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چكيده:
وقوع جنبش و خیزش اسالمی در چند سال اخیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بار دیگر موضوع
لزوم و شرایط تشکیل حکومت در کشورهای اسالالمی را احیالا کالرد و فر التی را فالراهت سالاخت تالا ن الرا
اندیشمندان و متفکران جهان اسالم در مورد تشکیل حکومت براساس آموزه های اسالمی مورد مداقه مجالدد
قرار گیرد .اگرچه تجربه جمهوری اسالمی ایران در میان متفکران و ن ریه پردازان جهان اسالم در سالهالای
اول پس از انقالب به شد مورد توجه قرار گرفت ،لیکن بهعلت شرایط داخلی کشورها ،تنگناهای منطقهای و
بینالمللی و ارائه الگوهای فرامنطقهای خاص و بهویژ ه غربی ،به مرور این الگوکمتر مورد توجه آنها قرار گرفت.
متفکران متعددی در چند دهه اخیر به اندیشهورزی و ارائه ن ر درباره این مقوله پرداختهاند که امام خمینالی
(ره) بهعنوان ن ریه پرداز و رهبر تجربه موفق جمهوری اسالمی و سید قطب بهعنوان الهالامبخالش بیالیاری از
جنبشهای اسالمی در جهان عرب ،نقش مهمی در مفهالوم بنالدی مفهالوم حکومالت اسالالمی در عوالر نالوین
داشتهاند .در این مقاله تالش شده است تا با به کاربیتن رویکردی تطبیقی -مقاییهای مفهوم حکومت و لزوم
تشکیل حکومت اسالمی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و سید قطب بهعنالوان دو متفکالر و اندیشالمند
بزرگ جهان اسالم مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
کليدواژهگان :امام خمینی (ره) ،سید قطب ،حکومت ،جمهوری اسالمی و جهان اسالم
. 1استاد گروه معارف و علوم سیاسی دانشگاه اما ادق(ع)J.Dorakhshah@yahoo.com ،
 . 2دانشجوی دکتری تاریخ -پژوهشگاه علوم انیانی و مطالعا اجتماعیNejatiarani@gmail.com ,
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مقدمه
پژوهش های جامعه شناسانه نشان می دهد که تشکیل دولت و حکومت همیشه و در
همه شرایط یک ضرور اجتناب ناپذیر عقلی و فطری بوده است .زیرا بشر مدنی الطبع است
و تنها در سایه یک زندگی اجتماعی و تشکیال منیجت سیاسی که در آن حقوق انیان ها
محترم شمرده شود می تواند به حیا خود ادامه دهد .در غیر این ور زندگی بشر شکل
انیانی و معقولی نخواهد داشت بلکه هرج و مرج ،بربریت ،توحش ،حق کشی و نابرابری از
نوع بیقانونی زورمدارانه بر آنها حاکت خواهد بود.
در اسالم هت این ضرور

عقلی و فطری بخوبی درک شده و وجود حکومت به عنوان

یکی از ضروری ترین نیازهای جامعه انیانی مورد تودیق و تایید قرار گرفته است .بر همین
اساس بود که پیامبر اسالم(ص) پس از هجر

به شهر مدینه بالفا له دولت اسالمی را

بنیان نهاد و تشکیال سیاسی-حکومتی ایجاد کرد .از سوی دیگر میلمانان با اینکه در مورد
میائل دینی و عقیدتی ن یر نماز و حج و روزه و ...از آن حضر سوال میکردند  ،در مورد
ایجاد سییتت حکومتی از آن حضر توضیح نخواستند ،چون این ضرور را با عقل و فطر
خود درک می کردند .حتی جریانهای سیاسی پس از رحلت پیامبر(ص) ؛ رفن ر از شیوه
درست یا نادرست اجرا؛ از همین احیاس فطری سرچشمه می گیرد .با وجود اینکه اهمیت
تشکیل حکومت اسالمی در بین بییاری از اندیشمندان پذیرفته شده است ،لیکن در مورد
نحوه تشکیل حکومت ،کارکردهای آن و بییاری از موارد دیگر افتراقاتی در ن ریا
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اندیشمندان و متفکران اسالمی وجود دارد .روی کار آمدن دولت اخوانالمیلمین در مور
فر ت تازه ای را برای بررسی اندیشه سیاسی این گروه و پیشگامان آن ایجاد کرده است.
گرچه عمر دولت اخوانی مور یک سال بیش نبود ،لیکن فر تی بود تا نگاه به اندیشههای
افرادی ن یر حین البنا و سید قطب احیا شود .از سوی دیگر با تشکیل دولت مرسی در
مور ،موضوع اهمیت حکومت در اندیشه و عمل اخوانالمیلمین دوچندان شده است .گرچه
این تجربه تشکیل حکومت اخوانی در مور حدود یکیال بود  ،لیکن نمونه دیگر تشکیل
حکومت براساس آموزههای اسالمی یعنی جمهوری اسالمی ،تجربه موفق بیش از سه دههای
داشته است .از اینرو بررسی و تحلیل تطبیقی 3متفکران ا لی دو دولت یعنی سید قطب و
امام خمینی (ره) می تواند تا حد قابل توجهی زوایای پنهان دالیل این تجربه ناموفق
اخوان المیلمین و تجربه موفق جمهوری اسالمی ایران را نمایان سازد .سوال ا لی که این
پژوهش به آن می پردازد این است که چه اشتراکا

و افتراقاتی بین تفکرا

سید قطب و

امام خمینی (ره) در مورد حکومت وجود دارد ؟ در پاسخ باید اشاره داشت در اندیشهی این
دو اندیشمند بزرگ عالوه بر نکا

هتسو که ناشی از ا ول مبانی اسالمی است ،نکا

افتراقی هت وجود دارد که ناشی از دو عامل ا لی است :عامل اول نگاه مذهبی است که
با توجه به نگاه شیعه حضر

امام خمینی(ره) به حکومت اسالمی و نگاه اهل سنت

سیدقطب ،تمایزاتی در چارچوب این دو فرقه قابل بررسی است .عامل دوم شرایط و برهه
زمانی خاص است که این دو اندیشمند در آن زندگی میکردند .نکته ا لی در اندیشه این
1- Comparative Analysis
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دو متفکر ،ضرور وجود حکومت اسالمی است .زیرا یکی از بنیادیترین امور ضروری بشر
وجود یک ن ام اجتماعی و حکومت عادلهای است که پاسدار حقوق جامعه باشد و چه
حکومتی بهتر از حکومت اسالمی ،این پاسداری را میتواند انجام بدهد.

