
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  تن سخنرانی استاد رحیم پور ازغديم

  درباره اندیشه هاي شهید سیدقطب

 دقطبیس دیشه يها شهیاند یبررس
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  کرد مقابله شود می زده سیدقطب به که هایی برچسب با باید
 بر امروز که هایی برچسب به است اشکال اولین مقدمه، اولین. شوم می اصلی بحث وارد مقدمه دو طرح با

 حرکت يبنیانگذار و سازي نظریه مشغول پیش قرن نیم حدود که کسی شود؛ می زده قطب سید امثال افکار
 شتانگ تعداد به اگر. بود اسالم جهان کل بلکه و سنت اهل جهان عرب، جهان در معاصر گرایی اسالم عظیم
 انقالبی اسالمگرایی موج فکري بنیانگذاري در که ببریم نام را افرادي بخواهیم دست یک بلکه دستان هاي
 دمور را وي آثار بخواهیم اگر. است قطب سید قطعا نفر پنج بلکه و نفر 10 آن از یکی داشتند، نقش جدید

 نتقاداتیا شود می حقوقی، ـ فقهی و مذهبی،کالمی تاریخی، ـ معرفتی دالیل به دهیم، قرار انتقادي بررسی
 قطعا) ره(قطب سید نگریست، آن به باید و نگریم می آن به امروز که اي دریچه از اما. داشت ایشان آثار از را
  .ددار جدي نقش انقالبی و بخش آزادي حرکات در کنونی دوره در مسلمین برگردن  که است کسانی از

 پیش، رنق یک تا نیم بین که کسانی همه مورد در سیدقطب مورد در فقط نه بود حساس او به نسبت باید
 هايبیانیه مشهورات جزء امروز که کردند هاییپردازينظریه جاري، اتفاقات از قبل و اسالمیانقالب از قبل

 مخالفت هابرچسب این با باید. استشده انقالبی و اسالمی مختلف هايجریان عقیدتی و ایدئولوژیک و سیاسی
 تقسیم. تداش دیگري پیام و مفهوم شرایط، آن در و روز آن کلمات، این از بسیاري اساسا که دلیل این به کرد

 میالدي 60 دهه شرایط در اینها همه و اسالمیتمدن و تکفیر جاهلیت، مسئله جاهلی، و دینی جامعه به جامعه
 جلوي را کالسکه. دیگر معنایی کنند،می ادعا مختلف هايجناح که مصادیقی به توجه با امروز و دارد معنایی

 آن او که گیرندنمی نتیجه شودمی گفته امروز آنچه از. کنندنمی معنا معکوس را تفکر تاریخ! بندندنمی اسب
 چه ات،تحرک و افکار چه منشاء وي ندانیم اگر. شود طی عکس به باید مسیر این بلکه. بود چه منظورش روز
 آن در کنیم عوض را مؤخر و مقدم جاي و برعکس را مسئله و بوده دوران آن در هاییپدیده چه و هاایده

  . شد مخواهی اشتباه دچار سیدقطب مثل بزرگی متفکران افکار تفسیر هم و تاریخ تفسیر در هم صورت،
  زد؟ می حرف تاریخی شرایط چه در سیدقطب

 و بود تازه کامال زمان آن که زدند هایی حرف اسالم جهان در دیگران و قطب سید امثال که بود دورانی
 انیدور. کرد می برقرار جهان در جاري و  رایج هاي ایدئولوژي و ها گفتمان ها، حاکمیت نوع با خاصی نسبت

 سال صد از شبی وجهه با داري سرمایه لیبرالیستی نظام و سیاسی کمونیسم و سوسیالیسم طرف یک از که
 جنگ حوش و حول اتفاقات دیگر طرف از و مصر جمله از و عرب جهان و اسالم جهان غارت و استعمار تاریخ
 قومیت و گرایی ملیت که دورانی. گرفت را خاورمیانه و آفریقا شمال و شد شروع اروپا از آتشش که جهانی دوم

 کودتاي حتی و گري نظامی با انقالبی شعارهاي غالب در سوسیالیسم و  عربی ناسیونالیسم از ترکیبی عرب،
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 یک در یعنی است، داري سرمایه بلوك برابر در قدرت دوم بلوك تشکیل حال در عرب کشورهاي در انقالبی
 رینبدت در اسالم جهان که دورانی. داري سرمایه و راست،کمونیسم و چپ بین شده تقسیم قطبی دو جهان
 از امل،ک طور به عثمانی یعنی مسلمان قدرت آخرین بقایاي آخرین و است اسالمی تمدن فروپاشی شرایط

 ها ويفرانس ها، روس ها انگلیس یعنی غربی اشغالگر کشورهاي بین اسالمی هاي سرزمین همه پاشیده، هم
  .هستند شدن غارت حال در و تقسیم ها اسرائیلی و ها آمریکایی هم بعد و

 ندگیز کافرانه جوامع کدام اینکه و جاهلی جامعه از صحبت میالدي، سه قرن اول دهه آغاز شرایط در بنابراین
 زدگی علم و ساینتیسم با مبارزه غربی، تمدن نقد سنت، اهل بزرگان نقد فقه، نقد شورا، از صحبت کنند، می

 اسالمی نیمه یا و اسالمی هاي حکومت و ها انقالب که گذشته دهه چند طی. دارد خاصی معانی همه غربی،
 نوعی به شاید که شد تقویت تدریج به تکفیري هاي گرایش ها دهه این در. هستند گیري شکل حال در

 ریانج عنوان تحت جریانی سو یک از. بود شیعی رویکرد با اسالمی حرکت هاي پیشروي برابر در انفعال
 هاتیج از که هایی واژه کلید دیگر سوي از و دارند تقریبی هاي گرایش آنها از بخشی که سنت اهل جهادي

  .دارد وجود آنها گفتمان در شود؛ می دیده هم قطب سید آثار در
 سید پس ارد،د وجود قطب سید آثار در عینا برد، می کار به داعش که اي تکفیري ادبیات گفت نباید بنابراین 

 از ردک شهید را مطهري که فرقان گروه بگویند کسانی که است این شبیه. است تفکر این منشأ قطب
 جزو ینا قطعا اما هست حتما و باشد وارد انتقاداتی شریعتی به است ممکن! بوده شریعتی فکر محصوالت

  .نیست او شده پیگیري و اندیشیده لوازم
  سنت اهل جهان بر البنا حسن و سیدقطب تاثیرات

 ادبیات، حوزه در بوده، سکوالر گویند می برخی که دورانی از داشته، اش زندگی در مختلفی مراحل قطب سید
 می مریکاآ به که زمانی تا کرده، پیدا اسالمی چپ گرایشات گفتند برخی که دورانی تا نگاري، روزنامه و هنر
 شود؛ یم شروع عمرش دوران ترین ضدصهیونیستی و ترین آمریکایی ضد دقیقا آمریکا از بازگشت در رود؛
 در قطب دسی و البنا حسن شک بی. شود می تبدیل آن اصلی ایدئولوگ به و المسلمین اخوان وارد آن از بعد

