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 (16/3/6931 :بیتصو خیتار –5/7/6931 :افتیدر خیتار) 
 

 چکیده
در  یو آزاد یتدارد. مناسبات امن یروابط اجتماع یمدر تنظ یینقش بسزا یتیکاربست مطالعات امن

در  یاسالم یشمنداناند یدگاه. شناخت دآید یشمار م به یتیاز مباحث مطالعات امن ی،جوامع بشر
 سید قطب آن نسبت راهگشاست. یماست که در تنظ ییها روش هاز جمل یو آزاد یتمورد نسبت امن

، ینپرداخته است. با وجود ا یتیست که در آثار خود به مباحث امنا اندیشمندانی هاز جمل
قطب  یدس یدگاهاست تا د درصددمقاله  ینصورت گرفته است. ا ینهزم یندر ا یاندک یها پژوهش
که در  یدست آورد. سؤال به یو اقتصاد یفرهنگ یاسی،در سه بُعد س یو آزاد یتنسبت امن ۀرا دربار

 یقطب، چگونه است؟ برا یدس یشۀدر اند یو آزاد یتت که مناسبات امناس ینا شود یمطرح م ینجاا
عنوان  به یی)ره(عالمه طباطبا خداماست یۀاز نظر برهان سبر و تقسیم و، از روش پرسش ینپاسخ به ا

و  یتاز امن کی چیاست که ه ینمقاله ا ینا های یافته نیتر استفاده شده است. از مهم یچارچوب نظر
آن دو برقرار  یانم یمتعال یتعامل یبلکه نسبت ،تقدم ندارند یکدیگرقطب بر  یدس ۀیشدر اند یآزاد

 یتاز امن یکهر ۀاسالم دربار ینگرفته از کاربست قوان قطب، نشأت دینسبت به اعتقاد س یناست و ا
. شود یبرقرار م یو آزاد یتامن یانم یمناسبات یناست که چن یاسالم ۀاست و تنها در جامع یو آزاد

در امر  ی،و آزاد یتدر مباحث مربوط به امن یعلم ۀتوسع یجادپژوهش ضمن ا ینا یجتان
 کاربرد دارد.  یاسیتزاحمات در نظام س لو ح یقانونگذار

 
 کلیدی های واژه

 تعاملی. ، مناسباتقطب دیسامنیت، آزادی، جامعۀ اسالمی و جاهلی،  
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 مقدمه
نیاز به  است. یدر هر اجتماع انسان یل ضرورمسائ هاز جمل ی،و آزاد یتامن یاننسبت م یمتنظ

مناسبات آن  چگونگی بشر، درنظر گرفتن یاجتماع در تعامالت یو آزاد یتامنوجود توأمان 
 یانعکس و تعامل و تالزم مرو ب یبر آزاد یت. تقدم امننماید یم یدو مقوله را در جامعه ضرور

در  هر حالتکه تحقق  شود وب میمحس یو آزاد یتعمده در مناسبات امن وضعیتآن دو، سه 
 یسو و دولت و منافع مل یکشهروندان از  یرا نسبت به حقوق اساس یامدهاییآثار و پ جامعه،
و بدون  یتعادل یا رابطه یمو ترس یمدارد. در واقع عدم اهتمام الزم در تنظ یدر پ یگرد یاز سو

 بر ی)تقدم آزاد مرج و (، هرجیآزاد بر یت)تقدم امن استبداد ی،و آزاد یتامن یانم یطافراط و تفر
یت ضرورت و اهم با وجودرا در جامعه رقم خواهد زد.  یتعال  عدم یزن یت( و در نهایتامن

 یاسالم یشمنداناند دیدگاهاز  یدر موضوع آزاد یاو  یتدر موضوع امن اگرچه مذکور،
 یو آزاد یتامناسبات من یآنها بررس ۀمسئل یاکه موضوع  یآثار ،است هگرفت انجام هایی پژوهش

از  ی. برخشود یباشد، کمتر مشاهده م علمای اهل تسنن ژهیو بهسالمی ا یشمنداناز منظر اند
 یدشه یشۀدر اند یو آزاد یتمناسبات امن از: اند عبارتموضوع  یندر ا دشدهیتولاندک آثار 

 یری،)نص ی فردوسی وجوه امنیتی متعالی و متدانی شاهنامه؛ (6931)نصیری و همکاران،  )ره(یمطهر

و  یری)نصی مقام معظم رهبر ۀیشدر اند یاسیس یسی و آزادیاس یتامن ینبررسی نسبت ب؛ (6931

و  ییزا )لک اهلل( )رحمهیی عالمه طباطبا یشۀدر اند یو آزاد یاسیس یتنسبت امن؛ (6931 یی،زا لک

 ی؛و آزاد یتامن؛ (6911 یی،از )لک ()رهینیامام خم یدگاهاز د یتو امن یمناسبات آزاد؛ (6939 یری،نص
از  یو آزاد یتمناسبات امن؛ (6935یری، )نصی اسالم یشۀدر اند یت و آزادیمناسبات امن یبررس

از اندیشمندان  در این میان، شناخت دیدگاه سید قطب. (6913 یحی،)فص معاصر یفقها یدگاهد
ویژه اینکه  همیت است. بهو جهان اسالم، دربارۀ نسبت آزادی و امنیت حائز ا اهل سنتبرجستۀ 

از یک سو به نظر نگارنده تاکنون پژوهشی که مناسبات آزادی و امنیت را در اندیشۀ سید قطب 
بلکه اندیشۀ سیاسی سید قطب بیشتر مورد توجه  ،بررسی کرده باشد، صورت نپذیرفته است

 یحسن حنفقطب و  یدس یاسیس یها یشهاند یقیتطب یبررسمثال  رایبپژوهشگران بوده است. 
 یدس یاسیس یها یشهاند؛ (6917)علیپور،  اندیشۀ سیاسی سید قطب؛ (6931ی، چاکل یامانو  یسنگده یتقو)

 قطب دیسبررسی دیدگاه  رو ازاین. (6911)مرادی،  قطب یدگفتمان س یرتقر؛ (6919)سوزنگر،  قطب
ژوهشی نو و جدید یابد و به نوبۀ خود، پ می دوچنداندربارۀ مناسبات امنیت و آزادی اهمیتی 

ای جهان تسنن  های اصالحی سید قطب در فضای اندیشه شود. با توجه به دیدگاه محسوب می
)ابن  های امنیتی بسیاری از علما و اندیشمندان برجستۀ آن همچون احمدبن حنبل که دیدگاه

 ؛137-191 :6، ج6933ن، علیخانی و همکارا ؛116-111: 6م، ج6377ق /6937 ؛ ابن ابی یعلی،963: 6ق، ج6969حنبل، 

 و ابوحامد محمد غزالی (617-611 تا: ، بیالشعری)ا ، ابوالحسن اشعری(639-631 :6ق، ج6133شهرستانی، 
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ویژه در عرصۀ سیاسی،  به وضعیت تقدم امنیت بر آزادی به (797-791و  939-931 :6911غزالی، )
اه امنیتی سید قطب به بر این اساس، فرضیۀ مقالۀ حاضر این است که دیدگ .نزدیک است

سید  یدگاهتا د، این پژوهش درصدد است رو نیازا. استوضعیت تعامل امنیت و آزادی نزدیک 
و  یماز روش برهان سبر و تقس یریگ با بهره یو آزاد یتامن یاننسبت م ۀرا دربار قطب

نظور، ابتدا م نیبه هم .دکن یینتب یی)ره(استخدام عالمه طباطبا یۀبرگرفته از نظر یچارچوب نظر
سپس با  وشناسی  مباحث مقدماتی با عنوان روش و چارچوب نظری پژوهش و مفهوم

عد بگیری از نظریۀ استخدام و برهان سبر و تقسیم، نسبت بین آزادی و امنیت در سه  بهره
 د.شو سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از دیدگاه سید قطب تبیین می

 
 چارچوب نظریروش و 

که  است ینیاز جمله براه روش ین. ابهره جسته است یمرهان سبر و تقسب از روش مقاله ینا
به معناى  یزن «یمتقس»به معناى آزمودن و  روش یندر ا «سبر»در علوم مختلف کاربرد دارد. 

