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مقدمه
بســط جریان های اسالم گرا در قالب حرکت های سیاسی را می توان یکی 
از رایج تریــن پدیده هــای جهان اســالم پــس از مواجهه ســیطره همه جانبه 
جــدی  فعالیت هــای  دانســت.  خاورمیانــه  در  اروپایــی  اســتعمارگران 
اندیشــمندان مســلمان برای این مواجهه، از نیمه قرن نوزدهم میالدی در 
کــه منجر به  نقــاط مهمــی همچون دمشــق، قاهــره و حجاز شــکل گرفت 
طیــف گســترده ای از تحــوالتـ  اعــم از نظامی تا فکریـ  در سراســر جهان 
گردیــد. اگرچه خاســتگاه این اندیشــه ها در بازگشــت بــه اصالت  اســالم 
و رفــع بدعت هــای انحرافی ریشــه داشــت، اما رونــد تاریخی ایــن دو قرن 
نشــان داد کــه چگونــه جریان هــای فکری و اندیشــه ورز با ســرکوب بیشــتر 
گرایش هــای عمل گرایانه، خشــونت طلب  قدرت هــای مســتبد بــه ســوی 
گــروه از  یــخ فکــری ایــن  و جهــادی ســوق می یابنــد. بــه همیــن دلیــل تار
اندیشــمندان عمل گرای مســلمان در بازه زمانی ابتدا تا میانه قرن بیســتم 
کــه جهــان شــاهد دو جنــگ بــزرگ جهانــی بــود، نقطــه عطف مهمــی در 
تبدیــل فکــر به عمــل در تاریخ اســالم معاصر اســت. در ایــن جغرافیا و از 
میان اندیشــه ورزان متعدد مسلمان، ســرزمین مصر و سید قطب )1906-

 از بنیادگرایی
 تا اصالح گری:

 بررسی تطبیقی آراء
سید قطب و سعید حّوی

محمدحسین رفیعی

مقــالــه

چکیده: اگرچه نمی توان در اهمیت هدف اصلی سید قطب در تنظیم 
ســاختار فکری اش که همانا ایجاد یک حکومت منسجم و بدون خلل 
اسالمی بود، شکی وارد کرد اما شیوه مواجهه، راهبرد اصلی و عواقب 
یخ، فرهنگ و سیاست کشورهای مسلمان خاورمیانه  یاتش در تار نظر
وهشگران است.  در نیمه دوم قرن بیستم محل اختالف آراء و نظرات پژ
ین  نویسنده، نوشــتار حاضر را با هدف پرداختن به یکی از برجسته تر
یه، به  ونی گفتمانی ســید قطب، یعنی سعید حوی در سور منتقدان در
یر درآورده است. وی همچنین، نقش سید قطب را در حرکت  رشته تحر
تأثیرگذار اخوان المســلمین در مصر و کل خاورمیانه بررسی می کند 
ح اسالمی در بستر  تا تصویری کمتر دیده شــده از این دانشمند مطر
جامعه و زمانه اش ارائه دهد. نویســنده در راســتای این هدف، ابتدا 
ین جنبه های حیات و اندیشه سید قطب ارائه  گزارشی کلی از مهم تر
ح زندگی و عقاید سعید حوی می پردازد که  می نماید. در ادامه، به شر
ضمن اشتراک مبانی با آراء سید قطب، قرائت های تند و عمل گرایانه 

او را نمی پسندید.
کلیدواژه: سید قطب، ســعید حوی، جنبش های اسالم گرا، جاهلیه، 

حاکمیه، اصالح گری دینی.
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کاریزماتیک و تکرارناشــدنی به نظر  آرمــان یا مســلک فکری اش، رهبــری 
می رســید، امــا در ســوی مقابل منتقدان جــدی و اندیشــمندی نیز وجود 
کــه افــکار او را بســیار افراطــی، عمل گرایانــه و خشــونت طلب  داشــتند 
کنار این تعارضات  می انگاشــتند. با درنظرگرفتن تمــام این جوانب و در 
فکری میان مخالفان و موافقان اندیشــه ســید قطب، این مقاله بهانه ای 
گفتمانی ســید  بــرای پرداختــن به یکــی از برجســته ترین منتقــدان درون 
یه اســت. همچنیــن نقــش پررنــگ  قطــب، یعنــی ســعید حــّوی در ســور
ســید قطــب را در حرکــت مهــم و تأثیرگــذار اخــوان المســلمین در مصر و 
کــرد تــا تصویــری کمتردیده شــده از ایــن  کل خاورمیانــه بررســی خواهیــم 

گردد. اندیشمند مطرح اسالمی در بستر جامعه و زمانه اش ارائه 

*   *   *
اخوان المسلمین مصر؛ از حسن البناء تا سید قطب

بنیانگــذار اخــوان المســلمین، حســن البنــاء در ســال 1906 در روســتای 
کوچک محمودیه در نزدیکی اســکندریه چشــم به جهان گشــود. او تحت 
آموزه هــای پــدرش که عالمی سرشــناس بود تحصیل کــرد و در ایام جوانی 
بــا مطالعــه مقــاالت رشــید رضــا در نشــریه المنــار بــه ســوی اندیشــه های 
کــرد.  وی همچنیــن در جمعیت هــای  اصالح گرانــه ســلفی تمایــل پیــدا 
کوچک شــهر اســماعیلیه که بــا هدف ارتقــاء ارزش های اســالمی و ترویج 
فرهنــگ دینــی در شــهرها به راه افتاده بودند، مشــارکت فعال داشــت و به 
شدت از پیشــروی فعالیت های تبشیری مسیحیان در مصر می هراسید. 
گام در راهی نهاد  پس از پایان تحصیالت اولیه و مقدماتی، حســن البناء 
کرد.  که پدرش آرزو می کرد و برای تحصیل در دانشگاه االزهر به قاهره سفر 
در ســال 1923 به مدرسه تربیت معلم »دارالعلوم« وارد شد و »موج فزاینده 
بی خدایــی، شــرک و الحاد« او را هراســان ســاخت.1 او بــرای مقابله با این 
شــرایط تصمیــم گرفــت بــا همراهی جمعــی از دوســتان و هم درســانش در 
االزهر، ارزش های دینی و اســالمی را از مساجد به کافه ها و قهوه خانه های 
ســطح شــهر قاهــره منتقل کنــد و در آنجــا که توده های مــردم اوقاتــی از روز 
را می گذراندنــد، بــه نشــر احــکام و معــارف دینــی بپــردازد. ایــن فعالیــت 
خودجــوش بــه زودی به ثمر نشســت و جمع کثیری از کارگران که مشــتاق 
شــنیدن مواعــظ وی بودنــد، اولیــن حلقــه »اخــوان المســلمین« را در دهه 
1920 تشــکیل دادنــد. هدف اصلی و بنیادین این انجمن، آموزش اســالم 
اصیل و راســتین به اعضاء و ســپس نشــر آن در جامعه بود. او که به علت 
یــت شــغلی ایــن جمعیت را در شــهر اســماعیلیه در نزدیکــی کانال  مأمور
ســوئز ایجاد کرده بود، در ســال 1932 به قاهره بازگشــت و رســمًا جمعیت 
»اخوان المســلمین« را در این شهر تأسیس نمود. اگرچه هدف اصلی این 
جمعیت در ابتدا کاماًل فرهنگی و آموزشــی بود، اما از نیمه دوم دهه 1930 
کرد. جمعیت جوانان این مجموعه  گرایش های سیاسی و عملیاتی پیدا 
گردهمایی های بزرگی را برگزار می کرد تا تقاضای خود را نســبت به اجرای 

کرات الدعوه و الدعیه؛ قاهره: دارالشهاب، 1966، ص 53.  1. حسن البناء؛ مذا

1966( از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار 
است. آراء سید قطب تبلوری از وجه 
عمل گــرا و آرمان طلب اندیشــه احیاء 
اسالم اصیل بود که با تعریف مفاهیم 
می کوشــید  »جاهلیــة«  و  کمیــة«  »حا
جامعــه آرمانی خــود را در عصر جدید 
بــر پایه هــای عمیقی در ســنت، فقه و 
اندیشــه سیاســی بنــا کنــد. آثار ســید 
قطــب بــرای شــناخت و مطالعــه فکر 
و اندیشــه اســالمی در عصــر معاصــر 
بســیار قابــل توجه و بررســی هســتند. 
او به عنوان یک اندیشــمند مسلمان، 
کــه بــا بهــره  وظیفــه خــود می دانســت 
گیــری از تمــام جنبه هــای فرهنــگ و 
اندیشه اسالمی، راهی برای برون رفت 
از انحطاط و احیاء اسالم اصیل ارائه 
کند که پیشــینیان او از طرح و اجرای 
آن عاجز بوده اند. در نگاه وی، اســالم 
یــخ بشــری اســت.  پایــان و غایــت تار
کــه در هیچ جزئی دچــار خلل و  او اســالم را ســازمانی فکــری می دانســت 
تناقــض نیســت و آنچنــان همخوانی و توازنی در ســازمان آن لحاظ شــده 
که بدون شــک، بشر را به سوی سعادت حتمی رهنمون خواهد ساخت. 
کــه ســید قطب عقیــده، فقــه و تاریخ اســالم را پدیده ای ســاری و  از آنجــا 
جــاری در زمــان می دید و بــا هرگونــه تاریخی انگاری پدیده های اســالمی 
بســیار مخالف بود، تالش قابل ستایشــی در راستای تطبیق تاریخ اسالم 
با شرایط معاصر جهان اسالم صرف نمود. در نگاه بسیاری از متفکران و 
که اسالم  تحلیلگران تاریخ اسالم معاصر، سید قطب رهبری معنوی بود 
را از فرهنگی ســنتی، زوال یافته و ناتوان از تطبیق با شــرایط جدید جهان، 
تبدیــل بــه عامل اصلــی تحرک جامعه مســلمین و روشــنگر مســیر آنها به 

گردانید. سوی سعادت و پیشرفت 

گرچــه نمی تــوان در لــزوم و اهمیــت هدف اصلی ســید قطــب در تنظیم  ا
که همانا ایجاد یک حکومت منســجم و بدون خلل  ســاختار فکری اش 
کرد، اما شــیوه مواجهه، راهبرد اصلی و عواقب  اســالمی بود، شــکی وارد 
کشــورهای مســلمان خاورمیانه  یخ، فرهنگ و سیاســت  نظریاتش در تار
در نیمــه دوم قــرن بیســتم محل اختــالف آراء و دیدگاه های پژوهشــگران 
اســت. او نیــز همچــون دیگــر اندیشــمندان انحطاط اندیش مســلمان در 
قرون متأخر، خطر گسترش افکار الحادی غربی یا ملی گرایان بومی عرب 
کــه در هیچ اقــدام عاجل و گاهی  را آن قــدر نزدیــک و جدی می دانســت 
گرچه از طــرف همراهان  افراطــی شــکی به دل راه نمی داد. ســید قطــب ا

