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 *قطب عالمه طباطبایی و سید سیاسی مطالعه تطبیقی رابطه دین و سیاست در اندیشه قرآنی
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 دهیچک
، بارهنیا در و است« سیاست»و « دین»ن یب بررسی رابطه، تماعیحوزه مباحث سیاسی و اج یکی از نکات مهم در

یف از دین شدنظرات گوناگونی از تباین تا تالزم مطرح  ، جتماعدر اسعه دامنه دخالت آن و و تحدید و ته است. نوع تعر
پایی حکومت، در بررسی این مهم نقش اساسی دارد. در نگاه قرآن و سنت ن یا و وجود داردتالزم ، میان دین اسالم و بر

. ت استیقابل رؤ ، اهل سنتو سید قطب به عنوان یک مفسر  به عنوان یک مفسر شیعی عالمه طباطبایی یادر آر  تالزم
یف دین، ن شدهیتدو  تطبیقی ـیتحلیلکه به روش  هاین مقالدر  ه اثبات ب این تالزم، حکومت و سیاست، پس از تعر
یف دین و دامنه دخالت نظر آن دو اشتراک، با بیان نظرات دو مفسر .استده یرس نظر  زتمایز یندر اجتماع و  آن در تعر

 .گرددیمدر نوع تبیین رابطه نیازمندی بین دین و سیاست روشن  آن دو
یف حداکثری از دین، هر دو مفسردهد که نتایج مقایسه نشان می أثیر و تأثر بین و تو ابتنایش بر فطرت  معتقد به تعر

؛ و تاس دین نیازمند شدناجتماع برای متعالی ،عالمهاز دیدگاه آن و نظام اجتماعی و سیاسی هستند با این تمایز که 
یت ی بقا و جلوهسید قطب در صدد بیان نیاز دین برا، در مقابل نمایی حداکثری به حضور اجتماعی و دخالت و مدیر

 در مورد ن دو مفسرایدیدگاه بین ، هایی در بحث حاکمّیت و حکومتکا به رغم اشتر ، عالوه بر آن .در جامعه است
 .دو دیدگاه تبار متفاوتی دارند، رونیاز ا ؛حاکم سیاسی اسالمی تفاوت وجود دارد نییتع

 .سید قطب، عالمه طباطبایی، حکومت، سیاست، دین، قرآن: یدیواژگان کل
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 almirjalili@meybod.ac.ir/ ران )نویسنده مسئول(یبد، ایات، دانشگاه میبد، میاستاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشكده اله. 1
  zarezardini@meybod.ac.ir/رانیبد، ایات، دانشگاه میبد، میدانشكده الهگروه علوم قرآن و حدیث، . دانشیار 2
 Dr.zarebidoky@gmail.com/ دانشكده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران ،دکتری علوم قرآن و حدیث آموخته. دانش3

https://dx.doi.org/10.30512/kq.2022.13771.2668


 1401 بهار و تابستان، 26شماره ، 12دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم 152

 

 
 
 

 و طرح مسأله مقدمه -1
های اجتماعی زندگی به عنوان جنبه «سیاست»به عنوان مجموعه دستورات الهی با « دین»نسبت میان 

است که مطمح نظر علمای مختلف اسالمی معاصر بوده  یاسالم یاسیشه سین مبحث در اندیمهمتر، انسان
های جدید بر سر آغاز بحث، جهان عربدر فروپاشی خالفت عثمانی در ایران و نهضت مشروطه  .است

 .(13ص، 1393، پیوند داشتن یا انفكاک میان دین و سیاست است )مؤسسه فرهنگی هنری قدر والیت
های مورد مواجهه بنا به تعریف خاص خود از دین و شرایط و بحران یو دانشمند عالم هر، در این میان

 .است گرویدههای ارتباطی میان این دو به سوی یكی از حالت (174-155صص، 1394، هزاویی)نک: 
ن یان دن. ایندهست عادتسای دین را یک امر فردی تلقی کرده و با عزلت گزیدن از جامعه به دنبال نیل به عده

ا آن ر، دانند و نسبت به حوزه اجتماعی زندگی انسانکلی در حوزه ارتباط فردی انسان و خدا میرا به طور 
 ن را نسبتیستند و دین و قرآن نیاسی در دیبرخی منكر وجود راهبردهای کالن س 1.کنندتفاوت معرفی میبی

ات قرآنی هرگز ارائه نظام یآ ن ویم دیاما از مجموعه تعال، دانندمی دیدگاهدارای ، به ابعاد اجتماعی انسان
همه ، عت وجود داردیآورند و معتقدند که آن چه در مجموعه شرا تكفل حكومت را به دست نمییحكومتی 

 یاند و سعجنبه اجتماعی داده، ای به دینو عده 2.کندن نمییك حكومت الزم است تأمیآنچه را که در اداره 
ر ن را دیحوزه دخالت دایشان های زندگی اجتماعی دخیل کنند. دین را در عرصه، ایجاد تشكیالت بادارند 

عد از جمله ب  ، ن را متكفل ارائه برنامه جامع زندگی انسان در همه ابعادیو ددانسته ع یار وسیبس، استیس
راهبردهای  بر لزوم استناد مجموعه، زی و طراحی نظام را نقص دانستهیرعدم برنامه، دنداناجتماعی آن می

 3.دند دارین تأکیحكومتی به د
، میاسی و اجتماعی به قرآن کریتحت عنوان نگرش س، ها در حوزه ارتباط میان دین و سیاستاین اندیشه

 قرن دو در .(122ص، 1383، شاهرودیشد ) ر قرآنیوارد تفس گراییپس از رنسانس و به موازات جریان علم
سعی ، های تحت ستم در کشورهای اسالمیهای اصالحی در جامعهحرکتشروان یمفسرانی چند از پ، ریاخ

 گر ساختن فرهنگ قرآن دررون کشند و با جلوهیاند اصول و مبانی حرکت اسالمی و انقالبی را از قرآن بکرده

                                                           
های ای محدود دارد و ریشهسابقه، شوددر کشورهای عربی شناخته می تمانی  ل  غرب و ع  . این نظریه که با عنوان سكوالریزم در 1

در مغرب ، (39ص، 2010، های اجتماعی و سیاسی کلیسای مسیحیت )رشاد عبدالعزیزآن به تعارض طرز تفكرات و روش
هار قرن اخیر ( و حداکثر ریشه آن در غرب مربوط به چ55ص، 1375، گردد )جعفریمیالدی باز می 15و  14زمین در قرون 

(. برخی ریشه عملی آن در اسالم را 3ص، 1387، اند )خسروپناهان و ملل قبول نداشتهیك از ادیچ یاست که البته این تفكر را ه
)براتی  ندنمایجویی میپی ـ خالفتـ از پوسته آن ـ  تقوا و ...، معنویاتی چون عدالتـ در اقدامات خلفا در انفكاک هسته اسالم 

ساعده و انحراف مسیر خالفت و حكومت از جایگاه اصلی خود را زمینه نخست بنی سقیفه ریان( و ج73، ص1377کاکلی، 
توان در آرای این رویكرد را می، (. در بین معاصرین77-76صص، 1381، زادهدانند )اسد علیپیدایش آن در اسالم می

لد محمد خا، «القرآن و التشریع»صادق ِبْلِعید در کتاب ، «الحكم االسالم و اصول»اندیشمندانی مانند علی عبدالرازق در کتاب 
و آثار طه حسین و محمد حسنین هیكل و  «القرآن و الدولة»محمد احمد خلف الله در کتاب ، «من هنا نبدأ»خالد در کتاب 

 .... مشاهده نمود.
 عبدالكریم سروش در این دسته قرار دارند.، مهدی بازرگان، رشید رضا، محمد المبارک، چون محمد مجتهد شبستری ی. افراد2
 جوادی آملی و ... قائل به این دیدگاه هستند.عبد الله آیت الله ، . امام خمینی3



 
 
 

  153/ علی محمد میرجلیلی  قطب دیو س ییعالمه طباطبا یاسیس یقرآن شهیدر اندرابطه  یقیمطالعه تطب استیو س نید

 نقدمی در جهت رهایی مسلمانا، ه بازگشت به قرآن همراه بوده استیکه با داع ات جوامع اسالمییمجاری ح
ن اسدآبادی ید جمال الدیان به سوتیوغ کافران مستكبر بردارند. از پیشروان این نگاه در کشورهای عربی میاز 
، ق( 1354 .د رضا )میرش، (م 1958 .ابو الكالم آزاد )م، (ق 1323 .خ محمد عبده )میش شاگردشو 

د قطب یس، ق( 1368 .حسن البنا )م، ق( 1332 .ن قاسمی )میجمال الد، ق( 1364 .مصطفی مراغی )م
 .طالقانی )م محمودبه و در ایران  1م( 1963 .م( و محمود شلتوت )م 1954 .د وجدی )میفر، م( 1966 .)م

 1358 .مرتضی مطهری )م، ش(1381 .الله سحابی )مدی، ش(1366 .عتی )میمحمدتقی شر، ش(1358
 کرداشاره  2(ش1360 .م) ییطباطبا سید محمد حسین عالمه و ش(1373 .)م مهدی بازرگان، ش(