ضرورت حكومت در اسالم
حکومت را به آسانی میتوان نیروی ادارهکننده امور کلی جامعه تعریف کرد ،ولی مقوود
از امور کلی اهمیت کمی و کیفی آنها نییت ؛ زیرا کاری ممکن است فیالنفیه بییار مفید
باشد ولی ا والً در ردیف وظایف دولت قرار نگیرد .مانند تجار داخلی و خارجی یا تأسیس
خطوط هوایی .به طور خال ه اگر معنای واقعی حکومت را بخواهیت بیان کنیت ؛ حکومت
نیرویی است مجموع و متشکل از قوای سهگانه مقننه ،مجریه و قضائیه  .در توضیح این
مطلب گفته شده است که غالباً اقداما

دولتها در اداره سازمانهای سهگانه محدود و

منحور نمیشود .دولت ها کارهای دیگری را بنابه مولحت و ضرور

زمان یا به تشخیص

خودشان عهدهدار میشوند که اینگونه اعمال از دید کلی جزو وظایف دولتها نییتند  ،ولی
دولت ها اقدام به آنها را مولحت سیاسی ،اقتوادی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه میدانند.
کارهایی از نوع اول را اعمال حاکمیت و اموری از نوع دوم را اعمال تودی مینامند
(سبحانی .)13 :1358 ،در حکومت استبدادی مالک قانون خواست حاکت است  ،اما
حاکمیت در حکومت الهی از آن خداوند است و همه افراد از جمله پیامبر(ص) و ائمه(ع) و
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در عور غیبت حاکمان اسالمی مطیع خداوند و اجراکننده قوانین و احکام الهی هیتند
(نوروزی .)111 :1378 ،دومین بحث مهمی که در مباحث حکومت اسالمی مطرح میشود
ضرور وجود حکومت اسالمی است .زیرا یکی از بنیادیترین امور ضروری بشر وجود یک
ن ام اجتماعی و حکومتهای عادلهای است که پاسدار حقوق جامعه باشد و چه حکومتی
بهتر از حکومت اسالمی این پاسداری را میتواند انجام بدهد (سوزنگر .)178 :1383 ،بحث
عمدهای که در میان اندیشمندان سیاسی وجود دارد این است که اساساً چرا باید حکومت و
دولت وجود داشته باشد؟ مگر نمیشود ما اجتماعی بدون سلطه و حاکمیت داشته باشیت؟
اکثریت اندیشمندان به وجود یک دولت در اجتماع و ضرور آن اعتقاد داشتهاند تنها اندکی
مانند آنارشییتها وجود یک اجتماع بدون حاکمیت را مطرح میکردند .در بحث ضرور
وجود یک دولت گروهی مانند روسو و تا حدودی منتیکیو به قرارداد اجتماعی معتقد بودند
و جمع شدن یک ملت را برای به وجود آوردن یک دولت خوشبینانه بررسی میکردند اما
گروهی دیگر مانند هابز معتقد بودند که چون انیان گرگ انیان است بنابه این طبع زشت
این پیمان را براین اساس حق میشمردند که باید حکومت و دولتی وجود داشته باشد تا
مردم را از تعدی به یکدیگر نهی نماید (جونز .)147 :1370 ،اما در فرهنگ اسالمی حکومت
ضرورتی حیاتی دارد و همه فرقههای اسالمی به جز خوارج به ضرور
معتقد بوده اند .لذا عموم فقهای اسالم بر ضرور

حکومت در اسالم

حکومت تأکید فراوانی داشتهاند .خوارج
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اگرچه با شعار »ال حکت اال اهلل» منکر ضرور حکومت شدند ،اما در مقام عمل بدان پایبند
بودند .مهتترین دالیل ضرور حکومت در اسالم عبار اند از:
 )1دليل عقلي :انیان موجودی اجتماعی اسالت و اسالالم آئینالی اسالت کاله باله نیازهالا و
خواسته های مشروع جامعه پاسخ گفته است .اگر در جامعه حکومتی وجود نداشالته باشالد آن
جامعه دچار اختالل و هرجومرج میشود .رفع هرج ومرج در گرو قانون است ،اما قانون نیز هر
قدر کامل و منطبق بر نیازهای جامعه تن یت شالده باشالد  ،نیازمنالد مجالری و حالاکت اسالت.
خداوند پیامبران الهی را برای رفع اختالف ،ایجاد ن ت و امنیت ،برقراری عدالت ،احقالاق حالق
و جهت دادن آزادی بشر به سوی کمال و تعالی ارسال کرده است.
 )2ماهيت قوانين اسالم :احکالام اسالالم منحوالر در عبالادا نییالت .جامعیالت اسالالم
بهعنوان آئینی که از میان میائل فردی و جزئی نیز فروگذار نکرده ،اقتضا میکند که میاللله
مهمی چون حکومت را که هدایت بشر و میائل اساسی زندگی او به آن بیالتگی دارد بالدون
پاسخ نگذارد .نگاهی اجمالی به احکام و قوانین اسالم حاکی از آن است که ماهیت این احکام
بهگونهای است که اجرا و اعمال آنها تنها در سایه ایجاد حکومت مییر خواهد بود.
 )3سيره عملي پيامبر(ص) :پیامبر اسالم(ص) به عنوان اسوه و الگو  ،همزمان با فراهت
شدن امکانا تشکیل حکومت اقدام به برپایی آن کردنالد .بالا تأمالل در قالرآن و رهنمودهالای
پیامبر(ص) درمی یابیت که در زمان حیا پیامبر(ص) دو نوع سلطه  ،یکالی دینالی و دیگالری
دنیوی نبوده است .بلکه یک سلطه و اقتدار دینی و دنیوی بود که در اختیالار شالخص پیالامبر
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قرار داشت .اوخود مرجع امور مادی و معنوی میلمانان بود .ایشان بالفا له پس از هجر به
مدینه حکومت تشکیل دادند .توجه به این نکته مهت اسالت کاله احکالام اسالالم ویالژه عوالر و
دورهای خاص نییت از این رو باید احکام اسالم تا قیامت اجرا شود .نیالاز باله حکومالت ،نیالاز
اجتماعی مردم و جامعه است که بایالد باله آن پاسالخ مقتضالی داده شالود .بنالابراین والیالت و
حکومت از اموری نییت که زوال و سیتی در آن راه یابد ،زیرا پاسخی است با نیاز جامعه در
جهت برقراری امنیت و حاکمیت قیط ،عدالت و ارزشهای الهالی و انیالانی کاله نبایالد از آن
غفلت کرد.
ج) آيات :با وجود دالیل عقلی و قطعی مبنی بر ضرور حکومت ،نیازی به دالیل نقلالی
نییت .از این رو آنچه از کتاب و سنت ذکر خواهیت کرد ،در حقیقالت ميیالداتی بالرای دلیالل
عقلی قطعی میباشد .آیاتی که در زمینه ضرور حکومت ذکر میشود ،بیالانگر ویژگالیهالا و
فا خاص متودی امور جامعه است .برخی از ایالن آیالا عبارتنالد از( :یوسالف گفالت :مالرا
سرپرست گنجینه های سرزمین (مور) قرار ده که نگهدارنده و آگاهت) (،پیامبر بنالیاسالرائیل
به آنها گفت خداوند ،او (طالو ) را بر شما برگزیالده و او را در علالت و قالدر جیالت وسالعت
بخشید) و(همان کیانی که هرگاه در زمین به آنها قدر بخشیدیت نماز را برپالا مالیدارنالد و
زکا میدهند و امر به معروف و نهی از منکر میکنند) (نوروزی.)74-72 :1378 ،

