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بررسی مقایسهای جمهوریت و تغلب در آرای امام خمینی و سید قطب
و تاثیر آنها بر حرکتهای اسالمی معاصر
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دریافت-7932/3/53:پذیرش 7931/4/97:



چکیده

حرکتهای اسالمی در دو سده اخیر در جهان اسالم ،بویژه پس از پیروزی انقالب
اسالمی ،پرسشهای متعددی را در ماهیت و عملکرد آنها ایجاد کرده است .پس از
هایخشونتطلبباهویتدینی،به


یابیگروه

هایجدیدعربیدرمنطقهوقدرت

انقالب
مبینالمللوتحلیلگرانجهانیتبدیلشدهاست.در
دغدغهایفراگیروعمومیدرحوزهنظا 

هایاصلی،فهمنگاهآنهابهرضایتعمومییا استفادهاززورو


یکیازپرسش
این میان ،
سهایآرای
غلبهدرایجادحکومتدینیوحفظوبقایآناست.دراینمقالهبابررسیمقای 
امامخمینیوسیدقطب،دواندیشمندانقالبیمعاصرجهاناسالم،درخصوصجمهوریتو
تغلب و توجه به مبانی و ریشههای نظری و آبشخورهای تاریخی ،بازتاب آنها را در
ومشخصمیشودکه عنصرخشونت

جنبشهایمتأثرازهریکازایندونگاهمطالعه 

محصول نگاه معطوف به نفی جمهوریت و مشروع دانستن تغلب است .تلقی ایجابی امام
خمینیدر قبال جمهوریتونفیخشونتباعثشدهاستکهگروههایاسالمیِمتاثراز
مسالمتجویانه در

انقالب اسالمی و امام راحل (ره) رویکردی دموکراتیک و عمدتاً 
مواجهاتسیاسیخودداشتهباشند؛ درمقابل؛تلقیمنفیاز جمهوریتوپذیرشخشونت
وسطسیدقطب،شکلگیریوگسترشروحیهنظامیگریو

درراهایجادحکومتاسالمیت
تغلبرادرمیانهوادارانشبهدنبالداشتهاست .


:جمهوریت،تغلب،امامخمینی،سیدقطب،حرکتهایاسالمیمعاصر .

واژگان کلیدی
.7استادیارعلومسیاسیدانشگاهتهرانm.m.esmaeli@ut.ac.ir
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مقدمه
وقایعجهاناسالمپس ازقرننوزدهموورودمفاهیمسیاسیغربیبهادبیاتسیاسیمنطقه،
انقالب مشروطه ایران و انحالل خالفت عثمانی در ابتدای قرن بیستم ،پیمان سایکسپیکو و
شکلگیریکشورهایجدید،مبارزاتاستقاللطلبانهملتهایاسالمی،جنبشهایدینیجدید

درمصرباعنواناخوانالمسلمینوایجادشاخههای آندرکشورهایمختلفاسالمی،مواجهه
جهاناسالمباآموزههایمارکسیستی،اشغالفلسطینوجنگهایاعرابواسراییل،آغازجنبش
اسالمیمردمایراندرابتدایدهه06میالدیوپیروزیشگفتانگیزآنبهرهبریامامخمینیدر
سال،7313اشغالافغانستاندرسال،7397جنگهایاولودومخلیجفارس،حادثه77سپتامبر،
اسالمگرا،بخش
هایخشونتطلب 

عربیمنطقهوقدرتیابیگروه

انقالبهای

بیداریاسالمیو
هایپیچیدهایرادرفهمو

مهمیازتاریخمعاصرمنطقهماهستندکهبحثهایگستردهوتحلیل
تعلیلحوادثمذکوربهدنبالداشتهاست .
ازمیانتحوالتفوق،حرکتهایوجنبشهایاسالمیوچگونگی تشکیلوگسترشآنها
و مبانی فکری و فلسفی آنها ،بهواسطه اهمیت زیاد و تأثیر مستقیم آن در عمده رخدادها از
مهمترینمباحثدربررسیتحوالتخاورمیانهوجهاناسالماست.ازسویی،باتوجهبهتحول
ادبیاتسیاسیوفراگیریمفاهیمیچوندموکراسیوجمهوریت،یکیازپرسشهایاصلیدر

فهمماهیتاینجنبشها،سؤالازنگاهآنهابهجایگاهوتأثیرنظرورأیمردمدرایجادحکومت
ترمیشودکهجهاناسالمدردورهاخیر
وحفظوبقایآناست.اینپرسشازآنجاییپررنگ 
بامسئلهغربجدیدونگاهآنهابهجمهوریتودموکراسیبهعنوانشکلضروریدرتشکیل
ساختارسیاسیمواجهشدهاست .
حامالناصلیایندیدگاهغربیدرجامعهاسالمی ،روشنفکرانوتحصیلکردگانعمدتاًدر
مراکزدانشگاهیکشورهایاروپاییوامریکاییبودندکهدرتحلیلعللعقبافتادگیمسلمانان

ازقطارپیشرفتوترقی،یکیازمهمترینعلتهارابهرسمیتنشاختنتأثیرگذاریرأیمردمدر
حاکمیتسیاسیعنوانمیکردند.اصالحاتسیاسیسالطینعثمانیدرقرننوزدهمومتعاقب
آنفروپاشیایندولتدراوایلقرنبیستموانقالبمشروطهدرایراندرابتدایهمینقرن،
تحوالتیبودندکهاندیشهجمهوریتوجایگاهآندرشکلگیریحاکمیتسیاسیرادرساختار
حاکمیتی دولتهای اسالمی نمایان کرد و متفکران دینی جهان اسالم اعم از سنی و شیعی
بهصورتمبسوطوجدیبهآنواکنشنشاندادند .
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درمقابلِطرحاندیشهجمهوریتدرجهاناسالم،موضوعکسبمشروعیتحاکمیتسیاسی
ازطریقتغلبوزوروکیفیتمواجهه اندیشمنداناهلسنتوتشیع،همدردورهمعاصروهم
سابقهوچگونگیطرحآندراندیشهسیاسیاسالمی ،مورد توجهواظهارنظروقضاوتبوده
است؛ از اینرو سنجش مواجهه با دوگانه تغلب و جمهوریت ،در کنار دیگر شروط ایجابی
مشروعیت و کسب قدرت ،از محورهای اصلی در تحلیل و بررسی جریانها و شخصیتهای
فکریوسیاسیجهاناسالمقرارگرفتهاست .
با توجه به این موضوع ،پرسش و مسئله اصلی این مقاله آن است که نگاه دو شخصیت
تأثیرگذارفکریوانقالبیجهاناسالمدردورهمعاصر،امامخمینیوسیدقطب،رادررابطه با
ایندوگانهوتأثیراتآندرحرکتهایاسالمیمعاصربررسیکند.نویسندهبرفهماندیشهامام
خمینی (ره) و سید قطب و تاثیر آنها بر روند کلی اندیشه سیاسی اسالمی در بحث تغلب و
جمهوریتراموردتوجهقرارمیدهد .
فرضیهاینمقالهآناستکهتلقیایجابیامامخمینیازجمهوریتونفیخشونتباعثشده
استکهگروههایاسالمیمتأثرازانقالباسالمیوامامراحل(ره)رویکردیدموکراتیکو

مسالمتجویانهدرمواجهاتسیاسیخودداشتهباشند؛درمقابل ،تلقیمنفیاز جمهوریت

عمدتاً
وپذیرشخشونتدرراهایجادحکومتاسالمیتوسطسیدقطب،شکلگیریوگسترشروحیه

نظامیگریوتغلبرادرمیانهوادارانشبهدنبالداشتهاست .