 امروز تا هک داشتند سیاسی تحوالت در بنیادینی بسیار تأثیرات سنت اهل جهان در که هستند کسانی رأس
 نواب شبیه طبق سید انقالبی ادبیات. نبودند تأثیر بی هم شیعه انقالبیون بین حتی هستیم؛ شاهدش نیز

 کترد ادبیات دقیقا اش ایرانی نمونه که بینید می رویکرهایی و مقاالت آدم همین از حال،. است صفوي
 خواهم یم. است زیاد خیلی شریعتی تا نواب از فکري مزاج و اي سلیقه تفاوت که حالی در. است شریعتی

 انقالب از لقب مسلمان متفکران آثار اگر مثال براي. رفته کار به هم کنار در دورانی یک در مفاهیم این بگویم
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 که بیابید ار مفاهیمی توانید می دقیقا مطهري، شهید حتی داشتند، تأثیر سازي جریان در کنیدکه بررسی را
 ئلهمس! خورد می آن له پلورالیسم و مدارا یا طلبی، خشونت راست، یا چپ التقاطی، یا ارتجاعی مارك امروز

 هدد می رخ ها العمل عکس و ها عمل ها، بندي دسته سیاسی، عرصه در اتفاقاتی چه آنها از بعد که اینست
  .شود می دیگر هاي بخش از تر برجسته متفکر، یک آثار در مندرج مفاهیم از برخی آن اساس بر که

  کاشت مصر در اسدآبادي الدین سیدجمال که بود بذرهایی از المسلمین اخوان
 مقوله زا مختلفی هاي جریان مثال هستند؛ لفظی و معنوي مشترك که مواجهیم کلماتی و مفاهیم با امروز ما
 دو به را ريگ سلفی مفهوم مثال براي یا. گفتند سخن »اسالم صدر به بازگشت« یا »خویش به بازگشت«

 جریان ا،کج جمال سید بینید؛ می را جمال سید امثال سلفیون رأس در شما معنا یک به بردند؛ کار به معنا
 ایدش. دارد وجود آنها میان جدي تفاوت مشرب لحاظ به حتی مذهب، لحاظ به نه! کجا سلفی و تکفیري هاي
 عنیی اخوان مؤسس انداخت، راه مصر در اتفاقا و اسالم جهان در را گري سلفی نداي بار نخستین که کسی
 هک عبده محمد ؛»رضا رشید« و »عبده محمد« همچنین. است جمال سید مکتب شاگرد البنا، حسن استاد
 نجف حوزه در او. نیست روشنفکر الئیک مفهوم به جمال، سید  .شود می تعریف جمال سید سایه در اصال

 وجوانین سن در و بار اولین است؛ عرفان و فقه در همدانی حسین مال شاگرد و انصاري مرتضی شیخ شاگرد
 را جهان سراسر در خود جرکت آنجا از و شود می اعزام هند به تبلیغ براي انصاري مرتضی شیخ طرف از

 اخوان که ندارم تردید من. است مصر در نیز او هاي گذاري سرمایه ترین بزرگ از یکی و کند می شروع
  .داد محصول بعدها و پاشید مصر در سیدجمال که بود بذرهایی از یکی واقع در المسلمین

 و سالما به بازگشت« گري، سلفی گفت می) ره(امام هم ،»گري سلفی« گفت می جمال سید هم بنابراین
 نتس اهل در وهابی نوع از تکفیري حاد بسیار هاي جریان گفتند؛ می هم شریعتی و مطهري ؛»اسالمی عزت

 هاي رداشتب اساس بر تکفیري و وهابی سلفی مثل شیعه اخباري اند؛ داده را شعار این نیز شیعه در اخباري و
 جهاد جهاد، ،گري سلفی تعبیر بنابراین. نداریم قبول هم را فقها گویند می حتی و دادند تغییراتی خودشان
 رد اما است، درستی بسیار شعارهاي همه جهانی، شرك با مبارزه و اسالم جهانی حکومت تشکیل جهانی،
 افراطی هاي جریان توسط هم مشترك صورت به که است کلماتی این. رود می کار به مختلف مفاهیم

  .رود می کار به انقالبی معتدل کامال هاي جریان هم و تکفیري
  !هاست تکفیري راس در خداوند

 نبود؛ کلی بود، هم مصداقی! نکرد؟ تکفیر را رشدي سلمان) ره(امام مگر. است چنین هم تکفیر مفهوم خود 
 یک گویانسخن یعنی چه؟ یعنی تکفیر اصال. است کافر دلیل این به شخص این: مشخص مصداق با کامال
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 آن کهاین مگر ندارد امکان مکتب یک از مرزبانی اصال( باشند داشته اي فکري مرزهاي و مشخصات مکتب
 یم الف  مکتب پیرو کردي، عبور مرز آن از اگر که کجاست ب و الف مکتب مرز ؛)باشد داشته مرز مکتب
. شدید ب گفتمان مروقل وارد شما نیستید؛ ما مکتب گفتمان به متعلق دیگر شما بگوید و کند تکفیر را تو تواند

 گوید می کند؟ می تکفیر را افراد چقدر قرآن در خداوند. هاست تکفیري رأس در خداوند خود. این یعنی تکفیر
. نددار تکفیر حق مکاتب همه. هست هم درست و داریم روایات  در را تکفیر لحن اصل ما کافرند؛ و مشرك

 تکفیرکنند؛ را او دارند حق ها مارکسیست است، مطلق خصوصی مالکیت بگوید مارکسیست نام به کسی اگر
 داشته وصیخص مالکیت ندارد حق هیچکس و است دولتی جامعه در مطلق مالکیت بگوید لیبرالیست یک اگر

  .کنند تکفیرش دارند حق لیبرالیسم و کاپیتالیسم هاي جریان تمام باشد،
 به ازگشتب است، انحرافات و خرافات با مبارزه متد؛ لحاظ به بازگشت. اسالم به بازگشت یعنی گري سلفی
 مفاهیمی مه گري، سلفی هم پس. است اصالت عین نیست، ارتجاع. گذشته زمان به بازگشت نه هاست اصالت
 ثارآ بین از که آنچه اساسا معتقدم. کرد معنی جور دو شود می را جاهلی جامعه و جهانی جهاد تکفیر، مانند
) ارمد نقد آثارش از برخی به شخصا من و است انتقاد مورد جداگانه قطب سید خود گرچه(قطب سید امثال
 اینطور واقعا دانند،می وهابی افراطی تکفیري هايجریان ایدئولوگ را او و دهندمی نسبت وي به و کرده استناد
 و قطب سید امثال هاي دیدگاه بین جدي هاي تفاوت و مشخص مرزهاي دقیقا قطب سید آثار در. نیست
 رخیب. شود می مشاهده گویند، می ها اخوانی برخی و ها تکفیري امروز آنچه با) صدر المسلمین اخوان( اخوان
 رمص از رهبرانشان از برخی و شدند قمع و قلع عبدالناصر جمال دوران در سیدقطب، از بعد هااخوانی اند گفته
 وهابیت سمت به گرایش هااخوانی بقایاي از بخشی که بود ايلحظه اتفاقا اینجا. کردند فرار عربستان به و فرار
  .گرفت صورت تدریج هب درعربستان وهابی و تکفیري تفکر با اخوانی تفکر بین تلفیق نوعی یعنی! کردند پیدا