 حدر اصطال یم. سبر و تقساسترود علت باشند(  احتمال مى آنچه ۀ)هم شمردن و جمع کردن
 بیاناصول محتمل. به  یگراصل و باطل کردن د یکعبارت است از حصر کردن اوصاف در 

مورد  ۀمختلف در مسئل های یهو فرض هااست که نظر گونه اینبرهان  ینروش کار در ا یگر،د
 یبررسنقد و  هاو نظر ها یهاز آن فرض یکهر یل،و سپس با استفاده از دلشده  گرد آوردهبحث، 

و در  شده و ارزیابی نقد یگریپس از د ییک ها یهکه احتماالت و فرض با این توضیح. شود یم
کنار با استفاده از عقل، احتماالت نادرست  ،یگرد بیان. به شود یاز اقوال اثبات م یکی یتنها

 .(971: 1، ج6913المعارف الفقه االسالمی،  دائرۀ ۀسسؤ)م رسد یاحتمال به اثبات م یک تنهاو  شود یم گذاشته
با این توضیح دارد.  ییاستخدام عالمه طباطبا یۀظردر ن یشهحاضر ر ۀمقال ینظر چارچوب

؛ 663: 1، ج 6336 یی،)طباطبا دارد یاجتماع یبه زندگ میلاست که  دهش خلق یطور بهانسان  که

 اطالق« استخدام»آن  براست که  یتیوجود خصوص علت به یزن ویژگی ین. ا(11:  6936 یی،طباطبا
به کمال با استفاده از  یلاستخدام، انسان با هدف ن ندی. در فرا(53-56: 6936 یی،)طباطبا شود یم

 درخود را  همنوعتا افراد  نماید یم کوشش یش،خو یگرفته از ادراکات اعتبار تأنشاحکام 
 های ییدر توانا های موجود تفاوتدر این میان، . (661 : 1، ج 6336 یی،)طباطبا خود قرار دهدخدمت 

خود،  ینو ا دشو یم یگرد بعضیافراد از  بعضی یشترِن بسود برد سببافراد  یو اکتساب یعیطب
در پی خواهد انسان را  یمرج و نابود و که استمرار آن، هرج آورد می دنبال بهها را  اختالف انسان

اختالفات  یدو برطرف کردن تهد یاجتماع انسان یتامن حفظ یانسان برا رو ازاین. داشت
 برد یم  یپ یدارد، به ضرورت قانونگذارریشه شر ب یکنندگ استخدام یتکه در خصوص ادشدهی

استفاده از  یجا به یاجتماع یدر زندگ ین. مراجعه به د(11 : 6973 یی،؛ طباطبا613:  1، ج 6336 یی،)طباطبا
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حفظ قانون در جامعه در  یبرا ییاست که عالمه طباطبا یحل راه یستیسکوالر یها روش
مجازات و  ینبر وجود قوان عالوه یندر د یراز ،دکن طرح می یمواجهه با طبع سرکش انسان

  همان، ؛11-13:  6973 یی،)طباطبا شده است لحاظ ینحفظ قوان یبرا یزن یدرون یناظر یرونی،نظارت ب

عادالنه  یاستخدام تعامل ینوع ی،در روابط اجتماع یتامن نیتأم نظراز  ینید ینقوان رو ازاین .(75
بشر،  ی)ره( روابط اجتماعییعالمه طباطبا یدگاهاز د یگر،د انبیکند. به  یم یجادا یو متعال

 یکطرفه یصورت، سودرسان ینا یردر غ یراز ،استعادالنه  ۀاعتبار استخدام دوطرف یازمندن
و از  است یمتدان یتیمکاتب امنموجد سو  یکامر، از  ینو ا (191-116: 1، ج6911 ی،)مطهر دشو می
بر  یمبتن یتحقق روابط تعامل یبرا رو ازاین. کشاند می یدانمت یترا به وضع یآزاد یگر،د یسو

 ی،متعال یو آزاد یمتعال یتامن یدتول یجه،)استخدام دوطرفه( و در نت عدالت در سطح جامعه
 .(71-71: 6913 یی،زا ؛ لک191-116: 1، ج6911 ی،)مطهر کند ضرورت پیدا می یاله ۀعادالن ینوجود قوان

 

 نتیجه اعتبار
تأثیر بر 

 منیتا
 نسبت امنیت و آزادی تأثیر بر آزادی

 
استخدام: انسان در 
روابط با همنوعان 
خویش، پیوسته 

دنبال سود خود  به
 است.

عدالت: خواستاری 
 سود همگانی.

 
خارج از 

چارچوب 
 قوانین الهی

 
سو یک
 یه

ظلم و 
 طلبی/ سلطه

تحقق روابط 
 اجتماعی
 ناعادالنه

تولید 
ناامنی/ 
مکتب 
امنیتی 
متدانی 

حداقلی/ 
 حداکثری

سلب 
آزادی/آزادی 

 متدانی
)ناعادالنه(: 

 آزادی حداقلی/
 حداکثر

 
تقدم امنیت 
بر آزادی/ 

تقدم آزادی 
 بر امنیت

در 
چارچوب 
 قوانین الهی

 دوسویه
عدالت/تحقق 

روابط اجتماعی 
 عادالنه

تولید امنیت 
عادالنه/ 
مکتب 
امنیتی 
 متعالی

 آزادی متعالی
 )عادالنه(

تعامل و 
م امنیت تالز

 و آزادی

 
 شناسی مفهوم

 . مفهوم آزادی 1
 بندگی، قدرت عمل، ترک عمل و قدرت انتخاب است ضد رهایی، آزادی در لغت به معنای

)آقا و  )رهایی و فقدان مانع(، آزادی مثبت آزادی منفی (667: 6، ج6977؛ دهخدا 91: 6، ج6919 )عمید
، فقدان مانع در مقابل شخص برای رسیدن به (113و  191: 6911)برلین  صاحب اختیار خود بودن(

تعاریف اصطالحی آزادی در قالب تلقی سلبی  هاز جمل ،(11: 6916 ؛ میراحمدیGray1991:12)هدف 
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ای  است و تعریف مفاهیم سازه 6ای به اعتقاد نگارنده، مفهوم آزادی از مفاهیم سازه .اند و ایجابی
ای به مفهوم آزادی، این است که هر  ای نگاه سازهه . از ویژگیاستنیز از طریق ارائۀ سازه 

ن بیبنابراین، از  .بنا کند خود ارزشی و فرهنگی توجه به نظام با را تواند سازۀ آزادی مکتبی می
فقدان مانع در مقابل شخص در انجام »برای آزادی، فقط تعریف آزادی به  شده ارائهتعاریف 

ای بیان شده است: فقدان  صورت سازه یرش است و بهقابل پذ« دادن یا برخوردار بودن از چیزی
یا برخوردار بودن از « ج»)انجام دادن  «ج»)فاعل( برای رسیدن به  «الف»)مانع( در مقابل  «ب»
دلیل تعبیۀ وجه  بر قابلیت تطبیق با دو تلقی سلبی و ایجابی از آزادی، به این تعریف عالوه«(. ج»

تر  )آزادی متعالی( نزدیک ف، به تلقی اسالمی از آزادیدر تعری«( ج»)برای رسیدن به  غایت
شود و آزادی  زیرا در تعریف آزادی متعالی، وجه غایت، عنصری کلیدی محسوب می ،است

مضر بودن آن آزادی برای تعالی و کمال   فرد و جامعه تنها در صورت همسو بودن و یا عدم
 انسانی پذیرفته است. 

سید قطب آزادی به معنای واقعی آن فقط در جامعۀ اسالمی با توجه به اینکه در اندیشۀ 
بلکه  ،و در مقابل، در جامعۀ جاهلی، همۀ مردم به معنای واقعی آزاد نیستند شود یممحقق 

گفت که آزادی در اندیشۀ  توان یمنوعی رابطۀ برده و اربابی میان مردم برقرار است. بنابراین 
هایی مردم از قیود جامعۀ جاهلی و خروج از عبودیت سید قطب در مفهوم سلبی آن به معنای ر

انسان و در مفهوم ایجابی آن به معنای تحت فرمانروایی خداوند متعال درآمدن و داخل شدن 
 شود. در عبودیت خداوند تعریف می

تکون  -متمثلۀ فی سیادۀ الشریعۀ اإللهیۀ  -حین تکون الحاکمیۀ العلیا فی مجتمع هلل وحده »
 -وال حریۀ  .رۀ الوحیدۀ التی یتحرر فیها البشر تحرراً کامالً من العبودیۀ للبشر . . هذه هی الصو
فی مجتمع بعضه أرباب  -ممثالً فی کل فرد من أفراده  -وال کرامۀ لإلنسان  -فی الحقیقۀ 

 .(71تا]ب[:  )قطب، بی «یشرعون وبعضه عبید یطیعون!
شود. در آزادی متعالیه،  دانیه تقسیم میبندی، به آزادی متعالیه و مت دستهآزادی در یک 

شود. آزادی متدانیه، خود به  آزادی شهروندان در چارچوب احکام شریعت اسالمی تعریف می
شود. در آزادی حداکثری، آزادی  آزادی متدانیۀ حداکثری و آزادی متدانیۀ حداقلی تقسیم می

زادی موجود در د به رعایت احکام شریعت اسالمی نیست. آیسیاسی شهروندان مق

                                                           
 هستند، فهم قابل همگان برای ای جمله یک تعاریف با سیطب مفاهیم. رود می کار به بسیط مفاهیم عرض در ای سازه مفاهیم». 1

 را راستی اگر مثال، برای. افزاید می مفهوم پیچیدگی بر بیاید، تعریف در بیشتری جمالت چقدر هر که ای سازه مفاهیم برخالف

 حفظ یا تهدید عدم یا آرامش یا خوف عدم به را امنیت اگر اما. است فهم قابل همه برای کنیم تعریف «واقع با مطابق گفتار«  به

 چیست؟ ارزش اینکه. شود می پرسیده جواب، چیستی از بالفاصله چون است؛ باقی همچنان آن ابهام کنیم، تعریف ها ارزش

 .(61: 6931 زایی لک ؛69: 6939 زایی لک) ...« و چیست؟ تهدید
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مصادیق این قسم است. اما در آزادی حداقلی، شهروندان از  ههای غربی از جمل دموکراسی
 ههای استبدادی از جمل شوند. آزادی موجود در نظام حقوق و آزادی اولیۀ نیز محروم می

 مصادیق این قسم است. 
 