 .(34ص، 1364، خرمشاهی/ 124-123صص، 1383، شاهرودی)
)به عنوان یک مفسر اهل سنت  3های سید قطببررسی اندیشهروش تحلیل تطبیقی و با با ، نوشتار حاضر

ـ )به عنوان یک مفسر شیعی و نماینده تفكرات ایرانی 4اسالمی( و عالمه طباطباییـ و نماینده تفكرات عربی
اشتراکات و افتراقات دیدگاه دو مفسر در مورد رابطه دین و »در صدد پاسخ به این سؤال است که ، اسالمی(

 .دگردمیاین رابطه بررسی ، عریفی از دین و سیاستپس از ارائه ت، بدین منظور«. سیاست چیست؟

                                                           
)مصطفی  لمراغیر ایتفس، درضا و عبده(ی)رش ر المناریتفس، ب آثار ایشان عبارتست از: ترجمان القرآن )ابوالكالم آزاد(ی. به ترت1

د ی)س القرآن فی ظالل، )حسن البنا( ر و سورة الفاتحةیرسالتان فی التفس، ن قاسمی(ی)جمال الد لیالتأور محاسن یتفس، مراغی(
 )محمود شلتوت(. میر القرآن الكریتفس، د وجدی(ی)فر سریر المصحف المیتفس، قطب(

رآن و تكامل ق، )محمدتقی شریعتی(تفسیر نوین ، ست از: پرتوی از قرآن )آیت الله طالقانی(ا . به ترتیب آثار ایشان عبارت2
 تفسیر المیزان )عالمه طباطبایی(.، آموزش قرآن )مهدی بازرگان(، آشنایی با قرآن )مرتضی مطهری(، )ید الله سحابی(

مان پرداز مسلشاعر و نظریه، ادیب، مفسر، معروف به سید قطب؛ اندیشمند، سید بن قطب بن ابراهیم بن حسین شاذلی. 3
، ای مختلط از مسلمانان و مسیحیان دیده به جهان گشود )قطبدر منطقه، م در شمال مصر 1906ر سال مصری است که د

در شانزده سالگی به دانشگاه راه یافت. ، (. او پس از دوره دبستان و حفظ کل قرآن115و  53صص، 1388، علیپور /15ص، تابی
در  های اویات العالم العربی و الفكر الجدید از جمله مشغلهکارمندی وزارت معارف مصر و انتشار نشر، منتقدی، نویسندگی

ن به اخوان المسلمی، دوران دانشجویی بود. وی کارشناسی ارشد را از دانشگاه شمال کلورادو آمریكا گرفت و پس از بازگشت
م علیه به اتهام تحریک مرد پیوست که از آن به تولدی دیگر یاد کرده است. او نهایتا به خاطر نگارش کتاب معالم فی الطریق و

، 1388، علیپور /53-50صص، 1395، محاکمه و به دار آویخته شد )نک: حمزه 1966در سال ، رژیم جمال عبد الناصر
، االطیاف األربعه و ...، های ادبی مثل الشاطی المجهول(. از سید قطب آثار فراوانی در زمینه118-115و  62-53صص

 ،معرکة اإلسالم والرأسمالیة و ... و قرآنی همچون تفسیر فی ظالل القرآن، العدالة االجتماعیة فی اإلسالماجتماعی مانند -سیاسی
 (.67-62صص، 1388، التصویر الفنی فی القرآن و ... به جای مانده است )برای مشاهده معرفی برخی آثار او نک: علیپور

بریز چشم به جهان گشود. وی که در کودکی از موهبت پدر و مادر ش. در ت 1211دمحمد حسین طباطبایی در سال ی. عالمه س4
پس از تحصیالت ابتدایی وارد مدرسه دینی طالبیه تبریز شد و برای تكمیل ، (19، 1ج، )ب( 1388، محروم شد )طباطبایی

ذ نمود و سپس، تحصیالت دینی به  اجرت کرد وبه قم مه، به نجف اشرف سفر کرد و در محضر اساتید برجسته آن حوزه تلم 
در ، (. وی نهایتا  37-36، صص)الف( تابی، همو /26-19صص، شاگردپروری در تفسیر و فلسفه همت گماشت )نک: همان

بدایة ، بیسنن الن، تعلیقه بر بحاراالنوار، چشم از جهان فروبست. از او آثار فراوانی همچون المیزان فی تفسیر القرآن 1360سال 
-23صص، 1395ی، شهرستان /40-38صص، تا )الف(بی، ... به جای مانده است )نک: طباطبایی نهایة الحكمه و، الحكمه

25.) 
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 نه پژوهشیشیپ -2
رخی ب، و چاپ شده است. در این آثار آثار علمی فراوانی تدوین، بررسی نسبت میان دین و سیاستدر 

 اند.به بررسی نظرات مفسران و مقایسه میان آنان پرداخته
عالمه  پذیری و سیاست در اندیشهمعنا و مبنای جامعه»مقاله ، هبارنظرات عالمه طباطبایی در این انیبدر 

به ، در این مقاله .استقابل ذکر  1394سال منتشر شده به نوشته عبدالرضا باقی و امین کیانی « طباطبایی
ت یهما»بررسی نسبت میان فطرت و سیاست از نگاه عالمه طباطبایی پرداخته شده است. مقاله دیگر 

است که مؤلف در  1396در سال  زادهنوشته محمد ملک« ییدر قرآن از منظر عالمه طباطبا یاست اسالمیس
، گرمقاله دی .همت گماشته است «زانیالم»ر یدر تفس یاست اسالمیابعاد و اصول س، تیآن به بررسی ماه

 منتشربه قلم محمد عابدی « طباطباییاست از منظر عالمه یدر ساحت س یخداشناس یمبان یهااستلزام»
 .جویی شده استاست که در آن مبانی مبدأشناختی نظر عالمه در باب سیاست پی 1394شده در سال 

های گرایش»مقاله و دو  1388نوشته خانم عفت علیپور در سال  «اندیشه سیاسی سید قطب»کتاب 
اندیشه سیاسی »و  1394سال نشر نوشته فریبا خاقانی « مفسر فی ظالل القرآن، سیاسی اجتماعی سید قطب

به چاپ  «اندیشه سیاسی متفكران مسلمان»کتاب  در 1390اثر سیروس سوزنگر که در سال ، «سید قطب
را مورد  یو یاجتماع یاسیس یهاشیو گرا دنپردازیم، سید قطب در این زمینه اتیبه نظر، رسیده است

 .دندهیقرار م یبررس
گستره مفهوم جهاد » مانندکارهای علمی در موضوعات مختلف ات این دو مفسر یمقایسه نظرزمینه در 

 شفاعت»، (1396، هرامیب یعلحمزهنجفی و وسف ی) «اندیشه سید قطب و عالمه طباطبایی در به مثابه قتال
ن اجتماعی در قرآن»، (1394، پورجانی یغالمعل) «د قطبیو س ییدگاه عالمه طباطبایاز د ن  از منظر  س 

 استعدادهای معرفتی انسان در قرآن»، (1394، فرزند وحی و دیگرانجمال ) «د قطبیو س ییعالمه طباطبا
دگاه مفسران یاز د جایگاه عقل» و (1391، بناب نصیریان آذرصفر ) «از منظر عالمه طباطبایی و سید قطب

اما در موضوع ، صورت پذیرفته است( 1395، ترکاشوند یم و ولیمر) «بزرگ: عالمه طباطبایی و سید قطب
ن دو ینظر ا ،در ادامه .استانجام نشده کاری  ین و سیاستبررسی تطبیقی نگاه این دو مفسر به نسبت میان د

 .ردیگیر دین و سیاست مورد بحث قرار مرامون تأثیر و تأث  یپ مفسر

 م پژوهشیمفاه -3
 دین -3-1

زم است ال، دینی بر لزوم تشكیل حكومت هایتبیین داللتکشف رابطه مفهوم دین با سیاست و برای 
رو دین ارائه شود تا به تبع آن قلم د قطب(یدگاه دو مفسر)عالمه و سیاز د، ژهیوهو ب ابتدا تعریفی از ماهیت دین

با توجه به تعاریفی ماهوی که از سوی ، . البتهآن آشكار شود هایو نیاز به حكومت جهت شكوفایی ظرفیت
کید بر تعریف واحد و معین، ارائه شده است پژوهان و فیلسوفان دیندین  و است مشكلامری ، اصرار و تأ
رائه شده ا کثرت تعاریف د بتوان گفت کهیشاانگشت گذاشت.  دین از توان بر یک تعریف واحد و جامعنمی

 .گردیده است نید ماهیت از یف واحدیان تعریاز بمانع ، از دین
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آمده  (216-215صص، 18ج، 1414، )زبیدی ادیاطاعت و انق، ن در لغت به معنای جزاید، به هر حال
، 1376، )طبرسی جزا و پاداش است عاملکه اطاعت  اندهدین نامین جهت دیروی را بدیاست. اطاعت و پ

، 1412، )عسكری اندهمعنا کردشود نیز می زی که معبود به واسطه آن اطاعتین را به چید(. 715ص، 2ج
زی که وضع آن الهی باشد و صاحبان خرد را به ین عبارت است از چید، یگریدگاه محقق دیاز د (.299ص
 د و اعمالیت کند و شامل عقایا و حسن عاقبت در آخرت هداین دنیا ار خود به سوی رستگاری دریاخت
ْنَزْلنا ِإلَ ﴿ اتیدر آ قرآن کریم دگاهیاساس دبر  .(814ص، 1ج، تابی، )تهانوی شودمی

