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  ��ن ھ��ت  د
�ران

آزادی از ���
 ای 	ر�ن ���ھ��� ات �
 	���� ز�د��  
���
 آن   را در�ر ��  ا�� 
��رد و �ر�
 ای ��ت �

 �� 
	��وذ آن ����د. آزادی در او����م  ز�روا�
 
ا�روز�ن از ارزش وا �� �ر�وردار ات و �

 و ر��ت ����	ن آن �
 	�"� 	"د�دی �رای د�ن
و)ودی ا�ن دو را ��%ن $����ت ��ت، �&%
 $#���ت 

�و*وع �$وری در  ،�زد. از ا�ن رو آزادی  ��
���ر �� 
� 
��ده  ۀرود و ���ر در��ر  +& 
	�آن �.�

�رای آزادی ���رزه �رده  �����ریا��ن ھ�ی  ات. 
 �د.  و ���ری )�ن �ود را در ا�ن راه از دت داده ا


 �از وا 	ر�ن اھداف +ردی و ا)	��� آزادی	���� 

��   
�ود.  ا�ر آزادی �	وا�د 	$#ق ھر ���� را 	و)�
�ود �
 آزادی �ر ا�س   ��د، ا�ن �رش ��وان ��

	وا�د �5	�ر ���د �
 �ط��ق آن   3
 ا�و�2 ��
	����ود؟  �ردر )��5
 � ا��ن ھ� 6ھ� ��و 


 	:�ل ھ�ی +�&و+�ن ��را�ون  ٢���ره  �ر�.س�
� 	ر�ن �رش ھ�ی �ر�وط �
 آزادی ��ردا�	
 ا

 ات. 

��ش از �رح �و	�ھ� ��را�ون �2�#
 ھ� و آ;�ز 

 �وا��د��ن 	#د�م ��ز�ر از �ل ا2وار  �5ر���$ث، �- 


 »  آزادی«�5ر �ود.  �
ھ�ی  ��ش ������ آن �ر 2و$
3�م  
��ری از �را�ز �د�� و ا)	���� د��� ��


  6رو$�، ھم ��ز	�ب �ورد ���"*ت �#�و�ت +را�

  و ھم ھ�ت در ھ�.�م ا�?�ل ا�ن ��ور 	وط ��زی�

، ��ز 	��و�ر �ر�ورد و)ودی و +&�� �� آزادی د�2ل
���ر،  �	ور@��2 A��� ھر   ز��ن ردر ھو ز��ن 

  ا��ن ��	�ق آزادی ار	��ط �رCرار �� ��د:

  آزادی
  

  ام ھ�ی د�	��� �ر ��ق
  �ر ���%	م، �ر در�	�ن

    �ر �رف �ر �ن،
  �و�م ��م 	و را ��

  
�ده ھ�ی �وا�ده روی 	���� �رگ  

  ذھ�ی ��د;�� 6روی ھ�
�E، �ون، ���ذ �� ���	ر  

  �و�م ��م 	و را ��
  

  ھ�ی زرا�دود �ر �#ش
  آور �ر ��زوھ�ی �ردان رزم

  �ر د�"�م +ر���روا��ن
  �و�م ��م 	و را ��

  
  روی )�.ل، �����ن

  �ر�د��ن، روی �ور�� 6روی  �
  ام روی �ژواک �ود��

  �و�م ��م 	و را ��
  

�	�.�  ھ�ی �ب روی 
  روی ��ن ��د روز

  ھ�ی د2داده روی +�ل
  �و�م ��م 	و را ��

  
  ھ�ی  )ورد��م �ر �Hس

  �ر �رداب آ+	�ب ����ک
  2رزان��ه  �6ر در��3

  �و�م ��م 	و را ��
  

  روی ��	زارھ�، روی ا+ق
  ھ� روی ��ل �ر�ده


��  ھ� روی آ��ب 
  �و�م 	و را ����م 
  

  �ر ھر وزش $ر��ھ�
  ھ� �ر در��، �ر زورق

  �ر �وھ	�ن �)�ون
  �و�م ��م 	و را ��

  
  روی �ف ��د ا�رھ�

  ھ�ی 	و+�ن روی 	راوش
  روی ر���ر، �م ��ران

  �و�م ��م 	و را ��
  

  ھ�ی ر���ده �ر �.�ر
Eوس ر�Cھ� �ر��  

  �2س �و�ده�ر $#�#ت 
  �و�م ��م 	و را ��

  
  ی ���وردهھ� �ر �وره راه

  ھ�ی در�ورد�ده �ر )�ده
  ھ�ی �2ر�ز �ر ��دان

 �و�م ��م 	و را ��

  
  روی +��وس رو�ن
  روی 3راغ ���وش



 ھ�ی �
 روی ���	  ام ھم ��و
  �و�م ��م 	و را ��

  
  ای �Cچ �ده �ر ��وه
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  �ر آ��
، �ر ا	�Cم
  ام �	ر ���2 �6ر ��&

  �و�م ��م 	و را ��
  

�%�و روی E  ی ��زم
��شی ھ� روی �وش  

  اش روی ��ی 3ُ&ُ�	�
  �و�م ��م 	و را ��

  
  آ	�ن در��ھم �� ی

  ر�زھ�ی آ��� روی �رده

&5�  ھ�ی �ر�ت روی رCص 

  �و�م ��م 	و را ��
  

  �ر ھر ��د�2 �3ده
  �ر ������ دو	��م


 دراز ��� �	�ود �ر ھر د  
  �و�م ��م 	و را ��

  
  ھ� روی �&ور �ژد����

  ھ�ی ا�د����ک روی 2ب
  ک %وتروی 	�ر

  �و�م ��م 	و را ��
  

  ھ�ی و�را�م �ر ���ھ.�ه

  ھ�ی �����م �ر )�&

  �رد�وارھ�ی �2Hم
  �و�م ��م 	و را ��

  
  روی ;��ب ���2 از ��ل

  روی 	�"��� �ر��ن
  ھ�ی �رگ روی ��م

  �و�م ��م 	و را ��
  


	�  �ر �Hت ��ز�

	�  �ر �طر از ر�ذ

  ��دوراه �ر ا��د ��
  �و�م ��م 	و را ��

  

 ��روی �A واژهو �  

  ��رم ام را ر �� ز�د��
م �
 د��� آ�ده���  ام �
 	و را �

  ��م 	و را ��وا�م
  

  1آزادی...

                                                           

Editions de Poésies et vérité, Eluard, Paul.:  
1

, Paris 1942Minuit 


 ��"وم آزادی ا�	��ص دارد، � 
� 
ا�ن �)�و�

 	ر)�
 ات. 2�#
 و � 
�Hوه �ر ا�ن ھ�، ���ل 

د�.ر از وی �و��د��ن ھ�راه �
  6ار�ل دو �2�#
���ره �ر�.سآ��ده �و�ول �د و از ا�ن رو  ۀ���ر ٣ 

�	ری �ر�وردار �واھد �ود.	�وع �و*و� از�� �    

 

 ��"وم آزادی"او�2ن �2�#"  ��H	واھد �ود�در  

 در ا�ن �ر�
 ��رر� و �#د �"�	ر�ن 	@وری ھ�� �

�
 ��وان �	�)
 ط� آن ;ر�� �و)ود ات و  6در +&�

 ��"وم 	)ر�� آزادی ا ،��ری�و�د.   	�	�ج ��

2�#
 دوم �
 ��"وم � ��آ�زا�� �زد �Oرت �را�� ارز
در اواط  ا�.&�� . ا�ن +�&وفا�	��ص دارد�ر�2ن 

Cرن ��	م �
 	د�Cق ��"وم ���	� آزادی در ��+ت ��Oت 
و از ا�ن رھ.ذر، �رای $ل )دال  آن �ردا�ت  و ����

�ری ���5ر، �ر�ورد  6ھ� و �دم 	��ھم ھ�ی )��5�
وم  �6#�2 ھ�د �2�Oرت �را���
 را �طرح ��ت.

��را�ون ار�ش +روم )	�ری ات در د�د��ه ھ�ی 
و 	:�Oر�ذ�ری او از ��رل ��ر�س و �#دھ�ی آزادی 

 �ر�وط �
 +رو�د. 