مفاهيم اساسي در گفتمان سيدقطب
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)1جاهلیت :جاهلیت از دیدگاه سیدقطب تجیت انحراف از اسالم است .چاله ایالن انحالراف
پیش از اسالم انجام شده باشد و چه پس از آن .او در این باره به راحت تمام اعالم میکنالد
که جوامعی که خود را میلمان می دانند ولی مهمترین خا یت الوهیت را که حاکمیت است
به غیرخدا سپرده اند به جوامع جاهلی من ت می شوند .و در تعریف جامعه جاهلی مینوییالد:
جامعه جاهلی هر جامعهای است که عبودیت آن به خدا خالص نباشد .تجیالت ایالن عبودیالت
در انگاره اعتقادی و شعایر عبادی و مقررا قانونی است .با این تعریف دقیالق هماله جالوامعی
که امروزه بر روی زمین قرار دارند در دایره جامعه جاهلی قالرار مالیگیرنالد (مالرادی:1381 ،
.)199
 )2حاکمیت :یکی از بنیادی ترین مفاهیت در اندیشه سیدقطب است .به اقتضای الالهاالاهلل
هیچ حاکمیتی جز خدا برای خدا نییت و هیچ شریعتی جز شالریعت خالدا و هالیچ ساللطهای
برای کیی بر کیی نییت ،زیرا هرگوناله ساللطه از آن خداسالت .مفهالوم حاکمیالت الهالی در
دیدگاه قطب بر دو پایه قرار دارد :الف) عبودیت تنها برای خدا و رهایی از حاکمیالت بشالر یالا
سلطه طاغو هاست که شامل همهی ن امهای دموکراتیک -سوسیالییت و سکوالر میشود.
ب) اجتهاد در اموری از شریعت که نوی درباره آن در دست نییت .هرچند مشالروعیت ایالن
اجتهاد نیز منو ط به سیاد حاکمیت الهی و عمالل باله شالروط آن اسالت حاکمیالت خالدا در
سیاد شریعت او تجیت می یابد که هر آنچه در شریعت او آمده اسالت معطالوف باله تن الیت
زندگی بشر است و این در ا ول اعتقاد و ا ول حکمت و ا ول اخالق و رفتالار و نیالز ا الول
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معرفت تجیت می یابد .او با تأکیدی که بر حاکمیت خدا دارد ا الرار مالی ورزد کاله باله بهاناله
تعارض شرع با مولحت بندگان نباید بر شرع (حاکمیت) شورش کرد .از بیالیاری از سالخنان
سیدقطب به راحت یا اشاره برمیآید که وی جوامع میلمان را به دالیل تالن در نالدادن باله
حاکمیت الهی یا تالش نکردن برای برپایی آن تکفیالر مالیکنالد (مالرادی. )200 :1381 ،وی
تعریفی تازه از داراالسالم و دارالحرب ارائه میکند که تا زمان وی سابقه نداشالته اسالت :تنهالا
یک داراالسالم هیت و آن همان است که دولتی اسالالمی در آن برپالا و شالریعت خالدا بالرآن
حاکت است و حدود خدا اقامه می شود و میلمانان یار دولت یکدیگرند .جز این هرچه هیالت
داراالحرب است و رابطه میلمانان با آن یا جنالگ و پیکالار اسالت یالا اللح بالر مبنالای امالان
(سیدقطب.)135 :1983 ،
 )3جماعت :سیدقطب معتقد بود خیزش اسالمی مییر نییت جز از راه جماعت انالداموار
جنبشی یا گروه ميمن یا نیل قرآنی یگاناله ای کاله باله نیالل نخیالت الحابی تأسالی کننالد.
سیدقطب معتقد بود این گروه پیشتاز باید از سویی بریده از جامعه جاهلی باشند تا بتوانند از
شاخص های جاهلی رها و پیوسته به تعالیت اسالم باشند و از سالویی دیگالر نالوعی ارتبالاط بالا
جاهلیت سایهگیتر بر جامعهشان داشته باشند که هالدف از آن تبلیالا ایالدهشالان و بالرآوردن
نیازهای مادی ضروری است .از دیدگاه وی این جماعت مراحالل متعالددی را پالیش رو دارد و
هر مرحله ای ابزارهای متناسب با آن دارد و در مرحله نهایی چارهای جالز حرکالت باله سالمت
فروپاشیدن جاهلیت از رهبری بشریت نییت .از ن ر او آمادهسازی پیشگامان دو مدخل دارد:
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نخیت از راه عقیدتی که در شکلدهی آگاهی و ساخت ذهنالی شالان براسالاس عقیالده نمالود
می یابد .سیدقطب این فرآیند را یکی از ویژگیهای دوره مکه میداند که سیزده سالال طالول
کشید .ورودی دوم سازمانی است و این مرحله رویارویی و جهاد ضدطاغو های جاهلی است
همانگونه که در دوره مدینه اتفاق افتاد که ده سال به درازا کشید (مرادی.)205 :1382 ،
 )4روش (منهج) :میأله منهج مفهومی اساسی و دغدغهای مرکالزی در مقالوال گفتمالان
سیدقطب است .تعریف او از منهج همان اسالم است .منهج اسالمی از همه ن امهالای بشالری
متمایز و متفرد است زیرا تنها در این منهج است که انیانها از عباد یکالدیگر رهالا شالده و
تنها به بندگی خدا درمیآیند و تنها از خدا دستور میگیرند و فرمان میبرند و مشروعیت هر
وضعیتی را که مبتنی بر این قاعده نباشد برنمیتابند و این چیز بییار تالازهای اسالت کاله مالا
داریت و بشریت هنوز آن را نشناخته است.