 . مفهوم امنیت 2
امان بودن، آرامش و ، ایمن شدن، در خوفی، امن، ایمنی واژۀ امنیت در لغت به معنای بی

پوشی از پیچیدگی  . با چشم(573: 6، ج6917؛ انوری و همکاران، 9971: 9، ج6977)دهخدا آسودگی است 
در مفهوم  (93: 6933)ویلیامز، اختالف و مناقشه  ،(137: 6917)خلیلی، ، ابهام (613: 6913خانی،  )عبداله

مثال، در یکی از این  برایسلبی از امنیت دارند.  اصطالحی امنیت، عمدۀ تعاریف آن، تلقی
های  امنیت در معنای عینی، فقدان تهدید در برابر ارزش»موارد، در تعریف امنیت آمده است: 

ها  کند و در معنای ذهنی، فقدان ترس و وحشت از حمله علیه ارزش را مشخص می شده کسب
ز تلقی ایجابی از امنیت دارند و بر اهمیت برخی نی  (Wolfers, 1952: 485). «کند را تعیین می

در این تلقی، امنیت به معنای  .(13-16: 6933)ویلیامز کنند  ترویج و پیشبرد حقوق بشر تأکید می
؛ 17: 6971)افتخاری،  استوجود احساس رضایت و اطمینان خاطر نزد دولتمردان و شهروندان 

به معنای دارند و آن را امنیت ای از  سازه برخی نیز تلقی . در این میان،(36: 6933افتخاری، 
از آسیب، تعرض و  (هایی با انجام دادن یا انجام ندادن اقدام)« الف»دستیابی به وضعیتی که »

تعریف  ،«باشد( «ج»)یا در وضعیت  برسد« ج»باشد تا به  (و محفوظ) مصون« ب»تهدید 
ای از  ن این تعاریف، تعریف سازهبیارنده، از . به نظر نگ(6936زایی،  ؛ لک69: 6939زایی،  )لککنند  می

دلیل تعبیۀ وجه  قابلیت تطبیق با هریک از تعاریف سلبی و ایجابی امنیت، به بر امنیت عالوه
از جامعیت بیشتری نسبت به دیگر تعاریف برخوردار است و  غایت و هدف در تعریف امنیت،

محور(  گرا )آخرت به دنیا، غایت )امنیت متعالی( که ضمن توجه به گفتمان امنیتی اسالم
 تر است. باشد، نزدیک می

)حداقلی و حداکثری( تقسیم  بندی به امنیت متعالیه و امنیت متدانیه دستهامنیت در یک 
بر مواردی همچون فرهنگ عرفی )آداب و  ، متعلَّق امنیت، عالوهلیهشود. در امنیت متعا می

های شهروندان نیز  دین( و نیز حقوق و آزادی رسوم( و منافع ملی، شامل حقوق الهی )احکام
عبارت دیگر، دال محوری از میان متعلقات امنیت، رعایت شریعت اسالمی است. در  شود. به می

امنیت متدانیه خود به امنیت واقع، امنیت متعالیه، امنیت در چارچوب لحاظ حقوق الهی است. 
صرفاً شامل  نیت در قسم متدانیۀ حداکثری،شود. متعلق ام متدانیۀ حداکثری و حداقلی تقسیم می

ساالر  های مردم شود. امنیت موجود در نظام  های شهروندان می منافع ملی، حقوق و آزادی
مصادیق این قسم است. در مجموع،  هدموکراسی( از جمل دموکراسی یا سوسیال سکوالر )لیبرال
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به امنیت حقوق الهی در  یتوجه یبفرق امنیت متدانیۀ حداکثری با امنیت متعالیه،  نیتر مهم
 زندگی اجتماعی شهروندان است. 

متعلق امنیت متدانیه، تنها شامل امنیت تحمیلی حکومت شود، امنیت  که یدرصورتاما 
های استبدادی سنتی )مانند  شود. این قسم از امنیت متدانیه، در نظام حداقلی نامیده می متدانیۀ

شود که  جمهوری دائمی و موروثی( مشاهده می یا ریاستسلطنتی( یا مدرن )مانند کمونیستی 
حداقلی با دو قسم  تفاوت امنیت متدانیۀ نیتر مهمدر واقع، امنیت طبقۀ حاکم است. بنابراین، 

 های شهروندان است. توجهی به امنیت حقوق الهی و امنیت حقوق و آزادی دیگر، بی
 

 نسبت امنیت و آزادی در اندیشۀ سید قطب 
و  یچارچوب نظر از یریگ بهره، با قطب دیساندیشۀ در  یو آزاد یتمناسبات امن نییتب یبرا

  یبر آزاد یتتقدم امن فرض وضعیتدو  ینخست، نادرست یم،کاربست روش سبر و تقس
  یتامن یانو ارتباط م عدم نسبتذکر است که فرض  شایان) دشو یعکس اثبات مرو ب یاقتصاد
 فروض نبیاز  یجه،در نت .(خارج است بحثو از محل  نالبطال یهیدر جامعه، بد یو آزاد

عنوان تنها  که به ماند یم یباق یاقتصاد یو آزاد یتتعامل امن فرض وضعیت فقطموجود، 
 .دشو یاثبات م قطب دیساندیشۀ در  یحصح یدگاهد

 
 نسبت امنیت سیاسی و آزادی سیاسی در اندیشۀ سید قطب

 قطب دیسدر اندیشۀ  یاسیس یبر آزاد سییاس یتتقدم امن فرض وضعیت ینادرست. 1
شود و  آزادی سیاسی در اندیشۀ سید قطب از جملۀ حقوق سیاسی شهروندان محسوب می

، سید قطب در پاسخ به کسانی که تصور رو نیازاحق سلب آن را از آنان ندارد.  کس چیه
اسالم در »...د: نویس می آزادی است، ۀکنند سلبکنند طبیعت حکومت دینی، زور، استبداد و  می

های استبدادی است نه در ردیف آنان. ...دین اسالم نظامی  صف مقابل و معارض با حکومت
)قطب،  «داند... دهند مستوجب عذاب الیم می است که کسانی را که تن به ضعف و ذلت می

است. ویژه انتخاب حاکم  به و انتخاب یحق رأیکی از مصادیق آزادی سیاسی،  .(73-76تا]الف[:  بی
 ق، به ح«وَ اَمرُهُم شُورَی بَینَهُم»با استناد به اصل شورا در اسالم، ذیل آیۀ شریفۀ  قطب دیس

 کند.  انتخاب مسلمانان در اسالم اشاره می
گذارد در اینکه  ن نصّ قاطعی است که برای امت اسالمی محل شک و تردید باقی نمیای»

دیگری جز  یۀبر پااست و نظام اسالمی نباید یکی از اصول و ارکان سیستم اسالمی  ااصل شور
 به دستحاکم در اسالم، حکومت را از یک مبدأ . »(751 :6، ج6917)قطب،  «آن استوار گردد...

کنند و انتخاب و بیعت  گیرد و آن، ارادۀ کسانی است که در زیر لوای آن حکومت زندگی می می
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ای  حاکم اسالمی یک سلطنت مطلقه». (11لف[: تا]ا )قطب، بی «آزاد تنها راه رسیدن به حکومت است
همچون برخی حکام در قدیم ندارد، بلکه با اختیار کامل و آزادی مطلق مسلمانان حاکم 

-133: 6951)قطب،  «گیر آنهاست و نه وراثت خانوادگی شود که نه معاهدۀ حاکم قبلی گردن می

کند و آن  لۀ حکومت بر ما روشن میو این بررسی سریع، نظریۀ اصیل اسالم را در مسئ. »...(633
 .(959: 6951)قطب،  «...ریزی حکومت است اینکه اختیار و انتخاب مطلق مسلمانان تنها عامل پی

به مقتضیات و شرایط زندگی  با توجه اسید قطب معتقد است که شکل و نحوۀ تحقق شور
بنابراین، از دیدگاه وی در ملت اسالمی تغییرپذیر است و این امر، در اسالم پذیرفته شده است. 