َ
َك اْلِکتاَب ِباْلَحقِّ یَو أ

قًا ِلما بَ  ی ِبِه یَشَرَع َلُکْم ِمَن الدِّ ﴿و  (48/ 5مائده: ) ﴾هِ یِمنًا َعلَ یِه ِمَن اْلِکتاِب َو ُمَه یَد یَن یُمَصدِّ ِن ما َوصَّ
ِذ  ْوَح  یُنوحًا َو الَّ

َ
قِ  سییَو عِ  َم َو ُموسیینا ِبِه ِإْبراهِ یَك َو ما َوصَّ ینا ِإلَ یأ

َ
ْن أ

َ
 /42 :یشور) ﴾... نیُموا الدِّ یأ

ای گذشته یشده بر انبن و جامع همه معارف نازلین دیترکاملدین اسالم به عنوان ، از میان ادیان مختلف، (13
 . (216و  181صص، 1386، )هاشمی رفسنجانی شناخته شده است

توان تعاریف ارائه شده نسبت به دین را از دو منظر مورد می بندی کلیدر یک تقسیم، از جهت اصطالحی
 نماید:می توجه قرار داد که حدود قلمرو دین را نیز مشخص

یف حداقلی از دین ـ تعاریف صرفا  بعدی از ابعاد انسان را مد نظر قرار داده و با : صاحبان این تعار
اند. چنین تعاریفی به مقوله دین نگریسته 3و یا پدیدارشناختی 2شناختیجامعه، 1شناختیرویكردهای روان

همانطور که برخی اندیشمندان اسالمی نیز دچار چنین تفكری کند می قلمرو دین و عرصه شمولیت آن را تنگ
 اند. لذا رسالت دین را صرفا  رسیدن به امور معنوی و اخروی انسانلمرو دین را محدود تلقی نمودهشده و ق

 از اموری چون حكومت را یویامور دن بلكه، دنداننمی نیو د دانند و پرداختن به امور دنیوی را در شأن خدامی
 .(84-83صص، 1377، آن واگذار شده است )بازرگان هایحوزه عقالنی بشر و تجربه هد که بندانمی

یف حداکثری از دینـ   ای برای ن را روش ویژهآ، : در تعاریف حداکثری که از دین ارائه شده استتعار
 .ندکمی که مصلحت دنیوی انسان را در جهت کمال اخروی و حیات ابدی او تأمین اندهزندگی دنیوی دانست

در برگیرنده قوانینی باشد که به نیازهای دنیوی انسان نیز پاسخ گوید. چنین دینی  الزم است شریعت، روایناز
 به آنچه آفرینش و آوردتكوین و تشریع را فراهم می موجبات تطابق، با فطرت انسانی هماهنگ است و لذا

و تمام امور و قوانین آن  (243و  31صص، 2ج، 1417، )طباطبایی گویدیمپاسخ ، ن اقتضای آن را دارداانس
                                                           

این دیدگاه در ارائه و بیان خود از دین نگاهش را معطوف به بعد درونی انسان یعنی ساحت روحی و روانی و نیز جهت احساسی . 1
کید  مندیهایی است که بر درونبیشتر مشابه به برداشتشناختی دین های روانو عاطفی او کرده است و تعبیر و تقسیم تجربی تأ

کید دارندهای فكرهایی که بر جنبهورزند تا برداشتمی  (78ص، 1372، )خرمشاهی ی، عقلی و اجتماعی تأ
 وظیفه، رویمورد توجه قرار داده است. به همین ، دین را با توجه به کارکرد و نقش آن در جامعه، این نگرش در تحلیل خود 2.

ها و عملكردهای مذهبی در جامعه بشری بوده و نیز باالبردن فهم مخاطب از نقش وجود باورداشت، شناسی دیناصلی جامعه
های گوناگون دین و نیروهای اجتماعی تأثیرگذار و تحلیل اهمیت و تأثیر دین بر تاریخ بشری و شناخت جلوه، دین در جامعه

 .(7ص، 1377 ،دهنده آنهاست )همیلتونشكل
ررسی مورد ب، ای که در سیر تاریخ حیات بشر وجود داشتهسعی دارد دین را به عنوان پدیده، این نظریه در نگرش خود به دین .3

ا به یک دین ر، باشد نه تبیین آن؛ یعنی برخالف رویكرد تبیینیو شناخت قرار دهد و مدعی است که در صدد توصیف دین می
 .(412ص، 1372، دهد )خرمشاهیل نمیجزء و عنصر خاصی تحوی
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گیرند و رفتارهای سیاسی و اجتماعی ساحت ربوبی می، 1به توحید ختم شده و در سه مرحله از باال به پایین
د و ین عقاید، ییعالمه طباطبا . در نظر(170-169صص، 1390، علیخانیخورد )آن نیز با توحید پیوند می

ن ی. دانستن ااندهت بشر آوردیی و هدایطرف خدا برای راهنما امبران ازیست که پادستورهای عملی و اخالقی 
 .(15ص، 1ج، 1370، طباطبایین دستورها سبب خوشبختی انسان در دو جهان است )ید و انجام ایعقا

ا یروش مخصوصی در زندگی است که صالح دن نید»... نویسد: سوره مبارکه بقره می 213در ذیل آیه  عالمه
د یعت بایدر شر، د. پسینمامی نیقی باشد تأمیات دائمی حقیکمال اخروی و ح را به طوری که موافق

، 2ج، 1417، ییطباطبا) «اج روشن سازد...یازه احتاندهوجود داشته باشد که روش زندگانی را ب ییهاقانون
 .(130ص

 یکند برامیاذعان ، کندیم یر سعادت معرفیدهنده سو نشان ین را روش زندگیایشان بعد از آن که د
ت یاست هدا یهدف مشخص یکه دارا یخاص در زندگ یاست که او را به روش ینش خاصیانسان آفر

ن یدست و بیجز فطرت ن یزیچ، تگرین هدایرسد و ایبه آن هدف نم، رین مسیمودن ایکند. انسان بدون پیم
تِ ﴿ر یتعب پس ازسبب قرآن کریم  ِه الَّ اَس َعلَ  یِفْطَرَت اللَّ َل یاَل َتْبِد ﴿فرمود: ، (30 /30: روم) ﴾َهایَفَطَر النَّ

ه در  ـ ان دارای کتابینی از ادیعالمه معتقد است که هر د(. 180ص، 16ج، 1417، یی)طباطبا ﴾ِلَخْلِق اللَّ
احكام فطرت با این قید که دین هر عصری ، متضمن راه و روش فطرت است ـهر عصری که نازل شده باشد

 یعنی آیه فطرت . او برای اثبات این مدعا به آیه2گیرددر بر میخود ظرفیت پذیرش اهل زمان با متناسب را 
دو اشاره صریح و رسا به این  کند و معتقد است که هرسوره آل عمران استناد میاز  19و آیه روم از سوره  30

ن به نی با هدف رسیدین تكویاقتضائات قوانق دادن زندگی افراد بر ین خدای سبحان همان تطبیدارند که د
ت و سعاد، بقا، بی که وجودیی است که اقتضای ذات اوست یعنی خضوع در برابر مبدأ غیمقامی واال و جا

م نی است که اسالین خضوع همان دیو ا قائم به اوست، ن حاکم در عالمیق انسان در شؤون زندگی و قوانیتوف
ن یبرا .دکننسوی آن دعوت میه بشر را ب، نازل شده )ع(اءیتب آسمانی که بر انبر کیشود و قرآن و ساده میینام

ف شاق منبعث از اوهام و اهواء ین بردن تكلیاصالح شؤون زندگی بشر و دورکردن خرافات از آن و از ب، اساس
 رأی و اجتهادا حكمی از احكام آن باشد تا یت آن و ینكه اثر و خاصینه ا، ن اسالم استیجزء معنای د، بشری

 .(300-299صص، 8ج، 1417، ییطباطباگر رد کنند )یبعضی آن را امضا نموده و بعضی د
، 16ج، 1417، ییطباطبان انطباق داشته باشد )یکه ملزم است بر فطرت و تكودین ، دگاه عالمهیاز د

است  آنگریزی از آن ندارد و فرق دین و یک قانون اجتماعی  ،همان روش زندگی است که انسان، (194ص
دین میان زندگی ، به عبارت دیگر .و قانون اجتماعی مولود افكار مردم که دین از ناحیه خدای متعال است

ولی در قوانین اجتماعی اهتمامی ، دهدپیوند می، اجتماعی مردم و پرستش خدای متعال و فرمانبرداری از وی
                                                           

 . 25-24صص، 1379، . برای اطالعات بیشتر نک: طباطبایی1
 قرآن اگر» :نویسدیم یآمل یجواد الله آیت نمونه عنوان به. خوردمی چشم به نیز دیگر مفسران آثار در فطرت بر دین ابتنای. 2

ت  .  ...دینكن رها را شیخو فطرت یعن، یدیباش خدا نید مالزم فرموده هِ  ِفْطر  تِ  اللَّ ر   یالَّ ط  اس   ف  ل   النَّ ایع   الزم لهال فطرة خذ یعنی ه 
 فطرتتان که را آنچه بلكه باشد؛ شده لیتحم شما بر ذاتتان رونیب از کهآن نه، شماست درون خواسته یااله نید یعنی الله فطرة