ب) حكومت اسالمي از ديدگاه سيدقطب
سیدقطب از جمله متفکران موری است که در زمینه حکومت اسالمی دارای اندیشههای
حرکتزا و تا حدی راهگشا است .او عالوه بر مباحث خود در باب آئالین و عالدالت اسالالمی در
تبیین شیوه حکومت اسالمی ،به پایه های حکومت اسالالمی ،ن الام مالالی حکومالت اسالالمی،
سیاست داخلی و خارجی حکومت اسالمی و ...اشاره کرده است .و با نگاه زیرکانهاش تمالامی
این موارد را بیان کرده و به گمان خالود مطلبالی را فالرو نگذاشالته اسالت .از طالرف دیگالر در
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دورهای که سیدقطب میزییت افکار چپ گرایانه به اوج خود رسیده بود .در این دوره جوانان
بدون آگاهی از کنه و واقعیت اسالم ،جذب شعارهای انقالبی کمونییتها شالدند .سالیدقطب
در این مقطع نیز به وظیفه خود عمل کرد و با استدالل افکار کمونییت را نقد و تحلیل کالرد
که بییار مفید بوده است .همچنان که در این بررسی خواهیت دید سیدقطب براساس دیدگاه
اهل سنت به بحث درباره حکومت اسالمی میپالردازد .سالیدقطب در زمیناله ضالرور وجالود
دولت حبتی به میان نیاورده و تنها توضیح میدهد که چرا باید از بالین تمالام حکومالتهالا،
حکومت اسالمی داشته باشیت .سیدقطب ضمن اشاره به این مطلب که هر ن امی با توجه باله
مشکال دوره خود به وجود میآید و در واقع هر ن الامی بایالد پاسالخگوی نیازهالای اجتمالاع
خود باشد و همچنین ذکر مقالدماتی از آئالین اسالالمی و عالدالت اسالالمی چنالین مالیگویالد:
« نخیت یک جامعه اسالمی که در آن قوانین و ا الول اسالالمی باشالد تشالکیل دهیالد آنگالاه
خواهید دید که اسالم چگونه حکومت خواهد کرد» (سیدقطب.)48 :1370 ،
از دیدگاه سید قطب ،حاکمیت و جامعه متمدن دارای شش ویژگی اسالت:اول ،جامعالهای
متمدن است که در آن خدا به تنهایی حاکت است .این حاکمیت در برتری و اجرای شالریعت
الهی متمثل است  .این تنها در ورتی است که بشر در آن از عبودیالت افالراد دیگالر کالامالً و
حقیقتاً آزاد می شود .البته این شریعت فقط در احکام قانونی خال ه نمیشود بلکه ارزشها و
موازین ،عادا و تقالید را نیز دربرمیگیرد .دوم ،جامعهای متمالدن اسالت کاله اجتمالاع در آن
براساس عقیده و آئین و اندیشه و راه زندگانی باشد و این امور همگی از معبودی واحد الادر
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شده باشند ،اما اگر جامعه براساس نژاد و رنگ و قومیت و محدوده جغرافیایی اجتمالاع کالرده
باشند [چنین جامعهای متمدن نییت] و تنها جامعهای که براساس عقیالده و اندیشاله شالکل
گرفته است ،اجتماع اسالمی است .سوم ،جامعه ای متمدن است کاله در آن انیالانیت انیالان،
واالترین ارزش را داشالته باشالد و خوو الیا انیالان در آن محتالرم شالمرده شالود .چهالارم،
جامعهای متمدن است که ارزشها و اخالق انیانی در آن برقرار شده باشد و ایالن ارزشهالای
اخالقی در چنین جامعهای نیبی نییتند .پنجت ،جامعهای متمالدن اسالت کاله در آن اسالاس
اجتماع بر پایه خانواده و این خانواده براساس تخوص زوجین در عمل بنا شده باشد .ششالت،
به طور کلی جامعه ای است که انیان در آن به ور