 
��رای ، در ا�ن ���رهدر ��ش �	ون ���
 ای +&
�2ن �
 ��م �&�د آ�زا�� �ر 6+�ر� �#�2 6، 	ر)�او�2ن ��ر

�	��وت از اOر  6دو 	ر)� و ��ز دو ��"وم از آزادی
�ر ،�دارا ۀدر��ر ���
 ای، )�ن  ک ��"ور	�� ��-  

، واژ��ن ��5دل�Hوه �ر 	��وت در +رم 	ر)�
 و  .�ود
3
 در ا�ن را�ط
 اھ��ت �$وری دارد، ا�	Hف در  آن

�
 ز��ن آ����2 و ا�.&�� P(ر �رOت  ا�� 	وا�د �
  ا
���ر �رود. 
� 
  ��و�
 ای 	ط��#� در ��ر 	ر)�


 طور ��ده �
 ��"وم  �ر�.س�5دی  ۀ���ر� 
�
 �و*وع�
  �ردا�	نا�	��ص دارد، در  "��و�ت"

����د. �
 ا�ن د�2ل از   د�.ر �ود را آزاد ��  ھ�ی

 ھ�ی   +رھ��	.�ن د�وت ��	����م �
 �� ار�ل �و

 ھ�راه ����د.  �ر�.س 6�ود �� راه رو��.را��	�وع 

از ا	��داردھ�ی ار�ل �2�#
 2ط�� �
   �رای آ��ھ�
 آدرس ز�ر �را)5
 ���د:

Falsafeh.com/standards.htm 

١���ره  �ر�.سدا�&ود :  

falsafeh.com/kharmagas1/kharmagas_No1.pdf 

٢���ره  �ر�.سدا�&ود :  

falsafeh.com/kharmagas2/kharmagas_No2.pdf 
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   2(ا���د��ر ط
ری) �� ���وم آزادی

��"وم آزادی �
 ا�ن  ۀ+�رده: �س از �A �رر� در��ر
�� 
(�	�  �&+ 
��"وم 	%��&� �ود را  ،آزادی 6ر�م �


 �زد ���ت و ھ.ل ������د. �س از �ردا�	ن   در +&

 دو ��و�
 از 	@وری ھ�ی ���	� و ھ.&� در دوران �


 آزادی   ��و�� �
 *رورت �A رو�%رد ��&��&+ 
�
��  �
 ��"وم  6ر�م. �� ا2"�م از +& 
��رل ���رس �

  ����م.   	)ر�� آزادی  راه ��

  

���  آزادی  -"


 طور �&� ��� A�H� و �	�	وان   در �A ��+ت 
 
		���� 	@وری ھ�ی �ر�وط �
 آزادی را �
 دو د

. �روه اول 4و ��ھ��ز �3زرگ  	#�م ��ود: ھ��ز
 
 ۀاراد"و  "ا��ن آزاد ات ۀاراد"��ن ا�ن دو �زاره �

  -ات، �ز��ری �� "ا��ن 	��C Pوا��ن �&�	� ط���5

 دا�د.  ن دو �زاره را ���ز��ر �����د و �روه دوم ا�

	وان از �روه دوم ��رد �
 ز�د��   را �� Cَ5َدر�را��ن
�����رج از 	وان ا����   را �?&وب Cدرت ھ�ی  ا�

دا��د: ����ری ھ�، رو�دادھ�ی ا���ر، +)��P ط���5   ��
و ا)	����، ھوس ھ�ی ;�ر��Cل ��	رل و ;�ره. در 

د�د��ه ;�2ب �ود، و�2 ��  �و��ن Cد�م د�د��ه Cََدر�را��،
ا�ن $�ل، ا+راد ���.وی ا�	��ھ�ت و �ط�ھ�ی �ود 

�)�زات. ، زاوار �ود�د و �
 د�2ل ���ه و �ط�

 )�ی ���ده از  6	ر�ن �و�	  	�و�ری �
 ا�&��د، Cد����
�� �� 
دھد ا�ن ات �
 �� و)ود   ارو��ی Cد�م �

@و�2ت و اراد� 
�ده   	و)
 ��  ا���� ۀCََدر�را��، �
ات. از ا�ن )"ت، Cََدر�را�� � A	��Cض درو�� در 
�ود دارد، ھر �3د �
 ا�ن 	��Cض ����5 در �	رش 
ا�ن ا�ده ��وده ات. $	� ا+Hطون در ���ر Cََدر�را�� 