 تواند در قالب انتخابات و پارلمان نمود پیدا کند. می ازمان کنونی، شور
پذیرد، امری است که جای بحث و  بدان تحقق می اای که شور و وسیله ااما شکل شور»
گو در آن باقی است و برابر مقتضیات اوضاع ملت اسالمی و شرایط زندگی این امت، و گفت

و فرم و وسیله و  هر شکلتوانند دربارۀ چگونگی آن نظر بدهند  ر است و مسلمانان میتغییرپذی
)قطب،  «اسالم است ۀنه نمای ظاهری آن بدان انجام پذیرد مقبول و پذیرفت اراهی که اصل شور

 .(751: 6، ج6917
سید قطب معتقد است که تحقق حکومت عادله، بر شور، رضا و قبول مردم متوقف است. 

االطاعه بودن  تسنن معتقد است که واجب  رخالف نظریۀ غالب در اندیشۀ سیاسی اهلوی ب
منتخب بودن حاکم  قطب دیسحاکم تنها زمانی است که قانون را اجرا کند. بنابراین، از دیدگاه 

االطاعه بودن  و مجری شریعت بودن حکومت دو شرط اساسی حکومت عادله و در نتیجه الزم
ها از هیئت حاکمه مرتبط با اقامۀ نوامیس قرآن است.  ه اطاعت مسلمانو روشن است ک»است. 

 .(13تا]الف[:  )قطب، بی «االطاعه نیست طور مطلق الزم یعنی حاکم، به
شهروندان در  قطب دیسیکی دیگر از مصادیق آزادی سیاسی، آزادی بیان است. از دیدگاه 

معتقد است که در اسالم،  قطب دیس عبارت دیگر، اسالم از حق آزادی بیان برخوردارند. به
شهروندان تا زمانی که مخالفت صریحی با قوانین اسالمی نداشته باشد محترم است به  هاینظر

 .(79تا]الف[:  )قطب، بی کس حق آزار و اذیت آنها را ندارد کند و هیچ همین دلیل، از آنها حمایت می
العملی از خود  عکس نیتر کوچکایند و نم اسالم مردمی را که در مقابل حاکم ظالم سکوت می»

 .(71تا]الف[:  )قطب، بی ...«دهد.  دهند بیم می نشان نمی
با اینکه از دیدگاه سید قطب آزادی و آزادی سیاسی از جملۀ حقوق مسلّم مسلمانان در 

ایشان فقط در سایۀ سیادت شریعت و  موردنظرولی آزادی  ،رود شمار می جامعۀ اسالمی به
ای که قانون  زیرا به اعتقاد ایشان در جامعه ،شود در جامعۀ اسالمی محقق میمحوریت آن 

شود و وضعیت مردم  خداوند در آن سیادت نداشته باشد، آزادی به معنای حقیقی آن محقق نمی
ای با  . از دیدگاه سید قطب، چنین جامعهاستای در واقع، همچون بردگان  در چنین جامعه
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لیس المجتمع »ای جاهلی است.  اسالمی نیست بلکه جامعه وجود اسالمی نامیده شدن،
، بینما شریعۀ اإلسالم لیست هی "مسلمین"اإلسالمی هو الذی یضم ناساً ممن یسمون أنفسهم 

 .(73تا]ب[:  )قطب، بی «قانون هذا المجتمع، وإن صلى وصام وحج البیت الحرام ! 
 -کمیۀ العلیا فی مجتمع هلل وحده وال بد من إیضاح إذن لهذه الحقیقۀ ! حین تکون الحا»

تکون هذه هی الصورۀ الوحیدۀ التی یتحرر فیها البشر تحرراً  -متمثلۀ فی سیادۀ الشریعۀ اإللهیۀ 
ألن حضارۀ اإلنسان تقتضی  "الحضارۀ اإلنسانیۀ"کامالً من العبودیۀ للبشر . . وتکون هذه هی 

من الکرامۀ المطلقۀ لکل فرد فی المجتمع . قاعدۀ أساسیۀ من التحرر الحقیقی الکامل لإلنسان، و
فی مجتمع بعضه  -ممثالً فی کل فرد من أفراده  -وال کرامۀ لإلنسان  -فی الحقیقۀ  -وال حریۀ 

 .(71تا]ب[:  )قطب، بی «أرباب یشرعون وبعضه عبید یطیعون!
و، د، از یک سشبه مطالبی که دربارۀ آزادی سیاسی در اندیشۀ سید قطب بیان  با توجه

انتخاب و حق  قمسلمانان در جامعۀ اسالمی از دیدگاه وی دارای حقوق سیاسی از جمله ح
کس حق ندارد آنها را از آن حقوق، محروم کند. در  آزادی بیان هستند. از سوی دیگر، هیچ

سیاسی( که  یعدم آزادحداقلی و  )امنیت سیاسی متدانیۀ واقع، در اندیشۀ وی، استبداد سیاسی
توان گفت که در اندیشۀ  شود، جایگاهی ندارد. بنابراین، می یکطرفه منجر می به استخدام

 حداقلی( بر آزادی سیاسی پذیرفته نیست. )متدانیۀ فرض تقدم امنیت سیاسی قطبدیس
 

 قطب دیسیاسی در اندیشۀ س یتبر امن یاسیس یتقدم آزاد وضعیت ینادرست. 2
وجود اهمیت  . باداردای  قطب جایگاه ویژهمقولۀ امنیت نیز همانند آزادی در اندیشۀ سید 

مطلق که مساوی با  ، ایشان از آزادی سیاسی متدانیۀقطب دیسآزادی سیاسی در اندیشۀ سیاسی 
های لیبرالیستی وجود دارد،  حداکثری که در نظام ومرج است و نیز آزادی سیاسی متدانیۀ هرج

وعات سیاسی امنیتی در اندیشۀ وی های حیاتی سیاسی و موض کند. در واقع، ارزش حمایت نمی
در اسالم فرد به حال خود واگذار »آزادی سیاسی فرد است.  ۀمحدودکنندوجود دارد که 

: 6951)قطب،  «شود که هرچه بخواهد بکند، فرد آزادی دارد ولیکن در چهارچوبی از حدود! نمی

111).  
ای که  ظام حکومتیامنیت گروه مسلمانان در سرزمین اسالمی و حفظ نظم عمومی و ن»

ند و به تالش نیک و پویایی خوب شو گروه مسلمانان در سایۀ آن از امن و امان برخوردار می
بلکه از  ،شوند، همه و همه، همسان امن و امان افراد و الزم و ضروری است خود سرگرم می

و اشخاص  امن و امان افراد چراکه ،تر است تر و ضروری امن و امان افراد و اشخاص نیز الزم
گردد. گذشته از آن، حفاظت از این  جز با امن و امان نظم عمومی و نظام حکومتی ممکن نمی

هر نوع تضمینی برای  ۀرندیدربرگای که  ها، یعنی جامعه جامعۀ نمونۀ فاضل و واالی جامعه
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ای  تر است... کسی که امنیت چنین جامعه تر و ضروری چیز الزم زندگی و آرامش است از همه
کن و نابود شود. مگر اینکه  ا تهدید نماید، عنصر بدنهاد و ناپاکی است و الزم است ریشهر
 . (161-165: 6، ج6917)قطب،  «هدایت برگردد یسو به

های حیاتی امنیتی در اندیشۀ سید قطب  ویژه احکام سیاسی آن یکی از ارزش دین اسالم به
، ایشان معتقدند که حکومت باید رو نیزااآزادی سیاسی شهروندان است.  ۀمحدودکننداست که 

 قوانین اسالمی را اجرا کند و همۀ امور باید در چارچوب احکام اسالمی باشد. 
حکومت باید احکام اسالمی را اجرا کند. روابط مردم با حکومت و رابطۀ حکومت با مردم »

بلکه قوانین  ،افرادقوانین مربوط به احوال شخصی  تنها نهباید از شریعت اسالم مأخوذ باشد. 
دهد و نظام  مجازات و قوانین مدنی و تجاری و سایر مقرراتی که اجتماع را صورتی می

 . (57تا]الف[:  )قطب، بی «بخشد تمام باید از اسالم گرفته شود مخصوصی بدان می
های حیاتی  حکومت اسالمی مادامی که مجری قوانین اسالم است، یکی دیگر از ارزش

، به اعتقاد رو نیازاشود.  عات سیاسی امنیتی در اندیشۀ سید قطب محسوب میسیاسی و موضو
)قطب،  توانند به بهانۀ داشتن آزادی سیاسی از چنین حکومتی سرپیچی کنند وی، شهروندان نمی

حاکم است  به دستفرمانبرداری افراد تنها منوط به اجراء قوانین اسالمی . »(165-167: 6، ج6917
  .(633-133: 6951)قطب،  «ز همان عدالت در حکومت و اطاعت از خداوندبدون هیچ شرطی ج

های حیاتی سیاسی و موضوعات سیاسی امنیتی در اندیشۀ سید قطب  یکی دیگر از ارزش
. از دیدگاه سید قطب داراالسالم استکه آزادی شهروندان محدود به آن است، داراالسالم 