  نبوده وهابیت مهد گاه هیچ مصر
 در مروزا وهابی جهادي تکفیري هاي جریان اصلی رهبران برخی که هایی کتاب اولین شاید که است درست
 مونهن داشت؛ اثر هم ایران در قطب سید آثار. نبودند ها آن فقط اما بود قطب سید امثال آثار خواندند، جوانی
 شعارهاي با کامال قطب سید شعارهاي از بخشی و ها حرف چقدر دهد می نشان که هست وي آثار در هایی

 از سیاريب در فکري تقارب اما باشد شده گرفته قطب سید از اینها اینکه نه. است نزدیک اسالمی انقالب
 خیلی. آمده) ره(امام از بعد زمان در گویی اما بوده) ره(امام از قبل سید اینکه وجود با یعنی دارد وجود جهات

 و هادج مفهوم اسالمی، حاکمیت نحوه داخلی، سیاست و اقتصاد جهانی روابط مسائل زمینه در وي تعابیر از
 یچه مصر اصال. خوانده و شنیده را) ره(امام هاي حرف که گویی کند می متبادر ذهن به را نکته این شهادت
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 میشهه. است بوده شیعی هاي مایه با و تصوف نوع از آفریقا شمال و مصر تسنن و نبوده وهابیت مهد گاه
 ودهب مصر جمله از دیگر مناطق بسیاري در و آفریقا شمال در سنت اهل نوع این ارکان جزء) ع(بیت اهل حب
 هدست چند هم ها اخوانی. ندارند واقعی هاي پایگاه مصر در وهابی تکفیري هاي جریان هم االن همین. است

 سال لچه شدت به نه اما(دموکرات ـ سوسیال حتی برخی دارند، دموکرات ـ لیبرال گرایشات برخی هستند؛
 حتی یا و ابیوه و تکفیري هاي گرایش با هایی جریان). شده بیشتر خیلی شان اسالمی هاي مایه بلکه پیش
 می چشم به آنان میان در قطب سید و بنا حسن هاي دیدگاه به نزدیک خیلی و ضداسرائیلی و تقریبی کامال
  .است اخوان جریان سنت،لاه انقالبی جوانان بین جریان ترین مؤثر اما. خورد

  است المسلمین اخوان اسالمی انقالب به سنت اهل جریان ترین نزدیک
. است خوانا یعنی جریان دارترین سابقه و ترین قوي همین اسالمی انقالب به سنت اهل جریان ترین نزدیک
. اختالفاتمان در تحفظ ضمن البته است، نزدیک اسالمی انقالب به خیلی سیدقطب و البنا حسن هاي اندیشه

 ضد دبع جمله از است، نزدیک خیلی اسالمی انقالب به که دارد وجود اخوان اولیه هاي دیدگاه در مشخصاتی
 حتی. دندش اسرائیل با همزیستی به حاضر حتی آنها از برخی و شده ضعیف بعد این االن که صهیونیستی؛

 رابطه هک حالی در کند قطع را اسرائیل با رابطه نشد حاضر و نکرد ابطال را دیوید کمپ»مرسی محمد« دیدید
  .است تضاد در البنا حسن و قطب سید هاي حرف با اینها همه کرد؛ قطع را سوریه با

 افکار سنت، اهل انقالبیون با اسالمی انقالب اتصال براي وصل حلقه ترین نزدیک و بهترین معتقدم هنوز من
  . است اخوان همین ها آن با اتحاد براي ما مسیر بهترین. است اخوان گذاران بنیان جریان و البنا حسن و سید
 ضعمو از نقدي که دارد سنت اهل فقه بر سیدقطب که نقدي مثال دارد؛ وجود نظر اختالف مواردي در البته

 قطب سید. شود می محسوب روشنفکري نقد یک ولی دارد اشتراکاتی ما موضع با گرچه نیست، وهابیت
) ودش می محسوب روشنفکري مفاهیم از ما کشور در که( »خویش به بازگشت« مثل تعابیري و کلمات

 شباهت و اه قرابت دهنده نشان که برده کار به را »آمریکایی اسالم« تعبیر حتی و »اسالم صدر به بازگشت«
  .ماست انقالب با بسیار مفهومی هاي
 باعث آنجا به شدنشان پناهنده و عربستان به شدن نزدیک آمدکه وجود به اخوان در انشعاباتی تدریج به ولی
 سید به هشنگا سعود آل وهابیت بدانیم بخواهیم واقعا اگر ولی. شود تقویت ها آن بین گرایشاتی چنین شد

 خوانا گرفتن پا اجازه فارس خلیج عربی کشورهاي از یک هیچ در تقریبا که ببینید است، چگونه قطب
 و است عممنو قطب سید هاي کتاب تمام عربستان خود در. دهند نمی را سلفی گرایشات با حتی المسلمین

 ،قطب سید ادبیات دانند می اینکه براي. است شده آوري جمع ها کتابخانه و ها دانشگاه مدارس، تمام از
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 آن از گردد، بازمی آمریکا از سید وقتی. نیست اسرائیل و آمریکا سعود، آل نفع به و وهابی تکفیري ادبیات
 نای وي. شدم متولد حاال من گوید می و آید می اخوان به و شود می آمریکایی ضد شدت به بعد به زمان
 فکر به دوباره ها آمریکایی. است این دهد، گسترش خواهد می آمریکا که اسالمی: «برد می بکار را تعبیر

 و تبداداس و استعمار با نه که است اسالمی دهند، گسترش خواهند می اینها که اسالمی آن. اند افتاده اسالم
 یم را اسالمی ها آن! کند مبارزه ها کمونیست با فقط بلکه اسالم، جهان بر حاکم مستبد هاي حکومت
  .»اسالمی قدرت نه اسالمی، تربیت نه. خواهند می را حکومت منهاي اسالم. نکند حکومت که خواهند