ز�را او در ا��ن �3ز  �
 آزادی اراده ��ز �5	#د �ود،

                                                           

 د�	رای دارای ط�ری، ا��د��ر  2��2��س +وق و +& 

Aدر �درس و آ��2ن از +�ز� ���6 �� و  �&�� 6+&�� در 

 ا�.&�� و آ����2 ، +�ر� ھ�ی ز��ن �
 او از. ات ا	ر�ش


	� او ازآ�Oر  �ر��  +"رت. ���د �� �و)ود ز��دی ھ�ی �و

: در

http://www.falsafeh.com/Esfandiar_tabari.htm 

 
3 compatibility 
4 incompatibility 
5 Fatalism 

د�.ری ;�ر از اراده �رای ا��Oت ا$�س �@و�2ت 
	و)"�   ا���� ۀ��د.  Cََدر�را �
 اراد��� 	وا�ت ��

�دا�ت، ا�� �
 د���ل 	و)�
 	@ور�A آن ھم ��ود.  ا��، 
  آزاد ا��ن ��� دا�ت. ۀ�ود را �#��ل اراد 6)�ر�را

�ا�را��، 	@وری ا�	��ر �5	ز2
 در �#��ل  6در +&
Cََدر�را�� ا���ره �
 �$ث ھ�ی دا��
 داری ا�)���ده 

از 3"�ر3وب  +&�� ��ز ا�ن )دال ھ�ی  ات.  و�2
آزادی اراده ��رج ��ده ا�د.  �Hوه �را�ن، 	��وت ��ن 
)�ر�را�� ا�را�� و ;ر�� در ا�ن ات �
 در ا�ران 
)�ر�را�� �
 طور ��ده �A ��+ت �	�+�ز�%� دارد و 

�داو�دی ��و�د داده �� �ود و  ۀا�ل �&�ت �
 اراد
 ھدف 	و)�
 �#��H در ا��Oت و)ود �دا و �
 ا��Oت

آزادی اراده ا��ن ات. �
 طور ��Oل �رای )�ن  ک، 
و�ژۀ  و�ژه دارای دو �#ش ات: +�5ل و ���5ل.


 و$دت 	���� � 
���5ل ��&و از ��طرات ات �
رو�دادھ� در ذھن �� �� ا�)��د. و�ژۀ +�5ل ا�� و�ژه 

��د و �$�و�2 ات از روا�ط   ای ات �
 اراده ��
 ��  .
 اراده، آزادی و�ژۀ +�5ل،ا)	���� در )��5

   ات. �ده 	*��ن و  �د�"� ا�ری

�و آزادی اراده  ا�	��ر �ر�وط �
 �$ث ا�را�� 6در +&


 ات  از ز��ن �5	ز2	�
 ا�ن و 	$ول �3دا�� �دا�

�&+ 
�5	ز2
  6و �
 ھ��ن د�2ل، ا��ره ای ��	�ر �

   �رای آ����� �� ��"وم آزادی در ��+ت ا�	��ر ��+��

   7رد.  �ظر ��


 اوا�ر Cرن ھ�	م �� �
 و)ود �ذا�	�د، � 
�5	ز2
�%و+��� +%ری �ود را �س از روی ��ر آ�دن 
��ن در اواط Cرن ھ�	م �ب �رد�د.  آن ھ� �ر ���

آزاد را  ۀا���ره (ا�5ر�
) اراد �Hف Cََدر�
 و
� �"���ذ�ر+	���  �د.  ����د &+ 
�5	ز2
 دا�ت  6�

ا�ن �ود �
 از ��رو��ت Cدرت ھ�ی $���
 �ر ا�س 
ر�و�ت )&و��ری �� 
�رد.  �5	ز2
 دو ا�ل   	و)�

 �	ا�	#�دی دا�	�د: 	و$�د و �دل.  	و$�د ���5 ا���ن ا�
و �دون 	?��ر �
 �.��.� �دا.  ��ظور از �دل ا�ن 

 ،زادی و �@و�2ت ا��نات �
 �دا ��دل ات و آ
��د.  �
 ���رت د�.ر، آزادی   ا�ول �دا�� ����

ا��ن در �دا �
 و$دت ر�ده ات.  �5	ز2
 �ر ا�س 
���ر�د�د:  �دا2ت   ا�ن دو ا�ل �
 آزادی )وھر ا�

�دا آن ��ه ��%ن ات �
 ھر +ردی �@ول ا���ل 

                                                           
6 Determinism 

6�ر ��"وم آزادی در ا�ران �
 �و�	 ۀ�رر� )���5 در��ر  7 
	#ل د�.ری وا�ذار �� �ود.�   
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�ود ���د.  از ا�ن �ظر، �5	ز2
 )�ر�را ��ود�د.  
�� از طر�ق ����رت و �� 	و�2د ا�%�ن   ا���� ا���ل

 
�ذ�ر ات. 	و�2د �
 ا�ن ��"وم ات �
 از �A ��ل �
�ود.  �رای ��و�
،   د�.ر ����  ��&�از طور �&�	�، 

ا�)��د.  ا�ن �
   $ر�ت ا�.�ت �
 $ر�ت ا�.�	ر ��
��د، 	�"� �
   ا�	��ب ��  �رای ز�د��  ا��ن 3
 راھ�

 
	�دارد.  �
   �دا ر�ط� ۀات و �
 ارادا�	��ب او وا�
ا�ن د�2ل، 	وا���� ا��ن �ر ا���ل او ا2و�ت دارد و ا�ن 
	وا���� 	��5ن ���ده در ��ل ات.  ��� �
 ا�ل �دل 

 �� د���	�م ا��H در ���+�ت �ود، ��� 	وا�د ��&��  

�  �دی در ا���ل ا���� ����6د �
 از �دا ر �ز�د، ر�

دا2ت از ���ت �دا�� ات.  ات و �و�� و �
ا�ن ����د را   ا���ل ا���� ۀ	5ر�ف �دی و ظ&م در $وز

 
دارد �
 ا��ن �
 	�"��� �� �#ل �ود در ا�ن را�ط
����ت  
@و�2ت دارد.  ا��ن 	�"� �� �رد �ود ��

رد.  �
 ا�ن د�2ل، �5	ز2
 �� ا�ل �دل   �وب و �د ��
�����  - �ز�%� ���	�+ 6�دا�� �
 �A 	�و�ر ا��ن 

 ،����ر�د �
 �ر�Hف 	�و�ر را�W از ا��ن 
���  ا2"��ت �ر�ز آن ات و �
 ا��ن.  �@و�2ت ا�

���د �
 �دی و ظ&م �
 وCوع   ��ز آن ��ه �و*و��ت ��
�د، ز�را آزادی اراده 	�"� در ا�ن را�ط
 ��Cل �� 
	��و

�CH�و�� و ا�ر ا� �� 
.   	�ور ات و �
 در را�ط

د�2ل، ا�ل آزادی ا��ن، ����د ط���5 �دل  �
 ا�ن
�دا�� ات. از وی د�.ر، )�ری در ا	��ذ ر+	�ر 

آزاد ات �
 ا��ن  ۀ�وب �� �د و)ود �دارد و 	�"� اراد
���د.  ا�� ا��ن �
 د�2ل 	رس از   را �
 �وب و �د ���

�دا ھ�واره �
 د���ل �و�� ات، در ;�ر ا�ن �ورت 
�ود.  در ا��)� ��ھد �A   از وی �دا �)�زات ��

�وع �$دود�ت ھ	�م �
 ھ�X ��ه �
 آزادی �
 ��"وم 
�CH�ت آن ���  ا�O� ا�)��د: �رھ�ز و دوری از  و

�داو�دی �
 �را از 	رس از او رھ�  C6درت و &ط
�زد، ر+	�ری ظ����2
 ات و  
آزادی �واھ��
.  ا�ن �

��5	ز2
 "و�د ا2و��د" ��م دارد.  در ا�ن  6ا�ل در +&
��+ت ھر �&���� ���د از آزادی �ود �رای ا�ر ا2"� 

 - +رض را �ر ا�ن ��  ا	��ده ��د.  ا�� ��3ن ا�&�

�د، در �� 
	��ذارد �
 +رد �
 �دا ا���ن و ا�	#�د دا
	رس از �دا ���ورد ات.   ۀ;�ر ا�ن �ورت، ا�.�ز