بررسی تطبیقی آرائ سید قطب و سعید حوی

و  وم  لز در  نمی توان  اگرچه 
سید  اصلی  هدف  اهمیت 
ســاختار  تنظیم  در  قطب 
ایجاد  همانا  که  فکری¬اش 
یک حکومت منسجم و بدون 
خلل اسالمی بود، شکی وارد 
کــرد، اما شــیوه مواجهه، 
عواقب  و  اصلــی  راهبــرد 
یخ، فرهنگ  یاتش در تار نظر
کشــورهای  سیاســت  و 
در  خاورمیانــه  مســلمان 
محل  بیستم  قرن  دوم  نیمه 
اختــالف آراء و دیدگاه های 
اســت.  وهشــگران  پژ
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کودتا در  پــس از روی کارآمــدن دولــت 
ژانویــه 1953، تمــام احــزاب فعــال در 
جامعه مصر از ادامــه فعالیت محروم 
شــدند، بــه جز اخــوان المســلمین که 
اجازه یافت به عنوان یک تشــکیالت 
مســتقل بــه فعالیت هــای خــود ادامه 
از  نشــانه هایی  وجــود  ایــن  بــا  دهــد. 
دولــت  میــان  اختــالف  و  تعــارض 
گمــان  اخــوان  آمــد.  پدیــد  اخــوان  و 
نظامــی  دولــت  از  می توانــد  می کــرد 
موجــود به عنــوان ابزاری بــرای اجرای 
سیاست های اســالمی خود استفاده 
که دولت می کوشــید  کنــد؛ در حالــی 
اخوان را با توجه به ســرمایه اجتماعی 
اعضایــش،  و  هــواداران  توجــه  قابــل 
تبدیــل بــه ســوپاپ اطمینــان جامعه 
کند. حتــی جمــال عبدالناصر  مصــر 

در اولین تالش هایش برای اجرای سیاســت های لیبرال در مصر، از ســید 
کــرد رهبری آن را به عهده بگیرد، اما او به علت عدم التزام  قطــب دعوت 
اجرای شریعت در این نظام سیاسی جدید، این پیشنهاد را رد کرد. اتحاد 
کودتا شده بود به سرعت در هم شکست. اخوان  که منجر به  شکننده ای 
المســلمین به ســرعت نگرانی و نارضایتی خود را از سیاست های دولت 
جدیــد ابــراز کرد و در این زمینه با جمعیت کمونیســت مصر همراه شــد. 
کتبر 1954 و در زمانی که چند تن از اعضای اخوان المسلمین  بحران در ا
دســت به ترور جمــال عبدالناصر زدند به اوج خود رســید. این اتفاق غیر 
از باالبــردن قابــل توجه محبوبیت ناصر در میان مردم، بهانه ای به دســت 
وی داد تــا فعالیت هــای اخــوان المســلمین در مصــر را غیرقانونــی اعــالم 
کند و حکم به انحالل جمعیت دهد. ســیل فزاینده دســتگیری اعضای 
اخوان آغاز شــد و در کنار شــکنجه های سختگیرانه، همه اعضاء اصلی 
به زندان افکنده افتادند. تعداد قابل توجهی از سران اخوان به حبس ابد 
با اعمال شاقه محکوم شدند و هفت تن از حلقه ریاست از جمله حسن 
الهضیبــی به اعدام محکوم شــدند.3 بــا این وجــود و در تاریک ترین دوره 
فعالیــت اخــوان، تخمین ها از جمعیــت 250.000 تــا 300.000 نفره اعضا و 

همراهان جمعیت اخوان المسلمین حکایت می کنند.4 

یــع و النشــر  بیــروت: 2000، ص 34و 45-47 و محمــود جامــی؛ و عّرفنــا االخــوان؛ قاهــره: دارالتوز
االسالمیه، 2004؛ ص 26

بینی انجام شده به حبس ابد تغییر یافت.  3. این حکم در باز
4. Elie Kedourie, Islam in the Modern World and Other Studies (London: Mansell,1980), 

p. 58.

ره رهبری حســن الهضیبی  یخ اخــوان المســلمین در دو بــرای یــک تــک نگاری ارزشــمند در بــاب تار
 Barbara Zollner, The Muslim Brotherhood: Hasan al-Hudaybi and ideology; :ر.ک بــه

Routledge: 2008. 

کند. نزاع و رقابت میان ســه حزب فعال آن  شــرع اســالمی در مصر علنی 
روزگار مصــر: وفــد )ملــی گرایــان(، اخــوان و فاشیســت های مصــری منجر 
بدان شد که حسن البناء همزمان با جنگ جهانی دوم، نقش مهمی را در 
ائتالف ضد بریتانیا و همســو با متفقین ایفــا کند. این موضع گیری باعث 
اخــراج آنهــا از قاهــره، مدتی زندان و صدور حکــم  ممنوعیت اجتماعات 
عمومی جمعیت اخوان المسلمین گردید. این ممنوعیت آنها را تبدیل به 
حزبی زیرزمینی کرد که لزومًا پایبندی های قانونی و محدودکننده پیشین 
را نیز پیش روی خود نداشت. به همین دلیل در دوره پس از جنگ جهانی 
دوم در مصــر، اخوان المســلمین بــه قدرتمندتریــن و پرجذبه ترین حزب و 
مســلک برای مصریان ســرخورده از اندیشــه های غیربومــی و غربی تبدیل 
شــد. اندیشه اســالم گرایانه و بومی اخوان بســیار برای جامعه مذهبی مصر 
جذاب بود و بی اعتمادی فزاینده مردم به حمایت کشورهای اروپایی -به 
ویــژه انگلســتان- نیز بر این امــر می افــزود. دو جنبه مهم ایدئولــوژی اخوان 
المســلمین در معارضــه بــا انگلســتان و حمایت از مردم فلســطین بســیار 
برای مردم مصر جذاب و اعتمادســاز بود. مدارس و بیمارســتان های عام 
المنفعه و خیریه اخوان که برای کمک به طبقات ضعیف جامعه ساخته 
شــده بــود، در زمانه پر از قحطی و بیــکاری پس از جنگ جهانی دوم، تنها 
ملجــأ فقــرا و آســیب دیدگان مصــری بود. همیــن عوامل باعث شــد که در 
ســال 1945 اخــوان المســلمین اعــالم کنــد که بیــش از نیم میلیــون عضو 
دارد. رقیــب اصلــی آنهــا حــزب وفد بود که بــه دلیل همراهــی و حمایت از 
انگلســتان در جریــان جنگ جهانی، ارزش و اعتبار خــود را در میان مردم 
از دســت داده بود. تسلط و تفوق نیروی اجتماعی حامی اخوان، منجر به 
اعالم حمایت رسمی ملک فاروقـ  سلطان مصرـ  از جمعیت اخوان شد و 
دوره ای از گشایش برای تمام فعالیت های ایشان در مصر آغاز گردید. البته 
ایــن شــرایط چنــدان دوام نیاورد و بی ثباتــی فزاینده و ضعــف اقتصادی و 
کمه، زمینه ساز کودتاها، ترورها و شورش های متعددی  سیاسی قدرت حا
در سراسر  سرزمین مصر شد. حسن البناء نیز قربانی اتهام برای طرح ریزی 
کودتا علیه دولت شــد و در 12 فوریه 1949 به ضرب گلوله فردی ناشــناس 
کــه احتمــااًل عضــوی از پلیس مخفــی مصر بود به قتل رســید. درگذشــت 
حسن البناء، اخوان المسلمین را وارد دوره ای از سرکوب و فعالیت پنهانی 
که قاضی بازنشســته دیــوان قضایی مصر  کرد. ریاســت حســن الهضیبی 
بود، به هیچ وجه نتوانست دوره درخشان حسن البناء را تکرار کند. شاید 
ایــن دوره زوال را بتــوان میان پرده ای میان عصر حســن البناء و عصر ســید 
قطب در تاریخ جمعیت اخوان المســلمین دانســت که بســیار پرشــکوه و 

تأثیرگذار ظاهر شدند.

کودتایی مهم در مصر  گروهی از افســران ارتش دســت به  در جوالی 1952 
کــه گزارش های غیررســمی از نقش پررنگ اخوان المســلمین در آن  زدنــد 
حکایــت دارند و انور ســادات و جمــال عبدالناصر عضــوی از آن بودند.2 

 2. سعاد مولی؛ من حسن البناء الی حزب الوسط: الحرکة اإلسالمیه و القضایا اإلرحات و التعفیه، 
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ة مفهومــی اســت که از  ِردَّ
از  پس  ین  آغاز ســال های 
وفات پیامبر)ص( در فرهنگ 
بود.  شده  ح  مطر اســالمی 
یخ صدر اســالم اهل  در تار
قبایل  از  تعــدادی  بــه  رّدة 
اندیشه  که  می شــد  اطالق 
عرب  تعصبات  با  را  اسالمی 
جاهلی اشتباه گرفته بودند 
وفات پیامبر)ص( از  و پس از 
اطاعت از قدرت مســلمین 
بودند. زده  باز  سر  مدینه  در 
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بسیار زیاد به علماء، نهادهای مذهبی و اعالم مشروعیت فعالیت اخوان 
المسلمین بود و خود را »الرئیس المؤمن« خواند. 