نجا حاکم است و شریعت خداوند در آن اجرا سرزمینی است که در آن عقیدۀ اسالمی در آ
شود. سید قطب معتقد است که شهروندان چنین سرزمینی وظیفه دارند به دفاع از آن  می

 حتی در مسیر حمایت از آن به شهادت برسند. که یطور بهبرخیزند 
لتی الدار التی تسیطر علیها عقیدته وتحکم فیها شریعۀ اهلل وحدها، الدار ا "دار اإلسالم"»

لکل من یدین  " دار اإلسالم "یأوی إلیها ویدافع عنها، ویستشهد لحمایتها ومد رقعتها . . وهی 
ولو لم  -باإلسالم عقیدۀ ویرتضی شریعته شریعۀ، وکذلک لکل من یرتضی شریعۀ اإلسالم نظاما 

تی ال . . واألرض ال "دار اإلسالم"کاصحاب الدیانات الکتابیۀ الذین یعیشون فی  -یکن مسلما 
بالقیاس إلى المسلم ، وإلى الذمی  "دار الحرب"یهیمن فیها اإلسالم وال تحکم فیها شریعته هی 

المعاهد کذلک . . یحاربها المسلم ولو کان فیها مولده، وفیها قرابته من النسب وصهره، وفیها 
 .(35تا]الف[:  )سید قطب، بی «أمواله ومنافعه

امنیتی در   های حیاتی و موضوعات سیاسی ز ارزشآزادی سیاسی شهروندان، یکی دیگر ا
کند. در واقع، آزادی  شود که آزادی سیاسی فرد را محدود می اندیشۀ سید قطب محسوب می

 باشد که آزادی سیاسی دیگر شهروندان را سلب کند. یا گونه بهسیاسی فرد نباید 
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دۀ از آزادی دارد تا خود فرد نیز مصلحت مخصوصی در توقف بر حدود معینی در استفا ...»
طرف هالکت نرود و تا آزادیش با آزادی دیگران   ذ خود بهیو شهوات و لذا زیغراوسیلۀ  به

درد و ناراحتی  صورت بهداری پیدا شود و آزادی  های دامنه تصادم ننماید و در نتیجه کشمکش
سید قطب، ) «مدت، متوقف نگردد درآید و پیشرفت و کمال زندگی بر حدود مصالح فردی کم

6951 :691). 
های حیاتی جامعه  مصالح اجتماعی یکی دیگر از موضوعات سیاسی امنیتی و ارزش

زیرا  ،آزادی سیاسی شهروندان است ۀمحدودکنندشود که به اعتقاد سید قطب،  محسوب می
 آزادی مطلق افراد، از نگاه وی نابودی اجتماع را در پی دارد. 

: 6951)سید قطب،  یابد  اچار باید آزادی افراد در آنجا خاتمهاجتماع مصالح بلندی دارد که ن»

طوری رعایت کند که گویا نگهبان آن  هر فردی موظف است که مصالح اجتماع را به ...(691
بوده و موکل بر آن است و زندگی چون کشتی در گردابی است که مسافرین آن همگی مسئول 

 «ی از آن را سوراخ کند...یعنوان آزادی فردی جا بهتواند  از آنان نمی کی چیهاند و  حفظ کشتی
 .(615: 6951)سید قطب، 

د، موضوعات شبه مطالبی که دربارۀ امنیت سیاسی در اندیشۀ سید قطب بیان  با توجه
قوانین اسالمی، آزادی سیاسی، منافع و مصالح  مانندهای حیاتی سیاسی  سیاسی امنیتی و ارزش

ی وجود دارد که آزادی سیاسی فرد را محدود و از افتادن در اجتماعی و ملی، حکومت اسالم
)ناامنی( و نیز از عبور از حدود دین و برقراری استخدام یکطرفه نجات  مرج و ورطۀ هرج

دهد. در واقع، نتیجۀ آن، تحقق امنیتی متعالی است که به امنیت اخروی شهروندان نیز توجه  می
توان گفت که  شود. بنابراین، می حداکثری لیبرال متمایز می ، از امنیت متدانیۀنظردارد و از این 

مطلق یا حداکثری بر  ، فرض تقدم آزادی سیاسی متدانیۀقطب دیسامنیتی   در اندیشۀ سیاسی
 امنیت سیاسی مردود است.

 
 قطب  دیسیاسی در اندیشۀ س یو آزاد یاسیس یتتعامل امن فرض وضعیت یدرست.  3

حداقلی(  )متدانیۀ با نادرستی فرض وضعیت تقدم امنیت سیاسی یمبراساس برهان سبر و تقس
بر آزادی سیاسی در اندیشۀ سید قطب از یک سو، و نیز نادرستی فرض وضعیت تقدم آزادی 

 تعامل مطلق یا حداکثری( بر امنیت سیاسی در اندیشۀ وی از سوی دیگر، فرض سیاسی)متدانیۀ
با این . شود یاثبات م یشانا یدگاهاز د یند در بستر یاسیس یو آزاد یاسیس یتامن متعالی

ومرج یا آزادی سیاسی  سید قطب از یک سو به معنای هرج موردنظرتوضیح که آزادی سیاسی 
توجه باشد، نیست. در حقیقت، آزادی سیاسی مطلق یا  سکوالر لیبرالیستی که به دین بی

وی  موردنظرمنیت سیاسی شود. از سوی دیگر، ا غیردینی، از دیدگاه وی آزادی محسوب نمی
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نیز به معنای استبداد سیاسی و سلب حقوق سیاسی شهروندان نیست. در واقع، یکی از 
در اندیشۀ  ابه جایگاه اصل شور با توجههای سنجش وجود امنیت سیاسی در یک جامعه  مؤلفه

سید قطب، فعالیت سیاسی آزادانۀ شهروندان است. بنابراین، امنیت سیاسی و آزادی سیاسی در 
 ای تعاملی متعالی با یکدیگر دارند.  رابطه قطب دیساندیشۀ 

های کلی فرد و جماعت، و به  اسالم به همراهی نظریۀ وسیع خود دربارۀ وحدت هدف»
های آن  تکافل اجتماعی را به تمام صور و شکل نیچن نیایک رشته درآمدن حیات و تکامل آن، 

راه  سدلیکن در حدودی که به زیانش تمام نشود و  ،دهد سازد. به فرد آزادی کامل می برقرار می
دهد و در برابر آن به وظایفی موظفش  اجتماع نگردد و برای اجتماع هم حقوقی قرار می

های عالی که فرد و  د سیر نماید و به هدفگرداند تا زندگی در راه صحیح و محکم خو می
 .(655: 6951)سید قطب،  «کنند برسد طور مساوی خدمت آن را می اجتماع به

 
 نسبت امنیت فرهنگی و آزادی فرهنگی در اندیشۀ سید قطب

 . نادرستی فرض وضعیت تقدم امنیت فرهنگی بر آزادی فرهنگی در اندیشۀ سید قطب1
آزادی سیاسی از دیدگاه سید قطب از جملۀ حقوق مسلم شهروندان آزادی فرهنگی نیز همانند 

مصادیق آزادی فرهنگی، آزادی فکر و آزادی بیان  هشود. از جمل اسالمی محسوب می ۀدر جامع
و هیچ مرام »است. از دیدگاه سید قطب در اسالم، شهروندان از آزادی فکر و بیان برخوردارند. 

ادی فکر و بیان درخور شرافت انسانی را به انسان اعطا و مکتب و جمعیتی مانند اسالم، آز
ادع الی سبیل »و  «الدین الاکراه فی» . سیدقطب با استناد به آیات(633تا]الف[:  )قطب، بی «کند نمی

به تبیین جایگاه و اهمیت آزادی  «ربک بالحکمۀ و الموعظۀ الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن
دعوت اسالمی بر پایۀ خطاب به عقل و درون و وجدان »پردازد.  فکر و آزادی بیان در اسالم می

استوار بوده ...در واقع اسالم همان نخستین دینی است که نیروهای مدرکه و احساس کنندۀ در 
 .(993: 6951)سید قطب،  «انسان را احترام گذاشته است

اِحتِرَامِ اِرَادَتِۀ وَ فِکرِهِ وَ مَشَاعِرِه... وَ هَذِهِ هِیَ اللَّهِ لِالِنسانِ وَ  وَ فِی هَذَا المَبدَأِ یُتَجَلَّی تَکرِیمُ»
الَّتِی یَثبُتُ لَهُ بِهَا « االِنسَانِ»التَّحرِیرِ االِنسَانِی... اِنَّ حُرِیَّۀَ االِعتِقَادِ هِیَ اَوَّلُ حُقُوقِ  اَخَصُّ خَصَائِصِ

االِعتِقَادِ، اِنَّمَا یَسلُبُهُ اِنسَانِیَّتَهُ اِبتِدَاءً... وَ مَعَ حُرِیَّۀِ  فَالَّذِی یَسلُبُ اِنسَاناً حُرِیَّۀَ« الِانَسانِ»وَصفُ 
مَدلُولٌ لَهَا  االِعتِقَادِ حُرِّیَّۀُ الدَّعوَۀِ لِلعَقِیدَۀ، وَ األَمنُ مِنَ االَذَی وَ الفِتنَۀ... وَ لَا َفهِیَ حُرِّیَّۀٌ بِاالِسمِ لَا