حیح وظیفاله خلیفاله الهالی خالود را

انجام دهد (سیدقطب.)128-118 :1983 ،
سید معتقد است که در پیشرفت و اختراعا مادی تنها معنالای تمالدن نییالتند بلکاله از
دیدگاه اسالم ،تقدم مادی و اخالقی هر دو با هت معنای تمدن در اسالم است .پس جامعالهای
که متمدن باشد از دیدگاه سید ،همان اجتماع اسالمی است و جامعهای کاله متمالدن نباشالد،
اجتمالالاع جالالاهلی اسالالت( . )Moussalli,1992:223از دیالالدگاه وی اجتمالالاع جالالاهلی هالالر
اجتماعی است که تنها برای خداوند بندگی محض نمیکند .سپس نتیجاله مالیگیالرد کاله بالا
تعریف تمامی اجتماع ها و حکومت های موجود در حال حاضر همگی اجتماع جاهلیاند .البته
وی بیان می کند که در تعریف اجتماع جاهلی چه حکومتها میگنجنالد .براسالاس ن الر وی
تمامی اجتماعهای کمونییتی در این تعریف میگنجند .همچنین تمالامی اجتمالاع یهالودی و
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نورانی نیز جزء این تعریف اند .زیرا آئین اعتقادی آنها تحریف شده است و در نهایت ایالنکاله
تمامی اجتماعهایی که ظاهراً میلماناند نیز جاهل اند زیرا تنها خدا را عباد نمیکنند .پس
اسالم بهعنوان ها توجه ندارد بلکه باله واقعیالت هالر ن الام و اجتمالاعی توجاله دارد .پالس اگالر
جامعهای خوو یا مذکور را داشته باشد جامعهای اسالمی است وگرناله جامعالهای جالاهلی
به شمار میرود .هرچند است اسالم را بر خودش بگذارد (. )Calvert,2000: 87-103
او در پاسخ به این پرسش که چرا اسالم تنها راه حکومت است بیان میکند:
)1تنها اسالم است که هت به فکر وطن خواهی و هت به فکر عدالت اجتماعی است و آنالان
را یکجا تحقق میبخشد بدون آنکه این دو فکر معارض یکدیگر باشد.
) 2تنها شریعت اسالمی قادر است که به شرایط زندگی امروزی جالواب مثبالت دهالد و بالا
پیشرفت و تجدد حیا بشری هماهنگی کند راهی که ما به سوی آن دعو مالیکنالیت تنهالا
راهی است که ضامن زندگی شریفتر و گرانبهاتری برای این امت است.
)3باید اسالم حکومت کند زیرا اسالم یگانه عقیده مثبت و حیا دهنده اسالت و در افقالی
باالتر از مییحیت و حکومتهای کمونییتی قرار دارد زیرا مییحیت دوران خالود را گذرانالده
است.
 ) 4باالخره باید اسالم حکومت کند زیرا اسالم از اول هت به ماهیالت وارد بالوده و هالت باله
طبیعت زندگانی آشناتر است (سیدقطب. )58-56 :1983 ،شاهد ما ایالن آیاله از قالرآن اسالت
« هرکس برخالف آنچه خداوند فرستاده حکت کند چنین کیی از کافران خواهد بود» .نتیجه
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اینکه باید حکومتی باشد ،پس از آن حکومت به قانونسازی و ن ریهپالردازی مشالغول شالود.
سید در اثبا مدعای خود مثال جالبی میآورد و آن اینکه میلمانان تالا زمالانی کاله در مکاله
بودند چون حکومتی نداشتند خداوند که قرآن را تدریجاً نازل میکرد .آیاتی برای حکومالت و
قانونگذاری و امور دیگر نازل نمیکرد ،اما زمانی که میلمانان الاحب دولالت شالدند یعنالی
زمانی که در مدینه تشکیل حکومت دادند آن زمان بود که آیاتی برای رفالع مشالکال ن الام
اسالمی از طرف خداوند نازل شد (سوزنگر.)205 :1383 ،
حکومت از دیدگاه سیدقطب برای تداوم استقرار خود به سه پایه اتکا دارد ،این ساله پایاله
عبارتنالالد از :عالالدالت فرمانروایالالان ،فرمالالانبرداری افالالراد و مشالالاوره میالالان فرمانروایالالان و مالالردم
(سیدقطب.)384 :1353 ،
الف) عدالت فرمانروایان :اسالم در قبال اختیارا و آزادیهایی که به حاکت داده و او را بر
جان و مال مردم میلط کرده ،امام و حاکت را مقید به اجرای عدالت نیز کرده است  ،یعنی تا
زمانی سلطهی او را قانونی میداند که با زیردستان خود به عدالت رفتار کند.
ب) فرمانبرداری افراد :در حکومت اسالمی اگر حاکت عادل باشد و یا به طور کلالی تمالامی
شرایط یک حاکت الیق را داشته باشد در ورتی میتواند اجتماع اسالمی را به پیش ببرد که
مردم فرمانبردار او باشند .به عبار دیگالر ممکالن اسالت یالک حالاکت بالرای حکومالت کالردن
حقانیت داشته باشد اما مشروعیت نداشته باشد.
ج) مشاوره میان فرمانروایان و مردم :سیدقطب در تفیالیر خالود در ذیالل آیاله «و امالرهت
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شوری بینهت» به این نکته اشاره میکند که امر به شوری فقط مخوالوص حکومالت و دولالت
نییت بلکه شامل تمام مراحل زندگی فرد می شود .به عبار دیگر هر جمالاعتی از میاللمین
که تشکیل میشود باید در امورشان با هت مشور کنند  ،چه ایالن جماعالت دولتالی تشالکیل
داده باشد و چه تشکیل دولت نداده باشد(.سوزنگر. )231 :1383 ،
اما باید دید که او برای خروج از وضع وجود و رسیدن به وضالع مطلالوب چاله راهکالاری را
مطرح میکند .سید قطب با شناخت و درکی که از اسالم دارد ،راه مبالارزه و جهالاد را مطالرح
می کند .او معتقد است ا والً اسالم در اساس و جوهر خود جنالبش آزادیبخشالی اسالت کاله
نخیت دل افراد و سپس اجتماعا بشری را ا الح و آزاد میسازد .از ن ر سالیدقطب امکالان
ندارد که مردم اسالم را به عنوان عقیده و طرز بپذیرند ولی ظلت و ستت و جنایالت را هرچنالد
در قالب قانون و ن ام باشد ،قبول کنند .مبارزه و جهادی که سیدقطب مطرح میکنالد بالرای
تغییر وضع موجود جنبه ا الحی به معنای خاص کلمه ندارد ،بلکه ایالن جهالاد بایالد قبالل از