اشارات مفهومی
میشود .
ابتدامرادومنظورازبرخیکلیدواژههایاصلیاینپژوهشتبیین 
تغلب:واژهایعربیبهمعنای«بهچیرگیتمامدستیافتنبهچیزی،بهقهر(زور)استیالیافتن

بربالد»(دهخدا)4597:7919،است.درادبیاتسیاسیجهاناسالمتشکیلحکومتبااستفادهاز
زوروخشونتوبدونتوجهبهرضایتوپذیرشعمومیجامعهراتغلبمینامند .

جمهوری:اینواژهاززبانعربیواردفارسیشدهومعادلانگلیسی آن Republicاست.در
آنبهطورمستقیمیاغیرمستقیم
فرهنگهایفارسی ،مرادازجمهوری،حکومتیاستکهرئیس  

توسطمردمانتخابشود،قابلتوارثنبودهورئیسآنمسئولعملکردشباشد(دهخدا:7919،
 .)0365علیرغم اختالفنظرهای جدی که در عالم سیاست درخصوص کیفیت و چگونگی
برقراریحکومتجمهوریوجوددارد،بهطورکلیحکومتیاستکهباخواستوارادهمردم
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یکجامعهتشکیلشدهوتداومآننیزبهخواستمردمباشد.بهشکل دقیق ،چهارعنصربرای
تحققمفهومجمهوریضروریاند:مشارکتمردمدرتأسیسحکومت،اداره حکومت،نظارت
برحکومتونافرمانیدربرابرتخلفاتاحتمالیحکومتازهنجارهاوارزشهاییکهدرآن
حکومتقبولشدهاست .
حرکتهایاسالمی:درایننوشتهازواژه«حرکت»بهجای«جنبش»استفادهشدهاستکهدر
تطبیقآنبرتحوالتسیاسیاسالمخواهانهدرجهاناسالم،دچارتضیقاتمفهومینباشیم؛لذا
منظورازحرکتهایاسالمیاعمازفعالیتجنبشهاو گروههاودستهجاتاسالمیاستکه
میکنند و برایاجرایاحکامدینیدرجامعهاز
هویتیاسالمیدارندبادشمنانخارجیمبارزه 
تالشاند .
طریقفعالیتهایسیاسییانظامیدر 

تغلب در اندیشه سیاسی اهل سنت
مرورتاریخاندیشهسیاسیاسالمنشانمیدهدبهتدریجوپسازبحرانخالفتازقرنسوم
بهبعدو ایجاددوگانهخلیفهوسلطاندرجهاناسالم،نظریهتغلبدردیدگاههایاندیشمندانی
تیمیه،ابنقیمودرنظریه«عصبیت»ابن


فرا،ماوردی،غزالیودرقرونبعدیدرآرایابن

نظیرابن
خلدونبهعنوانیکیازمنابعمشروعیتقدرتتئوریزهشدهبود.نظریه«تغلب»عبارتازدیدگاه
فقهیکالمیاستکهشمشیروزوررامنبعمشروعیتسیاسیدانستهوقدرترامترادفحقانیت
خواند.فقهایمسلمانایننظریهرادراینجملهخالصهکردهاند«:الحقلمنغلب»(حقبا


می
کسیاستکهغالبباشد).
کومتمیگوید«:امامت

قاضیابویعلیازعلمایبزرگحنبلیقرنپنجمدربارهمشروعیتح
بهدوصورتمنعقدمیشود.7:انتخاباهلحلوعقد؛  .5جانشینساختنامامقبلی»؛ سپس

امامتبازوروغلبههمثابتمیشودودراینصورت

میگوید«ازاحمدحنبلنقلشدهکه«:

احتیاجبهعقدبیعتنیست؛ هرچندکهآنحاکمفاجرباشد»(ابنفرا7469 ،ق.)54:اماممحمد
غزالی ،عارف بزرگ جهان اسالم ،در احیای العلوم میگوید« :الحق لمن غلب و الحکم لمن
غلب،نحنمعمنغلب»؛یعنی«حقباکسیاستکهغلبهکندوحکومتهمازآناوستوما
همباحاکمغالبهستیم»(غزالی.)796:7927،ابنتیمیهدرتوجیهایننظریهمیگوید«:آشکار
استکهامورمردمنمیتواندسروسامان گیرد،مگربهمددحکام،حتیاگرکسیازسالطین
چنانکهگفتهاند:شصتسالباحاکم

بیدادگرباشدبهترازآناستکههیچکس حاکمنباشد؛ 
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ظالمبهسربردنبهتراستتایکشببدونحاکم»(قادری .)734،7912،
اینتغییردیدگاهوپذیرشغلبهوتغلببهعنوانیکیازراههایمشروعیتحکومتدرمیان
اهلسنت،دردوراناخیر،محور پژوهشوسؤالمتفکرینواقعشدهاست.ابواالعلیمودودی،
اندیشمندبزرگمعاصرپاکستانی،باتحلیلتاریخیازجریاناتصدراسالم،نقطهآغازانحرافو
حاکمیتغلبهواستیالرادربهحکومترسیدنمعاویهوتبدیلخالفتبهسلطنتوانتخابیزید
بهوالیتعهدیمیداند(مودودی.)34 :7462 ،نظریة«تغلب» در جهاناسالمتاجاییبر فکر و

اندیشه مسلمانانتأثیرگذاشتکهبیشتردانشمندانمسلمانآنراپذیرفتندو درستایشقدرت
نوشتندومردمرابهاطاعتازشمشیرفراخواندند .

تغلب در اندیشه سیاسی شیعه
اندیشهسیاسیشیعهبهدودورهحضوریاغیبتمعصوم(ع)تقسیممیشود.بهطوراجماع،

اندیشمندانشیعیمعتقدنددردورهحضور،امامتومدیریتسیاسیجامعهبهانتصابالهیدر
دوازدهگانه شیعی قرار گرفته است .در دوره غیبت امام معصوم نیز ،باوجود برخی

اختیار ائمه 
اختالفنظرها در اصل جانشینی فقها یا کیفیت و دایره اختیارات و اعمال آن ،عموماً جایگاه

مدیریتوادارهسیاسیجامعهراشایستهفقهایجامعالشرایطفرضکردهاند .