  سیدقطب ادبیات از ناجوانمردانه سواستفاده
 داخلی جنگ طفق جنگند؛ نمی آمریکا با بجنگند؛ اسرائیل با نیستند حاضر تکفیري هاي جریان حاضر حال در

 ادبیاتی از ناجوانمردانه استفاده سوء این سیدقطب، به کند مستند بخواهد را این هم کسی اگر! مسلمین بین
 یهشب. است درستی حرف کامال حرف این. »هستند شرك دچار امروز هم مسلمین خود« گفت می که است
 انقالب آغاز دالیل از یکی اصال مؤمنیم؟ کجا ما. هست ما روایات در فرماید، می قرآن خود را حرف این

 دینی جهاتی از است دینی جهاتی از ما جامعه هم االن همین. نیست دینی ما جامعه که بود همین اسالمی
 عام قتل را نمسلمی بجنگید، اسرائیل و آمریکا با اینکه بجاي که نیست این قطب سید منظور ولی! نیست
 انرهبر هم االن همین. بله! است قطب محمد شاگرد الدن بن اسامه گویند می مثال! مشرکند چون کنیم

 در که)هستند نفوذي هاي جاسوس اصال که اینها از برخی هستند، جهادي واقعا که آنهایی(جهادي تکفیري
 ذهنشان در مبارزات جرقه هم بار اولین و داشتند اخوانی هايریشه همه کردند، مبارزه و داشتند سابقه عمل

 اشزندگینامه است؛) ع(بیت اهل محب البنا حسن! کجا؟ واینها کجا آنها اما. شدزده البناحسن و سیدقطب آثار از
  .است) ع(بیت اهل حب معنویشان، سلوك مبانی از یکی که است صوفی هاي طریقت جزء ایشان بخوانید؛ را

   نفت شدن ملی در کاشانی اهللا آیت با قطب سید همراهی
 سپ. ماست با کالمی نظر اختالف داراي و سنّی او است؛ طبیعی این و دارد وجود نظرهایی اختالف البته

 عمل رايب نیست سخنرانی براي دین و جهانی جهاد جاهلی، جامعه تکفیر، جهاد، گري، سلفی گوید می وقتی
 ازگشتب مسلمین و بشر حل راه: »الحل هو اسالم« گوید می او چطور معنا؟ کدام به گفت باید ،...است کردن

 و ستا اسالمی انقالب مبناي اینها اصال. دارد اسالمی انقالب و) ره(امام را تعبیر همین عین. است اسالم به
. است قریبیت و ندارد تکفیري هاي دیدگاه اصال قطب سید خود. نیست تحجر و گذشته به بازگشت معناي به
 درگیر ار خودش یعنی نویسد، می کاشانی اهللا آیت به اي نامه قطب سید نفت، نهضت زمان در که طوري به

. اشتهد تقریبی شروع المسلمین اخوان اصال! هستند شیعه ایران مردم داند می که او. داند می ایران مسئله
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 ملی؛ هضتن یک نه است اسالمی نهضت یک ما نظر از نهضت این گوید می کاشانی اهللا آیت به نامه در سید
 هک روحانی رهبري با اسالمی است نهضتی این. بخورد نفت نهضت روي گرایی ملی مارك ندهید اجازه

 ومتحک استقرار جهت در گامی و ایران اسالمی سرزمین از کفار و اجانب ید قطع براي هستید، شما شخص
 صادياقت و نظامی سیاسی، عظیم قدرت چه شوند، یکپارچه اسالمی امت اگر داند می غرب استعمار. اسالمی

 دانند می و آگاهند خوبی به اسالم جهان فراوان انسانی و مادي منابع همه از آنها. شد خواهد متولد جهان در
 لمانانمس همه از نفر میلیون صد وقتی دانند می خوبی به ها آن! دانیم نمی خودمان ما داریم، اي سرمایه چه ما
 سراسر در آنگاه شوند، جمع پرچم یک زیر واحد سیاسی ـ اجتماعی نظام و واحد اي عقیده با) مذاهب همه(

 سالما خواهند می دو هر داري سرمایه همپاي کمونیسم بود؟ خواهد سنگین کسی چه نفع به ترازو کفه جهان
 سلمینم همه اتحاد و اسالم جهان مشترك فریاد اما نیست ساز تمدن اسالم بگویند و داده نشان عملی غیر را

  .رسید خواهد همه گوش به اسالمی جهانی واحد حکومت براي

 تکفیري تیپ و شد ظاهر کراوات با شود، می محکوم زندان سال 15 ـ10 به که دادگاهی آخرین در قطب سید
 انقالب هايشعار شبیه چقدر مقاالت این عناوین حتی که بینید می کنید نگاه سید مقاالت به اگر! نداشت

 ،»وندش متحد هم با ملیتی هر از جهان مسلمین« ،»توانیم می ما« ؛»بیاوریم ایمان خود به: « است اسالمی
 از سید. »عربی نه است جهانی و انسانی دین این« ،»اشخاص نه است اهداف حکومت دینی حکومت«

 گوید می وي. نیست بودن دموکراتیک معناي به بودن شورایی. گوید می سخن اسالمی شورایی حکومت
 سیاسی فهفلس کلمات، همین پشت چون نکنیم استفاده هم غرب سیاسی فلسفه ازکلمات معتقدم من اصال

 ما که...  و تسیاس فلسفه حقوق، و حق فلسفه از تعریفی هست، اینها پشت هایی فرض پیش یک و خوابیده
 مینه دقیقا هم) ره(خمینی امام کنید؟ نمی استفاده قرآنی تعابیر از چرا. داریم مشکل ها تعریف آن همه با

 هادت،ش جهاد، امام، امت، مستصعفین، مستکبرین، نکرد؛ استفاده غربی کلمات از اصال ایشان کرد؛ را کار
 و کند می فرق هم امپریالیسم طالحی÷اص مفهوم با استکبار قرآنی مفهوم چون.(امپریالیسم بجاي استکبار

 هم اش ادياقتص و اجتماعی بیرونی آثار نیز و او زیربنایی و فکري درونی، ابعاد به است؛ تر شامل و تر دقیق
 از سالما جهان در اسالمی احیاگرانه اصالحی جنبش که بعد به نوزده قرن دوم نیمه از حتی یا.  کند می فکر

 سعک که(اندونزي و مالزي همچون آسیا شرق در حتی افتد، می راه هند نیز و آفریقا شمال مصر، تا ایران
 مانه از و)  اسالم جهان به غرب فرهنگی و استعماري ـ سیاسی هجوم و غربی تحقیر برابر در است العملی
 تعبیر ماسال جهان مجدد تولد و تولید باز یا »اسالمی رنسانس« به آن از و شده مقایسه غرب رنسانس با زمان
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 هم رنسانس ونچ نبرید بکار هم را تعبیر این حتی معتقدم من گویند می سید مثل کسانی حتی باز  شود، می
  .دارد هایی تفاوت یک ما مبانی با