بنای جامعه مطلوب اسالمی به دگرگونی جوامع کنونی بپردازد .او در کتاب معالت فی الطریق
میکوشد طرح خود را مطابق با الگوی پیامبر اسالم(ص) در تبدیل تغییر جامعاله جالاهلی باله
جامعه اسالمی و گیترش آن بازسازی نماید .به اعتقاد او باید ابتدا یک پیشتاز پیدا شالود تالا
رست اخیز کشورهای اسالمی را به ضرور تبدیل کند و به دنبال آن دیر یا زود جهان به زیالر
سیطره اسالم درخواهد آمد .سیدقطب دو مرحله را از تولد پیشتاز تا استقرار جامعه اسالالمی
مشخص می نماید :مرحله اول ،بلوغ معنوی است که ضمن آن پیشتاز و افراد ماليمن پیرامالون
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او با تمرکز بر قرآن نفوذ و تأثیر جاهلیت را از روح خود میزدایند .مرحله دوم ،مرحلاله نبالرد
علیه این جامعه جاهلی است .مفهوم جهاد تمامی این جریان را از تالش فردی گرفته تا تفکر
درباره قرآن و مبارزه میلحانه دربرمیگیرد.)Ajami,1983: 22-26(.
از ن ر سید قطب نقش مردم در ن ام سیاسی اسالم (سید قطب شورا را نوع حکومت
قطعی اسالمی می داند ) این است که مجریان شریعت را انتخاب کنند .کیی که به اجرای
قانون اقدام می کند قانون گذار نییت و تنها مجری است  .او حق اقدام به اجرا از طریق
انتخاب مردم را به دست میآورد ،ولی اطاعت از شخص او نییت  ،بلکه اطاعت از شریعت
خداست که وی به اجرای آن اقدام کرده است و در ور تجاوز از شریعت خدا حق اطاعت
بر مردم را ندارد .پس اگر اختالفی بر سر یکی از امور اجرایی پدید آمد حکت میلله همان
است که شریعت گفته است (سید قطب . (17-16: 1353

ج) حكومت اسالمي از ديدگاه امام خميني(ره)
در زندگی جوامع انیانی ،ن ت اجتماعی امری است مهت و غیرقابل خدشه و لالذا نیازمنالد
به عنور مادی است تا در پیدایش آن نقش داشته باشد  .از طرفی قانون به تنهایی نمیتواند
در ایجاد ن ت گروهی و اعمال روابط انیانی ميثر باشد .از اینرو محتالاج یالک موجالود عینالی
است تا میلولیت اجرای آن را برعهده گیرد .امام خمینی (ره) در این خووص میفرمایالد :از
احکام روشن عقل که هیچکس انکار آن را نمیتواند بکند آن است که در میانه بشالر قالانون و
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حکومت الزم است و عائله بشر نیازمند به تشکیال و ن امنامهها و والیت و حکومت اساسالی
است(محفوظی .)161 :1378 ،بهن ر میرسد مراد از عقل درکالم امام خمینی(ره) که لالزوم
حکومت از احکام روشن آن تلقی شده است ،همان عقل عملی است که بر پایهی یک دسالته
از واقعیا و حقایق ،موالح و مفاسدی را تشالخیص داده و براسالاس آن بایالدها و نبایالدها را
وضع می نماید و حکت به لزوم برخی امور و نهی برخی دیگر مالینمایالد .بالدیهی اسالت بالرای
انیانی که به ور مجتمع زندگی می کند و حیا او در گرو حیالا جامعاله اسالت ،وجالود
حکومتی دادگر و تعالی جواز واجبا و الزاما عقلیاله اسالت .هرچنالد تأسالیس حکومالت در
جامعه ،امری بدیهی و ضروری است ،منتها در مقام اقامه دلیل میتوان موارد زیر را از دیدگاه
ایشان یادآور شد.
 )1زندگی جمعی انیانها :طبیعت انیان بهگونهای است که به ور جمعی و گروهالی
زندگی می کند و دارای روح جمعی است .از سوی دیگر در یک زندگی جمعالی تنالازع امالری
است طبیعی و هرگز نمیتوان آن را مورد انکار قرار داد .از ایالن رو نالاگزیر باییالتی حالدود و
اختیارا هر کس را در جامعه مشخص ساخت و اساساً این امر نیازمند قواعد و قوانینی است
که حق و حقوق هر کس را در جامعه معین نماید .از طرفی این قوانین تنها روی کاغذ ثبالت
و ضبط است و مجموع اینها برای جامعه کافی نییت بلکه احتیاج به نیرویالی دارد کاله از آن
حفاظت نموده و در جهت اجرای کامل آن تالش نماید و با اعمالال آن از منازعالا احتمالالی
پیشگیری نماید و آن همان نیروی حکومت است.
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)2سنت و رویه پیامبر اکرم(ص) :سیره و روش پیامبر گرامی اسالالم خالود بهتالرین دلیالل
است بر ضرور تأسیس حکومت در جامعه ،زیرا آن حضر خود تشکیل حکومالت داد و باله
اداره جامعه پرداخت و ن ام حکومتی مبتنی بر مبانی اسالم و قیط و عالدل اسالتوار سالاخت
ثانیاً برای بعد از خود به دستور خداوند حاکت و رهبری را تعیین فرمودند.
 )3ابدیت و جاودانگی احکام اسالم :پیاده شدن احکام اسالم منحور به زمان پیامبر نبالود
بلکه پس از رحلت آن حضر نیز همچنان تداوم داشته و حتالی یالک لح اله وقفالهای در آن
ایجاد نمی شود چه آنکه طبق نص ریح قرآن ،احکام اسالم محدود به زمان و مکالان خا الی
نییت بلکه مخاطب آن فطر انیان هاست .بنابراین جامعاله اسالالمی در هالر عوالر و زمالانی
محتاج به حکومت و رهبری است تا در پرتو آن احکام ،اسالم به مرحلاله اجالرا گالذارده شالود.
ایشان استمرار اجرای احکام را ضروری میدانیتند.
 )4ماهیت و کیفیت احکام اسالم :امام خمینی(ره) ماهیت و قوانین اسالم را دلیلی دیگالر
بر لزوم تشکیل حکومت میدانند و میفرمایند ،بالا دقالت در ماهیالت و کیفیالت احکالام شالرع
درمی یابیت که اجرای آنها و عمل به آنها میتلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یالک
دسالالتگاه ع الالیت و پهنالالاور اجالالرا و اداره نمالالیتالالوان بالاله وظیفالاله اجالالرای احکالالام الهالالی عمالالل
کرد(.محفوظی. )163 :1378 ،در جایی دیگر امام(ره) به روایت معروف فضالل بالن شالاذان از
امام رضا(ع) اشاره می کند که در آن روایا امام هشتت(ع) به سه علالت بالر لالزوم حکومالت و
وجود امام برای رهبری امت یادآور میشوند:
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 -1برای اجرای قوانین و جلوگیری از تجاوزا و تعدیا مردم نیبت به یکدیگر.
 -2حیا و بقای هر ملتی بیتگی به وجود حکومت و زمامدار دارد.
 -3حفظ ا ول و فروع دین و مکتب بیتگی به وجود امام و رهبر دارد و در ایالن قیالمت
از کالم امام علی(ع) عواملی که می تواند دین و مکتب را از میان بردارد و یالا در گوشاله انالزوا
قرار دهد ،بیان شده است .امام پس از ذکر روایت میفرمایند :از فرمالایش امالام(ع) اسالتنباط
میشود علل و دالیل متعددی تشکیل حکومت و برقراری ولالیامالر را الزم آورده اسالت .ایالن
علل و دالیل و جها موقتی و محدود به زمانی نییتند و در نتیجه لالزوم تشالکیل حکومالت
همیشگی است مثالً تعدی مردم از حدود اسالم و تجاوز آنان به حقوق دیگران و اینکه بالرای
تأمین لذ و نفع شخوی به حریت دیگران دست اندازی کند ،همیشه هیت .نمیتوان گفالت
این فقط از زمان حضر امیرالميمنین(ع) بوده و مردم بعداً همه مالئکه مالیشالوند .حکمالت
آفریدگان بر آن تعلق گرفته که مردم به طریقه عادالنه زندگی کنند و در حدود احکالام الهالی
قدم بردارند .این حکمت همیشگی و از سنتهای خداوند متعال و تغییرناپذیر است .بنالابراین
امروز و همیشه وجود ولیامر یعنی حاکمی که قیّت و برپانگهدارنده ن ت و قانون اسالم باشالد،
ضرور دارد( .امام خمینی . )42 :1358 ،به عقیده شیعه تردیالدی نییالت در اینکاله بعالد از
پیامبر اکرم(ص) ،علی(ع) و فرزنالدان معوالومش(ع) از جانالب خداونالد ،امالام و والالی جامعاله
هیتند و دارای والیت عامه و خالفت کلی الهالی مالیباشالند .امالا در زمالان غیبالت ،والیالت و
حکومت هرچند به شخص خا ی جعل و اختواص پیدا نکرده ،لیکن برحیالب عقالل و نقالل
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به گونه ای دیگر ثبا و باقی است .زیرا این امر از اموری است که جامعه اسالالمی باله شالد
بدان نیازمند است و میلماً در این زمینه اعمال نیالز الور نگرفتاله اسالت( .امالام خمینالی،
. )464-463 :1365چه آنکه ادله فراوانی بر اثبا این امر وجود دارد که برخی از آن پیش از
این بیان شده است .منتها از آنجا که حکومت اسالمی در واقالع حکومالت قالانون الهالی اسالت
فقیه در اداره آن عقالً و نقالً الیق از دیگران است .زیرا والیالت اوالً و بالا لالذا از آن خداسالت
چنانکه حاکمیت و مالکیالت از آن اوسالت و آنگالاه پیالامبر(ص) از سالوی خالدا نوالب شالده و
پیامبر(ص) نیز امام معووم(ع) را نوب نموده است و آیا شریفه هت نیالبت باله آن توالریح
دارد .بالمال والیت آنها والیت الهیه است و این والیت الهیه به مقتضای قالدر مالتقن بالا فقیاله
جامعالشرایط می رسد ،در نتیجه والیت او باله نوالب الهالی اسالت (محفالوظی.)163 :1378 ،
ایشان میفرمایند :در مورد فقیه والیتالی کاله نیالبت باله اختیالارا حکالومتی باله او تفالویض
می شود مربوط است باله عنالوان کلالی فقیاله عالادل ،و اختوالاص باله شالخص معینالی نالدارد
(امام خمینی.)464-463 :1365 ،