 .(115-111: 9، ج6911 )سید قطب، «فِی وَاقِعِ الحَیَاۀِ
 تنها نهیکی از مصادیق آزادی فکری و بیان، آزادی علمی است. از دیدگاه سید قطب، اسالم 

بلکه تحصیل علم را بر تمام مسلمانان واجب کرده  ،ای با علم و دانشمندان ندارد هیچ دشمنی
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ای  لکه علم را فریضهاسالم نه با علم عداوتی دارد و نه از علماء و دانشمندان کراهتی، ب»است. 
 .(13: 6951)سید قطب،  «دهد... مقدس و یکی از طاعات دینی قرار می

طور خاص، آزادی دینی، یکی دیگر از مصادیق  های فرهنگی و به آزادی انجام فعالیت
رنگ، نژاد،  نظرها از  های ملت آزادی فرهنگی است. از دیدگاه سید قطب، در اسالم، تفاوت

شود. وی معتقد  های طبیعی محسوب نمی برای پیشرفت و انجام فعالیت دین و زبان، مانعی
های دینی در جامعۀ اسالمی در انجام شعائر دینی خود آزادند.  است که از دیدگاه اسالم، اقلیت

ها و حفظ شرافت و  به اعتقاد وی هیچ دین و حکومتی در دنیا مانند اسالم ضامن آزادی اقلیت
 .(13تا]الف[:  )قطب، بی حقوق ملی آنها نبوده است

از مسائلی که با این نمونۀ روشن تاریخی تماس دارد، این آزادی و حریتی است که اسالم »
در برگزاری شعائر دینی خود متکفل شده است. و این حمایتی  شده فتحبرای مردم کشورهای 

 .  (991: 6951قطب،  )سید «ها و کلیساها و معابد و رجال دینی نموده است است که اسالم از کنیسه
به مطالبی که دربارۀ آزادی فرهنگی از دیدگاه سید قطب بیان شد، به اعتقاد وی،  با توجه

های فرهنگی  شهروندان در جامعۀ اسالمی از آزادی فکری، آزادی بیان و آزادی فعالیت
)امنیت  کس حق سلب آنها را از آنان و برقراری استبداد فرهنگی ، هیچرو نیازابرخوردارند. 

حداقلی( ندارد. و در واقع محروم کردن شهروندان از آزادی فرهنگی، مستلزم  فرهنگی متدانیۀ
توان گفت که فرض تقدم امنیت فرهنگی بر  استخدامی مذموم و ناعادالنه است. بنابراین، می

 آزادی فرهنگی در اندیشۀ سید قطب پذیرفته  نیست.
 

 قطب دیسگی بر امنیت فرهنگی در اندیشۀ . نادرستی فرض وضعیت تقدم آزادی فرهن2
مرج فرهنگی  و حمایت از آزادی فرهنگی در اندیشۀ سید قطب، به معنای طرفداری وی از هرج

ای  یا آزادی فرهنگی لیبرالی نیست، بلکه امنیت فرهنگی نیز در اندیشۀ او از جایگاه ویژه
ی و حدود و موضوعات های حیات برخوردار است. به اعتقاد سید قطب در جامعه، ارزش

شود.  ای وجود دارد که آزادی فرهنگی شهروندان در چارچوب آنها تعریف می فرهنگی امنیتی
از  .(15: 6951)سید قطب،  دین اسالم، مصالح اجتماعی، نفسِ آزادی فرهنگی افراد و مصلحت فردی

 د.شو یین میکه در ادامه تب استها و موضوعات امنیتی در اندیشۀ سید قطب  جملۀ آن ارزش
های حیاتی فرهنگی و موضوعات  ویژه قوانین فرهنگی آن یکی از ارزش دین اسالم به

ما »آزادی فرهنگی افراد است.  ۀمحدودکنندشود که  امنیتی از دیدگاه سید قطب محسوب می
)سید « خواستار تجدید آن زندگی اسالمی هستیم که روح و قانون اسالمی بر آن حکومت کند...

 .(15: 6951قطب، 
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های حیاتی و حدود فرهنگی امنیتی در اندیشۀ  نفسِ آزادی فرهنگی نیز یکی دیگر از ارزش
ای اِعمال  گونه سید قطب است. به این معنا که آزادی فرهنگی هریک از افراد جامعه نباید به

 دبر ح عدم توقفد. از دیدگاه سید قطب، کنشود که آزادی فرهنگی دیگر افراد جامعه را سلب 
صورت درد و  دار، تبدیل شدن آزادی به های دامنه معینی از آزادی فرهنگی، موجب کشمکش

د و در نهایت نیز موجب شو ناراحتی و نیز موجب توقف پیشرفت و کمال زندگی انسان می
 هالکت انسان خواهد شد.

ا بر حدود معینی در استفادۀ از آزادی دارد ت در توقف...خود فرد نیز مصلحت مخصوصی »
طرف هالکت نرود و تا آزادیش با آزادی دیگران تصادم  ذ خود بهیو شهوات و لذا زیغراوسیلۀ  به

و درآید  یو ناراحتصورت درد  به یو آزاد شود دایپداری  های دامنه ننماید و در نتیجه کشمکش
 .(691: 6951)سید قطب،  «مدت، متوقف نگردد زندگی بر حدود مصالح فردی کم و کمال شرفتیپ

های حیاتی و حدود فرهنگی امنیتی در اندیشۀ  مصالح و منافع ملی نیز یکی دیگر از ارزش
: 1، ج6917)سید قطب،  آزادی فرهنگی شهروندان است ۀمحدودکنندشود که  سید قطب محسوب می

اجتماع مصالح بلندی دارد که ناچار باید آزادی افراد در »نویسد:  ه میزمین. وی در این (165-161
 .(691: 6951)سید قطب، « ا خاتمه یابد...آنج

یا دار آویختن یا  نمایند، پاداششان کشتن و امنیت عمومی اجتماع را تهدید می آنان کهو اما »
چینی و اجتماع بر افساد و اخاللگری  بندی و توطئه بریدن و یا تبعید است...زیرا که دسته وپا دست

)سید قطب،  «رانداختن و شدت عقوبت سزاوارتر استهای فردی و به ب از جرم تر بزرگجرمی است 

6951 :655). 
ومرج و ناامنی  مطلق که مساوی با هرج ، از یک سو، آزادی متدانیۀمذکوربه مطالب  با توجه

است و نابودی مصالح اجتماعی و نیز نابودی نفس آزادی فرهنگی را در پی دارد، هیچ مقبولیتی 
لیبرالی نیز که اگرچه حافظ برخی مصالح و  ر، آزادی متدانیۀدر اندیشۀ وی ندارد. از سوی دیگ

حداکثری( آنان  متدانیۀ  )آزادی فرهنگی منافع دنیوی افراد و نیز حافظ نفس آزادی فرهنگی
توجهی به دین و ساحت اخروی انسان، در اندیشۀ سید قطب پذیرفته نیست.  دلیل بی است، به

های حیاتی فرهنگی در نهایت، مستلزم  نیتی و ارزشتوجهی به موضوعات ام عبارت دیگر بی به
توان گفت که از دیدگاه سید  استخدام یکطرفۀ مذموم و ناعادالنه و سلطه است. بنابراین، می

)لیبرالیستی( بر امنیت فرهنگی  حداکثری مطلق یا آزادی متدانیۀ قطب فرض تقدم آزادی متدانیۀ
 مردود است.  
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نیت فرهنگی و آزادی فرهنگی در بستر دین در اندیشۀ . درستی فرض وضعیت تعامل ام3
 سید قطب

حداقلی(  )متدانیۀ یم با نادرستی فرض وضعیت تقدم امنیت فرهنگیبراساس برهان سبر و تقس
بر آزادی فرهنگی در اندیشۀ سید قطب از یک سو، و نیز نادرستی فرض وضعیت تقدم آزادی 

 صورت بهت فرهنگی در اندیشۀ وی از سوی دیگر، مطلق یا حداکثری( بر امنی )متدانیۀ فرهنگی
منطقی، فرض تعامل متعالی امنیت فرهنگی و آزادی فرهنگی در بستر دین در اندیشۀ ایشان به 

عبارت  عادالنه و سودرسانی متقابل را در پی دارد. به ۀرسد. در واقع، استخدام دوطرف اثبات می
ومرج یا آزادی فرهنگی  هرج یبه معناو سید قطب از یک س موردنظردیگر، آزادی فرهنگی 

توجه باشد، نیست. در حقیقت، آزادی فرهنگی مطلق یا  سکوالریستی لیبرالیستی که به دین بی
وی  موردنظرشوند. از سوی دیگر، امنیت فرهنگی  غیردینی، از دیدگاه وی آزادی محسوب نمی