یخ جمعیت اخوان المسلمین پس از عصر طوالنی انور سادات  گرچه تار ا
ی جانشــینی ژنرال مبارک، فراز و فرودهای متعددی داشــت،  و پــس از و
اما بدون شــک پرداختن به آن موضوعات از حوصله این نوشــتار خارج 
یخــی پدیداری  اســت. آنچــه پیش تــر آمد توضیــح مختصری از بســتر تار
یســین اخوان المســلمین  اندیشــه ســید قطب، به عنوان مطرح ترین تئور
که در پی خواهد آمد، تاثیرات و حوزه نفوذ آراء او در  بود، اما در سطوری 
بســتر کل جهان اســالم و نه تنها اخوان المســلمین را بررسی خواهیم کرد 

ی خواهیم پرداخت. و در نهایت به آراء یکی برجسته ترین منتقدان و

سید قطب و »جاهلیة«
بســیاری از پژوهشــگران و محققان تحوالت جهان اســالم معاصر، ســید 
قطب را مهم ترین طراح، نظریه پرداز و منبع الهام جنبش های اسالم گرای 
جهــان عــرب در عصــر پــس از جنــگ جهانــی دوم می دانند. آثــار او و به 
طور مشــخص اندیشــه خــاص اش در بــاب مفهــوم  »جاهلیة« بــه عنوان 
ابــزار تهاجمــی نظریه پردازان تمــام این جنبش ها بر ضد مخالفانشــان به 
گرفتــه شــده و از محبوبیــت باالیــی برخوردار بوده اســت. این مفهوم  کار 
کــه در بطــن خــود از منازعــه اســالم گرایان و ملی گرایــان مصــری در عصــر 
به قدرت رســیدن جمــال عبدالناصــر پدید آمــده بود، به ســرعت مرزهای 
فکری جهان اســالم را درنوردید و از مصر تا تاشــکند و جنوب شــرق آسیا 
گرچه باید اذعان داشــت که  را تحــت تأثیــر هژمونی فکری خود قرار داد. ا
ترســیم دو قطبی داراالســالم و دارالجاهلیة در ذهن ســید قطب، ُملَهم از 
جهــان دوقطبــی آن روزگار بین بلوک شــرق و غرب بــوده، اما تأثیرات این 
پاشــی دیوار برلین و پایان جنگ ســرد نیز بر فکر و  اندیشــه حتی پس از فرو
ی بر پایه دو مفهوم  ذهن اندیشمندان مسلمان باقی ماند. بنیان نظرات و
کمیة«. از این دو مفهــوم، »جاهلیة«  مهــم بنا شــده بود: »جاهلیــة« و »حا
کمیة« مبنای  در حوزه معرفت شــناختی و نظری آراء او بســط یافته و »حا

مهم اندیشه سیاسی سید قطب را تشکیل داده است. 

حیات فکری ســید قطب به طور مشــخص در بازه ای چهل ســاله شــکل 
گرفــت که با انتشــار نخســتین دفتر شــعرش به نام  »الحیــاة الجدیدة« در 
کتاب مشهورش معالم فی  سال 1921 آغاز شد و در سال 1964 با انتشار 
الطریق عماًل خاتمه یافت. در بازه سال های 1921 تا 1939، نگاشته های 
او عمومــًا بــه حــوزه رمــان، شــعر و مقــاالت مرتبط بــا مســائل اجتماعی و 
اخالقــی معطــوف شــده بــود. دوره بعــدی از ســال 1939 تــا 1948 ادامــه 
کتاب هایی در باب قرآن و فرهنگ منتشــر  که او مقاالت و  یافت. زمانی 
کرد همچون: نقد کتاب اإلســالم و مشــکالت الحضارة )1939(، تصویر 
الفنی فی القرآن )1945( و مشــاهده القیامة فی القرآن )1947(. در سال 
کتــاب العدالة اإلجتماعیة فی االســالم  1948 ســید قطــب یک جلــد از 

که از چهره های مطرح محبوس در زندان جمال عبدالناصر  ســید قطب 
بود، کتاب مهم و تأثیرگذارش معالم فی الطریق را در همین ایام نگاشت 
و در ســال 1964 برای نخســتین بار منتشــر شــد. او در این کتاب مدعی 
کــه جوامــع مــدرن مســلمان را نمی تــوان مســلمان واقعــی دانســت؛  شــد 
کم بر ممالک مســلمان با اتکاء به احکام و شــرع  که دولت هــای حا چــرا 
الهــی حکومــت نمی کنند. آنها بــه همراه مقتدایان غربی خــود و با وجود 
یک در »جاهلیة« به ســر می برند  پیشــرفت های ظاهــری علمی و تکنولوژ
ی: »هیــچ  کــه هیــچ تفاوتــی بــا اعــراب پیــش از اســالم ندارنــد. از نــگاه و
جایگزین و انتخاب سومی خارج از اسالم یا جاهلیة وجود ندارد. اسالم 
کــه حــق و راه راســت تنها یکــی اســت و نمی توان  کــرده  به روشــنی بیــان 
کــرد. بایــد  بخشــی از آن را از طریــق اختــالط اســالم و جاهلیــة ایجــاد 
کــرد: حکومــت اهلل یــا حکومت جاهلیة. شــرع الهی یــا هوس و  انتخــاب 
کامل حکومت  میل انسانی«.5 سید قطب جهاد را برای زدودن و نابودی 
جاهلیة الزم و حتمی دانســت و برداشــتن تمام ســدها در راه رســیدن به 
حکومتی اســالمی را حتمی می انگاشــت. معالم فی الطریق سید قطب 
چنــان در میــان مصریــان رواج یافــت که می شــد نســخه ای از آن را در هر 
خانــه ای یافت. این شــرایط در نگاه دولت ناصر، زمینه ســازی برای یک 
گردید. افکار و آراء انقالبی  کودتا تعبیر شــد و منجر به اعدام ســید قطب 
ســید قطــب باعــث ایجــاد دودســتگی عمیقــی بیــن اخــوان المســلمین 
گردیــد. در دهــه 1970 بســیاری از اعضــای جوان تــر و عمل گــرای اخوان، 
شــیوه مماشــات گونه و مســامحه گر چهره هــای معّمــر و قدیمــی اخــوان با 
دولــت را مــورد انتقــاد قرار دادنــد. این اختالف منجر به انشــعابی وســیع 
کاماًل مســلحانه به  یکردی  که با رو و ایجاد جمعیت شــباب اخوان شــد 
دنبال اجرای آرای ســید قطب بودند. چهره های پرســابقه تر اخوان، هنوز 
کرده  کتاب دعــاة، ال قضاة ارائه  که حســن الهضیبی در  بــه چارچوبه ای 
کرد،  بــود پایبنــد بودنــد. هضیبی که این کتاب را در ســال 1971 منتشــر 
کســتانی  در ظاهر به نقد آراء ابوالعلی مودودی، اندیشــمند اســالم گرای پا
که ســید قطب در آرمان  پرداختــه بــود، اما در واقع تالش می کرد انحرافی 

کند.   کرده بود را رفع  صلح طلب و فرهنگی اخوان ایجاد 

جنــگ شــش روزه 1967 میــان اتحادیــه کشــورهای عربی به رهبــری مصر 
علیه اسرائیل، صفحه تازه ای از مناسبات میان اخوان المسلمین و دولت 
ک اعراب در مقابل  جمال عبدالناصر را گشود. شکست پرسرزنش و دردنا
اسرائیل که باعث ازدست رفتن صحرای سینا، کانال سوئز و از همه مهم تر 
کاریزمای جمال عبدالناصر به عنوان رهبر جهان عرب شــده بود، توســط 
اخوان المســلمین، خشم و مجازات خداوند به جرم سرپیچی از فرامین و 
دستورات وی تعبیر شد. جمال عبدالناصر سه سال پس از این شکست 
درگذشــت و نخست وزیر و همراه همیشــگی اش، انور سادات، به قدرت 
رســید. نخســتین و مهم تریــن تغییــر وی در سیاســِت حکومتــش، توجــه 

 5. سید قطب؛ معالم فی الطریق؛ دمشق: دارالدمشق، ص 201.
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»جاهلیــة« تمــام می شــود؟ اگــر دانش 
را متــرادف با تمــدن و فرهنگ بدانیم، 
آیــا دانــش در قــرن بیســتم پاســخ تمام 
سؤاالت و ابهامات را در خود دارد؟ 3. 
سومین مفهوم و دریافت از »جاهلیة« را 
دریافت سید قطب می نامیم. در نگاه 
او ایــن مفهوم بــه طور کامــل و دقیق در 
مقابــل دانش و علم قــرار نمی گرفت. از 
سوی دیگر ناظر به دوره خاصی از زمان 
پیش یا پس از اســالم نبــود. همچنین 
محــدود بــه جغرافیــا، نــژاد یــا جامعــه 
خاصی نیز نمی شد. به تعریفی روشن، 
می تــوان »جاهلیة« را زمانه ای دانســت 
که اهلل، مورد اقتداء و توجه سطوح عالی 
حکومتــی و قانونی جوامع قــرار نگرفته 
باشد. بنابراین از آنجا که قوانین الهی از 

طریق فقه اسالمی در بطن جوامع انسانی جریان پیدا می کند، در جامعه ای 
که قانون و فقه الهی حکمرانی نکند، »جاهلیة« جریان خواهد داشت. 

 اخوان المسلمین سوریه و سعید حّوی
کلــی، اما ناظر به مهم تریــن جنبه های حیات  آنچــه پیش تر آمد گزارشــی 
و اندیشــه ســید قطب بود. در ادامه به شــرح زندگی و عقاید اندیشمندی 
ک مبانی با  که ضمن اشــترا دیگر از اخوان المســلمین خواهیم پرداخت 
آراء ســید قطب، قرائت های تند و عمل گرایانه او را نمی پســندید. سعید 
حوی )1935-1989( از خانواده ای ضعیف و فقیر در شــهر حماة متولد 
کــرم  شــد. ســابقه فعالیــت سیاســی پــدرش در جنبــش سوسیالیســتِی ا
الحورانی بســیار آشــکار و پرفروغ بود. حرکت حورانی را می توان در قالب 
کرد  یابی  حرکات چپ و سوسیالیســتی دهه های آغازین قرن بیســتم ارز
کشــاورزان و زارعــان در مقابــل فئودال ها و  کــه بــه دنبــال احقــاق حقــوق 
زمین داران بودند. ســعید حوی که تحت تأثیر آراء سوسیالیستی پدرش، 
یه در ســر  ایده هــای بلندپروزانــه و اصالح گرانه ای نســبت به جامعه ســور
می پرورانــد، پــس از حضــور در مجلــس درس شــیح محمــد الحمیــد بــه 
کرد. شــیخ حمید ضمــن خطبه خواندن در مســجد  گرایــش پیدا  اســالم 
که  »ســلطان« شهر حماة، شیخ طریقت نقشــبندیه نیز محسوب می شد 
کــه بعدها هســته اصلی اخوان  گرایش هایــی بود  اصلی تریــن خاســتگاه 
یه را تشــکیل دادند. سعید حوی نیز خود در سال 1953  المســلمین سور
کــرده بود  که شــیخ حمیــد ایجاد  بــه عضویــت جمعیــت إخوانــی درآمد 
و جوان هــای مســلمان و انقالبــی را بــرای تغییــر فضای فکــری و فرهنگی 