�CH�ا�ر ا ،
"ا�ر �
 �5روف و �"� از   در ا�ن را�ط
�	در)��5
 ات.  ���5 آن ھ� �
   ��%ر" ا�س ھ�ز�


 �دا ا���ن دار�د و از  	رس �دا �
 ��ر ��A روی �
��  �از �دا �رای   آور�د، د�.ران را �
 ا���ن و 	ر

��ر ��A �دار�د، راھ����� ���د.  �
 ���رت د�.ر، ھر 
و �دل را  ا��H ���د دو ا�ل 	و$�د 6�"رو�د )��5

 
��ذ�رد و �ر آن ا�س ��ل ��د.  	و$�د و �دل 	�"� �
��"وم دوری از ظ&م و ��5دا2	� ��ت، �&%
 	Hش 

5��( A� 
   8�دا�� ات. �6رای ر�دن �

  

آزادی در ��"وم �	�+�ز�%� آن �� )�ر در 	��Cض ات. 
	وا�د ز�ر 	&ط   �� آزاد ات، �س ��� ۀا�ر اراد

ر�و�ت و )�ر ر�و�ت ���د.  ا�ر ھ P��	 �3ز 
�
��م.  �� �� 
	�ات، �س �� ��� 	وا��م آزادی اراده دا

	وان از ��ر ��A �� �د ��   +#دان آزادی در اراده، ���
  ا��ن �ن �
 ���ن آورد، ز�را +رد +�Cد آزادی ���


 ای �ود.  در �#�� 
	����	وا�د ���ھ%�ر �� �وا�%�ر 
�ر�م �
   �ن �	�)
 ��ا�را�� و ;ر�� �
 ا ��6ن +&

�%�   
از 	��وت ھ�ی �"م ��ن ا�ن دو در �.رش �
�ا�را�� �	:Oر از�ر+�ن،  6ا��ن  ��ود �� ���د: در +&

،���  ��"وم "��س"، �
 ��وان ���#	ر�ن �و��	ن ا�

�� Eو ا2"��ت را ھ��ھ� 
�	وا�د   ا��ن ���زد.    +&
را از �� $���ت د�ن �ر ��س �ود �	%� ���د و �ود 

�� �	
 	وان   د���ی ��دی آزاد �زد.  در ھ��ن را�
� 6	��وت در ��"وم 	)ر�
 ر�د: در �2�$ �
 در +&

�	ر �A ��&ت ��رو�� دارد، در �� 
;ر��، 	)ر�
��ر+��� ا�را��، در ار	��ط �� ��س ات �
 ا��ن  6+&

��س از ��ق ���	ری  ���6د.  �#و2  �و*و��ت ��
�ت �
 �و��	ن �ر�� 
وردار ات و ���ری ات �

  -دھد و �
 آزادی +رد ��  +رد را �
 ���"��ت ��و�د ��

 -ا�)��د.  ا�� رو�د آزادی �
 طور ���ل �
 �#�د ���


 در �&�ت �رد و �#ل، آزاد ��&�  -رد:  +رد �د�ن و


 ای و 	��&� �$�ور و �$و ���ود، ا�� در �&�	� ا+
راق "روردی ��Cل آن در +&�6 ا� �6ردد �
 ��و�  ��

�$ر�ت  �6��ھده ات.  ا�� آزادی ��س در +&
)وھری �H �درا ��ز �#ش �ر�زی دارد.  �دون 

��درا ��%ن  6$ر�ت )وھری، و$دت و)ود در +&
ت.  و$دت و)ود �
 ��"وم و$دت �و)ودات ��

و)ود ات.  در  �و�ش ��دی��ت، �&%
 ��ظور، 
��س، در)
 ای از و)ود ��5%س ات �
 "$*ور" 

�ود.  $ر�ت )وھری ��س، �را$ل   -����ده ��

 دارد �
 از ا$�س، ���ل و �������	&ف �5ر+ت 

�ود.  در �"��ت، آزادی ��س �
   - �#ل 	�%�ل ��
��"وم �ذار ا��ن از د���ی ��و	� �
 د���ی �&%و	� 

  9ات. 