نک: حاجی صادقی،  برای اطالع بیشتر از نظرات مختلف /127-123صص، 1366ی، آمل یجواد« )دادند شما به خواست
 (.، سراسر اثر1388
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و ، . اساسا کتاب الهی متضمن مصالح بشر است(19ص، )الف( 1388، ییطباطباپیوستگی نیست )به این 
ر یبشر را جز به اصالح اعمال و سا، نید .کنداجرای دستورات آن تمامی مفاسد جامعه بشری را اصالح می

 .(301-300صص، 8ج، 1417، ییطباطباکند )شؤون اجتماعی خود دعوت نمی
« ةاحیالمنهج »، خاطر اشتمال بر ایدئولوژی و مایحتاج تشكیل نظام اجتماعی دین را به، سید قطب

 شود با ایننامیده می« دین»، های زندگی کردن نیزداند و معتقد است که تمامی شیوهزندگی( می برنامه)
)دین  ردممهای دیگر برگرفته از اعتقادات انی است و دینبرگرفته از اعتقادات رب   «دین الله»تفصیل که 

 شودینامیده ماست و به نام آنها و ... امیر )دین األمیر( ، ک(لِ )دین الم   پادشاه، قبیله )دین القبیله(، الشعب(
دین در حقیقت ذاتی ، سوره مبارکه توبه 31ذیل آیه ، در نظر سید قطب(. 14-13صص، 1993، )قطب

دینداران بایست از اتخاذ اربابان متعدد و در پی آن  استسالم و اتباع از حق است، خضوع معنایبه ، خودش
، 3ج و 390ص، 1ج، 1412، قطب)ن قرار خواهند گرفت ان و کافرادر زمره مشرک، گرنه خودداری نمایند و

این  انسان در جایگاهکننده ینیعتو « وجود»تفسیری از طبیعت ، در مفهوم اسالمی آن ن را. وی دی(1643ص
های واقعی زندگی طبیعت دین را راهنمایی بشر در تمامی زمینهو  (5ص، 1993، قطبداند )وجود می

بشر توجه دارد و در  یکه به تمام جوانب زندگکند معرفی مینظام زندگی متكفل و  (11ص، 1993، )قطب
ا دین نظامی دینی تشكیل شود ت، . به اعتقاد او الزم است در دنیای بشرشودیاجرا م ینیدستورات د، پرتو آن

، نظام دنیایی از بهرهبی و مساجدو منابر  همحدود ب دیِن  .سایه آن به پرتوافشانی بر بشریت بپردازد بتواند در
، 2ج، 1412، قطب) شودیده میبه ورطه نابودی کشحقیقت خود را در دنیا حفظ نماید و  تواندینم

داند و آن را محدود به عقیده ذهنی منفک از واقعیات زندگی بشری نمی او دین را صرف یک. (853ص
( و 15و  6-5صص، 1993، قطبکند )برای کسب سعادت اخروی نمیشعارهای فردی و جمعی متدینین 

و معتقد است که  (7-6صص، همانشمارد )های اعمال شده بر دین را توطئه صهیونیستی بر میمحدودیت
به ، های بشریارچوب ظرفیتهبایست با تالش بشر در چ، هاالهی برای زندگی انسان دین به عنوان برنامه

وُسَف ما کاَن یُ َکذِلَك ِکْدنا لِ ﴿ذیل آیه شریفه ، در نظر این عالم. (6ص، )ب( 2001، قطبتحقق بپیوندد )
خاهُ فِ یَ لِ 

َ
ُخَذ أ

ْ
ْن یدِ  یأ

َ
هُ یَ ِن اْلَمِلِك ِإالَّ أ دین باید بر وفق نصوص صریح قرآن بنا ( 76 /12 :)یوسف ﴾شاَء اللَّ

متدین ، کندی زندگی میکه در نظام الهرا کسی ، «دین ملک»و « دین الله»با تقسیم دین به نهاده شده باشد و 
، 1412، قطب) اندخومی« دین ملک»متدین به  طاغوت است که در نظامرا کسی در مقابل  و «دین الله»به 
، دینبه عنوان غایت و هدف های دیگر در زیر یوغ انسانبشر بندگی و با اذعان به الغای  (2021ص، 4ج

 ﴿به آیه و است را نظام جاهلی نامیده « دین الله»از های منبعث از دینی غیر تمامی نظام
َ
ِه یَر دِ یَفَغ أ ْبُغوَن یَ ِن اللَّ

ْرِض 
َ
َماَواِت َو اْْل ْسَلَم َمن فِی السَّ

َ
کند ( استناد می83 /3: )آل عمران ﴾ْرَجُعوَن یُ ِه یَطْوًعا َو َکْرًها َو ِإلَ َو َلُه أ

 .(10-9صص، 1993: قطب)
. روشن شد که عالمه طباطبایی نگاهی گذرا به تعریف دین در سطوح مختلف آن بود، آنچه که گذشت

داند و ارائه و اصالح روش زندگی بشر را دین را برگرفته از فطرت و منطبق بر آن و متناسب شرایط زمان می
تج آن را من، شمارد. سید قطب دین را برنامه زندگی معرفی کردهو وظیفه آن می به حساب آوردهجزء معنای آن 

انی و در حقیقت ذ  تفسیری از طبیعت، اتی خود به معنای اتباع از حق و در مفهوم اسالمیاز اعتقادات رب 
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بخشی به آن در بخشی به بشر از سلطه دیگران معرفی کرده و تحققداند. او غایت دین را رهاییمی« وجود»
 یر فیفست» خود را در کتاب یاسیتفكرات سن یشترید قطب بیسقابل ذکر است که  شمارد.جامعه را الزم می

ودن بیو در دوران زندان «نیاخوان المسلم» گروه وستن بهیپن کتاب را پس از یا وه مطرح کرد« نآظالل القر
 ر درآورده است.یخود به رشته تحر

یی اآرارکتعریف و نگاه حداکثری به دین ، رسد برای تبیین و توضیح تمامی احكام شریعتبه نظر می 
ستن در یز بهتر یراستادین متكفل بیان تمامی نیازهای بشریت در ، داشته باشد. بر اساس این نگاه مناسب

 .ستا و آخرت ایدن به سعادت دنیرس یبرا زندگی دنیوی و برآورنده آنها

 سیاست -3-2
فارسی و ترکی( یا معادل ، های عمده جهان اسالم )عربیای راجع به لفظ سیاست در زبانمباحث گسترده

گرفته شده و معنای آن عبارت است  «وسس  ی   ساس  »از ریشه  «سیاست» دارد.های التین وجود آن در زبان
، )خلیل بن احمد و ... استصالح، حراست، نگهداری، اداره کردن، پرورش، تنبیه، ریاست، حكومت: از

 (.78ص، 4ج، 1375، طریحی /107ص، 6ج، 1413، ابن منظور /336ص، 7ج، 1414
حكومت کردن بر »، «مبارزه برای قدرت»گوناگونی مانند های با عبارت، مفهوم اصطالحی سیاست

جهت و چگونگی اعمال ، هاشكل»، (6ص، 1387، )نک: حسنی« هاتوزیع آمرانه ارزش»و « هاانسان
« حكومت و اعمال دولت، هاسازمان، هاعلم دولت و تئوری»، (29ص، 1ج، 1384، )ابوالحمد «قدرت
( تعریف شده است 8-7صص، 1364، )دال« شدن در آنشكل گرفتن قدرت و سهیم»، (23ص، )همان

 (.100ص، 1397، دانشیار .)نک
سیاست به معنای در نظر گرفتن مصالح یک چیز یا شخص یا گروه است که اقدام ، در یک نگاه کلی

ن ییهمان آ، ( و در واقع7ص، 1395، گیرد )شهرستانیجدی برای اجرای آن مصالح در حق آنان صورت می
ده یجامعه تحقق بخش یهاکه به مصالح و خواسته یم جامعه است به صورتیا روش اداره و تنظی یکشوردار

بستگی تام و تمامی به ، تعریف مفهوم سیاست، رسدبه نظر می (.42ص، 1ج، 1378، شود )مصباح یزدی
 (.23-22صص، 1389، اعتقادی افراد دارد )عضدانلو، اخالقی، ایدئولوژی و یا نگرش عمومی، بینیجهان

 رابطه میان دین و سیاست -4
 های اجتماعی زندگی انساننسبت میان دین به عنوان مجموعه دستورات الهی با سیاست به عنوان جنبه

بنا به تعریف  كیهر و و غیر آن از جمله مسائلی است که مطمح نظر علمای مختلف اسالمی بوده است
( به سوی 155-174صص، 1394، هزاوییهای مورد مواجهه )نک: خاص خود از دین و شرایط و بحران

ده شباره نظرات گوناگونی مطرح  نیا دراند و های ارتباطی میان این دو مقوله مهم گرویدهیكی از حالت
 .است

کیداندیشمندان بر وجود راباز  یگروه  هرچند کیفیت رابطه مورد اختالف ؛دارند طه بنیادین بین آن دو تأ
ا ، نظر بوده است ان بازرگ، برخی همچون سروشهیچكس از این گروه منكر اصل وجود رابطه نبوده است. ام 