جامعه جذب می کرد.8 

 8. البتــه بایــد در نظــر داشــت که ایــن جمعیت اخوان با اخوان المســلمین مشــهور در مصر متفاوت 

را بــه اتمــام رســاند، امــا آن را در مصر باقی گذاشــت و به ایــاالت متحده 
ی هنــوز در آمریکا به ســر  کــه و کــرد. یک ســال بعــد و زمانی  آمریــکا ســفر 
می برد، این کتاب در مصر منتشــر شــد. سید قطب در دوره حضورش در 
آمریــکا )1948-1950(، غیــر از نگارش چند نامه به دوســتان، همفکران 
کــه بــه موضوعات مرتبــط با حضــورش در آمریــکا و اوضاع  و نزدیکانــش 
مصر اشاره داشت، متن دیگری منتشر نکرد، اما پس از بازگشت به مصر 
گوســت 1950، مرحلــه تــازه ای از زندگــی فکــری اش آغــاز شــد که  در 20 آ
اصلی تریــن ویژگــی آن درگیری های فکری و حتی انگیزاســیون گونه ای با 
حکومت و دولت ناصری مصر بود. او در ســال 1954 به مدت 15 ســال 
به زندان افتاد و سرانجام در سال 1966 اعدام شد. سید قطب در مدت 
کــه مهم ترین و  کتاب ها و آثــار متعددی را نگاشــت  پانــزده ســال حبــس 

تأثیرگذارترین آنها فی ظالل قرآن بود.

مفهوم »جاهلیة« که توسط سید قطب بسط یافته و مورد بررسی های متعدد 
و گاهــی متضــاد پژوهشــگران و اندیشــمندان معاصر قــرار گرفتــه را می توان 
مفهومی چندالیه و در برخی ســطوح متغیر دانســت. شــاید هنوز هم جای 
ارائــه مطالعاتی برای شــناخت این مفهوم وجود داشــته باشــد، امــا می توان 
تالش های محققانه موجود تا این زمان که به شناخت و تعریف مفهوم عام 
»جاهلیة« پرداخته اند را به سه گروه عمده تقسیم کرد: 1. »جاهلیة« تطبیق 
تاریخی روشنی بر فرهنگ پیشااسالمی شبه جزیره عربی است. با اتکا به این 
بستره تاریخی می توان دو معنا را برای »جاهلیة« شناخت: در گام نخست 
این مفهوم به عنوان فضایی فرهنگی شــناخته می شــود که عاری از هرگونه 
دانشــی باشــد،6 اما در ســطحی عمیق تــر از »جاهلیة« فضایــی فاقد »حلم« 
دانســته می شود. در هر دو سطح، »جاهلیة« به معنای فقدان دانش است. 
در نگاه وی »جاهلیة« به هر چیزی اطالق می گردد که عاری از »دین« باشد 
که اسالم می کوشید آن فضا را بزداید. طبیعی است که در چنین فضایی این 
امر به جز از طریق رهبری فردی »حلیم« امکان پذیر نخواهد بود. 2. دریافت 
گروه دیگری از مفهوم شناساِن »جاهلیة« بر این بنیان شکل گرفته که نمی توان 
با تطبیق ساده انگارانه بستر فرهنگ، تمدن و ارزش های جامعه عرب پیش 
از اســالم با جهان عرب معاصر، به فهم درســتی از »جاهلیة« رسید؛ چرا که 
در واقع این »جاهلیة« اســت که حدود علم را مشــخص  کرده اســت.7 این 
تناقــض و تضاد مفهومی، برآمده از زمینه های اســتفاده متفــاوت از این واژه 
است. بستر های زبانی، دینی و تاریخی در این نوع نگرش به بحث گذاشته 
می شــود. اگــر »جاهلیــة« را بــه عصر پیشااســالمی تاریخ شــبه جزیــره عربی 
اطالق کنیم، آیا شامل اعراب مسیحی و یهودی نیز می شود؟ اگر این مفهوم 
تنها به اعراب مشرک محدود می گردد، چه تفاوتی میان این دسته از اعراب 
و مشــرکان دیگر مناطق جهان وجود داشته است؟ اگر »جاهلیة« به معنای 
گاهی اســت، اساســًا مفهوم علم چیست؟ در چه سطحی  فقدان دانش و آ

 6. عمر فروخ؛ خمس شعراء الجاهلیین؛ بیروت: دارالعلم، ص 7
 7. طه حسین؛ األدب الجاهلی؛ قاهره: دارالمعارف، 1962، ص.80

چهره های  از  که  قطب  سید 
زندان  در  محبــوس  ح  مطر
بود،  عبدالناصــر  جمــال 
تأثیرگذارش  و  مهــم  کتاب 
در  را  یــق  الطر فــی  معالم 
همیــن ایام نگاشــت و در 
نخستین  برای   1964 ســال 
بار منتشــر شــد. او در این 
جوامع  که  شد  مدعی  کتاب 
نمی توان  را  مسلمان  مدرن 
دانست. واقعی  مســلمان 

بررسی تطبیقی آرائ سید قطب و سعید حوی



24

مقاله

سال بیست و ششم،مشارۀسوم، مــردادوهشریـور1394 153

گــردد. او در ســال 1971 و در  مســتقل اخــوان المســلمین خــارج از مصــر 
عصــر گشــایش فضــای سیاســی متأثــر از به قدرت رســیدن حافــظ اســد، 
یه را یافت، اما دو سال بعد به جرم نقش پررنگی  فرصت بازگشت به سور
کــه در انگیــزش علمــای ســوری در مخالفــت بــا اصالحات پیشــنهادی 
یه داشــت، بــه زندان افتــاد. او بــا روند  اســد در بــاب قانــون اساســی ســور
یه که اسد در پی آن بود مخالفت شدید  عرفی ســازی قانون اساسی ســور
می کرد و همه توان خود را برای مقابله با حذف شرط دین اسالم از شروط 
یه صرف نمود. دوره پنج ســاله زنــدان، نفوذ و حیطه  رئیــس جمهور ســور
یه به شــدت کاهش داد.  تأثیرگــذاری حــوی را بــر اخوان المســلمین ســور
قتل مروان حدید در سال 1976، او را تبدیل به قهرمان اخوان المسلمین 
گرایش های تند و افراطی او در مبارزه مسلحانه  کرد و باعث تفوق  یه  سور
یه شــده بود. از ســوی دیگر ســعید حوی  یم بعث ســور و جهادی علیه رژ
گرچه  یه تبعید شد. ا پس از آزادی از زندان در سال 1978، دوباره از سور
یه او را به عنوان عضو اصلی هیأت رئیســه قلمداد می کردند  اخوان ســور
گاهی برخی از اعضاء از حوی به عنوان رهبر معنوی اخوان المسلمین  و 
یه نــام می بردنــد، امــا خــود او از ایــن انتصــاب رضایــت نداشــت و  ســور
چندبــار تلویحــًا آن را رد کرده بود. دلیل این امر به روشــنی در گرایش های 
یه در پایان دهه 1970 و آغاز دهه 1980  عمل گرایانه و جهادی اخوان سور
که ســرانجام به شــورش خونین حماة در ســال 1982 و  نهفته بود، جایی 

سرکوب شدید نظامی آنها توسط حافظ اسد انجامید. 

»اهل الِرّده« در مقابل »اهل الجاهلیة«
کنون مطالعه روشــنی نســبت به آراء و اندیشــه های سعید حوی  گرچه تا ا
در بســتر زمانــه اش در زبــان فارســی شــکل نگرفتــه، امــا همیــن اشــارات 
بــرای ورود بــه ســازمان فکری او به عنوان اندیشــمندی اســالمی در بســتر 
کافی اســت  اخــوان المســمین و مســتقل از خاســتگاه آن، یعنــی مصــر، 
و ایــن توضیحــات را مطلعــی بــرای ورود بــه آراء و اندیشــه های خــاص او 
قــرار می دهیــم. نقطه عظیمت فکری ســعید حوی نیز همچون بســیاری 
از متفکــران اســالم گرای قــرون جدیــد، وضعیت اســف بار جهان اســالم 
در مقابــل پیشــرفت های قابــل توجــه جهان غــرب بود. به دیگر ســخن او 
کــه جهان اســالم را فرا گرفته متأثر و متأســف بود  از ضعــف و انحطاطــی 
و بــه دنبــال راهــی بــرای برون رفــت از آن در رقابــت بــا اســتیالی مــادی و 
که پیروزی های نظامی  معنوی جهان غرب می گشــت. حوی معتقد بود 
پایــی در قــرن نوزدهم، زمینه ســاز دخالت،  ـ اقتصــادی اســتعمارگران ارو
اعمال نفوذ و اســتحاله فرهنگی جهان اســالم شده و نتیجه آن در روزگار 
گیــر، نیازمنــدی شــدید اقتصــادی، نظامــی و  مــا تبدیــل بــه انحطــاط فرا
فرهنگــی و نیــز بیگانگــی مســلمین از تمــدن و فرهنگ اســالمی و دیرین 
خود شــده اســت. او معتقد بود که هدف غرب تخریب و نابودی اســالم 
که آن را تنها راه اخالقی ـ عقیدتی ســعادت و پیشــرفت بشــر  اســت، چرا 
می داند و با تزریق عقاید انحرافی همچون سکوالریزاسیون، ناسیونالیزم 