  سنت اهل معتدل اسالمگرایان و ایران اسالمگراي نهضت جهتی هم
 ویژه هب عرب جهان جهادي تقریبی معتدل سنی گراياسالم جریان با ایران در گرااسالم نهضت زمان این در 

 الهمق بازگشت، در نواب. بود مصر به صفوي نواب مسافرت همین اش نمونه یک. بود جهت هم مصر اخوان
 و تحسین با بسیار و دارد جالبی تعابیر که کند می چاپ ایران هاي روزنامه در و ترجمه اخوان به راجع اي

 روح و قوي اراده« نویسد می مقاله این در نواب. کند می یاد کردند، ترور را وي که البنا، حسن از احترام
 براي رفتم من. مصر مسلمان ملت اجنبی ضد مقدس جهاد راهنماي المسلمین اخوان فقید رهبر جاودان
 یقیحق مجاهدین و مبارز مسلمانان جمعیت گذار بنیان البنا حسن شهید مجاهد رادمرد فتوح پر روح مسرت

 و شینآت روح نمونه که را فقید شهامت با رهبر آن از اي مقاله. مصر المسلمین اخوان یعنی اسالم تعالی راه
 وانندگانخ ذهن تا کنم می ترجمه است، مکتب این مقدس مبانی زائیده و اسالم عالم سربلندي به عالقمند

 و شوند واقف نوشید، شهادت جام اهللا سبیل فی جهاد در که واقعی مسلمان این عالقه میزان به نسبت عزیز
 جهان در هنوز فداکاري و گذشته جان از مردان دار، ماسک ریاکاران و دین به متظاهرین برخالف بدانند

 افتتاح به مصر در البناحسن مرحوم. کنندمی نثار جان اسالم مقدس پرچم اعتالي براي کف در سر که هستند
 آنان مه و مکتبند این پیرو مصري دلیر جوانان ترین شجاع از تن هزار ها ده امروز که کرده مبادرت مکتبی
 لیهع مسلمانان شرف و ناموس از جهاد با و گرفتند دست به سالح سوئز کانال جانگداز حوادث در که بودند
 عقلی، چهارگانه دالیل با مصر المسلمیناخوان جمعیت رهبر البناحسن مقاله این در.» کردند دفاع غربی کفار

  . دش خواهند پیروز جهان در شدرخشان تعلیمات و اسالم مقدس آئین که کندمی اثبات تاریخی و حسی نقلی،
  قطب سید و صفوي نواب مشترك سیره به نگاهی

 ایران، به ینمتفق ورود از پس که است کسی اولین نواب. است هم شبیه سید با نواب سرنوشت که است جالب
 اسالمی حکومت باید که دهد می نواب که شعاري دقیقا. است داده سر ایران در را اسالمی حکومت شعار

 رمص در سید و ها اخوانی را شعار این عین است، شرك هم گرایی ملی و شود قطع اجانب دست و تأسیس
 هم با گیهفت جلسات حتی و هستند دوست عبدالناصر جمال با اول اینکه با قطب سید همچنین،. گویند می

 کاالتیاش همچنین. شود می درگیر او با متحدند، هم با کامال صهیونیسم و انگلیس علیه مبارزه در و دارند
 یک ت؟ناصرکیس. گیرد می ناصر به قطب سید که است اشکاالتی عین گرفته مصدق مرحوم به نواب که

 ملی قهرمان شد هک ضدصهیونیستی و انگلیسی ضد عرب، قومیت و سوسیالیستی گرایش با گرا ملی جریان
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 یاسی،س مکتب لحاظ به اما است مسلمان شخصا البته( اسالمی ـ دینی گرایش با نه اما عرب جهان و مصر
 ملی جبهه و قمصد با اسالم فدائیان و صفوي نواب: افتد می اتفاق ایران در قضیه این شبیه). نیست اسالمی

 اسالمفدائیان طلبانهشهادت هايعملیات و نواب اگر گفتند ملیجبهه رهبران که جایی تا هستند هم کنار کامال
 هب اسالم فداییان که انتقادیست کنندمی ناصر به ها اخوانی که انتقادي دقیقا. شد نمی ملی نفت نهضت نبود،

 به) انیکاش اهللا آیت( علما را مردم و داشتیم نقش تو آوردن در ما گوید می مصدق به نواب کنند؛ می مصدق
 رد را مشروب کم دست: کنید عمل تان وظیفه به حاال کردیم، اعدام را شاه رژیم مقامات ما. آوردند خیابان
 صدقم مرحوم. کنید برگزار درست و آزاد انتخابات. کنید تعطیل را فروشی مشروب کارخانه و ممنوع کشور

 نفت از هاانگلیس دست و ملی نفت خواهممی کنم، درست اسالمیحکومت خواهممی نگفتم من گفت هم
 !کنممی پرداخت مشروب مالیات از را کارمندانم حقوق من بکنم؟ را کار این چطور هم بعد شود؛ کوتاه ایران

 بین مصر در ق،مصد و نواب بین تعامل این شبیه. شدند دستگیر اسالم فدائیان و افتاد زندان به نواب سرانجام
 ما. نیک جمع را فجور و فسق و مشروب بساط باید گفتند ناصر به ها اخوانی افتاد؛ اتفاق ها اخوانی و ناصر
 سید. ناصر هم و نکرد برگزار انتخابات مصدق هم دقیقا کردند؛ مطرح را انتخابات بحث و آمدیم اسالم براي
 شکنجه زیر و زندان در شد، سنی جهادیون مانیفست که او اصلی هاي کتاب اکثر. شد زندانی و درگیر قطب
 ها فیريتک که مفاهیمی با سیدقطب آثار مفاهیم واقعا ولی. »القرآن ظالل فی« تفسیر همچون شد؛ نوشته

 فص یک در ایرانی شیعه روحانی نواب، با. بودند اسرائیل با جهاد اهل ها اخوانی .است متفاوت گویند می
 دیگري ايه جریان ولی هست بینشان هم هنوز. بود ها اخوانی و قطب سید و البنا حسن ایدئولوژي این. بودند

 رمص هاي دانشگاه دانشجویان و اساتید آنان بیشتر که نفر هزار 70 حدود جمعیتی گوید می نواب. آمدند هم
) ماست قانون قرآن(»دستورنا القرآن) «ماست رهبر پیامبر( »زعیمنا الرسول: «دادند می شعار صدا یک بودند،

 انقالب شعارهاي همین اینها). ماست آرزوي باالترین خدا راه در شهادت( »امانینا اهللا سبیل فی الموت«
 گرفته رقرا فضا و شعارها این تأثیر تحت قدري به گویدمی نواب .است کرده جهانی) ره(امام که است اسالمی