ای همچون آورند و عدهن هرگز ارائه نظام حكومتی را به دست نمییم دیمحمد المبارک از مجموعه تعالو 



 
 
 

  159/ علی محمد میرجلیلی  قطب دیو س ییعالمه طباطبا یاسیس یقرآن شهیدر اندرابطه  یقیمطالعه تطب استیو س نید

ل ن را متكفیع دانسته و دیار وسیبس را استین در سیحوزه دخالت د، ملیه جوادی آلامام خمینی و آیت ال
عد اجتماعی آن می، ارائه برنامه جامع زندگی انسان در همه ابعاد دانند و بر لزوم استناد مجموعه از جمله ب 

کیراهبردهای حكومتی به د ین دتفاوت دیدگاه آنان در تعریف ، منشأ اختالف در این خصوص د دارند.ین تأ
ر ای به پیدایش ادیان الهی و ظهوتاریخی چنین نظریهسابقه . است و اهداف این دو مبانی، سیاست تعریف و

 (.23ص، تابی، گردد )مطبقانیـ سیاسی و فردی برمیاجتماعی پیـامبران دارای رسالت
عان پرداخته و به آن اذبرخی از پژوهشگران غیر مسلمان نیز به پیوند دین و سیاست و حكومت در اسالم 

نویسد: می، م( 1930)م.  ییشناس بریتانیادانشمند و شرق، توماس ارنولد، به عنوان نمونه 1.اندنموده
پیشوای دین و دولت بود و بر سلطه و قدرت سیاسی و ، دین و دولت و عقیده و نظام است و رسول، اسالم»

 (.17ص، تابی، )عالیه« گذاری و قضایی حاکمیت داشتقانون
را  یهر نوع پیوند و ارتباطلعید الصادق بِ همچون علی عبدالرزاق مصری و برخی ، قبل در مقابل نظریات

 دیگری را موجب ناکارآمدی طرف مقابل دانسته نموده و دخالت یكی در امور انكار« سیاست»و « دین»میان 
. سابقه تاریخی چنین اندهگشتهدف حفظ حرمت هریک قائل  یكدیگر با جدایی کامل آنها از و به

 . (92-91صص، 1380، )خواجه سروی گردداروپای پس از قرون وسطی باز میبه ای توصیه

 رابطه دین و سیاست از نظر سید قطب -4-1
 تالزم دین و سیاست -1-1-4

رنامهبرا است و آن  یاسیس و یاجتماع، یات فردیح یهاتمام جنبهدر اسالم معتقد به نقش ، دقطبیس
و برنامه هدایت تمدن مادی  ( و تنها راه5ص، 1993، )قطب سر و کار دارد یت زندگیکه با واقع داندیم یا

، ودشعامل نجات در این زمینه ایفا کند و را نقش محوری خود اسالم اگر بخواهد ، . به اعتقاد اوبشری است
 یبشر اتیح تجدد و شرفتیپ با است عت اسالم قادریو شر (5-4صص، 1979، همو) د حكومت کندیبا

نخست یک »نویسد: او در این باره می .(58-53و  34-33صص، )الف( 1360، هموباشد ) هماهنگ
آنگاه خواهید دید که اسالم چگونه  ،قوانین و اصول اسالمی باشد تشكیل دهید، جامعه اسالمی که در آن

 .(48ص، 1370، همو)« حكومت خواهد کرد
نگارش درآورده است  سیاسی قرآن به -که با هدف شناساندن رسالت علمی 2خوددر تفسیر  سید قطب

ها در بخش مقدمه به نقش دین در ساختن زندگی معنوی و مادی انسان، (469ص، 2ج، 1418، )معرفت
های زندگی معرفی کرده پرداخته و آرامش و برکت و پاکی را در سایه قرآن و حاکم ساختن آن در تمام عرصه

داری است که خداوند برای تمام مجموعه نظام، (. او معتقد بود که دین15ص، 1ج، 1412، )قطباست 
                                                           

جورج روبیر ، امیل درمنجم، مریسون، لینو ایتالیاییانشاخت آلمانی، . این مسأله در مباحث علمای غیر مسلمانی همچون 1
 .(56-54، صص2010، رشاد عبدالعزیز /28، ص1972، و... نیز وجود دارد )برای اطالع از نظرات آنها نک: الریس

غ اییمهمتر ن به بعدیا و از وستیالمسلمین پاخوان گروه از خدمات دولتی استعفا داد و به 1953. سید قطب در سال 2 ن ن مبل 
ی دیگر از اعضای برخقطب و  سید ،دولت مصر، 1954جمال عبدالناصر در سال نافرجام گروه شد. پس از ترور 

فی ظالل » در زندان دو اثر بسیار مهمش را نوشت: تفسیر یو. ه زندان انداختبا دولت ب ن را به خاطر مخالفتالمسلمی اخوان
  دهند.های نهایی قطب را تشكیل میاین آثار اندیشه«. قمعالم فی الطری»و « القرآن الكریم
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های زندگی باید در آن قرار گیرد و با اذعان های زندگی بشر تنظیم نموده و راهی است که تمام فعالیتعرصه
معتقد است ، (24ص، 2002، قطب)نک: به تالزم وثیق بین طبیعت ایدئولوژی اعتقادی و نظام اجتماعی 

ل پیوسته و غیر قاب، به صورت مقرراتی متین و محكم، که تمامی لوازم یك زندگی اجتماعی سعادتمندانه
های دین تمامی جنبهاین ( و 3-1صص، )ب( 1360، قطبگنجانیده شده ) اسالم در برنامه دین، انفكاك

ه»، السالم العالمی و اإلسالمکتاب زندگی بشری را در بر گرفته است. به تعبیر سید قطب در  دة یالعق یأ–ا إن 
ریق  ما لِ  ع  د  ال ت   -ةیاإلسالم ریق  لِ  ص  هِ  ص  ه و ما ِلل  اما یا از روی جهالت ، (10ص، )الف( 2001، قطب« )1ِلل 

این عقیده نتوانسته است در عرصه اجتماعی و بین المللی به طور کامل خود را ، مردم و یا از روی عداوت
، سیاسی، (. او از تفكیك امور اجتماعی12ص، )الف( 2001، قطبو به منصه ظهور برساند )نشان داده 

ت نگران بوده است و ، حقوقی و قوانین جوامع اسالمی از قوانین دین گان به را نقشه بیگان سكوالریسمبه شد 
که شریعت (. سید قطب معتقد بود 4ص، 1375، دانست )نک: حیدریمنظور سلطه بر فرهنگ مسلمانان می

و  34-33صص، )الف( 1360، )قطباسالم قادر است با پیشرفت و تجدد حیات بشری هماهنگ باشد 
53-58.) 

 و حاکم حکومت، حاکمیت -2-1-4
« هال إله إال الل  »عبارت ، در اندیشه او است. تیحاکم، دقطبیس یاسیس هشیاند در یاساس میمفاه از

اعراب داشت  به «هالل  » سعی در تفهیم یگانگی حاکمیِت ، خداوند متعالنیز از ابتدا با تكیه بر مفهوم الوهیت 
بوده و توحید در الوهیت به « ایالعل ةیالحاکم»دانست که الوهیت به معنای چون عرب در لغت خود می

 یزندگ و خداست یبرا فقط تیحاکم، اوبه اعتقاد (. 22ص، 1979، قطبمعنای نفی تسلط غیر خداست )
، خود یسو از، یزندگ شئون از كی چیه در دینبا هاانسان و شود داده ارجاع خدا به دیبا جهات تمام از بشر

 نیزم در خدا یحكمران، البته ند.ینما تیتبع آن از و رجوع خدا حكم به دیبا همواره و کنند صادر یحكم
 از مقصود رد.یگ صورت عتیشر طبق بر امور تمام و گردد حاکم خدا عتیشر که شودمی محقق یزمان
 ،یاعتقاد اصول، ازجمله، یبشر اتیح یسازمانده یبرا خداوند که است ییزهایچ آن ههم زین خدا عتیشر

 یاسالم نشیب به دیبا زین یهنر و یفكر یهاتیفعال و است فرموده عیتشر، سلوك و اخالق، یحكومت اصول
 20و10صص، 1993 و 93 و 78 و 42 و 15-5صص، 1979، قطبشود ) داده ارجاع آنها یاله مصدر به و
 .(173-172صص، )الف( 2001 و

 نیمهمتر به تجاوز زین و نیزم در خداوند ییفرمانروا به تجاوز جهان تمام تیجاهل علت، اودر اندیشه 
 نداهکرد واگذار بشر به را تیحاکم، «هالل  » ِت یحاکم یجا به که چرا است؛ تیالوه یعنی، تیحاکم یژگیو
 یعتیشر چیه و خدا تیحاکم جز یتیحاکم چیه كهیدرحال ؛اندهشد گرید یاعده معبود هاانسان از یاعده و

 و روزه، نماز و باشند مسلمان آن افراد که یاجامعه بود معتقد دقطبیس ست.ین قبول مورد خدا عتیشر جز
 بلكه بود نخواهد یاسالم هجامع، نباشد حاکم آنجا در قانون عنوان به خدا عتیشر اما، آورند جاه ب حج

                                                           
فصل ، 70ص ، )انجیل متی« کنید و مال خدا را به خدامال قیصر را به قیصر ادا ». این عبارت اشاره به این جمله انجیل دارد: 1