دهــه  دوم  نیمــه  در  حــوی  ســعید 
»مدرســة  در  حضــور  حیــن  و   1950
الشــریعة« دمشــق، بخــت مالقات به 
کــه مروج  مصطفــی ســباعی را یافت 
المســلمین  اخــوان  جریــان  اصلــی 
ایــن  مالقــات  بــود.  یه  ســور در  مصــر 
دو تــن بیــش از آنکــه در ســعید حّوی 
کنــد، او را نســبت  بــه  جذبــه ایجــاد 
عقایــد افراطــی، بنیادگرایانه و بســیار 
کــرد.  منزجــر  ســباعی  عمل گرایانــه 
یه شکل  که ســباعی در ســور حرکاتی 
و  خــورد  شکســت  زود  بســیار  داد، 
پــس از تحمیــل صدمات بســیاری بر 
جامعــه اســالم گرای حمــاة، حاصلی 
جــز قدرت گیری بیشــتر حــزب بعث، 
اعمــال فشــار و محدودیــت بیشــتر و 
ازبین رفتــن بنیه و ســرمایه اجتماعی 
یه  ســور در  المســلمین  اخــوان 
دربرنداشــت. پس از سباعی، عصام 
المســلمین  اخــوان  جریــان  العطــار 
یه را در تبعید پی گرفت، اما موج  سور
تازه ای از عقاید بنیادگرایانه با حضور 
گرفت. او  یه پــا  مــروان حدیــد در ســور
که در سال 1963 از مصر به موطن خود بازگشته بود، می کوشید آراء منبع 
الهام و اســتادش ســید قطب را در دومین پایگاه مهم اخوان المســلمین 
یه  ـ  رئیس شعبه سور بگسترد. حدید که از تأیید و پشتیبانی عصام عطار
اخــوان المســلمین پــس از مصطفی ســباعی ـ نیز برخوردار بــود، به دنبال 
یه بود تا حکومتی  کم بر ســور یم بعث حا تکویــن حــرکات نظامی علیــه رژ
اســالمی را طبق آراء اســتادش ســید قطب پی افکند. سال های 1964-
یه  1970 یکی از پرتنش ترین دوره های حیات اخوان المســلمین در ســور
کــه منجر بــه ایجاد دودســتگی عمیق میــان طرفداران ســید قطب و  بــود 
مخالفان تندخویی عمل گرایانه آنان شده بود. سعید حوی در این میان 
کــرد و کوشــید بــا بهره گیری از  موضعــی معتــدل و صلح طلــب را اختیــار 
گــزاف مقابله با  کنان شــهر حمــاة، از ایجــاد هزینه هــای  تســلطش بــر ســا
یه بکاهد. با این وجود نیز او به جرم حضور در  یم نظامی بعث در ســور رژ
یه  تشــکیالت اخوان المســلمین، در ســال 1968 مجبور به خروج از ســور
شــد. او عربســتان را برگزید و در مدت حضورش در آن سرزمین به انتشار 
کتاب هایــش پرداخــت تا یکــی از مهم تریــن نظریه پردازان  مســتمر آراء  و 

یه  بود، اما همین تشــکل های محلی زمینه رشــد و گســترش اندیشه اخوان المسلمین مصر در سور
کرد. را فراهم 

و  وهشگران  پژ از  بســیاری 
محققــان تحــوالت جهان 
ســید  معاصــر،  اســالم 
ین طراح،  قطــب را مهم تر
یه پــرداز و منبع الهام  نظر
اســالم گرای  جنبش های 
پس  عصر  در  عــرب  جهان 
دوم  جهانــی  جنــگ  از 
می داننــد. آثــار او و بــه 
اندیشــه  مشــخص  طور 
مفهوم   بــاب  در  خاص اش 
ابزار  عنوان  بــه  »جاهلیة« 
یه پردازان  نظر تهاجمــی 
ضد  بر  جنبش ها  این  تمام 
مخالفانشــان به کار گرفته 
باالیی  محبوبیت  از  و  شده 
برخــوردار بــوده اســت.
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چنیــن شــرایطی بنیادی تریــن اصــل 
ســاختار فکری ســعید حوی در شرح 
شرایط تأسف بار جهان اسالم مطرح 

ة. می شود: ِرّدَ

کــه از ســال های  ة مفهومــی اســت  ِرّدَ
پیامبــر)ص(  وفــات  از  پــس  آغازیــن 
در فرهنگ اســالمی مطرح شــده بود. 
یــخ صــدر اســالم اهــل رّدة بــه  در تار
که  تعــدادی از قبایــل اطالق می شــد 
اندیشــه اســالمی را با تعصبات عرب 
گرفتــه بودنــد و پــس  جاهلــی اشــتباه 
از  اطاعــت  از  پیامبــر)ص(  وفــات  از 
بــاز  قــدرت مســلمین در مدینــه ســر 
زده بودند. برخی از این قبایل توســط 
پیامبران دروغین راهبری می شدند و 

گروهــی دیگــر تنها به علت ســرباززدن از پرداخت مالیــات به این اعمال 
گرایــش پیــدا کرده بودند. از آنجا که این قبایل پیش تر اظهار اســالم کرده 
بودند، وظیفه مســلمین در قبال آنان تحمیل به بازگشــت به دایره اســالم 
یــا جهــاد علیه آنها بــود. از این رو »حــروب الِرّدة« در عصــر خالفت ابوبکر 
جریان یافت و منجر به جنگ هایی شد که استیالی مجدد اسالم بر کل 
شــبه جزیره عربی را میســر کرد. بهره گیری سیاســی سعید حّوی از مفهوم 
»ردة«، بــه نوعــی معــارض مفهوم»جاهلیــة« در نــگاه ســید قطــب بــود.14 
یخــی در تحلیل  بدون شــک ســعید حــوی شــیوه بهره گیــری از تعابیــر تار
شــرایط سیاســیـ  فرهنگی معاصر خود را از سید قطب گرفته و از روش او 
کرده بود. تفاوت هــای میان این دو مفهوم،  بــرای نقد آرای خود اســتفاده 
برای درک تفاوت های فکری این دو اندیشمند و نقد سعید حوی بر سید 
قطب بســیار مهم است. نقدهای ســعید حوی بر مفهوم »جاهلیة« سید 
قطــب عبارتند از: اواًل از وجه معناشناســانه، هیچ مســلمانی را نمی توان 
که تا به هــر میزان  »جاهــل« - بــه معنای صدر اســالم آن- دانســت؛ چــرا 
کافر و جاهل نیستند.  نقد و اشــکال به خوی مســلمانی آنان وارد باشــد، 
کــه با توجه به  ســعید حــوی در ســوی مقابل از مفهوم »ردة« اســتفاده کرد 
که راه حقانیت اسالم را  یخی آن به مســلمینی اطالق می شــد  ســابقه تار
کرده اند و باید به مسیر اصلی بازگردانده شوند. از سوی دیگر قابلیت  گم 
تطبیق باالیی بین پیامبران دروغین صدر اســالم و داعیان اندیشــه های 
نویــن آن روزگار جهان عرب، همچون جمال عبدالناصر و میشــل عفلق 
گشــوده  وجود داشــت. افزون بر این موارد، مفهوم »جاهلیة« دشــواره ای نا
کرده بود. درک درســت مفهوم و اطالق  را برای پیروان ســید قطب ایجاد 

 14. ســید قطب؛ معالم فی الطریق )نشــانه های راه(؛ ترجمه محمود محمودی؛ تهران: نشــر احسان، 
1378، ص 67-57.

گزیستانســیالیزم می کوشــد اندیشــه اســالمی را از  کمونیزم و ا متعصبانه، 
مســیر اصلی خود منحرف ســازد.9 ســعید حــوی یکی از تأثیــرات قطعی 
غربیان بر جهان اســالم را گســترش فســاد در جوامع اســالمی می دانست 
گرچه  که در نتیجه آن اسالم را مایۀ تمسخر و استخفاف قرار می دهند: » ا
اوضاع هر کشــور با کشــور دیگر اســالمی در این زمینه متفاوت است، اما 
روح شیطانی غربی را در همه این فرهنگ های متعدد می توان دید. همه 
کشــورهای اسالمی، دشــمنان اسالم شده  دولت ها و بســیاری از رهبران 
اند و توده های مردم)جماهیر المسلمین( نیز گروه گروه به شکل و فکر آنها 
در می آیند. با توجه به قدرت فزاینده دولت های حاضر در جهان اســالم 
که بــه دلیل پشــتیبانی غرب از آنهــا پدید آمده، به ســختی  بــر مردمشــان 
کم بر فکــر دولتمردان رها  کفــر و نفاق و ارتداد حا می تــوان خــود را از دایره 
کرد«.10  حوی معتقد بود که موفقیت قابل توجه جهان غرب و نمایندگان 
یک آنها  سرســپرده آنها تنها از طریق قوه نظامی و بهره مندی های تکنولوژ
پدیــد آمــده، اما در ســوی دیگر ماجــرا، ضعف روحی، اخالقــی و معنوی 
جهــان غــرب باعــث اضمحــالل و نابودی آنهــا از درون گردیده اســت: » 
در ایــن بیــن مــردم مســلمان ضعــف درونــی جهــان غــرب را نمی بینند و 
تــالش می کنند هرچه بیشــتر به ارزش هــای معنوی جهان غــرب درآیند، 
پاشی است. یکی  در حالی که نمی دانند آن کاخ پرشکوه نیز در حال فرو
از پرخطر ترین راه های آسیب رسانی مسلمین به خود، حضور در جریان 
کــه از فرهنگ سیاســی غــرب الگوبرداری  فعالیت هــای سیاســی اســت 
شده است. ساختارهای سیاسی نوین که در دورترین نقطه از  ارزش های 
اســالمی قــرار دارند، راه برای اســتیالی مشــرکین و ملحدین بر مســلمین 
می گشــایند«.11 در ایــن میان تنها علمای دین و شــیوخ طریقت هســتند 
گر چنین نکنند، مســئول  گاه ســازند و ا که باید مردم را از این مشــکالت آ
خواهند بود. فقهای سیاسی اسالم در قرن های متمادی جامعه اسالمی 
را بــا اندیشــه ای تزریق کردند که نافی و مانع هــر گونه اقدام برای مقابله با 
حکومت های جائر، فاســد و خاطی بوده اســت. در مقابل اندیشمندان، 
طــالب و متفکــران اســالمی را بــه حضــور در مجالــس ذکــر صوفیانــه و 
فعالیت های خیریه و عام المنفعه جلب می کردند.12 در چنین شــرایطی 
کرد و با هر دو  بود که اندیشــه بازگشــت به اسالم نخستین )سلفیه( ظهور 
گاهی این  کــرد. البته  یکــرد فقهــی و صوفیانه واپس گرا و منفعل مبارزه  رو
مبارزه تا آنجا پیش رفت که تمامی سنت اسالمی را مردود می دانست.13 
که  افــراط در ســلفی گری زمینه ســاز نوعــی جهــل نویــن را فراهم ســاخت 
شــرایط را بــرای نفــوذ اندیشــه های خارجــی و بیگانــه آمــاده می کــرد. در 

یراســت دوم، بی جا،   9. ســعید حــوی؛ مــن أجــل خطــوة الی االمــام علی طریــق الجهاد المبــارک؛ و
1979، ص82-80

یراست دوم، بیروت: ص9-5  10. همو؛ جنداهلل ثقافًة و االخالقًا؛ و
 11. همان، ص.54-51

 12. همو، جنداهلل، ص394
یراست دوم، عمان: اردن، 1981،  کبر و اصولهما؛ و  13. سعید حوی؛ جولة فی الفقه بین الکبیر و اال

ص8.