های  مانند حکومتنیز به معنای استبداد فرهنگی و سلب حقوق فرهنگی شهروندان ه
های سنجش وجود امنیت  های لیبرال نیست. در واقع، یکی از مؤلفه مارکسیستی یا دیکتاتوری

فرهنگی در یک جامعه، وجود آزادی فرهنگی برای شهروندان است. بنابراین، امنیت فرهنگی و 
  ای تعاملی و تالزمی با یکدیگر دارند. آزادی فرهنگی در اندیشۀ سید قطب رابطه

فرد، ظلم اجتماعی مخالف با عدل شمرده شود،  یآرزوهاقتی بنا باشد که طغیان طمع و و»
بلکه دربارۀ خود  ،ستم دربارۀ این فرد فقط نه. استطغیان اجتماع بر فطرت و نیروی فرد نیز ستم 

ها و  دن خواستهکر)با سرکوب  اجتماع نیز ظلمی است و نتیجه و اثر بدِ کوبیدن فعالیت یک فرد
برداری از  شود، بلکه اجتماع را نیز از بهره های عالی او( تنها به محرومیت آن فرد تمام نمی هدف

حقوق اجتماع شد  د متکفلکه قانون در نیرو و کوشش فر سازد و وقتی نیروی کامل خود محروم می
سزاوار  ،د که جلوی خودسری را بگیردکرهای فرد هم حدودی وضع  و برای آزادی و خواسته

نه به اجتماع و نه به خود فرد ضرر  که یحدودکه از حق فرد در قسمت آزادی فعالیتش در  نیست
های عالی زندگی اصطکاک دارد، غفلت نماید. پس زندگی در اسالم تعاون و  رساند و نه با هدف می

 .(15: 6951)سید قطب،  «همکاری و تکافل است نه جنگ و ستیز و عداوت!

 
 زادی اقتصادی در اندیشۀ سید قطبنسبت امنیت اقتصادی و آ

 . نادرستی فرض وضعیت تقدم امنیت اقتصادی بر آزادی اقتصادی در اندیشۀ سید قطب1
مصادیق آزادی  نیتر مهمند. یکی از داراز دیدگاه سید قطب، مردم در اسالم آزادی اقتصادی 

یعی افراد در ، اسالم به تمایالت طبقطب دیساقتصادی، حق مالکیت فردی است. از دیدگاه 
 کند اعطا می تیمالکدهد و برخالف نظریۀ کمونیستی، به فرد، حق  مورد تملک پاسخ مثبت می

شمارد. این  فردی را محترم می تیمالکدانیم که اسالم  می. »(16تا]الف[:  ؛ قطب، بی151: 1، ج6917)قطب، 
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یستی مخالف کمون یۀنظرحقیقتی است که در آن تردیدی نیست، و از این جهت با اساس 
 .(97تا]الف[:  )قطب، بی «است
زودی خواهد  مشروعۀ تملک که به لیوسابا  -فردی را  تیمالکاسالم در باب اموال، حق »
تصرف را برای صاحب مال از فروش و اجاره و   گونه حق  همه م و ثابت دانسته ...ولمس -آمد

ین دین را اجازه داده حالل و غیرمخالف با قوان تصرفاتو سائر  تیوصرهن و بخشش و 
 .(133-163: 6951)سید قطب،  «ای در اسالم نیست شبهه گونه چیهاست. در ثبوت این حق روشن 

فردی مشاهده  تیمالکبا وجود چنین صراحتی که در عبارات سید قطب دربارۀ حق 
یرش کند که در تناقض با پذ آن ارائه می تیماهشود، اما وی در عباراتی دیگر، تبیینی از  می

تصرّف و استفاده معنا  تیملکعنوان  فردی را به تیملکفردی است. وی در یک تعبیر،  تیمالک
 تیمالکفردی در اسالم،  تیمالک. در تعبیر دیگری دربارۀ طبیعت (165: 6951)سید قطب،  کند می

گوید که اصل اولی این است که همۀ  کند و می ای با شروط و قیود معرفی می فردی، وظیفه
در جای دیگری نیز فرد را در مالِ  قطب دیس. (116: 6951)سید قطب،  ام مال از آنِ اجتماع استاقس

 ن شده است.یکند که از طرف اجتماع مع خود به وکیلی تشبیه می
دارد این است که فرد در این  فردی مقرر می تیملکاولین قانونی که اسالم به موازات حق »

ه است که از طرف اجتماع معین شده و تملک این مال مال بیش از هر چیز به وکیلی شبی
ماند تا تملک و صاحب مال شدن و در واقع، ثروت و مال  وسیلۀ او، بیشتر به یک وظیفه می به
حسب عمومیت خود، حق اجتماع است و اجتماع در این مال از طرف خداوندی که جز او  به

 .(161: 6951)سید قطب،  «باشد مالکی نیست جانشین می
انتخاب شغل است. سید قطب ذیل مبحث ق یکی دیگر از مصادیق آزادی اقتصادی، ح

باره معتقد است که از   کند. وی در این احتکار به این مصداق از آزادی اقتصادی اشاره می
دیدگاه اسالم، هریک از افراد جامعه در انتخاب شغل، آزادند و سلب چنین حقی از مردم، از 

باید دانست که مشاغل عمومی را »شود.  م و عملی ظالمانه محسوب میمصادیق احتکارِ حرا
 .(19تا]الف[:  )سید قطب، بی «داند اسالم برای هر فرد مشروع دانسته و جلوگیری از آن را ظلم می

فردی مشاهده شد،  تیمالکپوشی از تناقضی که در بحث  ، با چشممذکوربه مطالب  با توجه
کس  د قطب نیز شهروندان از آزادی اقتصادی برخوردارند و هیچیتوان گفت که از دیدگاه س می
عبارت دیگر، استبداد اقتصادی از دیدگاه  یک از مصادیق آن را از آنان ندارد. به سلب هیچ قح

وی مردود است و استخدام یکطرفۀ مذموم و سلطه و ظلم را در پی دارد. بنابراین، در اندیشۀ 
حداقلی: استبداد اقتصادی( بر آزادی اقتصادی پذیرفته  تدانیّۀ)م اقتصادی تیامنتقدم  قطب دیس

 نیست.
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 . نادرستی فرض وضعیت تقدم آزادی اقتصادی بر امنیت اقتصادی در اندیشۀ سید قطب2
به همین دلیل، وی  ،ای برخوردار است امنیت اقتصادی نیز در اندیشۀ سید قطب از جایگاه ویژه

پذیرد.  مطلق و خارج از قیود و شروط مشروعه نمی تصور بهآزادی اقتصادی شهروندان را 
کند که  هایی اشاره می عبارت دیگر، سید قطب در مسائل اقتصادی، به موضوعات و حوزه به

های حیاتی  آزادی اقتصادی شهروندان است. از آن حدود و قیود در اینجا به ارزش ۀمحدودکنند
اسالم حق مالکیت فردی را مطلق و »د. شو اقتصادی ویا موضوعات امنیت اقتصادی تعبیر می

 .(169: 6951)قطب،  «گذارد... بدون قید وا نمی
که بخواهد  طوری صاحب مال آزاد نیست هرطوریکه بخواهد دست خود را ببندد و هر»

ولیکن در اسالم فرد به حال  ،این تصرف ذاتی بوده به خود فرد مربوط است کند گرچهانفاق 
هر چه بخواهد بکند، فرد آزادی دارد ولیکن در چهارچوبی از شود که  خود واگذار نمی

 .(111: 6951)قطب،  «حدود!...
های حیاتی اقتصادی امنیتی در  ارزش هویژه احکام اقتصادی اسالم از جمل قوانین اسالمی به
، رو نیازاآزادی اقتصادی شهروندان است.  ۀمحدودکنندرود که  شمار می اندیشۀ سید قطب به

غصب، ربا، قمار، احتکار در اندیشۀ قطب  مانندهای غیرمشروع  ازدیاد مال از راهتملک و 
پذیرفته نیست. از آنجا که در اندیشۀ سید قطب کار و کوشش در اسالم، تنها عامل تملک 

های نامشروع، کار و  از آن راه کی چیهتوان گفت که چون در  ، میرو نیازاشود،  محسوب می
 آید.  نمی وجود بهشود، بنابراین، تملکی نیز برای فرد  قعی، محقق نمیکوشش فردی به معنای وا

دارد، و ضمانت اجرایی آن را  مالکیت فردی است که اسالم آن را مقرر میلکن کدام »
صحیحی که اسالم  لیوسادار است؟ آن مالکیتی است که به وسایل مشروع یعنی  عهده

داند. کار  و کوشش را سبب انحصاری تملک می . اسالم کارشود شناسد، پیدا می رسمیت می به
به هر قسمی که باشد. خواه بدنی خواه فکری. به همین جهت ربا را حرام کرده است،... 