مقايسه انديشههاي امام خميني(ره) و سيدقطب پيرامون حكومت اسالمي
با مطالعه تطبیقی اندیشههای امام خمینی(ره) و سالیدقطب پیرامالون حکومالت اسالالمی،
نکا تشابه و افتراقی مشاهده میشود که در ذیل به آنها اشاره خواهیت کرد .قبالل از توضالیح
این نکا توجه به این شاخوه مهت است که سیدقطب و امام خمینی(ره) هالر دو از جملاله
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اندیشمندان اسالمی هیتند که در طیف جریان سنتگرای دینی و احیالاء حکومالت اسالالمی
هیتند (طباطبایی ،1376 ،ص  .)3هر دو اندیشمند معتقدند که هالیچ حالاکمیتی جالز بالرای
خدا نییت و هیچ شریعتی نیز جز شریعت خدا وجود ندارد .از نگاه هر دو حاکمیت مطلالق و
انحواری از آن خداوند است .قانون حاکت بر حکومت اسالمی نیز منحوراً قانون الهی است و
احکام اسالمی تا روز قیامت باقی و الزماالجرا هیتند.
آنها با اعتقاد به جامعیت و کمال دین در ارائه احکام کامل و جامع برای تمامی زمالانهالا
براین باور بودند که دین رفاً به رابطه انیان با خدا و احکام فردی عبادی محدود نمیشالود
،بلکه رابطه انیان ها با یکدیگر در عر ه اجتماع را نیالز دربرمالیگیالرد .امالام خمینالی(ره) در
بیانی همه چیز اسالم حتی عبادتش را سیاسی دانیته و قلمرو دین اسالم را نیبت باله هماله
شيون جامعه و حکومت فراگیر میداند (بابالایی . )157 :1383 ،خاسالتگاه مشالروعیت ن الام
سیاسی نیز از دیدگاه امام خمینی(ره) و سیدقطب ربانیت شریعت است و ناله ربانیالت امالرا و
حاکمان .از نکا قابل ذکر دیگر در تشابه بین این دو اندیشه توجه به ایالن نکتاله اسالت کاله
اسالمهای متفاوتی در جهان وجود دارد .یکالی در خالدمت قالدر هالای اسالتعماری ،یکالی در
خدمت تحجر ،یکی در خدمت پولالدارها و جهالان سالرمایهداری و جهالان کمونییالت .روشالن
ساختن این حقیقت که ممکن نییت در یک مکتب و در یک آئین دو تفکر متضالاد و رودررو
وجود داشته باشد از نکا بییار اساسی در اندیشه این دو متفکر است.
اما نکا افتراق این دو اندیشه متفکر پیرامون حکومت اسالمی از نکا تشالابه آن بیشالتر
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است .و این خود ناشی از دو مشرب فکالری و عقیالدتی اسالت کاله آن دو مالروج آن هیالتند.
امام خمینی(ره) از نگاه شیعه به حکومت اسالمی می نگالرد  ،امالا سالیدقطب چالارچوب نگالاه
ویژه اهل سنت را الگوی حکومت اسالمی قرار میدهد .نکته اساسی در این نگاهها توجاله باله
بحث حاکت اسالمی و جانشین پیامبر(ص) است کاله در نگالاه شالیعه والیالت پیالامبر(ص) باله
امیرالميمنین(ع) و اوالد معوومینش تفویض شده است ،اما در نگاه اهل سنت بحث خالفالت
مطرح میگردد .سیدقطب معتقد است که میأله جانشینی از واجبا دینالی نبالوده ازایالنرو
پیامبر آن را بیان نکرده و برعهده مردم گذاشته است .این رأی از ن ر شیعه نمیتواند حیح
باشد و بر همین اساس علمای شیعی برهان لطف را ارائه کردهاند (سوزنگر. )210 :1383 ،
از نکا دیگر قابل ذکر این است که سیدقطب در آثالار و اندیشالههالای خالود در ضالرور
وجود دولت حبتی به میان نیاورده است و تنها توضیح میدهد که چالرا بایالد از بالین تمالام
حکومت ها به حکومت اسالمی معتقد بود .اما امام خمینی(ره) در اندیشههای خالود عالالوهبالر
بحث از دالیل وجوب حکومت ،مدل و الگوی حکومتی خود را ارائه میدهد .سیدقطب معتقد
است که ابتدا باید حکومتی باشد سالپس در آن حکومالت باله قالانونسالازی و ن ریالهپالردازی
مشغول شد .اما امام خمینی(ره) به این قالانع نییالت و معتقدنالد کاله بایالد باله سالمت ایجالاد
حکومت اسالمی حرکت کرد .از نکا افتراقی دیگر اندیشاله امالام خمینالی(ره) و سالیدقطب،
لزوم توجه حضر امام به آسیب شناسی حکومت اسالمی است .ایشان با ذکر موالادیقی کاله
موجب فروپاشی حکومت اسالمی میشود جامعه را از دسالت یازیالدن باله ایالن آفالا برحالذر
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می دارد .توجه به عدالت اجتماعی ،معنویت اسالمی ،اسالتقالل و آزادی و وحالد اسالالمی از
نکا کلیدی اندیشه ایشان است .بررسی آثار امام خمینی(ره) بیانگر ایالن مطلالب اسالت کاله
تأکید بر وحد در آثار ایشان از یک مبنای ن ری قوی ریشه میگیرد و این تأکید بر مکتالب
فلیفی عرفانی امام که مبتنی بر وحد حقیقی عالت خلق و امالر و وحالد حقیقالی موجالود
است ،استوار است (بابایی. )209 :1383 ،
نکته آ خر بحث چگونگی ایجاد حکومت اسالمی است ،سیدقطب معتقد است اگالر گالروه
پیشتازی که خود را برای ایجاد حکومت اسالمی تقویت معنوی میکند باید از جامعاله کنالاره
بگیرد و پس از بلوغ معنوی باید سراغ جامعاله بیایالد و جامعاله را باله سالوی ایجالاد حکومالت
اسالمی سوق دهد .یعنی نوعی گوشهگزینی ،حال آنکه در اندیشه امام خمینالی(ره) نیروهالای
مولد انقالب در متن جامعه ساخته میشالوند و از هرگوناله جالدایی از جامعاله برحالذر داشالته
می شوند .سیدقطب در کتاب معالت فی الطریق برای ایجاد حکومالت اسالالمی دسالت یازیالدن
طبقه ميمن به سالح و حرکت میلحانه و مبارزه و جهاد را تا استقرار حکومالت اسالالمی الزم
میشمرد.
مبارزه و جهادی که سیدقطب مطرح می کند برای تغییر وضع موجود ،جنبه ا الحی باله
معنای خاص کلمه ندارد ،بلکه ایالن جهالاد بایالد قبالل از بنالای جامعاله مطلالوب اسالالمی باله
دگرگونی جامعه بپردازد .اما امام خمینی(ره) در سیر تشالکیل حکومالت اسالالمی معتقالد باله
حرکت فرهنگی و آگاهیبخش به تودههاست .انقالب مورد ن ر ایشان یالک انقالالب ا الالحی
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است تا یک انقالب میلحانه ،چنانکه نمود بارز آن در حرکت انقالبالی مالردم میاللمان ایالران
ظهور نمود پیدا کرد.