اخــوان  شــک  بــدون 
یــن  مهم تر المســلمین 
یان اســالم گرای جهان  جر
عرب از دهه 1930 به بعد بوده 
است. سعید حوی که خود را 
یان  عضو و هواخواه این جر
ونی  می دانست، در نقدی در
این  که  بود  معتقد  اخوان  بر 
ون ضعیف  حرکت نیــز از در
شــده و از آرمان های اولیه 
اســت. گرفته  فاصله  خود 
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جامعــه مصــر محقق می شــد، اما در ســوی مقابل، ســعید حــوی »ردة« را 
یــک ابــزار مفهومــی  اســالمی می دانســت که تنهــا منجر بــه ارائــه قرائت و 
یه و کل جهان اســالم می گردید.  تحلیلی اســالمی از شــرایط جامعه ســور

یکرد حوی بسیار منعطف تر و اثرگذارتر به نظر می رسید. این رو

ســعید حــوی به خوبی از نتایج گســترده و پرهزینه اطــالق مفهوم »رّدة« بر 
که از ســوی فرهنگ و اندیشــه  گاه بود، اما تهدید بزرگی  جوامع اســالمی آ
غربــی متوجــه جهــان اســالم بــود را نیــز مهلک می دانســت. هــدف او دو 
که دچار شــرک و الحاد شــده  الیه داشــت: اطالق این مفهوم بر جوامعی 
بودند و نیز تجویز درمانی برای رهایی آنها. در این میان احساس تأسف، 
شــماتت و ســرخوردگی شــدید از وضعیت منحط جهان اســالم، عنصر 
بنیادیــن اندیشــه ســعید حــوی را شــکل داده بــود و مفهــوم »ردة« زمینــه 
یخــی خوبــی را برای ایــن حس او فراهــم می کرد. در نــگاه او وضعیت  تار
یخ  حال حاضر جهان اســالم، بدترین و اســف بارترین شرایط در طول تار
امت اســالمی بود. مســلمین دوره های متعددی از ســختی و دشواری را 
پیــش از ایــن متحمل شــده بودند: عصــر ردة پس از وفــات پیامبر)ص(، 
که پس از  جنگ هــای صلیبــی، حمــالت مغــوالن و... . اما عصر حاضــر 
کشــورهای  لغــوء خالفــت عثمانی و آغــاز حمالت اســتعماری و نظامی 
پایــی ایجــاد شــده، دشــوارترین دوره حیــات مســلمین اســت. او در  ارو
یخی، اتحاد مســلمین تحــت بیرق یک امیــر )ابوبکر( در  همیــن بســتر تار
پس گیری سرزمین هایشــان در عصر  جریان رده، اتحاد مســلمین برای باز
جنگ هــای صلیبــی و اتحــاد فرهنگی مســلمین در مواجهه بــا مغوالن و 
کنش قابل قبول و ســتودنی  جــذب ایشــان به فرهنگ و ســنت خــود را وا
مســلمین در مواجهه با این تهدیدات و خطرات می دانســت، اما بحران 
کامــل رهبــری جهان اســالم شــده بود،  کــه منجــر بــه اضمحــالل  کنونــی 
چالشــی بس عمیق و جدی به نظر می رســید. چنددســتگی و تشتت در 
جامعه اســالمی و فقدان رهبری و مرجعیت قابل اقتداء مشــکلی جدید 
یخ اسالم، مشابهی برای آن وجود نداشت. از سوی  که در تار و جدی بود 
دیگر دشــمنان مســلمین در این عصر، بســیار زیرک تر، توانمندتر و آشناتر 
به ضعف های مســلمین بودند. تســلط آنها بر ارتباطات و افکار عمومی 
کنتــرل رســانه ها، نشــریات، خطــوط تلفــن و تلگــراف یکــی از  از طریــق 
اصلی ترین ابزارهای آنها برای اســتحاله هویتی مســلمین بود.15 بنابراین 
یادی از مســلمین معاصــرش را باید اهل رده  که جمع ز حــوی معتقد بود 
کــه آنهــا تا حــدی ـ هرچنــد انــدک ـ از ارزش های اســالمی  دانســت؛  چــرا 
یده اند. همیــن جریان »ردة«  دســت کشــیده و به ســوی جهان غــرب گرو
که اهالی ردة تمام  در حال شکل دهی به سرنوشت مسلمین است، چرا 
مواضع کنترل و قدرت را در دست گرفته اند. با این وجود »برخالف آنچه 
کثیری از مسلمین تحت  که جمع  گفته شده، باید توجه داشت  کنون  تا
گمراهی خــود ندارند و  ســیطره قدرت هــای ملحد، نقشــی در انحــراف و 

 15. سعید حوی، من اجل خطوه، ص 149-148.

گروه های مختلف جوامع  دقیق آن بر 
کار آســانی به  اســالمی و به ویــژه مصر 
یخی،  نظــر نمی رســید. بــه لحــاظ تار
قبایــل عــرب هــر دو  و  جامعــه مکــه 
بــه صــورت توأمــان رقیــب و معارض 
پیامبــر)ص( برای نشــر اســالم بودند. 
کــه به طور  معارضــه مخالفان اســالم 
کلی می توان مفهوم »جاهلیة« را بدان 
کــرد، در دوره هــای مختلــف  اطــالق 
گونی  گونا یخ صدراســالم نام های  تار
یافت : کفار عصر هجرت، کفار عصر 
دعــوت و کفار عصر جهاد. این ابهام 
مفهــوم  در  معنایــی  گمگشــتگی  و 
کــه زمینه ســاز معارضات  »جاهلیــة« 
گشــته  گونــی در دهــه1970 مصــر  گونا
بــود، بــه هیــچ وجــه در مفهــوم »رّدة« 
وجود نداشــت. از ســوی دیگــر »ردة« 
کامــاًل حقوقــی )فقهــی( بود  مفهومــی 
یخــی آن غلبه می کرد، می توانســت  کــه ســبقۀ تار و در مقابــل »جاهلیــة« 
گرچه  ســنگ بنــای خوبی بــرای تحلیــل جوامع معاصر اســالمی باشــد. ا
که می توانند  کســانی اســت  ک این دو مفهوم، جنگ با  تنها نطقه اشــترا
یادی در فقه اســالمی  گیرند، اما تفاوت بســیار ز مــورد اطــالق این دو قرار 
نسبت به جنگ بر علیه کفار غیرمسلمان )جاهلیة( و گمراه شدگانی که 
باید به مســیر هدایت بازگردند )اهل رّدة( وجود داشــت. مواجهه اسالم با 
که مواجهه  گونه مســامحه اســت، در حالی  گروه اول قهری و عاری از هر 
که میان  گروه دوم را می توان نوعی مجازات و تحذیر دانســت. تمایزی  با 
ایــن دو مفهوم وجود داشــت، در مقام عمل نیز تفــاوت قابل توجهی را به 
ظهــور می رســاند. در منظومــه فکری ســید قطــب، گروه هایی شناســایی 
کــه جهــاد علیــه آنها الزامــی بــود، اما حوی بــا القــاء تمایزی  شــده بودنــد 
مهــم بیــن غیرمؤمنیــن، تعریف دقیق تری از نــوع مواجهه با ایشــان را ارائه 
که به مکاتب  گروهی از غیرمؤمنان وجود دارند  ی  کرده اســت. در نگاه و
گروه های گســترده دیگری از  یده انــد، امــا  گرو اومانیســتی و ماتریالیســتی 
کــه تنها تمایــالت اندکی نســبت به ایــن مکاتب  مســلمین وجــود دارنــد 
گروه نخســت را  از خود نشــان می دهند. حوی برخالف ســیدقطب تنها 
گــروه دوم را »مرتّدین«  شایســته اطالق مفهــوم »جاهلیة« می دانســت. او 
کرد و ســپس به  که ابتدا باید آنها را دوباره به اســالم هدایت  می دانســت 
یخی آن  کاماًل بر ســاختارهای تار گروه نخســت رفت. این تعبیر او  ســراغ 
نیــز منطبــق بــود.  تفاوت دیگــر میان آرای این دو تن، شــیوه تطبیق بســتر 
یخــی بــا واقعیــات موجــود جامعــه اســالمی بــود. از نظــر ســید قطب،  تار
کــه از طریــق آن تحلیــل واقعیــات  »جاهلیــة« حقیقتــی انکارناپذیــر بــود 

ســعید حــوی در نیمه دوم 
دهــه 1950 و حین حضور در 
دمشق،  یعة«  الشر »مدرسة 
بخت مالقــات به مصطفی 
وج  مر که  یافت  را  ســباعی 
اخــوان  یــان  جر اصلــی 
یه  سور در  مصر  المسلمین 
بود. مالقات این دو تن بیش 
از آنکه در سعید حّوی جذبه 
به  نســبت   را  او  کند،  ایجاد 
بنیادگرایانه  افراطی،  عقاید 
عمل گرایانــه  بســیار  و 
کــرد. منزجــر  ســباعی 
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ی از مرشــد  کــه وجــه انتقاد و فهمیــد 
یه، عصام عطــار نیز  عــام اخوان ســور
ناظــر به حمایت هــای از مروان حدید 
بوده اســت.17 وجــه دیگر انتقاد حوی 
به نوع برداشت اصالح گرانه یا انقالبی 
شــکل دهنده  ســلفی  مفاهیــم  از 
بــاز  المســلمین  اخــوان  ایدئولــوژی 
اخــوان  انقالبــی  قرائــت  او  می گــردد. 
و  نمی پســندید  را  مصــر  المســلمین 
ســلفی  اندیشــه  اصالح گرانــه  وجــه 
را بســیار بــر وجــه انقالبــی ـ تکفیــری 
منظــر  از  می دانســت.  مســتولی  آن 

کــه می تواند در قالب  ی اســالم ســلفی همچــون تیــغ دو دم، همان گونه  و
بازگشــت به مبانی اصیل اسالمی، عاملی وحدت بخش و تقویت کننده 
هویت اســالمی باشــد، قرائت انقالبی از آن بســیار عامل تفرقه و جدایی 
کید بر وجه اصالح گرایانه اندیشــه ســلفی باید  اســت. به همین ســبب تأ
عنصر اصلی هرگونه حرکت فعال اســالم گرایانه در جهان اســالم قلمداد 

گردد.