 (.25شماره ، 20فصل ، انجیل لوقا /15شماره ، 12فصل ، انجیل مرقس /22 -15شماره ، 22



 
 
 

  161/ علی محمد میرجلیلی  قطب دیو س ییعالمه طباطبا یاسیس یقرآن شهیدر اندرابطه  یقیمطالعه تطب استیو س نید

با –سوره مبارکه نساء  65تا  60به آیات ، وی برای اثبات ادعای خویششود. یم محسوب یجاهل هجامع
با موضوع – مائده 44و  -)ص(و امر به پذیرش حكم و داوری پیامبر  «تحاکم الی الطاغوت»محتوای توبیخ 

 و 107-105و  93-88و  8 صص، 1979، قطبنک: ) .کنداستشهاد می -هما انزل الل  بر طبق  حكملزوم 
 .(167ص، 1378

ه دین نباید در حد یک نظریه باقی بماند بلكه بایست به منصکند که سید قطب بر این اعتقاد پافشاری می
ند و طبیعت واقعی دین که مورد نظر خداست کنظهور برسد و بر دینداران الزم است که بر جامعه حكومت 

ت برسانند )قطب -حكومتجمع بین عقیده قلبی و – اگر »نویسد: او می .(35-33صص، 1979، را به فعلی 
امع صواین دین نیامده است که در  .باید حكومت کند ،عامل نجات باشدعمل شده و اسالم خواسته باشیم 

و  بلكه آمده است حكومت کند، النه بگیرد ]تنها[نیامده است تا در درون دلها  و نشین شودمعابد گوشهو 
ومت باید با حك، اگر بخواهیم اسالم مشكالت و دردها را درمان کند . زندگی را به وضع شایسته اداره نماید...

 .(55ص، 1414، قطب« )اش افكار و مقررات خود را به مرحله اجرا درآوردو تشكیالت حكومتی
تنها اسالم است که هم به فكر  لف(کند: اداند و به این دالیل استناد میاو تنها راه حكومت را اسالم می

تنها شریعت اسالمی قادر است با پیشرفت و تجدد  ب( ؛خواهی و هم به فكر عدالت اجتماعی استوطن
ت یدهنده است و در افقی باالتر از مسیحاسالم یگانه عقیده مثبت و حیات ج( ؛حیات بشری هماهنگی کند

ست به طبیعت زندگی بشر بوده ا مكتب ان ابتدا آشناتریناسالم از هم ؛ د(های کمونیستی قرار داردو حكومت
  (.58-56صص، 1958، )قطب

ن مشاوره میا»و « فرمانبرداری افراد»، «عدالت فرمانروایان»سید قطب حكومت در اسالم را بر سه پایه 
از  .(382-379صص، 1390، سوزنگر نك / 194ص، 1353، قطب) دانداستوار می« فرمانروایان و مردم

به همان اندازه قوانینی وضع کند و هدفهای ، کنددر برابر مشكالتی که مشاهده می تواندحاکم می» ،او نظر
ت در حدود قواعد مقرر اسالم و مراعات  عمومی کلی دین را در اصالح حال فرد و اجتماع و عموم انسانی 

(. سید قطب 204-203صص، 1353، )قطب« ایجاد کند -که در پیشوا باید به حد وفور باشد-عدالت 
 و (81ص، 1958، )قطباست دانسته  )ص(والیت والیان امر را در طول والیت خداوند متعال و پیامبر 

در  لیداند والزم می )ص(اطاعت از حاکم را به خاطر قیامش بر اجرای شریعت و قوانین خدا و رسول 
سید  .(197ص، 1353، قطبداند )نمیاجرای اوامر او را واجب ، صورت انحراف حاکم از اجرای شریعت

بر این باور او داند. میحاکم اسالمی به مربوط ( را 159 /3 ؛ آل عمران:38 /42 :شوریشوری ) آیهقطب 
، شود )قطبشمرده نمیمسأله جانشینی از واجبات دینی است که تعیین جانشین بر پیامبر واجب نیست و لذا 

گردد و نه به خاطر تعیین حاکم سابق حاکم از طریق انتخاب مردم تعیین می و معتقد است( 81ص، 1958
 شترا به عهده مردم گذاتعیین خلیفه  )ص(پیامبر  ،روازاین(؛ 82ص، 1958، یا از کانال وراثت )قطب

قابل ذکر است که برخالف  .(383و  381صص، 1390، سوزنگرشتر نك. یمطالعه ب یبرا و 82ص، همان)
 ه پیامبر اکرمآید کدست میه قطب مبنی بر واگذاری تعیین خلیفه به مردم، از ادله معتبر تاریخی ب دیدگاه سید

)ع( را به مردم گوشزد کرد که بحث و بررسی پیرامون آن از  های گوناگون، امامت امام علی)ص( در موقعیت
 موضوع این مقاله خارج است.
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 طباطباییرابطه دین و سیاست از نظر عالمه  -2-4
 تالزم دین و سیاست -1-2-4

 هم ا را در بردارد ویداند که هم صالح زندگی دنمی این را روشی خاص در زندگی دنیدطباطبایی عالمه 
قت یحق بارهدر اتاعتقاد از یان مجموعهید، اواز نظر قی سازگار است. یحق با کمال اخروی و زندگی دائمی و

رات متناسب  ، 1362، رد )طباطبایییگر زندگی مورد عمل قرار مییکه در مساست  با آنجهان و انسان و مقر 
ت قیحقبه ش براساس اعتقاد ین سنتی اجتماعی است که انسان در زندگی اجتماعیلذا د .(25-20صص

، 1381، کتاب بوستان /7ص، 15ج، 1417، طباطبایینک: )کند ر مییبر طبق آن سعالم و هستی انسان 
همه ، ن برتریتا آن که با قوان اندهشه رو به کمال داشتیان الهی همیاد»سد: ینومی وی(. 694و  256صص
 ن متوقفید دین صورت است که تجدیا پوشش قرار دهند و تنها در ریهای زندگی بشر را زیازمندیابعاد ن

مشتمل  دربردارنده وعنی ی، ان خوانده شدینی خاتم ادید و وقتی دیآه خدا نمیینی از ناحید، گریشود و دمی
شود که می استفاده، ن عبارتیا از. (130ص، 2ج، 1417، طباطبایی« )های بشر استیازمندیبر تمام ن

ت قرآن یجامع کمال و گر بریهای دچنانكه در مجال، داندمی ازهای انسانین اسالم را جامع همه نید، عالمه
 .(185-184صص، 1376، بهرامیدارد ) حیتی انسان تصریازهای هدایی آن به همه نیو پاسخگو

یان نیز در م« اسالم»دارد و  ایویژهموقعیت ، های اجتماعی دیگرنسبت به روش« دین»، عالمهبنا به نظر 
دیگری به حال جامعه بشری  نیو د اسالم از هر روش، رو. ازاینداراستموقعیت ممتازی را ، سایر ادیان

به ، های اجتماعی دیگرسودمندتر است. این حقیقت را با یک سنجش بین اسالم و دیگر ادیان و نیز با روش
مات یاست. تعل« اجتماعی»تنها دینی است که صددرصد  اسالم، توان دریافت. در میان همه ادیانخوبی می

 ادتو درباره سعمردم را در نظر گرفته « سعادت اخروی»اسالم نه مانند کیش کنونی مسیحیان است که تنها 
ملتی را وجهه همت  «خوشبختی مادی»و نه مانند آیین فعلی یهود است که تنها ، دنیوی آنان ساکت باشد

و  یچند موضوع اخالقِصرف  بهمحدود ، و بعضی مذاهب دیگر هایمانند دستورهای مجوسو نه  قرار دهد
 .(236ص، )الف( 1388، )طباطبایی است عملی

  ای﴿استناد به آیه با  عالمه
َ
ِذ  های  أ ُکْم ُتْفِلحوَن یالَّ َه َلَعلَّ ُقوااللَّ  ﴾َن آَمُنوا اْصِبُروا َوصاِبُروا َوراِبُطوا َواتَّ

اذعان و ( 56 /3 :عمرانآلو آیات دیگر )نک: ( 139-126صص، 1387، )طباطبایی« 200/ 3: عمران)آل
ن حد ممكن در آن یخته و روح جامعه را تا آخریبه این نكته که اسالم همه احكام خود را در قالب جامعه ر

صالح و مصلحت ، کندبر این باور است که مهمترین هدف اسالم که در تعالیم خود آن را دنبال می، دهیدم
 (.199ص، 12ج، 1417، طباطباییاجتماع و اصالح عموم مردم است )

 و حاکم حکومت، حاکمیت -2-2-4
ک ها توسط یحاکمیت و تدبیر امور انسان، ریاست، والیت همان سرپرستی، طباطباییعالمه در نگاه 

لذا یک امر فطری ، کنندرا درک می از به آنیاصل نهمه و  نیاز نیستفرد برتر است که هیچ اجتماعی از آن بی
و از جمله ضروریات و بدیهیات شمرده است؛ اختصاص به اسالم ندارد و قرآن بر آن صحه گذاشته است 

هرچند که تبیین این موضوع در نگاه عالمه با  (94-93و  75-72صص، (ب) تابی، )طباطباییشود می



 
 
 