نتيجهگيري:
سیدقطب به عنوان یکی از اندیشمندان بارز موری و امام خمینی(ره) به عنالوان یکالی از
تأثیرگذارترین علمای شیعه در عور حاضر از جمله اندیشالمندانی هیالتند کاله قلمالرو دیالن
اسالم را نیبت به همه شيون جامعه و حکومت فراگیری می دانند ،لذا در جرگه کیانی قالرار
دارند که فلیفه تشکیل حکومت را بیان می نمایند و اقدام برای برپالایی حکومالت اسالالمی را
ضروری می دانند .این جریان به جریان سنت گرای دینی و احیای حکومالت اسالالمی مشالهور
است .در سیر مطالعه اندیشه ی این دو اندیشمند بزرگ عالوه بر نکا هالتسالو کاله ناشالی از
ا ول مبانی اسالمی است ،نکا افتراقی هت وجود دارد که ناشالی از دو عامالل ا اللی اسالت.
عامل اول نگاه مذهبی است .با توجه به نگاه شالیعه حضالر امالام خمینالی(ره) باله حکومالت
اسالمی و نگاه اهل سنت سیدقطب ،تمایزاتی در چارچوب این دو مذهب قابل بررسی اسالت.
عامل دوم شرایط و برهه زمانی خاص است که این دو اندیشالمند در آن زنالدگی مالیکردنالد.
نکته ا لی در اندیشه این دو متفکر ،ضالرور وجالود حکومالت اسالالمی اسالت .زیالرا یکالی از
بنیادی ترین امور ضروری بشر وجود یک ن ام اجتماعی و حکومت عادلهای است کاله پاسالدار
حقوق جامعه باشد و چه حکومتی بهتر از حکومت اسالمی ،این پاسداری را مالیتوانالد انجالام
بدهد.
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