سعید حوی مدعی بود که ذات مفهومِی جریان سلفیه در عصر مدرن که 
از اندیشــه های ســیدجمال الدین اســدآبادی و محمد عبده ریشــه گرفته 
کید داشــته اســت. عنصر  نیــز بــر همین عنصر اصالح گرانه و صلح آمیز تأ
اصلی شکل دهنده این جریان که با دغدغه انحطاط جهان اسالم شکل 
گرفتــه بــود، در بادی امر کامال منطقــی و خردورزانه نظام یافته بود. رویکرد 
محمد عبده به »َســلف«، آن قدر وســیع و گسترده بود که تمام جنبه های 
گرد و  مثبت اندیشــه و فرهنگ اســالمی در قرون اولیه را شامل می شد. شا
که به عنوان رهبر و پدر معنوی اخوان  پیروی صدیق او محمد رشید رضا 
المسلمین شناخته می شد، تعبیر عمیق تری از مفهوم »َسلف«  را ارائه کرد 
و آن را به اعمال و آراء مســلمین نســل نخستین محدود ساخت. از سوی 
کید بــر عنصر اجتهاد عقل محور در راســتای نفی تقلید کورکورانه  دیگــر تأ
از ارباب مذاهب، اهمیت بســیاری در ســاختار اندیشــه سلفی به دست 
آورد. ایده بازگشــت به اســالف صالحه با توجه به شرایط آن روزگار جهان 
اســالم بســیار مورد پذیرش و اقبال قرار گرفت. این گسترش و فراگیرشدن 
جریان سلفیه، خود عاملی برای کاهش نفوذ و تأثیرگذاری ُکنه اندیشه آن 
گردید و به دلیل برخی قرائت های موجود از مبانی آن به شــدت به ســوی 
افراط گرایی و خشونت سوق داده شد. بروز و ظهور واضح این قرائت های 

کنون مطالعه جدی و روشــنی به زبان  یه، تا   17. متاســفانه درباره شــناخت اخوان المســلمین ســور
یه« به قلم ابراهیم  کم مایه تحت عنوان »اخوان المسلمین سور فارسی منتشر نشده و تنها جزوه ای 
که ابدًا حق  محمد و توسط موسسه مطالعات اندیشه سازان نور )تهران: 1390( منتشر شده است 
مطلــب را ادا نکــرده اســت، امــا در میــان منابــع غیرفارســی زبان می تــوان اثر ذیــل را جامــع و فارغ از 

جهت گیری دانست:
Umar F. Abd-allah, The Islamic Struggle in Syria, University of Berkeley, 1983, p.102 

ی ما ایشــان را مرتدینی  نمی توان ایشــان را گناهکار دانســت. از همین رو
که با  گرفتــار آمده انــد. مــا ترجیح می دهیــم  کــه در دارالحــرب  می دانیــم 
ی  گســترش قلمرو چنین تصوری و برخالف رشــد قابل توجه جمعیت و 
مرتدین صبر پیشــه کنیم؛ چرا که فقه اســالمی این مســئله را ملزم داشته 
که امورات آن توسط مرتدین،  است. ما آنان را جمعیة الفاسقة می دانیم 
بدعت گــذاران و منافقیــن اداره می گــردد. مرتدینــی که روزبــه روز بر میزان 
گمراهی شــان افــزوده می گــردد و جامعــه مســلمین را بــه ســوی رّدة کامــل 

گشته اند«.16   رهنمون 

 ســعید حــوی برخالف نظــرات متفکران هم عصرش و خواســت طبیعی 
جامعــه، تــالش می کــرد تــا جنــگ )جهــاد( علیــه اهــل ردة را بــه تعویــق 
کــه از نظرگاه حــوی، با وجــود گذشــت زمان و  بینــدازد. بــه نظــر می رســد 
عمق یافتن بیشــتر فســق و فســاد در جوامع اســالمی، هنوز فرصت هایی 
که بتوان جامعه اســالمی را بدون خشــونت و جنگ به راه  وجود داشــت 
کرد. به عبارت دیگر تا آنجا که اصالح امکان پذیر است،  راست هدایت 

کرد. باید از انقالب خودداری 

اصالح گری دینی در بستر اندیشه َسلفی
سعید حوی معتقد بود که دول اسالمی و مسلمین واقعی نباید نسبت به 
گسترش فسق و عصیان در جامعه اسالمی بی توجه باشند. بر همه آحاد 
که علیه مرتدیــن بجنگند و آنها را به راه راســت  مســلمین واجب اســت 
کننــد. از ایــن میــان تنها عــده اندکی توان خــروج از  یــوغ امیال  هدایــت 
درونی و تأثیر بیرونی غرب را خواهند داشت، اما همین عده اندک را باید 
از مســیر جاهلیت دور داشــت و به آغوش اســالم بازگردانیــد. چنان که از 
ســطور فوق پیداســت، ســعید حوی نیز همچون سید قطب و بسیاری از 
اندیشــمندان پــس از جنگ جهانی، تنها اســالم انقالبــی و فعال در بطن 
جامعه را اســالم واقعی و حقیقی می دانســت. نتیجۀ این اســالم فعال و 
حساس به شرایط جامعه منجر به دو نتیجه می گردد: اصالح یا انقالب. 

بدون شک اخوان المسلمین مهم ترین جریان اسالم گرای جهان عرب از 
دهه 1930 به بعد بوده است. سعید حوی که خود را عضو و هواخواه این 
جریــان می دانســت، در نقدی درونی بر اخــوان معتقد بود که این حرکت 
گرفته اســت.  نیز از درون ضعیف شــده و از آرمان های اولیه خود فاصله 
او علــت اصلــی این فاصله را انحــراف از آموزه های بنیانگذار آن حســن 
البنــاء می دانســت. انتقــادات ســعید حــوی بــر جنبــش اخــوان را به طور 
کرد، اما چنان که در ســطور بعد خواهیم  مســتقل و مجزا می توان بررســی 
دیــد، او عامــل اصلــی ایــن انحــراف را آراء ســید قطــب دانســته اســت. 
انتقادات صریح حوی به نظرات تند، عمل گرایانه و افراطی ســیدقطب، 
که راهبری ایشــان را  یه بود  بیشــتر ناظــر بر نتیجه اعمال پیروان او در ســور
گرد ســید قطب( بــر عهده داشــت. به راحتــی می توان  مــروان حدید )شــا