باوجوددالیلمتعددپیروانمذهبامامیهدرانتصابالهیامامانشیعیوحقحاکمیتآنها،
اینسؤالازابتدایرحلتپیامبرگرامیاسالم(ص)مطرحبودهاستکهآیابرایاحقاقاینحق
بایستیاززوروغلبهاستفادهکردیانه؟بهتعبیرمدنظر درایننوشتار،آیاجایزاستدرصورت
هانهای،امامِبرحق بااستفادهازقوای
همراهینکردنِ مردمبرایتشکیلحکومت،بههردلیلوب 
نظامیوخشونتوجبر،حکومتتشکیلدهد؟ بررسیسیرهوسلوکعملیائمهشیعهنشان
م :
میدهدپاسخبهاینسؤالمنفیاست.درادامه،چندروایترانقلمیکنی 

روىالسیدابنطاووسعنرسائلالکلینی،عنعلیبنإبراهیم،بإسنادهقال:کتبأمیرالمؤمنین
(ع)کتاباً بعدمنصرفهمنالنهروانوأمرأنیقرأعلىالناسو ذکرالکتابو هو طویل،وفیه:ان
رسولاهلل (ص)عهدإلیَّعهداًفقال:یاابنأبیطالبلکوالءأمتیفإنولوکفیعافیةوأجمعوا

علیکبالرضافقمبأمرهم،وإناختلفواعلیکفدعهم (امینعاملی،7469،ج .)752:2
سیدبنطاووس از رسائل کلینی و او از علی بن ابراهیم که با اسنادش نقل کرده است که

گفت:امیرالمؤمنینعلیهالسالمپسازبازگشتازنهرواننامهاینوشتودستوردادآنرابرای
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مردمبخوانندوایننوشتهطوالنیاستودرآنآمدهاست:هماناپیامبراسالمبامنعهدوپیمانی
داشتوبهمنگفتهبود:ایپسرابیطالببرایتوستوالیتوحکومتبرامتمن؛ پساگر

درصلحوآرامشوبارضایتدورتوجمعشدند،پسحکومتبرآنهارابپذیرواگراختالف

کردند(دربارهحکومتتو)آنهارارهاکن .
وَقَالَعلیهالسالم:لَنَاحَق فَإِن أععططيینَاه وَإِلاارَکيبطنَاأَعطجَازَالإِبِلِوَإِن طَالَالسررَى«.فرمود:ما را
حقّىاستاگربهمادادهشود؛وگرنهترکشترانسوارشویموبرانیم؛هرچندشبروىبهطول
انجامد»(سیدرضی.)909:7915،
رسولاهلل(ص):یاعلی،انتبمنزلهالکعبهتؤتیوالتأتی،فاناتاکهوالءالقومفسلموها

قال
الیک ـ یعنی الخالفه ـ فأقبل منهم ،و ان لم یأتوک فالتأتهم حتی یأتوک (مجلسی:7463 ،
ج.)19:46
تومانندکعبههستیکه[مردمباید]بهسویتوبیایندوتو[نباید]بهسویآنهابروی؛پساگر
مسلمانانبهسویتآمدندوخالفترابهتوتسلیمکردند،ازآنانبپذیرواگربهسویتنیامدند،
تونیزنزدآنهانروتااینکهبهطرفتوآیند .
أَمَاوَاَلاذيیفَلَقَاَلحَبَّةَوَبَرَأَاَلناسَمَةَلَوطالَحضعوراَلحَاضيرِوَقيیَاماَلحجَّةِبِوجودياَلنااصيرِوَمَاأَخَذَاَللاه
عَلَىاَلعلَمَاءيأَالایقَاررواعَلَىکيظاةِظَاليمٍوَالَسَغَبِمَظلعومٍلَأَلقَیطت حَبطلَهَاعَلَىغَارِبِهَاوَ لَسَقَیطت آخيرَهَا
بِکَأسِأَوَّليهَاوَلَأَلفَیطتعمطدنیَاکعمطهَذيهيأَزطهَدَعينديیمينعَفطَةِعَنزٍ«.بدانیدسوگندبهکسىکهدانهراکفید
یارانحجتبرمنتمامنمىنمودندوخداعلما

وجانراآفریدکهاگراینبیعتکنندگاننبودندو
را نفرموده بودتاستمکارشکمباره رابرنتابندوبهیاری گرسنگانستمدیده میگذاشتم پایانش را
یداشتمومىدیدیدکهدنیاىشمارابه
میانگاشتموچونگذشتهخودرابهکناریم 
چونآغازش 
چیزینمیشمارموحکومتراپشیزیارزشنمیگذارم»(سیدرضی )77:7915،
قالالحسینعلیهالسالم:وَأَنَابَاعيثٌإِلَیطکعمطأَخيیوَابطنَعَمِّیوَثيقَتيیمينأَهطلِبَیطتيیمسطليمَبطنَعَقيیلٍ
فَإِن کَتَبَإِلَیَّ بِأَناه قَدياجطتَمَعَرَأی مَلَئيکعمطوَذَوِی الحيجَی وَالفَضلِمينکعمط عَلَیميثلِمَاقَدَّمَتط بِهي
رسلعکعمطوَقَرَأتفيیکعتعبِکعمطفَإِنِّیأَقدَمإِلَیطکعمطوَشيیکاًإِنشَاءَاللاه(شیخمفید،ج.)93:5
بهمردمکوفهچنینمینویسد:بهتحقیق

امامحسینعلیهالسالمدرنامهمعرفیمسلم بن عقیل 
عقیلرابهسویشمافرستادهام،ایشانرا

برادروپسرعمویمومورداعتمادازاهلبیتم،مسلم بن
امتاکهبرایمبنویسدکهآیاشماراباهم،همدلوهمداستانمییابد .


امرکرده
مجموعروایاتمذکور کهبرمطلب مهمیازحیاتسیاسیامامانشیعیاشارهمیکنند،به
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صراحتبرنقشروشنِمردمدرتحققحاکمیتسیاسیتأکیدمیکنند.پیامبرگرامیاسالمبر
حق والیت سیاسی امام علی تأکید دارد ولی اجرای آن را منوط به رضایت مردم میداند.
امیرالمومنین حکومت خلفایقبلی راغصب حق خویشمیداند؛ولی تنها زمانی حکومت را
دهدکهبهصراحتشروطخودرابهمردمبیانمیکندوباالتر،ازآنهامیخواهدبه


تشکیلمی
عنوانوزیردرکنارخلیفهبعدیباشند؛زیرامردمطاقتعدالتراندارند .امیرالمومنین(ع)این
البالغهچنینوصفمیکند :

ماجرادرخطبه 553
نهج
وبسطتمیدیفکففتهاومددتموهافقبضتهاثمتداککتمعلیتداکاالبلالیهمعلیحیاضها
یومورودهاحتیانقطعتالنعلوسقطالرداءووطیءالضعیفوبلغمنسرورالناسببیعتهم
ایایانابتهجبهاالصغیروهدجالیهاالکبیروتحاملنحوهاالعلیلوحسرتالیهاالکعاب«.شما
دستمراگشودید،منآنرابستم،شمادستمراکشیدید،منجمعکردم؛ آنگاهشمابهمنهجوم
آوردید؛همانندهجومشترانتشنهبهآبشخورخویشبههنگامخوردنآبتاجاییکهکفشاز
پایدرآمدوعباافتادوافرادناتوانزیرِدستوپاماندندوشادمانیمردمازبیعتبامنتابهآنجا
رسیدکهکودکانبهوجدآمدهوافرادمسن،خرامانبرایبیعتبهراهافتادندوافرادعلیلو
دردمند از جا حرکت کردند و دختران نوجوان از شوق بدون روبند برای بیعت شتافتند»
(سیدرضی.)505:7912،درزمانیکهمعصومعلیهالسالمکهمنتصبالهیبهجایگاهامامتاست،
تشکیلحکومتشمشروطبهرضایتومقبولیتالهیهست،بهطریقاولیبرایتشکیلحاکمیت
سیاسیغیرمعصوم،رضایتمندیمردمضرورتدارد .