  163/ علی محمد میرجلیلی  قطب دیو س ییعالمه طباطبا یاسیس یقرآن شهیدر اندرابطه  یقیمطالعه تطب استیو س نید

مباحث سیاسی اجتماعی گاه تكیه (.162ص، 1390، پیچیدگی و برخی ابهامات روبروست )علیخانی
ضرورت تشكیل ب با در عالمه(. 187ص، هماناستوار است )« فطرت»و « توحید»عالمه بر دو پایه 

شود ک میمتمس« فطری بودن نیاز به تشكیالت»به استدالل نیز ، حكومت دینی برای اجرای احكام شریعت
بوذری /75-74صص، 1394، بیشتر: نک: عابدی مطالعهبرای  /157ص، 1ج، )ب(1388، ییطباطبا)

آن  ـمعتقد است که دین اسالم این واقعیت را که در جامعه اسالمی باید حكومتیو  (114ص، 1394، نژاد
بر اساس عالمه  .(177-169صص، )الف(1388، ه است )طباطباییپذیرفت، وجود داشته باشد ـهم دینی

 ه استبرآمدج یهای راآن در مقابل دموکراسیاسی اسالم و دفاع از ین نظام سییدر صدد تب، همین رویكرد
ت یوی پس از رحلت آ(. 146ص، 1381، بوستان کتاب /132-129و  110صص، 4ج، 1417، همو نک:)

 انینه نگاشت و ضمن بین زمیحكومت اسالمی را موضوع درس خود قرار داد و مقاالتی در ا، بروجردی هالل  
ی حكومت اسالمی را در اداره یت اسالم و توانایریالگوی مدی اجتهاد و یایضرورت پو، ت اسالمیجامع

طوری که هنوز طراحاِن الگوی به، ه را مطرح ساختیت فقیجامعه در ابعاد مختلف اثبات کرد و قدرت وال
 .(691ص، بوستان کتاب) 1برنداز آثار وی بهره می، ت و حكومتیریفقاهت و مد جدید

ت و ن به ملوکبه علت تبدیل اجتماع نخستین مسلماناپاسخ بخشی از در در اظهار نظری  عالمهالبته  ی 
های تمدن برخالف روش، ه اجتماعی اسالمییرو»معتقد بود که ( 166ص، 1390، علیخانینک: سلطنت )

به این معنا که اوضاع کنونی ، (64ص، 1387، طباطبایی« )ستیط موجود قابل اجرا نیدر جو و شرا، امروز
ا رآن همان(. عالمه علت ، )طباطباییتناسب ندارد ، ع شده استیاحكامی که در اسالم تشرا با یحاضر دن

عادت س»و تفاوت هدف در دنیای متمدن « اتباع از اکثریت»در اسالم با شعار « اتباع از حق»تفاوت شعار 
-69صص، همان، ییطباطبا) داندمی در دنیای متمدن «برداری از مادهبهره»در اسالم و « حقیقی عقالنی

یعنی احكام و قوانین الهی « قوانین ثابت»با تقسیم قوانین و مقررات جامعه اسالمی به دو قسم . او (70
صالح قوانین در اختیار ولی  امر که با رعایت میعنی « قوانین متغیر»متناسب با عقل و طبیعت و فطرت انسان و 

بر این ، (83-82صص، تا )ب(بی، / همو50-45صص، 1348، ییطباطباشوند )جامعه و اسالم وضع می
 ،باور است که دین اسالم دربردارنده شئون کلی مورد نیاز بشر است هرچند که در مصادیق و وسائل و روش

نوید حكومت آن ، 2( و مبتنی بر آیات قرآن115-112صص، 1387، ییطباطبایابد )متناسب زمان تغییر می
 .(141ص، همان، ییطباطبادهد )بر سراسر جهان را می

 وت برای تصدی والی )ص( رسول اکرم، ع استکه مبتنی بر اعتقادات تشی  ، در نگاه عالمه طباطبایی
ت سیاسی را معرفی نمودند. به  )ع(و پس از ایشان فرزندانشان  )ع( علی امیرالمؤمنین ،پس از خود حاکمی 

رود و مناقشه اصلی تنها در مصداق است در عصر غیبت از بین نمی و رهبری مسأله والیت، بودنعلت فطری
کید بر دو مقدمه  عالمه .(80-76صص، تا )ب(بی، طباطبایی) ت سیاسی»با تأ و « لزوم والیت و حاکمی 

                                                           
چاپ شده در مجموعه بحثی درباره مرجعیت و « والیت و زعامت». عالمه در ذیل آیه آخر سوره مبارکه آل عمران و در مقاله 1

و  1377، زهرانیبرای اطالعات بیشتر نک: ) این مسأله پرداخته است به ،(155-121)ب(، صص  تابی)طباطبایی،  روحانیت
 (.693-691صص، 1381، وستان کتابب

 . ( و ...132 /20: طه؛ 105/ 21: اءیانب؛ 54 /5: مائده؛ 41 و 34 /30: روم): عالمه عبارتند از . آیات مورد استناد2
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گاهی ا، حسن تدبیر، فرد حاکم یا ولی را برترین افراد در تقوا ،«ضرورت حفظ مصالح عالیه جامعه» ز اوضاع آ
اداره حكومت بر این باور است که تمام مؤمنان در  و (97-95صص، همانداند )اجتماعی و ... میسیاسی و 

 مسلمین بایست با در نظر داشتن سیره رسول مكرم ،اند. لذا در عصر غیبتو به دست گرفتن قدرت یكسان
(. حاکم 125-121صص، 4ج، 1417، طباطبایی) 1حاکمی را برگزینند، و مطابق معیارهای قرآن )ص(

( و حق 87ص، 1380، امید /همانتصمیم بگیرد )و در قالب شریعت منتخب باید با مشورت مسلمانان 
او اعتقاد اهل  (.44ص، 1ج، 1370، طباطباییتخلف از اصول قرآن و سنت را تحت هیچ شرایطی ندارد )

ای تواند به اقتضرا که معتقدند حكومت اسالمی می )ص( سنت و طرفداران خالفت انتخابی بعد از رسول
که ا رها بینیهایی از این مصلحتبه شدت رد نموده و نمونه، را نادیده بگیرد )ص(سنت پیامبر ، مصلحت

، 1362، طباطباییدهد )قرار می حثشدن اصول و قوانین اسالم نداشت مورد بای جز ضایعنتیجه
  (.170-165صص، 1390، برای اطالعات بیشتر نک: علیخانی /42-35صص

 د قطبیه عالمه و سیاشتراکات و افتراقات نظر  -5
 بر لزوم دخالت و به نوعی مدیریت دین، بنابر نگاه حداکثری به دینعالمه طباطبایی و سید قطب هر دو 
ر متكفل راهنمایی بش، بر فطرت و آن را مبتنی اعتقاد و اذعان دارند، در عرصه اجتماع و سیاست و حكومت

کنند. هردو برای دین هدف نهایی استسالم و خصوع در برابر خداوند متعال و سودمندترین روش معرفی می
حكومت  ،تالزم وجود دارد و مبتنی بر این تالزمبین دین و سیاست ، گیرند. در نگاه هر دو مفسررا در نظر می

ن نظرات این دو مفسر از پیش روی خواننده گذشت این ادعا را تأیید میآنچه که از بیانماید. دینی الزم می
 .نماید

ت و تبار اندیشه آندر نحوه استدالل بر این لزوم ، تفاوت موجود میان این دو عالم ها در بحث حاکمی 
چون ت یابد و آل آن است که دین در آن حاکمی  الزمه تحقق جامعه ایده، است. به اعتقاد عالمه طباطبایی

ت بشر یی و هدایامبران از طرف خدا برای راهنماید و دستورهای عملی و اخالقی است که پیعقا، نید
، یین دستورها سبب خوشبختی انسان در دو جهان است )طباطباید و انجام این عقایلذا دانستن ا، اندآورده

الزم است شریعت در برگیرنده قوانینی باشد که به نیازهای دنیوی انسان ، بر این اساس (.15ص، 1ج، 1370
ِقْم َوْجَهَك ِللدِّ ﴿مبتنی بر آیه شریفه نیز پاسخ گوید. چنین دینی 

َ
تِ یِن َحنِ یَفأ ِه الَّ اَس  یفًا ِفْطَرَت اللَّ َفَطَر النَّ

ِه ذِلَك الدِّ یها ال َتْبِد یَعلَ  ، ییطباطبا)است با فطرت انسانی هماهنگ ( 30/ 30: روم) ﴾ُم یُن اْلَق یَل ِلَخْلِق اللَّ
و اختالفات در دین ناشی از بغی ( و 241-240صص، 9ج؛ 248-247صص، 7ج ؛122ص، 2ج، 1417
به  و هموجبات تطابق تكوین و تشریع را فراهم آورداینگونه دینی  (.122ص، 2ج، متدینین است )همانظلم 

                                                           
و لكن علی أی حال أمر الحكومة اإلسالمیة بعد النبی )ص( و بعد غیبة اإلمام کما فی زماننا الحاضر إلی »عبارت عالمه چنین است: . 1

المسلمین من غیر إشكال، و الذی یمكن أن یستفاد من الكتاب فی ذلك أن علیهم تعیین الحاکم فی المجتمع علی سیرة رسول الله )ص( و 
ن الملوکیة و اإلمبراطوریة و السیر فیهم بحفاظة األحكام من غیر تغییر و التولی بالشور فی غیر األحكام من حوادث الوقت هی سنة اإلمامة دو