 16. همو، جنداهلل ثفاقًة و اخالقًا، ص 11-10

مفهوم »جاهلیة« که توسط 
ســید قطب بســط یافته و 
مورد بررســی های متعدد و 
وهشگران  پژ متضاد  گاهی 
و اندیشــمندان معاصر قرار 
مفهومی  می توان  را  گرفته 
برخــی  در  و  چندالیــه 
دانســت. متغیر  ســطوح 
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ی جنبش های اســالمی به غیــر از جهاد باید به اولویت دیگری  در نگاه و
نیــز بپردازنــد: ســازمان دهی هویتــی مســلمین بــا بهره گیــری از ســنت و 
فرهنگ اســالمی، اســتقرار یک دولت اسالمی در هریک از بالد اسالمی، 
گیر و  متحدســاختن امــت اســالمی، احیاء خالفت و تأســیس دولــت فرا
جهانــی اســالم.20 موفقیــت هر یــک از این جریانات مســتقل، اما همســو 
که باید تحت  در کشــورها، زمینه ســاز وحدت جهان اســالم خواهد شــد 
قیومیــت و رهبــری یــک خلیفه اســالمی هدایت شــود. تنها یــک قدرت 
که می تواند بر اهل الردة تفوق یابد و جهان اسالم  توانمند سیاسی است 
گر چنیــن مراحلی محقق  گردانــد. در نهایت ا ک  را از لــوث وجــود آنها پــا
شــد، بایــد به مواجهه و مقابله بــا جاهلیة برخواســت. از نظر حّوی جهاد 
علیــه »اهل الردة« بســیار دشــوارتر از جهاد علیه »اهل الجاهلیة« اســت؛ 
که در جنگ داخلی و درونی، دشمن را سخت تر می توان شناخت.  چرا 
مســلمین واقعــی بایــد آمادگــی جنــگ علیــه خانــواده خــود را نیز داشــته 
باشــند. از ســوی دیگــر مرتدیــن دائمــًا در ظاهر اقــرار به اســالم می کنند و 
این مســئله نباید در جهاد با ایشــان خدشه وارد کند. این افراد منافقانی 
کرده اند. از منظر ســعید  گمراهی مســلمین برنامه ریزی  که برای  هســتند 
کوتاهی کرده  حوی، علمای اســالمی در راســتای »جهاد بالنفس« بسیار 
گاه ســازی افکار عمومی مسلمین  و وظیفه خطیر خود در جهت دهی و آ
را فرامــوش کرده انــد. یکــی از مهم تریــن زمینه هــای شــناختی در مواجهه 
بــا »مرتّدیــن«، توجه کــردن بــه تمایــزات میــان آنهــا و »منحرفیــن« اســت؛ 
کــه از مرزهای اســالم به کلی خارج شــده و علیه آن فعالیت  منحرفینــی 
می کننــد را تنهــا می تــوان از طریــق »دعــوت« صلح آمیــز به ســوی اســالم 
رهنمــون شــد و مرحلــه بعــدی در صورت ســرتافتن از راه درســت، جهاد 
اســت. امــا در برابر »مرتدین« باید توجه داشــت که آنهــا به دو گروه عمده 
که اظهار اســالم می کنند، امــا در عمل علیه  تقســیم می شــوند: مرتدینی 
که علنًا نفی اســالم را عیان می کنند. جواز  آن عمــل می کننــد و مرتدینی 
جهاد تنها در برابر گروه دوم صادر شــده اســت. حّوی در پایان رســاله اش 
گروه هایــی  کــرده و از  گروه هــای مرتــد اشــاره  دربــاره جهــاد بــه مــواردی از 
کمونیســت، ناسیونالیســت  همچــون باطنیه، بهائیان، قدیانیه، احزاب 
که پشتوانه  کرده، اما هیچ اشــاره ای به فرقه ُنصیری ـ علوی  و ســکوالر یاد 
یم حافظ اســد را تشــکیل می دادند نکرده اســت. با تمام این  عقیدتی رژ
تفاسیر حوی بازهم حّد دیگری را برای شناسایی حکومتی مرتد و صدور 
جــواز جهــاد علیه آن القاء می کند. او شناســایی یک حکومت به عنوان 
کافــی بــرای صــدور حکم جهــاد می داند. شــرط  مرتــد را شــرط الزم و نــه 
کنــار ایــن عوامــل بایــد واقع گرایــی و درنظرگرفتن نتایــج جهاد و  کافــی در 
جنــگ علیه دولت مرتد باشــد. بدون شــک ســعید حوی ایــن مواضع را 
در مخالفــت بــا موضع گیری هــا و اقدامات مــروان حدید، عصــام العطار 
و پیروانشــان اتخاذ کرده بود که به شــدت به ُبعد عملی و خشــونت آفرین 
گر بررسی عواقب و آثار  آراء سید قطب اعتقاد داشتند. حوی معتقد بود ا
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رشــید  عصــر  در  می تــوان  را  افراطــی 
کــه او در  کــرد. اقبالــی  رضــا مشــاهده 
بــاب مبانی فکری نســبت بــه جریان 
وهابیــت نشــان داد، تبدیل به بنیانی 
مهم برای اعمال سوء و افراطی ایشان 
از   نفــی بدعــت و انحــراف  بــه بهانــه 
دین شــد. رویکــرد اصالح گرانه حوی 
بــه هیــچ وجــه بــه معنــای نفــی اقدام 
عملی و جهادی در ســاختار اندیشــه 
که در  سلفی نیســت و او در رساله ای 
باب جهاد نگاشته، به تفصیل به لزوم 
آن پرداخته اســت.18 او در این رســاله 
کفار  کوبنــده علیــه  بــر الــزام حمــالت 
کید کرده و آن را عاملی بســیار مهم  تأ
در رونــد اصالح گــری دانســته اســت، 
مماشــات گر  و  صبورانــه  رویکــرد  امــا 
او بــا مرتدیــن در ایــن زمینــه نیــز خــود 
متفکــران  برخــالف  تــا  داده  نشــان  را 
دیگری همچون ســید قطب، ســعید 
حــوی حدود و شــرایط وجــوب جهاد 
گســترده و متعــدد ســاخته  را چنــان 
کــه عمــاًل محقق شــدن آنهــا بــه امری 
غیرممکــن تبدیــل شــده اســت. او با 
گونــه رایج از جهاد قائل  اشــاره به حدیثی معــروف، تفاوت مهمی بین دو 
شده است: »جهاد بالَید« که باید در قبال مشرکین و غیرمسلمانان انجام 
کــه در قبــال مرتدین و کســانی که اســالم را رها  گــردد و »جهــاد بالنفــس« 
گرفته اند اجــرا گردد. ایــن تفاوت  کرده انــد و در وضعیــت اهــل الــردة قــرار 
که  عملــی و مهــم میــان دو مفهوم »اهــل الــردة« و »اهل الجاهلیة« اســت 
بــه تناظــر می توان در باب تفاوت آراء ســعید حوی و ســید قطب نیز بدان 
نگریســت. حــّوی هیــچ گاه مفاهیم اصلی جهــاد اســالمی را نقض نکرد، 
امــا نهایــت محافظــه کاری و مســامحه را در بــاب تصویــب عملــی جهاد 
بــه کار می گرفــت. توجیه او بــرای این رویکرد بــه عواملی همچون ضعف 
کشــورهای اســالمی، انحــالل زعامــت و خالفــت اســالمی و  ســاختاری 
تســلط تکنولوژی غربی بازمی گشــت. او در سوی مقابل معتقد بود زمانی 
کــه جهــاد بالید امکان پذیر نیســت، باید بــه جهاد بالنفــس پرداخت که 
بــر علیه مرتدین داخلی و وظیفه ای فردی اســت. به عبارت دیگر وجوب 
کفایــی این گونــه جهــاد در قالب امر به معــروف و نهی از منکــر، وظیفه ای 

فردی برای تمام آحاد جامعه اسالمی شناخته می شد.19  

 18. سعید حوی، جند اهلل، ص380.
 19. همان، ص388.

نظرات  برخالف  حوی  سعید 
و  هم عصــرش  متفکــران 
جامعه،  طبیعی  خواســت 
جنگ  تــا  می کرد  تــالش 
را  ردة  اهــل  علیه  )جهاد( 
نظر  به  بینــدازد.  تعویق  به 
حوی،  نظرگاه  از  که  می رسد 
و  زمان  گذشــت  وجــود  با 
و  فسق  بیشــتر  عمق یافتن 
اسالمی،  جوامع  در  فســاد 
وجود  فرصت هایی  هنــوز 
داشــت که بتــوان جامعه 
و  خشونت  بدون  را  اسالمی 
هدایت  راست  راه  به  جنگ 
کرد. به عبارت دیگر تا آنجا 
که اصالح امکان پذیر است، 
باید از انقالب خودداری کرد.
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یخ نشــان داد که  یه به راحتــی عبور کرد. بــه واقع تار در بطــن جامعــه ســور
یه کاماًل درســت  ی اخوان المســلمین ســور تحلیــل او از شــرایط پیــش رو
یه غالب  کلیت ذهن و روح اخوان المســلمین ســور بود، اما نتوانســت بر 
ی شــده بود:  شــود. سلســله اتفاقات متعددی نیز زمینه ســاز شکســت و
قتل مروان حدید در ســال 1976، پیروزی انقالب اســالمی ایران در سال 
1979، مشــکالت اقتصــادی شــدید دولت حافظ اســد در دهــه 1970 - 
1980 و از همــه مهم تــر شــور و هیجانــی که تحــت تأثیر آراء انقالبی ســید 
یه تزریــق می شــد. در نهایت ســعید حوی با  قطــب بــه بدنــه اخــوان ســور
یه و تنهــا به جرم حضور  وجــود مخالفتش با شــورش های انقالبی در ســور
در بیــن ســران اخــوان المســلمین پــس از شــورش حمــاة برای همیشــه از 
موطن خود تبعید شد و تا زمان وفات در عربستان سعودی باقی ماند. او 
در آن دیــار  دوره ای از بیمــاری و ناامیــدی را طی کرد و شکســت انقالب 
ی از شــورای رهبری این  کــه منجر به حــذف و یه  اســالمی اخوان در ســور
ی را آزرده خاطر ســاخته بود. سعید حوی سرانجام در  جریان شــده بود، و

یاض درگذشت. سن 54 سالگی و در مارچ 1989 در شهر ر

چنین اقدامی  دیده نشــود، بدون شــک جنبش اســالمی مــردم به فجایع 
جبران ناپذیری منجر می گردد؛ چنان که در ســال 1964 در حماة رخ داد. 
ی هر مسلمانی نیل به درجه  او به روشنی بیان می کند که بدون شک آرزو
واالی شــهادت اســت، اما از سوی دیگر اخوان المسلمین جریانی است 
کــه داعیــه فراهم کردن شــرایط بهتری برای حیات مســلمین را می پروراند 
و آن گاه چگونــه بایــد بــا به کشــتن دادن خــود، حکومتی اســالمی را ایجاد 
نمود؟ او در ادامه بر خردورزی و دوری از احساسات ملی گرا و تعصبات 
کرده اســت.21 بدون شــک اشــتیاق و عالقه حوی  کید فراوانی  مذهبی تا
یــم علویان بعثــی کمتر  از مــروان حدیــد و پیروانــش نســبت بــه ســقوط رژ
که منازعه غیرمنطقی و بی محابا سرانجام منجر  ی معتقد بود  نبود، اما و
کید بــر برنامه های  بــه تســهیل اهــداف دشــمنان خواهد شــد. حوی بــا تأ
کــه در ســر می پرورانــد، معتقــد بود بــه جای تلف کــردن جان  بلندمدتــی 
یــم قدرتمند حافظ اســد، باید برای  و تــوان جوانــان اخــوان در مبارزه با رژ
کــه مهم ترین عامل  آمــوزش فرهنگی و رســوخ در ســاختار نظامی علویان 
کرد.     یه است زمینه سازی  گروه های حاضر در سور تفوق ایشان بر دیگر 

انجام سخن
ســعید حوی را می توان یکی از تأثیرگذارترین شــخصیت های اندیشمند 
اسالمی در عصر الصحوةـ  بیداری اسالمیـ  در دهه های پایانی قرن بیستم 
دانســت. او با بهره گیری از نظرات اندیشــمندان معتدل تر سلفی که از دو 
کرده بودند، تالش  قرن پیش تصویری اصالح گرانه از جریان ســلفیه ارائه 
می کــرد جنبه هــای پرهزینــه و خطرآفرین حرکت هــای افراطی معاصرش 
کــه تحــت تأثیر آراء ســید قطب مطرح شــده بــود حذف کند.  در مصــر را 
بــدون شــک انتقادات ســعید حوی بر ســید قطب را نمی تــوان تنها برای 
که شرایط  کرد. حقیقت آن است  نقد و تخطئه آراء سید قطب برداشت 
یه منجر  متفاوت اقتصادی، اجتماعی و سیاســی موجود در مصر و ســور
به شکل گیری قرائت های متفاوت میان دو اندیشمند اخوان المسلمین 
کــه هــر دو از خاســتگاه های فکــری تقریبــًا مشــترکی تغذیــه  شــده بــود 
می شــدند. ســعید حوی بــا اتخــاذ مفهومی معتــدل و فرهنگــی همچون 
کرد تا وجه عمل گرایانه آراء سید قطب را  »ردة« به جای »جاهلیة« تالش 
یه ابــدًا با وضعیت قدرت  یم بعث ســور بکاهــد؛ چــرا که قدرت نظامی رژ
سیاســی در مصر قابل مقایســه نبود. از ســوی دیگر تعداد و قدرت پیروان 
یه بود  گســترده تر از بضاعت شعبه دیگرش در سور اخوان در مصر بســیار 
کم برای همراهان ســعید حوی در شــهرهای  و تــوان مواجهــه با قدرت حا
گوش شنوای چندانی برای نظرات  گرچه  حماة و حلب وجود نداشت. ا
یه وجود نداشت و جذابیت عمل گرایانه و انقالبی آراء سید  حوی در سور
قطب منجر به شــورش بزرگ حماة در ســال 1982 و قتل عام متعاقب آن 
گردید، اما نباید از چهره و نظرات مستقل حوی  یم حافظ اســد  توســط رژ
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