 درست و فصیح عربی به که کردم استمداد خداوند از و خوانده نماز رکعت دو سخنرانی نوبت از پیش که بودم
. مکن حفظ را ایران ملت و شیعه آبروي که کند امیاري خدا و کنم صحبت مجاهدین و فضال این جمع در

 باد زنده«و »ایران باد زنده« ،»اسالم باد زنده« شعار بارها مصر انقالبی جوانان سخنرانی، هنگام گویدمی
 ،سید اعدام نیز و قضایا این از بعد .ایمخورده گره هم به ما کردم احساس من و دادندسرمی »صفوي نواب
 غضبی ،المسلمین اخوان با شما شدید رفتار عبدالناصر جمال وزیر نخست آقاي: نویسدمی نامه ناصر به نواب
 براي ردناكد پشیمانی موجب که کنید کاري و کنید نظر تجدید سریعا. کرد ایجاد مسلمانان قلوب در شدید
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 ست،ا اشغال فلسطین گفت. مهندسی گفتم خوانی؟ می چه گفت من به نواب« گفت عرفات .نشود شما
 ار درس بعد به زمان آن از گویدمی عرفات. شوي چریک و برداري سالح باید خورد؛می درد چه به مهندسی

  .کردیم تأسیس را فلسطین بخش آزادي سازمان بالفاصله و کرده رها
  شد سنت اهل انقالبیان در رادیکال هاي جریان تولد به منجر اخوان رهبران و سیدقطب علیه خشونت

 جمال. نکرد عمل ناصر مثل و رفت اسرائیل آغوش به بعدها اما بود هاهمین جزو ابتدا در هم سادات انور
. کرد ایران رد مصدق که اشتباهی همان کرد؛ اعتماد آمریکا به البته بود، صهیونیسم مخالف آخر تا عبدالناصر

 گاهداد در سید. شد رادیکال دیگر جاهاي و مصر گراياسالم جریان که بود سید اعدام و برخوردها این از بعد
 غصه نه و پشیمان نه ام،شرمنده نه اینک. بمانم زنده من خواهندنمی که دانستممی ابتدا از من« گویدمی آخر
 هک داد خواهد نشان شما به تاریخ وقت آن و روممی مرگ استقبال به کامل خوشحالی با و شادم کامال دار؛
 زاره ها ده قطب، سید دادگاه از بعد اصال.»  نبودند کسانی چه و بودند صادق هایشان حرف در کسانی چه

 ،نوشت زندان در که هاییکتاب بعد به آن از و شد متولد سنی غیر حتی و  سنی جهان در مجاهد و چریک
 هاتکفیري دهش باعث ایشان هايحرف گویندمی اینکه اما. شد سازي ایدئولوژي و مانیفست به تبدیل و توزیع
 مقاالت از بعضی به من و هست نقد قابل سید هايحرف کردم عرض. نیست اینطور اصل کنند، برداريبهره

 رس امروز شده باعث او جاهلی جامعه بحث که زنندمی او به که هاییاتهام این ولی زدم هم ايحاشیه ایشان
 تقریبی کامال بلکه نیست تکفیري تنها نه ایشان. است محض دروغ ببرند، و عراق و سوریه در را هامسلمان

 اسالم! شوند مرتد بخواهند که نشدند مسلمان اصال اسالم جهان در مردم گویدمی جایی در اصال. است
  .اندآمده بدنیا مسلمان هايخانواده در فقط و دارند ايشناسنامه

 بودیم،ن اسلحه فکر به اصال ما گویدمی و گرفته موضع محکم بسیار گراییملی آفت به راجع قطب سید
 نهادپیش هاسرکوب موج برابر در محافظت براي دانشجویان برخی اثنا همین در. کردیممی فکري هايبحث
 افراد از برخی آموزش کار مخفیانه و تهیه سالح 300 حدود هااخوانی آنجا تازه و کردند مطرح را اسلحه حمل

 بعد. دش اسالمی مؤتلفه هايهیئت و اسالم فدائیان درباره ایران در که کاري همین. کردند شروع را جلسات
 هاجوان زا بسیاري بستند، مسلسل به هاخیابان در را نفر هزاران و شد تبعید و سرکوب) ره(امام که 42 سال از

  .کنیم مبارزه توانیم،نمی سخنرانی و شعار با دیگر ما گفتند
  سیدقطب آثار به هاتکفیري استنادات به پاسخ

 از کیی گویند؟می هاوهابی و هاداعشی امثال که است تکفیري همین گوید،می ایشان که جاهلی جامعه آیا
 است اسالمیجامعه یا داریم؛ جامعه نوع دو اسالم ازنظر«:اینست کندمی تفسیر را بحث این واضح که عباراتی
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 مناسبات و اخالق لحاظ به است، جاهلی اما باشد مدرن تجهیزات لحاظ به است ممکن. جاهلی جامعه یا
 جاهلی؛جامعه اسالمی،جامعه گویممی من چرا گویدمی سید.»است وشرك ظلم اساس بر. است جاهلی حقوقی
 در اقتصاد، در توحید. عملی توحید یعنی زبانی توحید ویا ذهن در توحید فقط ونه خدا وحمد ایمان یعنی اسالم

 انسازم که است ايجامعه اسالمی جامعه. خداوند بنده همه و برابر و برادر همه انسانی؛ روابط نظام در اجتماع،
 الهی قوانین با که ایستجامعه جاهلی، جامعه اما باشد، توحیدي همه رفتارش شیوه و خلفت تئوري اجتماعی،

 ايجامعه. زر و زور و ثروت قدرت،: است استوار مادي منافع براساس که ایمان براساس نه ندارد؛ کاري وعدالت
 داشته لمانیمس ادعاي ولو باشد اسالمی جامعه تواندنمی نیست، الهی حکومت وقانون تفکر سبک براساس که

 برین،مستک دهندمی اجازه که جوامعی نیستند؛ اسالمی دادند، دیکتاتورها حکومت به تن که جوامعی. باشد
 جامعه .باشند مسلمان ايشناسنامه و ظاهر در ولو اندجاهلی کنند، تحقیرشان و غارت هاصهیونیست و کفار

. کندنمی پیاده را خدا قوانین ولی دارد قبول را خدا گویدمی که اینست یکی. دارد مختلفی هايچهره جاهلی
  .داندمی تأثیربی اما کندنمی انکار را آن یا کندمی انکار زمین بر حاکمیت براي را خداوند صالحیت یا چون

  !زد بودن خوارج انگ سید به دولتی االزهر
 گفتند و ودندب دولتی همواره که بودند األزهر مسئوالن کرده، تکفیر را همه قطب سید گفتند که کسانی اولین
 وشنفکرانهر قطب سید هايکتاب عناوین حتی که حالی در. هللا اال الحکم گفتندمی که بوده خوارج همان از سید