ِل َلَقْد کاَن َلُکْم ِفی َرُسو ﴿و المحل کما تقدم و الدلیل علی ذلك کله جمیع ما تقدم من اآلیات فی والیة النبی )ص( مضافة إلی قوله تعالی: 
ِه  ْسَوٌة َحَسَنةٌ اللَّ
ُ
 (.125-124، صص4، ج1417)طباطبایی، (« 21 /33: )أحزاب ﴾أ



 
 
 

  165/ علی محمد میرجلیلی  قطب دیو س ییعالمه طباطبا یاسیس یقرآن شهیدر اندرابطه  یقیمطالعه تطب استیو س نید

نگاه عالمه ، در واقع .(243و  31صص، 2ج، همانگوید )یپاسخ م، داردآنچه آفرینش انسان اقتضای آن را 
حكومت به دین نیاز نگاهی از جانب ، از سوی دیگر« حكومت»از یک سو و « دین»در تطابق میان دو مقوله 

 یها. وی مدلول التزامِی آموزهاجتماع به حاکمیت دین است ووی در صدد اثبات نیاز جامعه ، است و لذا
ت اس« اجتماع و اتحاد در دین»کند دین در پی دعوت مردم بر اجتماع دانسته و اذعان می ییرا برپا یاسالم

 ،د )خسروپناهیآید میدر اجتماع پد یگر لوازم اجتماعیاز لوازم اجتماع محسوب شده و مانند د «حكومت»و 
 .(269ص، 2ج، 1390
با ین معتقد است که د، دانستن این رابطه نیازمندیبا عكس در آثار خود سید قطب ، هدگایداین  ر برابرد

که بشریت تا را تمام آنچه ، (30/ 30: وم)ر فطرتدر آیه ، و خطاب قرار دادن آن فطرت انسانیابتنای بر 
( و دچار تغییر و تحول 843-842 و 615صص، 2ج، 1412، )قطب آخرالزمان بدان محتاج است در بردارد

متكفل نظام زندگی است و در پرتو این ، در مفهوم اسالمی خوددین  .(2767ص، 5ج، گردد )هماننمی
 ،از مهمترین حقوق شرعی بشری )همانبر اساس یكی . لذا الزم است شودیاجرا م ینیددستورات ، نظام

ن دی، نظامی دینی تشكیل شود تا در سایه آن، سوره مبارکه شوری 13( مطرح شده در آیه 66-65صص، 2ج
مور و اگر چنین نشود و دین محدود بر او محفوظ بماند )همان( به پرتوافشانی بر بشریت بپردازد  ردد واقامه گ

عامل نجات تواند ینتوانسته و نم، بهره باشدبیمساجد گردد و از نظام دنیایی و فردی و محصور در منابر 
به ورطه  بلكهحقیقت خود را در دنیا حفظ نماید و   (58-53و  34-33صص، )الف( 1360، همو) اشدب

ای که خود را ملقب به نام مسلمانی کرده و جامعه (853ص، 2ج، 1412، هموشود )یده مینابودی کش
ت»متصف به صفت ، های اجتماعی استولی منكر دخالت دین در عرصه، است  واندتیمگشته و ن« جاهلی 

 .(107-105و  93-88صص، 1979، هموت کامل خداوند دست یابد )نک: به عبودی  
ت و حاکمحاکممبحث در ن دو مفسر یدگاه این دیبتفاوت دیگر  سیاسی است. هردو معتقد به وجود  ی 

قادات مبتنی بر اعتکنند با این تفاوت که عالمه رای آن دالیلی را ذکر میبحاکم سیاسی اسالمی هستند و 
ت را در ذیل والیت ، تشیع ر وجود ی دآن را متجل   ،رود و ازاینپذیرمی ـکه خود مبتنی بر فطرت استـحاکمی 

 در زمینه تعیین و معرفی )ص(داند. لذا اهمال دین و پیامبر می )ع(و ائمه معصومین  )ص( اکرممقدس پیامبر 
ن یا ادهد. عالمه بدر مصداق تن می حاکم سیاسی را نپذیرفته و حتی در عصر غیبت نیز حداکثر به مناقشه

و بر این اکند. را نقد می )ص(اندیشه خالفت و شورایی بودن انتخاب حاکم سیاسی پس از پیامبر ، دیدگاه
زینند حاکمی را برگ )ص(در عصر غیبت مسلمین بایست با در نظر داشتن سیره رسول مكرم  کهباور است 

منتخب باید با مشورت مسلمانان و در قالب شریعت  (. حاکم125-121صص، 4ج، 1417، طباطبایی)
، اطباییطبهمان( و حق تخلف از اصول قرآن و سنت را تحت هیچ شرایطی ندارد )، ییطباطباتصمیم بگیرد )

 (.44ص، 1ج، 1370
 ،ویژه در دو مسأله توحید و خالفتمبتنی بر اعتقادات اهل سنت بهسید قطب ، در مقابل این اندیشهاما 
انشین جتعیین  د. اورداپنی میمتجل   )ص(آن را صرفا در وجود پیامبر ، در ذیل توحید دیده استت را حاکمی  

 تعیین و معرفی  آن حضرت، ن جهتیکه به همداند و معتقد است نمی بر پیامبر )ص( را از واجبات دینی
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، 1390، سوزنگر نك. / 82ص، 1958، قطبحاکم را از جانب دین به عهده مردم واگذار نموده است ) 
 تبار متفاوتی دارند.، های فراوان(. بر این اساس اندیشه قرآنی سیاسی دو مفسر به رغم اشتراک383ص

 جدول اشتراکات و افتراقات -1-5 

 
 یر یگجهینت

ی حكومت و حاکم و بررس، با مطالعه تطبیقی تعریف دین و سیاست و مفاهیم حاکمیتنوشتار حاضر 
شتراک و امصادیق آن در آراء عالمه طباطبایی و سید قطب در زمینه نسبت دین و سیاست در پی یافتن نقاط 

ر متفاوت دین و یابی به تأثیر و تأث  دست»، «مطالعه تطبیقی دو اندیشه»به و  افتراق اندیشه دو مفسر برآمد
 و پرداخت «تفاوت تبار اندیشه ایشان مبتنی بر مذهب و متغیرهای گفتمانی»و نهایتا  «سیاست در دو دیدگاه
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  167/ علی محمد میرجلیلی  قطب دیو س ییعالمه طباطبا یاسیس یقرآن شهیدر اندرابطه  یقیمطالعه تطب استیو س نید

 هدف و نحوه، تعریف سیاست»، «و هدف دینمبنا ، تعریف»در  اندیشمنددو  وجه تشابه و تمایزبررسی 
ت و مصداق حاکم» و« بررسی تأثیرات این دو بر یكدیگر»، «تحقق آن ن به عنوان مسیر ای «معنای حاکمی 

 مطالعه تطبیقی طی گردید.
 دهد که:نتایج بررسی نشان می

ت معتقد به تعریف حداکثری ، هر دو مفسر .1 وظف مهستند و آن را  ابتنای آن بر فطرت، دینو جامعی 
 .دانندو سودمندترین روش می به راهنمایی بشر

فكیک ت لذا و نه اثر یا خاصیت آن؛دیده عالمه طباطبایی اصالح شئون زندگی بشر را جزء معنای دین  .2
برنامه الهی برای زندگی و آن را نامیده « دین»شیوه زندگی کردن را نیز ، . سید قطبدانددو را ممكن نمیآن 

 کند.معرفی میاو متكفل راهنمایی و اصالح امور و بشر 
ا رداند. سید قطب نیز دین هدف نهایی دین را توحید و خضوع در برابر خداوند می، عالمه طباطبایی .3

انی و در حقیقت ذاتی خود به معنای اتباع از حق و در مفهوم اسالمی بیعت تفسیری از ط، منتج از اعتقادات رب 
 نماید.میبخشی به بشر از سلطه دیگران معرفی ت دین را رهاییو غایدانسته « وجود»

ت سیاسی ، اجتماعی بودن دین، تالزم دین و سیاستاندیشمند به  هر دو .4 ل و لزوم تشكیآن حاکمی 
 معتقدند.حكومت دینی 

کید ر بین دین و نظام اجتماعی و سیاسی تأثیر و تأث   رهردو ب .5 ین اما عالمه در صدد تبی، کنندمیتأ
سید قطب در صدد بیان نیاز دین برای بقا و ، و در مقابل استنیازمندی اجتماع برای متعالی شدن به دین 

 جلوه نمایی حداکثری به حضور اجتماعی و دخالت و مدیریت در جامعه است.
نقد  ناد به والیت وبا استردو معتقد به وجود حاکم سیاسی اسالمی هستند با این تفاوت که عالمه ه .6

را متكفل معرفی آن دانسته و در عصر غیبت آن را متعین در برترین  )ص(آن را الزم و پیامبر ، اندیشه خالفت
 کرم )ص(پیامبر ابر  را از واجبات دینی به عنوان خلیفه جانشینن ییتعاما سید قطب مسأله ، بیندافراد می

 ده است.کرآن را به مردم واگذار  )ص(معتقد است پیامبر  ،روازاینداند و نمی
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