ورود مفهوم جمهوریت به جهان اسالم
ازقرننوزدهمبهتدریجتمدنجدیدمغربزمیندرقالبنظامیوبهدنبالآنفرهنگیوارد
جغرافیای مادی و فکری جهان اسالم شد .مسلمانان بهسرعت در برابر پدیدهای قرار گرفتند که
مفاهیمنورادربرابرآنانقرارمیداد.واکنشمسلماناندربرابراینپدیدهنومتفاوتبود.عدهایبا
پذیرشاستیالیغرب،راهبرونرفت ازمشکالتوعقبماندگیها رادرپیمودنتجربهغربیان
جستجو میکردند .عدهای دیگر مقاومت و نفی کامل غرب و دستاوردهای آن را چاره کار
میدیدند.دستهایدیگرنیزبرایایجادنوعیهمزیستیبینمفاهیمجدیدغربیوسنتهایبومیو

میکردند.غرببهزودی اثراتخودرادردوحوزه مهمسیاسیومذهبیآنروز
مذهبیتالش  
جهاناسالم،عثمانیوایران،نشانداد.مجموعهاصالحاتسالطینعثمانیدرقالبتنظیماتو
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انقالب مشروطه در ایران ،دو تحول مهم در این راستا بود .مفاهیمی نظیر ملیت ،دموکراسی،
محدودیت قدرت شخص حاکم و تفکیک قوا ،قانون اساسی ،قانونگذاری و پارلمان و نحوه
سیاسیورسانهایتبدیل

سازگاریآنبانظامهایسیاسیموجود،بهموضوعاولمحافلمذهبیو 
شد.
درحوزهشیعی،متفکرانشیعیکهعمدتاًازنجفرهبریجریانفکریرادردستداشتند،به
واسطه سنت فقهی و کالمی موجود با مشکالت کمتری نسبت به اهل سنت با مفاهیم زیر به
همنشینیرسیدند.همانطورکهگذشتدرحوزهشیعیهیچوقتعنصرتغلبمشروعیتزانبود؛از

اینرودرتعارضمیاناستبدادفردیوحکومتشوراییومردمی،رأیبهدومیدادهشد.مرحوم
آخوندخراسانیومرحومنائینیازجملهاینمجتهدینبودندکهتالشکردندحکومتشوراییدر
قالبانقالبمشروطهجایگزیناستبدادقجریشود.عمدهتعارضهاییکهدرحوزهشیعیدراین
مواجههبهوجودآمددرتلقیازنوعقانونگذاریومفاهیمینظیرآزادیبود .
درحوزهاهلسنت،نوعمواجههمتفاوتبود.دراینبخشازجهاناسالم،عمدتاًبهخاطر
دلبستگیبه نظامخالفت،مفهومدولت -ملت7وفهمبسیاریازالزاماتمربوطبهآنبامقاومت
روبهروشد.اینقضیهبویژهباانحاللخالفتعثمانیدرپایانجنگاولجهانیوطرحسایکس
پیکو ،بحران فکری بزرگی را در میان اندیشمندان اسالمی به دنبال داشت .همچنین بهواسطه
مشروعتلقیکردنتغلبدرفقهسیاسیاهلسنت،فهمدموکراسیوجمهوریتبهمعنایقدرت
مردمدرپذیرشیانپذیرفتنحکومتدینیمحلتردیدجدیبود.
هرچندفرایندهایمربوطبهدخالتمردمدرانتخابفردحاکموشوراومشورتبامردم،
ارتباطوثیقیباقرائتاهلسنتازتحوالتدورهسلفصالحبرقرارمیکرد؛امااینمیزاناز
قبولنقشمردمدرحاکمیت،پاسخبهاینپرسشنبودکه«اگرمردمحکومتاسالمیراولوبا
قرائتشوراییقبولنکنند،آیامجازبهاستفادهاززوروخشونتبرایتحمیلاصلحکومت
دینیبرآنهاهستیمیاخیر؟» .
شاید بین متفکران دینی برجسته دوره جدید اهل سنت ،فردی مثل عبداالعلی مودودی
درخصوصدموکراسیوجمهوریتورابطهآنبااندیشهدینیمداقهنکردهباشد.اوهمباقرائت
جدیدیکهازاندیشهسیاسیاسالمارائهمیدهدآنراکامالًموافقبادخالتوحضورمردمدر
تشکیل حاکمیتاسالمینشانمیدهد.در نگاهمودودی ،نهاد خالفتو خلیفگییکپدیده
1.Nation-State
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زمینیاستکهازسویمردمبهخلیفهواگذارمیشود.خالفتحقمشاععموممردماست؛اما

مردماینحقرادرقالبوفرموکالتبرایافرادشایستهوباکفایتولیاقتواگذارمیکنندو
خلیفهو حاکماسالمیوکیلمردماست .بهاعتقاد او تأسیس حکومتاسالمی ،تنهااز طریق
اوجتقابلاسالموغیراسالمبهشمارمیرود.انقالب


انقالباسالمیمیسراست؛انقالبیکهنقطه
مدنظرابواالعلی«ظهورحرکتوجنبشیاستبراساسفکرونظریهحیاتیاسالموبرپایهقواعد
وارزشهایاخالقیوعملیکهموافقومالیم طبیعتآنباشد» (مودودی)562:7949 ،؛از

اینروانقالبمدنظراو،یکانقالبروحانیمبتنیبرتعلیموتعلّماست،نهیکانقالبفیزیکی
خشونتآمیز .البتهموضعمودودیدرباره خشونت،یکساننبودهودرمواردیآنراجایز؛ بلکه

شهای،
برای اهداف انقالب اسالمی الزم دانسته است (مودودی .)969 :7949 ،این جریان اندی 
نزدیکترینگرایشبهپذیرشجمهوریتراداردودرآثاربرخیدیگرازاندیشمنداندینی

شمالافریقاازجملهالشاویوالغنوشیتقویتوبهعرصهاجرانیزرسیدهاستودرعینحال،
شتهاند؛درمقابل،جریانفکریقدرتمندی
توانحداقلیبرایایجادحرکتهایاسالمیمعاصردا 
درحوزهاهلسنتباگرایشتوأمانسلفیوانقالبیشکلگرفتهاستکهنگاهمنفیبهموضوع
جمهوریتودموکراسیدینیداردوباایجادحرکتهایاسالمیگستردهدربخشهایمختلف
جهاناسالم،ابتکارعملرادرمیانحرکتهایاسالمیمعاصربهدستگرفتهاست.سیدقطب
مهمترین نظریهپرداز این جریان است که در بخشهای دیگر این نوشتار از او و شخصیت
اثرگذارشبیشتربحثمیشود.


تغلب و جمهوریت در اندیشه سیاسی امام خمینی و تأثیرات عملی آن
درادبیاتفقهاوفالسفهسیاسیشیعهکهنگاهآرمانیواخالقیدرحوزهسیاسترامقدمبر
دیگرمباحثمیدانند،غلبهوقهربرایکسبقدرتوبرقرارینظامسیاسیهمیشهتاریخمردود
بودهاست.عدالت،کانونمحوریاندیشهوفلسفهسیاسیشیعیبودهاستوازلوازمعدالتدر
ساختقدرتونظامسیاسی،همراهیورضایتمردماست؛ حکومتیکهرضایتمردمیرا
ندارد،درواقع،عادلنیستو

درنتیجه،فاقدمشروعیتودرنهایتطاغوتاست.

فارابیسیاستمدینهتغلبیهرابدترینسیاستاصنافمدینهجاهلیهبرمیشمرد (فارابی:7323،
.)19ایندیدگاه،نظرحاکمدرحوزهاندیشهسیاسیشیعیبودهونهایت ،اختالفاندیشمندان
شیعیدرمؤثربودنآرایمردمی،تردیددردخالتاینتأثیرگذاریدراصلمشروعیتحکومت
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یامقبولیتآنبودهاست .نتیجهعملیهردودیدگاهنیزیکیاست؛بدونرضایتمردم،امکان
تشکیلحکومتاسالمیوجودندارد.