های معینی را مقرر کرده است. و هر طریقی را که از  همچنین اسالم برای زیاد کردن مال راه
اسالم، قمار و  -ر ربا گفتیمکه دطور همان -دهد حدود وسایل مشروع خارج شود اجازه نمی

ای را که موجب اجحاف و مخالف  اندازه غش در معامله و احتکار و گرانفروشی، بلکه سود بی
 .(97تا]الف[:  )سید قطب، بی «کند عدالت است، از حدود شرع خارج می

های حیاتی و موضوعات  ویژه عدالت اجتماعی نیز یکی دیگر از ارزش مصالح اجتماعی به
آزادی اقتصادی شهروندان است.  ۀمحدودکننداقتصادی در اندیشۀ سید قطب است که امنیت 

تواند مالیاتی در اموال مردم قرار دهد و وصول نماید و این اختیار البته هیچ قید و  حاکم می »...
)سید  «شرطی جز رعایت مصالح عمومی ملت و تحقق دادن یک عدالت کامل اجتماعی ندارد

مفاسدی است که باعث  ه. به اعتقاد قطب، اختالف طبقاتی در جامعه از جمل(171: 1، ج6917قطب، 
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از بین رفتن تعادل و توازن در اجتماع و در نتیجه، ایجاد اختالف در جامعه و از بین رفتن 
قانون »کند.  گردد. وی ذیل آیۀ هفتم از سورۀ حشر به این مطلب اشاره می وحدت و امنیت می

خواهد مال در دست عدۀ  دهد، این است که اسالم نمی الکیت قرار میدیگری که اسالم در م
کَی لَاَیکُون دولَۀً بَینَ "ها بگردد و دیگران آن را نیابند:  مخصوصی حبس شود و در دست همان

 .(113-161: 6951)سید قطب،  ...«"(7)حشر:  االَغنِیاء مِنکُم
ولی  ،ده استشو بدان اعتراف  شده  شناختهدر این دیدگاه، مالکیت فردی به رسمیت 

دست نشود و بس؛ فقرا و   به  محدود به این قاعده که دارایی و اموال میان ثروتمندان دست
-159: 1، ج6917)سید قطب،  نصیب نگردند و بلکه دسترسی پیدا کنند بهره و بی مستمندان از آن بی

151). 
ای حیاتی اقتصادی امنیتی در ه آزادی اقتصادی شهروندان در جامعه، یکی دیگر از ارزش

آزادی اقتصادی فرد است. در واقع، حق  ۀمحدودکنندشود که  اندیشۀ سید قطب محسوب می
طور کلی تجاوز به  ز زورگیری، اختالس و بهوآزادی اقتصادی فرد در اندیشۀ سید قطب، مج

 حقوق اقتصادی دیگر افراد جامعه نیست. 
را از دزدی و غارت و گرفتن به زور و هرگونه ]مالکیت فردی[  حفظ این حق اسالم...»

اختالسی تضمین نموده و حدودی وضع نموده که ضامن همۀ اینها بوده جلوی تجاوز و تعدّی 
عالوه، خطاباتی اخالقی نیز بیان نموده که مردم را از دخالت در  تجاوزگران را بگیرد و به
 .(133: 1، ج6917)سید قطب،  «غیرحقّ خود بازداشته است

شود که در اندیشۀ سید قطب، شهروندان هنگام  ، مشخص میمذکوربه مطالب  با توجه
های حیاتی  شان، نباید از خطوط قرمز اقتصادی امنیتی یعنی ارزش استفاده از آزادی اقتصادی

آمدن وضعیت استخدام  وجود بهاقتصادی عبور کنند. در واقع، عبور از آن خطوط، مستلزم 
از  قطب دیسدیگر، طرفداری   عبارت و سلطۀ اقتصادی در جامعه است. بهیکطرفۀ مذموم، ظلم 

حداکثری  خواهی اقتصادی یا آزادی اقتصادی متدانیۀ مرج و آزادی اقتصادی به معنای هرج
دلیل در  وی، به موردنظرداری نیست. در واقع، امنیت اقتصادی  همانند آزادی اقتصادی سرمایه

اسالمی، امنیتی متعالی است. بنابراین، از دیدگاه سید قطب  نظرموردهای حیاتی  برگرفتن ارزش
 فرض تقدم آزادی اقتصادی بر امنیت اقتصادی مردود است.  

 
. درستی فرض وضعیت تعامل امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی در بستر دین در 3

 اندیشۀ سید قطب
حداقلی(  )متدانیۀ قتصادییم با نادرستی فرض وضعیت تقدم امنیت ابراساس برهان سبر و تقس

بر آزادی اقتصادی در اندیشۀ سید قطب از یک سو، و نیز نادرستی فرض وضعیت تقدم آزادی 
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مطلق یا حداکثری( بر امنیت اقتصادی در اندیشۀ وی از سوی دیگر، فرض  اقتصادی )متدانیۀ
 به اثباتتعامل متعالی امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی در بستر دین در اندیشۀ ایشان 

ومرج یا  هرج یبه معنااز یک سو  قطب دیس موردنظرعبارت دیگر، آزادی اقتصادی  رسد. به می
بیان دیگر، آزادی اقتصادی مطلق یا غیردینی، از   به .به قوانین دین اسالم نیست یتوجه بی

به وی نیز  موردنظرشوند. از سوی دیگر، امنیت اقتصادی  دیدگاه وی آزادی محسوب نمی
های  استبداد اقتصادی و سلب حقوق اقتصادی شهروندان نیست. در واقع، یکی از مؤلفه یامعن

، فعالیت اقتصادی آزادانۀ قطب دیسسنجش وجود امنیت اقتصادی در یک جامعه در اندیشۀ 
ای  شهروندان است. بنابراین، امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی در اندیشۀ سید قطب رابطه

 یکدیگر دارند.  تعاملی و تالزمی با
تواند زراعت  هر فردی در ازدیاد مال خویش آزاد است، لیکن در حدود قانون یعنی می»

تواند تجارت کند... ولی هرگز  و می درآوردصورت یکی از مصنوعات  کند و مواد اصلیه را به
یا  یا ضروریات زندگی مردم را احتکار نماید و تواند غش و حیله در کار خود راه دهد و نمی

خاطر زیادی سود خود در مزد کارگران ستم کند، همۀ اینها  اموال خود را به ربا دهد و یا به
 .(191: 1، ج6917)سید قطب،  «حرام است

 
  جهینت

 ؟دارند یقطب چه نسبت یدس یشۀدر اند یو آزاد یتکه امن پرسش ینمقاله در پاسخ به ا یندر ا
فرضیۀ مقالۀ حاضر که دیدگاه استخدام  ینظر و چارچوب یمروش سبر و تقس استفاده ازبا 

دست  بهد و نتایج زیر شاثبات  ،استامنیتی سید قطب به وضعیت تعامل امنیت و آزادی نزدیک 
 :آمد

 ی،فرهنگ یاسی،)س یت( بر امنیاقتصاد ی،فرهنگ یاسی،)س یتقدم آزاد وضعیت فرض .6
 یاسی،)س ی( بر آزادیقتصادا ی،فرهنگ یاسی،)س یتتقدم امنفرض وضعیت  یز( و نیاقتصاد
یکطرفه و استخدام  یمستلزم سودرساندلیل آنکه  بهقطب  یدس یشۀ( در اندیاقتصاد ی،فرهنگ

که  گیرد میبر سلطه و ظلم شکل  یمبتن یا جامعهزیرا در آن دو فرض،  ،مردود است د،شو می
 ییعتض یزن اجتماع بشری یبُعد اُخرو در جامعه،از افراد  یکهر یویحقوق دن ییعضمن تض

 .گیرد ی( قرار می)متدان یجاهل ۀجامع یلقطب ذ یدس یدگاهاز د یا جامعه یند. چنگرد می
 یشۀ( در اندیاقتصاد ی،فرهنگ یاسی،)س ی( و آزادیاقتصاد ی،فرهنگ یاسی،)س یتامن .1

 یا عادالنه ۀصورت، جامع ین. در اهستنددین  متعالی در بستر یتعامل یا رابطه یقطب دارا یدس
 یت عدالت ووضع، شهروندان بین یزو ن و شهروندان آن نظام سیاسی ینکه ب دشو کیل میتش

 یویحفظ حقوق دن ضمن، وضعیت ین. در اشود میبرقرار  سویهدو درسانیاستخدام و سو
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قطب از  یدس یدگاهاز د یا جامعه ین. چندشو مهیا می یزن آنها یتکامل اخرو ینۀ، زمشهروندان
 .است یالماس ۀجامع یقمصاد هجمل

 ۀتنها در جامع ی،و آزاد یتامن یانم یمتعال یتعامل یا قطب، تحقق رابطه یدس یدگاهاز د .9
 یو آزاد یتاز امن یکهر ۀاسالم دربار ینکاربست قوان یلدل است و آن هم به یرپذ امکان یاسالم

 یتامن یانم یمتدان ینسبت ،ندارد یتدر آن محور یاسالم ینکه قوان یاست. اما در جوامع جاهل
 .شود می برقرار یو آزاد
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