و اجتماعی مسلمان بوده استها نحلهافکنی میان  اختالف
3. Communism  
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.(Ismail, 2006: 40)  یجه این تفکر در زمان حیات او در انقالب افسران آزاد مصر تأثیر نت
در وقایع (هاي سلفی و بازگشت  یانجرکنونی، میراث فکري سید قطب به  دورهگذاشت و در 
ي مسلحانه و جهادي داده ها حرکت، توان احیاي سنت ظاهرگرایی را در قالب )مصر و سوریه

هاي فکري انقالب اسالمی ایران و نهضت  یانبناي آشکارا با  چنین اندیشه). 84ان، هم(است 
سنت گفتمانی  برسازندههاي  یانجردر .  (Rubin, 1990: 50)متمایز است) ره(شیعی امام خمینی 

ي حکومت، جایگاه رهبر ها مؤلفهانقالب اسالمی ایران، مواردي مانند نوع برداشت از عقل، 
مردم، نوع رابطه با دنیاي مدرن، نوع مناسبات علم و فرهنگ، از  ارادهفقه،  جامعه، پویایی

 .رویکرد متفاوتی برخوردار است
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 کتابنامه 
یشه سیاسی سید اندمروري بر : یشه احیاگراند، مدرنیته و )1391(اکوانی، حمداله و ارژنگ، اردوان  .1

 .54-33، )2(1المللی،  قطب، دانش سیاسی و بین
: نیا، تهران ، سید قطب از والدت تا شهادت، ترجمه جلیل بهرامی)1380(ح عبدالفتاح الخالدي، صال .2
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