دراندیشهسیاسیامامراحلبهعنوانبنیانگذارانقالباسالمیکهنظریهجمهوریاسالمیرا
ازاجمالتاریخیولی باریشههایعمیق آن،بهنظریهتفصیلیوقابلارائهبهدنیایامروزتبدیل
کرده است،موضوعرضایتمندیوهمراهیمردمبرایتشکیلوبقایحکومتاسالمی،جزو
ینمایاند«:ماخواستار
الزاماتذاتیحکومتاست.امامخمینیمفهومجمهوریاسالمیراچنینم 
جمهوری اسالمی هستیم ،جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل میدهد و اسالمی یعنی
محتوایآنفرمقوانینالهیاست»(امامخمینی،7999،ج)939:2
در بین الگوهای موجود در اندیشه سیاسی شیعه برای دوره غیبت معصوم علیهالسالم ،امام
راحلبهوالیتسیاسیفقهایجامعالشرایطبهنصبعاممعتقداست.درعینحال،ویتحققاین
میداند.مقومایننظرشواهدو دالیلزیر از آرای
والیترامشروط بهقبولو حضورمردم 
معظملهاست :

اینجا آرای ملت حکومت میکند .اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد ،این
ارگانهاراملتتعیینکردهاستوتخلفازحکمملتبرایهیچیکازماجایزنیستوامکان
ندارد(امامخمینی،7999،ج.)702:74
درسال7900دبیرخانهائمهجمعهازاماماستفتاکردندفقیهجامعالشرائطدرچهصورتبرجامعه
اسالمی والیت دارد؟ «فقیه جامعالشرایط در همه صور والیت دارد؛ لکن تولی امور مسلمین و
تشکیلحکومتبستگیداردبهآرایاکثریتمسلمانانکهدرقانوناساسیازآنیادشدهودر
صدراسالمازآنتعبیرمیشدهبهبیعتباولیمسلمین(امامخمینی،7999،ج .)423:56
امام راحل در حکم انتصاب مرحوم مهندس مهدی بازرگان به سمت نخست وزیر دولت
موقت چنین مینویسند« :جناب آقای مهندس مهدی بازرگان بنا به پیشنهاد شورای انقالب،
برحسبحقشرعیوحققانونیناشیازآرایاکثریتقاطعقریببهاتفاقملتایرانکهطی
اجتماعات عظیمو تظاهراتوسیعومتعدد در سراسرایراننسبتبه رهبری جنبش ابراز شده
است...مأمورتشکیلدولتموقتمینمایم»(امامخمینی،7999،ج.)97:0

بهپشتوانهاینتئوریودیدگاهبود که در طول دوران مبارزه برای پیروزی انقالب اسالمی،
کیدمیکردوهرنوعاستفادهازتروروارعاب

امامتنهاوتنهابرحضورآگاهانهمردمدرصحنهتأ
رامردوددانستند،وهیچگاهازتحرکاتمسلحانهپشتیبانینکردندوانقالباسالمی راباحضور
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همهاقشاروطبقاتشهریوروستاییبهپیروزیرساند .
امامراحلاصلهمیننظریهجمهوریاسالمیراهمبهرأیمردمگذاشتند.او درپاسخبه
پرسشیدرایامطرحبحثبرگزاریرفراندومجمهوریاسالمیدرخصوصنتیجهاحتمالیآرای
ایمخالفخواستشماباشدچهمیکنید،بهصراحتفرمودند:

مردمکهاگررأیمردمدرزمینه
«ماتابعارایملتهستیم .ملتماهرطور رأیدادماهمازانهاتبعیتمیکنیم.ماحقنداریم،
خدایتبارکوتعالیبهماحقندادهاست،پیغمبراسالمبهماحقندادهاستکهمابهملتمان
یکچیزیراتحمیلبکنیم(امامخمینی،ج.)94:7999،77
دراولینسالانقالباسالمی،پنجبارمردمرابرایانتخابنوعنظام،انتخابخبرگانبرای

تدوین قانون اساسی ،رفراندوم قانون اساسی ،انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس
شورایاسالمی،بهپایصندوقهایرأیدعوتکردند.منبعثازدیدگاههایامامخمینی،اصول
متعددقانوناساسیجمهوریاسالمیایرانبرنقشمحوریمردمدرشکلگیریهمهارکاننظام
سیاسیتأکیددارد بهطورروشناصلششمقانوناساسیتصریحدارد :
«در جمهوری اسالمی ایران اداره امور کشور باید به اتکای آرای عمومیادارهشودازراه
انتخابات:انتخابرئیسجمهور،نمایندگانمجلسشورایاسالمی،اعضایشوراهاونظایراینها
میگردد» .
یاازراههمهپرسیدرمواردیدیگریکهدراصولدیگراینقانونمعین 
ازنظرامام،مردمازطریقنظارتبرعملکردمسئوالنازجملهشخصولیفقیه،بهنقشمهم
خود در اداره امورکشور ادامه میدهند .در نظام سیاسى مبتنى بر والیت فقیه ،همه در برابر
ولوپاسخگوهستندوشهروندانبرهمهامور،حتىولىّفقیه

کارهایىکهانجاممىدهندمسئ

نظارتمىکنندودرصورتتخطىحاکممسلمانانوسایرکارگزاراننظامازمعیارهاىاسالمى،
مردممىتواننداعتراضکنندوتذکردهند:

هرفردىازافرادملتحقداردکهمستقیماًدربرابرسایرین،زمامدارمسلمینرااستیضاحوبه
اوانتقادکندواوبایدجوابقانعکنندهدهدودرغیراینصورتاگربرخالفوظایفاسالمى
خودعملکردهباشد،خودبهخود از مقام زمامدارى معزول است و ضوابط دیگرى وجود دارد
کهاینمشکلراحلمىکند(امامخمینى،ج.)73:7999،4
همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور ،اگر من یک پایم را کنار گذاشتم ،کج
گذاشتم،ملتموظفاستکهبگویندپایتراکجگذاشتى،خودتراحفظکن(امامخمینى،
ج.)779:7999،1
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دراندیشهسیاسیامامخمینی(ره)،توجهبهجمهورمردمدرتشکیلوتأسیس،بقاواستمرار
حکومتاسالمی،یکمفهوموارداتیازغربنیستومتعلقبهجوهرهدیناسالماست.رهبر
معظم انقالب اسالمی ،حضرت آیتاهلل خامنهای ،در آخرین تقریر خود ،موضع امام و نظام
رابطهمردمونظامدینیچنینبیانمیکند:

اسالمیرادرباره

افرادىگماننکنندکهامامبزرگوارما،انتخاباتراازفرهنگغربىگرفتوآنراقاطى
کردباتفکراسالمىوشریعتاسالمى؛نه ،اگرانتخاباتومردمساالرىوتکیهبهآرای مردم،
ودوازشریعتاسالمىاستفادهنمیشد،امامهیچتقیدىنداشت؛آنآدمصریحو

جزودیننمیب

هیچقدرتوغلبهاىدرمکتبامامکهاز

قاطع،مطلبرابیانمیکرد.اینجزودیناست ...