 ،»اسالمی جامعه یک سوي به« ،»تمدن مشکالت و اسالم: «ندارد وهابی نگاه زاویه اصال و است مجتهدانه و
 انیجه صلح« ،»کنیم چه یهود با« ،»داري سرمایه و اسالم« ،»اسالم در اجتماعی عدالت« ،»دین این آینده«
  .نیست تکفیري ادبیات ادبیات، این غیره؛ و »اسالم و
 شکست از بعد ویژه به خورند،می شکست عرب جهان در هاچپ و هاسوسیالیست ها،ناسیونالیست که دورانی 

 هک عبدالناصر جمال حکومت مثل هاییحکومت حتی و شدند تحقیر خیلی اعراب اسرائیل، از اعراب 1967
 دوباره و یختر فرو اسالمی جامعه در همه ابهت شدند؛ تحقیر دادند،می سوسیالیسم و عربی ناسیونالیسم شعار
 و هخورد شکست عربی ناسیونالیسم گفتند و هااخوانی و گرااسالم هايجریان سمت به برگشت سرها

 که یچارچوب تنها. کندمی حاکم جهان در را جدیدي استعمار ولی دهدمی انقالبی شعار داده نشان مارکسیسم
 است البج و است اسالمی حکومت تشکیل و اسالم به بازگشت و اسالم چارچوب بگیرد، قرار الگو تواندمی
 مصر تلویزیون بعد به آن از و است شدن سنگین حال در گرایی اسالم کفه که فهمید هم مصر حکومت که

  !داد می نشان را مسئولین خواندن نماز مدام
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  کرد تقویت را اخوانی عملیاتی – جهادي بعد سید، اعدام
 یعملیاتـ  جهادي بعد شد باعث کرد، دفاع مرامش از خود از دفاع جاي به که پرشکوهش مقاومت و سید اعدام

 هايانجری. شود تشکیل سید، از پس گرااسالم هايجریان و اخوان از انشعابی و تقویت اخوانی هايجریان در
 برابر در شود می سالح با فقط ـ2 است؛ حل راه اسالم فقط ـ1: داشتند شعار دو که آمد وجود به جوانی

. بود نادرست هم بخشی و درست بخشی که افتاد هااتفاق این هم ایران در. ایستاد استعمار و ظلم استبداد،
 علم از سید هک است انتقادي کنند،می استناد آن به تکفیري هايجریان که قطب سید علیه انتقادات از یکی

 همین مه ما خود انقالب ارکان از یکی. ندارد تکفیري جریان به ربطی هم این کند؛می ساینتیسم و زدگی
 علوم. ساینتیسم و پوزیتیویسم با مبارزه! نه صرف تجربی علوم مفهوم به زدگی علم اما آري علم که بود

 رویکرد هن اسالمی رویکرد با منتها بسازیم صنعتی علمی تمدن خواهیممی. ندارند منافاتی اسالم با تجربی
 در ماسال از مدام خواهدمی عبده گویدمی و عبده محمد به زندمی نقبی زمینه این در قطب سید. داريسرمایه

 حسن بدهع. کند دفاع بیست قرن اوایل و نوزده قرن اواخر در غرب تکنولوژیکی و علمی هايپیشرفت  برابر
 علمی فتوحات مرعوب حدودي تا هم خودش ولی نیست علمی غیر اسالم بگوید خواهد می و دارد ظن

 ايکشوره ضعف دیگر سوي از. پرستند می خدا جاي به را علم ها آن که ندارد توجه و شده غرب و ها اروپایی
 و دینی شواهد برایش و کند مطلق را  تجربی عقل ارزش چه هر کند می فکر و بیند می هم را اسالمی
 مفاهیم هک وحی با را نسبتش که نیست حواسش اما است شرق در عقلی جمود با مبارزه این بیاورد، اسالمی
  .نشوید ساینتیسم دچار باشید مراقب که دهدمی هشدار قطب سید بکند؟ خواهدمی چه است فراعقلی و معقول

  غربی زدگیعلم و اسالمی گراییعلم بین قطب سید مرزبندي 
 باید مسلمان هر ـ1: کندمی معرفی غربی زدگیعلم و اسالمی گراییعلم بین مرزبندي براي را گزاره 6 قطب سید

 خط عنوان به دین ـ3 مادي؛ نه اسالمی و توحیدي شناسی انسان با ـ2 کند؛ نگاه علم به توحیدي بینی جهان با
 اسالم گوییب اگر. است سازي تمدن و مدیریت زندگی، سبک یک اسالم که بپذیري باید یعنی. باشد مطرح مشی
 مه ما.  شودنمی پر شکاف این و خودت درون در کردي ایجاد شکاف صورت این در است شخصی عبادات فقط

 است بشریت همه براي و جهانی اسالم، ـ4 گوییم؛می گرایی تجربه و گراییعقل از زنیمنمی حرف علمی تمدن از
 ـ6 آنها؛ از یکی نه است برتر تمدن اسالمی، تمدن که بپذیري باید ـ5 آمده؛ سازي امت و سازي تمدن براي و

  .است تحول حال در یا است ثابت چیز همه کنیم فکر
 باشد خدا غایتش و مبدا یعنی باشد ربانی تمدن آن ـ1: برشمرده اسالمی مکتب براي را ویژگی هفت قطب سید

 بشود که اسالمی نه؛ ذهنی اسالم. باشد گرا واقع ـ3. نباشد متغیر چیزش همه و باشد داشته الهی ثابت اصول ـ2
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 شمول جهان ـ6. نباشد تناقض اسالمی تعالیم و مفاهیم در انسجام؛ و هماهنگی ـ5 گرا؛عمل اسالم ـ4. کرد عملی
 کافش اقتصاد در ولی باشی موحد کالم در توانینمی. باشد هم عملی باید نیست نظر فقط توحید  ـ7 بودن؛

  .باشد طبقاتی
 سر بر هک مشکالتی از یکی« گوید می سید دارد؛ وجود ها تکفیري با سید فاصله شدن روشن براي نکته دو 

 توجه. ندنیست اجتهادي اساسا ها تکفیري.» شد متوقف اجتهاد که اینست آمده، اسالم جهان یعنی سنت اهل جهان
 پنجمی بمذه و دارند مشکل مالکی و حنبلی حنفی، شافعی، یعنی مذهب چهار این تمام با ها وهابی باشید داشته

 می که اردد تعبیري باره این در قطب سید. هستند انحرافی مذاهب دیگر گفتند و کرده تأسیس وهابیت نام به
. آنهاست ییرتغ هاي جلوه بینیم، می تاریخ و جامعه طبیعت، در که تحوالتی تغییرند؛ در همیشه موضوعات: «گوید