تغلبوازايعمالزورحاصلشدهباشد،موردقبولنیست.درنظاماسالمىقهروغلبهمعناندارد؛
قدرتمعنادارد،اقتدارمعنادارد،امااقتدارِبرخاستهازاختیارمردموانتخابمردم؛آناقتدارى
کهناشىاززوروغلبهوسالحباشددراسالموشریعتياسالمىودرمکتباماممعناندارد؛آن
قدرتىکهازانتخابمردمبهوجودآمدمحترماست؛درمقابلآن،کسىنبایستىسینهسپربکند،
درمقابلاوکسىنبایدقهروغلبهاىبهکارببردکهاگریکچنینکارىکرد،اسمکاراوفتنه

است؛اینآننسخهجدیدىاستکهامامبزرگوارمابهدنیاعرضهکردوبهادبیاتسیاسىعالم
اینفصلمهمراافزود 7.
ازاینزاویه ،حضورقویوبیانعطافنظاماسالمیدرحمایتازجمهوریتنظامورأی
مردمقابلدرکاست؛زیراصیانتنکردنازنتایجآراوبیاعتناییبهآن،خروجنظاماسالمیاز
دایرهعدالتودرنتیجه،سقوطمشروعیتنظامازآنتفسیرمیشود.

ایننگاهمحوریامامهمچنانکهدرپیروزیحرکتوجنبشاسالمیمردمایرانموجب
حضور آگاهانه مردم شد و پیروزی انقالب اسالمی را به دنبال داشت ،در همه حرکتهای
اسالمیمنبعثازانقالباسالمینیزمشاهدهمیشود.جنسالهامبخشیخاصانقالباسالمی،
فارغازتأثیرکلیوبنیادینبازگشتدینوحرکتهایدینیازحاشیهبهمتنتحوالتجهان
اسالم ،اتکا به حضور تودههای عمومی جامعه برای تحول و ایجاد جامعه و حکومت دینی و
مبارزهبااستعمارداخلیواستبدادداخلیبودهاست .
کلید واژه امام خمینی برای ایجاد تحول در جوامع اسالمی تأکید بر حضور و نقش مردم
است.درهمانابتدایانقالب،طرحشعارصدورانقالب،موجبسوءاستفادهدشمنانخارجیدر
1. khamenei.ir

بررسی مقایسهای جمهوریت و تغلب در آرای امام خمینی و سید قطب ...

111

القایاندیشهتوسعهطلبیجغرافیاییایرانیادخالتنظامیدرمسائلهمسایگانودیگرکشورهای
همیگوییمانقالبمابه
ینمایاند« :اینک 
اسالمیشدهبود،امامبهصراحتدیدگاهخودراچنینم 
همهجاصادرشود،اینمعنیغلطراازاوبرداشتنکنندکه مامیخواهیمکشورگشاییکنیم.
معنیصدورانقالبماایناستکههمهملتهابیدارشوندوخودشانراازاینگرفتاریکه

دارندنجاتبدهند(امامخمینی،7999،ج .)42:76
گروهها و جنبشهای که بهصورت خاص با الهامگیری از مشی امام و
با همین رویکرد  ،
انقالباسالمیشکلگرفتهاندمبارزهخودرابرمحورآگاهیعمومیواستفادهازظرفیتهای
باهلل لبنان که از مهمترین حرکتهای اسالمی متأثر از انقالب
مردمی بنا نهادهاند .جنبش حز 
اسالمیاست،ضمنجهاددربرابردشمنغاصبصهیونیستی،درصحنهداخلیلبنان،بااحترامبه
دموکراسیداخلیلبنان،بهعنوانیکتشکلسیاسی،نقشسازندهایرادرتحوالتداخلیلبنان
کند،بادیگرگروههایسیاسیبرایانتخاب


داشتهاست.درانتخاباتپارلمانیحضورپیدامی
نخست وزیرورئیسجمهوررایزنیومشارکتداردوهیچوقتتالشنکردهاستبااتکابه
تواننظامیباالیخودکهبزرگترینشکستتاریخیرابررژیمصهیونیستیتحمیلکرد،ازآن
بهعنوانابزاریبرایقبضهقدرتسیاسیدرلبناناستفادهکند .
درفلسطین،جنبشجهاداسالمیوحماسدردورجدیدفعالیتشباالهامگیریازانقالب
اسالمیو بااستفادهازتودههایمردمیو راهاندازیانتفاضه،دورجدیدیازمقاومتمردمیدر
برابررژیمغاصبرابهراهانداختندوپیروزیهایچشمگیریرابهدستآوردند.درافغانستان،
جریانها وحرکتهایاسالمیمتأثرازانقالباسالمیپس ازجهادبر ضد اشغال شوروی،در
قالبگروههای فعالدرفضای سیاسیافغانستان،دراستقرارثباتسیاسی دراینکشورنقش
مهمی دارند.درعراق،جریانمتأثرازانقالباسالمی،نظیرمجلساعالوحزبالدعوه،متعاقب
مبارزه مستمر و مردمی با رژیم بعثی صدام و بعد از سقوط این رژیم ،با احترام به قواعد
دومبارزهآنهاباگروههاییاستکه

دموکراتیک،موفقبهتشکیلدولتدراینکشورشدهان
بهخاطر نداشتن اکثریت ،از حربه ترور و خشونت استفاده میکنند .در بحرین نیز ،علیرغم
اکثریتشیعی،جبههالوفاقازسالحوخشونتبرایپیگیریمطالباتشاستفادهنکردهوتمامبروز
و ظهورش در برپایی اجتماعات و راهپیماییهای مردمی است که به بدترین شکل توسط آل
خلیفهوبادخالتسعودیهاسرکوبمیشود .
سیرهفقهیوعملیامامخمینیبرمحورارتقایآگاهیهای

فوقنشانمیدهدکه 

مصادیق 
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عمومیوحضورمردمبرایتحولدرفضایسیاسیجوامعمختلفونیزفقداناستفادهازجبرو
خشونتدربرقراریحکومتاسالمیاست .

تغلب و جمهوریت در اندیشه سید قطب و تأثیرات عملی آن
درمیاناندیشمندانمعاصرجهاناسالم،سیدقطبشخصیتیویژهوتأثیرگذاراست.اومتولد
درخانوادهای رشدیافتکهپدرشمبارز

یکیازروستاهایحاشیهنیل درسال 7360استو 
سیاسی بود و برادرش محمد قطب و خواهرانش آمنه و نفیسه و فرزندان آنها ،طعم زندان و
شکنجهوشهادتراچشیدند.سیدقطبتا46سالگیدرکنارفعالیتهایسیاسیومطبوعاتی،به
عنوان کارمند در وزارت معارف مشغول فعالیت بود .در سال  7349برای مأموریت اداری به
امریکااعزامودوسالدرآنجاازنزدیکباجامعهآنکشورآشناشد.ایناقامتنهتنهاموجب
شیفتگیویبهامریکاوغربنشد،بلکهنفرتشراعمیقترکرد.مدتیبعدازکاردولتیکنارهو
المسلمینبهگسترشدیدگاههایخودپرداختکهبه


مجلهاخوان
درجایگاهرئیسهیئتتحریریه
همینسبب،پسازدوازدهشماره،روانهزندانشد.سالهایبعدعمراونیزبهمبارزهبارژیم

جمالعبدالناصرطیشدتااینکهدرسال7300درزندان،حکماعداماواجراشد .
یمیهوابنقیمجوزیودرواقعیک

سیدقطبدرحوزهاندیشهدینیوکالمی تحتتأثیرابنت
قیمجوزی،نظریهپردازانعمدهسلفیهرااحیا


تیمیهوابن

کردتوحیدابن
سلفیبود .او «کوششمی
کند» (بهنساوی .)49 :7392 ،وی در فعالیتهای سیاسی نیز در آغاز بیشتر تحت تأثیر مودودی
تدریجدرحوزههایمختلفازجملهنحوهتعامل


پاکستانیوعباسمحمودعقادمصریبود؛ولیبه
ریزیکرد.اوباتوجهبهصبغهکالمیسلفیاش،بهشکل

بافرهنگومفاهیمغربیراهمستقلیراپی
گسترده با غرب و دستاوردهای تمدن غربی مخالفت میکرد .با همین رویکرد ،نگاه وی به
مفهومدموکراسیرابهطورکلیردکردو

جمهوریتودموکراسینیزتابعیازآننفیکلیبود.
درتفسیرآیهشورانیزچنیننوشتکه«:دموکراسیکهبهعنوانیکشکلحکومتورشکستهدر
غربدرآمدهاست،چرابایدواردخاورمیانهشود؟»(سیدقطب،7462،جلددهم .)712:
سیدقطبدرنوشتههایمختلفشازجملهدرمهمترینآنها،تفسیر«فیظاللالقران»و«العداله
بهبسطدیدگاههایخودمیپردازد.اوبااشارهبهآیه

االجتماعیهفیاالسالم» و «معالمالطریق» ،
شریفه  42از سوره مبارکه مائده« ،و من لم یحکم بما انزل اهلل فاولئک هم الکافرون» ،تأکید
میکند«:ایمانواسالمبدونحاکمیتخداقابلتصورنیست.هنگامیکهجهانمعاصرراازنظر
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میگذرانیمبهایندریافتمیرسیمکهرویزمیندینوجودندارد؛ چراکهاسالمازهمانموقع

کهآخریندستهازمسلمانانازیگانهدانستنخدادرحاکمیتبرشئونانسانهادستکشیدند،
دیگروجودخارجیندارد» (سیدقطب .)544:7476،در«فی ضالل القران» درتفسیر آیه47
سورهمبارکهانفالدرزمینهغنایمجنگیمیگوید«:اینآیهموضوعینیستکهمادردرزندگی
خودبهآنمبتالباشیم.دیگرحکومتاسالمیوحاکممسلمانوامتاسالمینداریمکهدرراه
خداجهادکندوغنائمبهدستآوردوسپسدرموردشیوهتقسیمآنبحثکنیم.مردمبههمان
جاهلیتنخستینبرگشتهاندوزمامامورخودرابهدستخدایانیجزخداییگانهسپردهاند»(سید
قطب،7462،جلددهم .)77:
سیدقطببااستفادهازدیدگاهمودودیدرکتاب«معالمفیالطریق» درفصل«الاهللاالاهلل
منهجحیاه»جوامعرابهدوجامعهاسالمیوجاهلیتقسیممیکند.سیدقطبواقعیتاجتماعیرا
جامعهاسالمیجامعهایاستکهاسالمرا

تضاددائمیمیانراهاسالمیوجاهلیتعنوانمیکند«.
در تمامی ابعاد :عقیده ،عبادت ،شریعت ،نظام سلوک و اخالق ،تحقق بخشیده است .جامعه
ایاستکهبهاسالمعملنمیکند؛نهاعتقاداتوتصوراتشازاسالماستونه


جاهلیجامعه
شکلیافته
ارزشهاوضوابطشونهنظاموقوانینشونهسلوکواخالقش.جامعهاسالمیجامعه 
نامیدهاندنیست.تازمانیکهشریعتقانونجامعهنباشد،آنجامعه
ازافرادیکهخودرا«مسلمان» 
اسالمی نیست؛ حتی اگرافراد آننماز بخوانندوروزه بگیرند وبه حجبروند .جامعه اسالمی
جامعهاینیستکهازنزدخوداسالمیجزآنچهخداوندمقررفرمودهوپیامبرتفسیرکردهاست،

ابداع کند و آن را اسالم بنامد» (سید قطب71 :7476 ،ـ .)73با این تعریف سید قطب ،جوامع
اسالمینیزدرکنارجوامعبتپرست،کمونیستی،مسیحیویهودیجزوجوامعجاهلیمحسوب
میشوند .
مهمترینفرازازنوشتههایسیدقطبکهدرکنارمجموعدیدگاههایاوفضایخشونتو
اعمالزوروتغلبراحتیبرضددیگرمسلمانانتجویزمیکند درمعالمالطریقاستکهمی
نویسد«:برماالزم است کهاز شرجامعه جاهلیوآدابوسنن جاهلیورهبری جاهلی خود را
خالصکنیم.وظیفهنخستینماایناستکهوضعیتفعلیراازریشهدگرگونسازیمهرچندبا
میرسد این کار بدون به کارگیری زور امکان پذیر نیست»
استفاده از قوه قهریه باشد و به نظر  
(سیدقطب )55:7476،
قطبجامعهمسلمانانراجامعهایجاهلینامیدهوآنرا

عموممنتقدانمسلمانازاینکهسید
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هماننددارالحربدانستهاست،انتقادکردهاند(مسجدجامعی.)715:7992،سیدقطببااینتفکردر
جایگاهنظریهپردازیبرایگروههاوجریانهایاسالمیقرارمیگیردکهبرایایجادجامعهاسالمی
وحاکمیتدین،استفادهازخشونترامجازمیشمرد.درادامه،تفکراتسیدقطبباعثپیدایش
جریانهای سلفیجهادیوتکفیریشد کهامروزهمبهعنوانمهمتریننگرانیودغدغهجهان
آمدهاند.نظریهپردازانمهمگروههایسلفیوتکفیریِجدیدنظیر
اسالموبلکهجوامعدیگردر  
ایمنظواهری،امامالشریفوبسیاریدیگرازرهبرانجهادیدرسوریهوعراقومصرملهماز
اندیشههایسیدقطبهستندکهدرادمهبهبرخیازجریانهایمتاثرنسلاولاشارهمیکنیم .
صالحسریه رهبرسازمانشبابمحمدباتأثیرپذیریازسیدقطبدر«رسالةاالیمان»مینویسد:
«حکومتهای تمامی کشورهای اسالمی کافرند و هیچ تردیدی در این نیست .به اعتقاد فقها
«داراالسالم»جاییاستکهکلمهاهللدرآنباالترینجایگاهراداشتهباشدوبدانچهخدانازلکرده،
حکمشودو«دارالحرب»جاییاستکهکفردرباالترینجایگاهباشدوحکمخدااجرانشود،اگرچه
تمام سکنهآنمسلمانباشند» (سریه .)95 :7465 ،وی جهاد را یگانه راهبرای تغییر حکومتهای
کافرانمیدانستومیگفت«:جهادبرایتغییراینحکومتهاوایجادحکومتاسالمیبرهرمردو
زنواجبعینیاست،حکمجهادتاروزقیامتجریاندارد»(سریه .)95:7465،
الجهادازجملهگروههایتکفیریاستکهباالهامازاندیشههایسیدقطبشکلگرفت.این

تشکیالتدرسال7313م بهوسیلهمحمدعبدالسالمفرجپایهگذاریشد.اوبااستناد بهبرخی
فقهیعلمایگذشتهازجملهابنتیمیه،زبانبهتکفیرحکومتگشودوبرضرورتقیام

فتواهای 
علیهحاکمتأکیدکرد.فتواهاییکهابنتیمیهدرهنگامیورشتاتارهابهکشورهایاسالمیصادر
کردهبودازمهمترینمبانیفقهیعبدالسالمفرجدرنگارش«الفریضةالغائبة» است.ویفتوای