 ینکها به راجع اما ناپذیر؛ تغییر و است پایدار و ثابت مهمی چیزهاي تحوالت، همه رغمبه اسالمی آیین دایره در
 کسی چه: «گویدمی »نجات راه« فصل »اسالم در اجتماعی عدالت« کتاب در را عبارت این نباشیم متحجر
 املتک و رشد همیشه اصولش و مواد کرد، پا به خاصی تاریخی عصر یک در اسالم که نظامی کندمی ضمانت

 اصل. است فاوتمت اسالم عصر مبانی با مبانیشان کمابیش که باشد هاییدوره سایر بر دین تطبیق متکفل و دارد
 این.  اوست کار همه عالم مادي غیر و مادي قوانین و نوامیس و است جهان آفریدگار که آورده خدایی را اسالم
 و تغییر هب دانا که گذاشته را تکوینی و شرعی قوانین این کسی. فرامادي هم مادي قوانین هم ثابتند؛ قوانین

 و اقتصادي اجتماعی، تحوالت از را آنچه تاریخی تحوالت این است؛ طبیعت و تاریخ جهان، انسان، تحوالت
 رهايتفسی قابل که مجمل اصول سلسله یک عمدا اسالم لذا کرده لحاظ را همه است، آن بر مترتب که هانظریه

  .»باشد،گذاشته مختلف
  اجتهاد به راجع سیدقطب دیدگاه

 معتقدند. هست هم عقل ضد اگر حتی است؛ همان دیدي چه هر سند از نظر قطع با حدیث ظاهر گویدمی وهابی
 ایشهحرف از برخی البته. کندمی مطرح سوال آثارش در مدام و نزده هاییحرف چنین هرگز سید ؛»بدعۀ السؤال«

 این راغس خود وسیع مبانی حدود در اسالم گویدمی نیست؛ دیدگاه آن واقعا اما وهابیت مبانی به شودمی نزدیک
 ثابت کمتشح که مسائلی در فقط را جزئی تفصیالت کند؛ تطبیق مکان و زمان شرایط بر را خود اصول که نرفته
 این هک هاستمدت دیگر که افسوس ولی موافقیم اجتهاد با ما« ندارد؛ اشکالی گویدمی سید. نداده نشان است،

 حاضر رنق اوائل از اینکه تا شده متوقف اسالم فقه نمو و رشد نتیجه در. است شده تعطیل اجتهاد و عقلی زحمت
 دین ما که نبود این حال آن عالج شود،می آغاز اسالم مجدد حیات و شد دمیده روحی اسالم، جهان تمام در که

 حکومت و نماز در یا. برویم لندن و فرانسه به قانوگذاري براي و بگذاریم مسجد و عبادتگاه گوشه را اجتماعیمان
 باید. بگیریم کمک کمونیستی هايتئوري از اجتماعی قوانین در یا کنیم استفاده غرب سیاسی فلسفه و نظرات از
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 جامعه داشتن اپ به براي را دین این شایستگی برآئیم؛ شده ترك و قطع که اسالم قوانین از آنچه وصل پی در قبال
 که داریم اصولی ما شد خواهد روشن ما براي. بفهمیم خودمان آن از قبل و کنیم اثبات و داده نشان جهانی جدید

  .»است زوال به رو آن تمدن که جهانی کنیم عرضه جهان همه به را آن توانیممی
 اصال اسالمیکشورهاي از دربسیاري اقتصاديعدالت به راجع که است این وهابی هايجریان حاضر حال درد 

 صاداقت قطعی احکام روي و حجاب مثل حساسند درجه هزار اسالمی، ظواهر برخی روي برعکس و نیستند حساس
 تساوي در اختالل مثل را موضوعی هیچ اسالم گویدمی سیدقطب که حالی در. کندنمی کاري هیچ اسالمی

 امکانات که کندمی شرط را این اما کندنمی انکار را افراد قدرت و طاقت در تفاوت اسالم. داندنمی منفور اقتصادي
 تنها افراد تفاوت کندمی اعالم و خراب بنیاد از را طبقاتی نظام اسالم. باشد یکسان همه براي باید عمل میزان و
  .دیگري تفاوت هیچ  نه است پذیرش قابل خدادادي هاي موهبت و ذاتی هاياختالف ناحیه از
  است اسالم براي فاجعه ترین بزرگ عثمان خالفت 

 قطب یدس. نیست تطبیق قابل ها تکفیري هاي دیدگاه با اصال که دارد هایی دیدگاه هم زنان درباره قطب سید
 خلیفه ستیزی ساده به راجع و نکرده تعیین خدا را خلفا از هیچکدام که گوید می اول خلیفه دو خالفت تأیید ضمن

 ترین بزرگ را او خالفت و دارد شدیدي هاي بحث سوم خلیفه به راجع اما. کند می دفاع آن از و بحث دوم و اول
 یدس. نشد جبران امروز تا دیگر که شد ایجاد اسالم در انحرافی او زمان در اینکه و خواند می اسالم براي فاجعه
 اسالم در اجتماعی عدالت کتاب در وي. است اسالمی امت بدبختی نشانه عثمان، آمدن کار روي است معتقد قطب

 سیاريب و دهد می را المال بیت و مسلمین دارایی در تصرف اجازه او به او شدن پیشوا کرد خیال عثمان گوید می
 ياقتصاد و مالی گري الابالی عثمان! ام؟ شده رهبر چه براي گفت می کردند، می انتقاد او به وقتی اوقات از

 کومتح که است معتقد قطب سید. بود اسالمی انقالب یک این و بود روشن عثمان علیه انقالب آتش. داشت
 :گوید می وي. شود سلطنت به تبدیل خالفت شد، سبب او زمان انحرافات و شده شروع عثمان زمان از اموي

 میها بنی زیرا نبود آسانی کار این که کند جبران و اصالح را ها کژي آن همه خواست و آمد عثمان از بعد علی«
 معاویه، از که بود عثمان حکومت ساله 13 دوران. کند سکوت او برابر در که نیست کسی]ع[ علی بودند فهمیده
 ثمانع بجاي علی چرا که متأسفم واقعا و بود) خالفت(حکومت از دوره این سیئات از یکی معاویه. ساخت معاویه
 را آن و نهد بنیان ملت هاي توده و حاکمان دل در نو از حکومت درباره را اسالم نظریه که آمد علی. نشد خلیفه
 هیهت خود دست با فاطمه همسرش را آن آرد که بخورد جو نان اسالم، برزگ حاکم عنوان به تا علیآمد. کند عملی

 تو از یهمعاو گفتند او به وقتی. داد نشان هم را اسالمی اخالق واقعی مفهوم بلکه را عدالت فقط نه علی. کرد می
 ابد تا علی هک اینست و ماند می که است خوبی تنها. است باز حقه نیست؛ سوگند خدا به گفت است، سیاستمدارتر

  .ماند خواهد