ابنتیمیهمبنیبراینکهتاتارها،باوجوداینکهمسلمانیخودرااعالمکردهاند،مرتدندوقیامعلیه
آنانوکشتنآنانواجباسترابراوضاعحاکمبرمصرونظامحکومتیآنمنطبقدانست
(مصطفی.)700:7995،ترورساداتتوسطاینگروهانجامشد.خالداسالمبولی،ازاعضایاین
گروه،طرحخودرامطرحکردوبافتوایعمرعبدالرحمن،ساداتراترورنمودوفریادزد«:من
خالداسالمبولیهستم،فرعونمصرراکشتموازمرگباکیندارم»(هیکل .)907:7999،
جماعةالمسلمین» یا «التکفیر» و

از گروههای دیگر که متأثر از آرای سید قطب تشکیل شد «
بود.اومصرراجامعهایجاهلیمعرفیمیکردو

«الهجره»است.رهبراینگروه«شکریمصطفی»
معتقدبودبایدجامعهاسالمیبناشود.شکریمصطفی،عالوهبرتکفیرنظامسیاسی،افرادجامعهرا
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گذاشت.ویاینچنیناستدالل


کردوفرقیمیانجامعهسیاسیونظامسیاسینمی
نیزتکفیرمی
میکردکهجامعهفاسدمنجربهنظامفاسدخواهدشدکهازآنبه«جاهلیتمدرن»تعبیرمیکرد
(هیکل.)704:7999،اینگروهمعتقدبودندکهبایدازجامعهحالت«مفاصلهکامله»داشتوبه
کوهها پناه برد .به همین دلیل مطبوعات مصر «جماعةالمسلمین» را دستهای از چریکها معرفی
کردندوآنانرا«التکفیروالهجره»نامیدند(هیکل .)957:7999،گروهتکفیر،مدعیاستپساز
خلفایراشدینهمرژیموهمجامعهکافراستومسلمانانراستینبایدازآنهجرتکنند.این
گروههمهمکاتبومفسرانسنتیاسالمرابدوناستثناتکفیرمیکرد(حسینی.)545:7910،عنصر
دومدرافکاروعقایداینگروه«،هجرت»بود.اینگروهچونجامعهمعاصرمصرراجامعهجاهلی
هاپناهمیبردند تابتوانندجامعهاسالمیتشکیلدهند.

میدانستند،ازآنهجرتمیکردندوبهکوه

آنان فقط حجیت کتاب و سنت را قبول داشتند .همه مساجد را مسجد ضرار میدانستند و ائمه
جماعاتيآنهاراکافرمعرفیمیکردند؛مگرچهارمسجد:مسجدالحرام،مسجدالنبی،مسجدقبا و
مسجداالقصی.همچنینمعتقدبودندشکریمصطفیمهدیامتاست(جهنی .)599:7479،

نتیجهگیری
ایننوشتهاندیشههایدومتفکر برجستهوانقالبیجهاناسالممعاصرکهدیدگاههایآنان
الهامبخشبسیاریازحرکتهایاسالمیچنددههاخیرجهاناسالممعرفیکردو تصویریاز
دیدگاههایآنانبهمقولهجمهوریتومردمساالریازیکسووتغلبوخشونتازسویدیگر
ارائهکرد .امامخمینی،بهعنوانیکفقیهوکالمیشیعه،اساساً نگاهبهخواستواردهمردمرا
برایتشکیلحاکمیتاسالمییکضرورتمیداندومعتقداستبدونرضایتمردموباجبرو
خشونتاساساً تأسیسحکومتاسالمیمشروعنیست.مردمبهواسطهمهیانکردنزمینهحکومتي
ولی فقیه دچار خطا و عنداهلل مقصرند؛ ولی این توجیهی برای برقراری حکومت اسالمی با
خشونت و تحمیل نیست .امام با مقوله جمهوریت اساساٌ به عنوان یک پدیده غربی برخورد
یکندبلکهآنرایکدستورشرعیودینیمیداند.ایننگاهبهجایگاهمردم،تأثیراتخودرا
نم 
در حرکتهای اسالمی ملهم از اندیشه امام خمینی نیز به روشنی ردیابی میشود؛ از اینرو
گروههای دینیهمچونحزباهلللبنانعلیرغمداشتنقدرتوتوانمندینظامیچشمگیر،در

ابطالدیدگاههاییاستکهتالشمی

چارچوبساختارسیاسیلبنانفعالیتمیکنند.اینموضع،
کننداقبالانقالباسالمیورهبرانآنبهتأثیرآرایمردمدرساختجامعهدینیرابهتبعیتاز
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مشهوراتزمانهودررأسآننظام لیبرال دموکراسیغربتقلیلدهند .عالوهبراین،برخورد
نظریهپردازانامروزآن،ازجملهرهبرانقالباسالمی،
امامونظاماسالمیِبرآمدهازاندیشهامامو 
بامدرنیتهودستاوردهایفکریو فرهنگیوتکنولوژیکآنازموضعنفیکاملنیست؛بلکه
برخوردیگزینشیواقتباسیدارند.ازمحصوالتواندیشههایغربیتاآنجاییاستفادهمیکنند
یگذارد .
کهبانصوصدینیتزاحمپیدانکندوآنجاکهمخالفاندیشهدینیباشدکنارم 
در مقابل ،اندیشه سیاسی سید قطب ،بهواسطه ریشههای کالمی سلفی ،بهویژه نگاه ابنتیمیه،
حکومتدینینمیپردازدوتأسیس

اساساًبهموضوعرضایتمندی مردمدربرقرار شدن یا نشدنِ 
حاکمیتسیاسی،ولوباجبروتغلبوخشونتراصحیحوحتیالزامیتلقیمیکند.فهمفقهیاز
نگاهسیدقطببهآیهشریفه«ومنلمیحکمبماانزلاهللفاولئکهمالکافرون» مسلمانانراضیبه
حاکمیتغیردینیرادرردیفمشرکانوملحدانفرضومقابلهباآنانراتکلیفشرعیقلمداد
میکند .اینرویکردباعثشکلگیریحرکتهاوگروههایدینیدرجهاناسالمشدهاستکه
هایخود،ازعنصرخشونتوزورجهتتحققاهدافخوداستفادهمیکنند.

درجریانفعالیت
میالدیمهمترینمأموریتخودرامقابلهباارتشسرخ

گروهایجهادیکهدرطولدهه96و36

شورویدرافغانستانومقابلهباامریکاودولتهایغربیتعریفکردهبودند،بعداز77سپتامبرو
اشغالافغانستانوعراقتوسطامریکا،تروروخشونتعلیهسایرمسلمانانرانیزجزومأموریت
اصلیخودقراردادند.شعبهالقاعدهدرعراق،پیشازآنکهبرضداشغالگرانامریکاییعملکند،
شیعیانعراقرابهخاکوخونکشید.ازسال5676بهبعدباراهافتادنانقالبهایعربیدرمنطقه
خاورمیانه،آنهاخشونتوتروررابهکابوسمردممسلمانمنطقهودیگرمناطقجهانتبدیلکرده
تواندمدعیبشودتمامیاینخشونتهاتنهاناشیازتفکرسیدقطبوملهم


قطعاکسینمی
است.
ازاندیشهاوست؛اماتلقیوسیعازمفهومجهادونادیدهانگاشتنخواستوارادهآزادانهمردمدر
تعیینسرنوشتجامعه،بسترمناسبیبرایاینخشونتهافراهمکردهاست.
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