                                                           
8 Tabari: 2009, S. 60f 
9 Tabari: 2007, S. 127f 
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�&+6 
	م  آزادی �� A� : در	د�� A�H� طور
ا	د �2 �$دود �وده �
 در آن �
 آر��ن آزادی 
 ���� 
�
 ���د ���د، �&%
 �ر+: ر�� 
ا)	���� آن �و�

&@ا�	��ر  6آن در +رد �ر�ز 	و)
 �وده ات؛ ���5  �
و اراده و $دود آزادی آن. آزادی اراده و ا�	��ر 

ن ط���5 �� ھ�واره در �A ��+ت �&�	� ��ت �
 Cوا��
�	�+�ز�%� �طرح �وده و ا�ن �
 از �A د�د��ه 
�	�+�ز�%�، ا�ر +رد، � ر در ر+	�ر �ود ����د، 

�� 
	وان ���ھ%�ر �� �وا�%�ر �ود؟  �
 ھ��ن   3.و�
� 6;رب در آ;�ز و ��ز در +&� 6د�2ل ھم در +&

ا�را�� و �ر�C، �$ث آزادی �$دود �
 آزادی اراده 

 	:�Oر �زر�� �وده ات.  در �2�$ 
 ا�#Hب +را��

��درن +&�� �ذا�ت، �
 �"�	ر�ن  6در 	%��ل ا�د�

   �����د��ن آن ���ت و ھ.ل �����د، در ا�ران +&��

 
از )��ش ھ�ی ا)	���� �زر�� �ظ�ر ا�#Hب ��روط
�&+ 
;رب 	وا�ت در   ��6	�O:ر ���د.  در �2�$ �

�� در �در��	
 �ود را از ا�ن �$دوده �
 �5*ل �زر
�
 در ا�ران  6ر�د +&�� �وده، ��رج ��د، +&��

  ��3ن ا�%��� ���+ت. 

� ۀ;ر�� دو 	@وری در ��ر 6در دوران �درن در +&
	وان ��ت   آزادی از اھ��ت +راوا�� �ر�وردار�د و ��

 
��� 
�
 	���� 	@وری ھ�ی د�.ر �ر ا�س ا�ن دو +&�
  �د: ���ت و ھ.ل. �ذاری �ده ا

  


 در +&�  آزادی ��Oت و ����دو ��"وم ��  6ر���
�وط �
 ��2را�2م ���ت دار�د �
 در �در��	
 و �$ث �ر

�5روف  6���د.  آ�زا�� �ر�2ن در �#�2  ��ا���  �#ش �"��
��د:    	5ر�ف �� ��3ن�ود ا�ن دو ��"وم آزادی را 

�را�ط� ات �
 در آن �%و+��� +ردی   آزادی ����

�د.  ا)��ر ��رو�� �� �دون ا)��ر ��رو�� ��%ن�� - 

ا��ن �� ا��ن ھ�ی د�.ر، �"�دھ�ی از وی 	وا�د 
 
ا)	���� �� $%و�	� و $	� ا�د@و2وژی $��م �ر )��5

ھ�واره �A   �� +رد ���د.  �
 ا�ن د�2ل، آزادی ����
�� 
	وا�د �
 ��وان آزادی   ��ش آزادی �واھ��
 ات �

�ود. در �#��ل، آ 6از &ط 
	����زادی ��Oت، ��ر)� 
 
����ت و ا	��ده از ا�%���ت �و)ود �رای ر�دن �

در 3"�ر3وب آزادی ����، اھداف ���ص ات.  
 
�رای �$دود�ردن �وا�P، *وا�ط� *روری ات �
 
در�دن �و��د 	وط �رگ را �$دود �� ���وع ��د �

�� 
�ود.  از �ظر ���ت،   �
 آن آزادی ��Oت ��	
.   و ��� ھر�و�
 وا�	.� ���5 ا	#Hل  آزادی ����

��د �
   در ا�ن را�ط
 ھ��د�ر ا�ن �رش را ��وان ��
ا	#Hل از 3
 �3ز، آزادی ��م دارد؟  �
 ���رت د�.ر 

  در آزادی ����،�ود؟   ا�ن ا	#Hل 3.و�
 	��5ن ��

�رگ و �و��د ھر دو از $#وق ��وی �ر�وردار�د 
، 	?��ری و ��� 	وان در ا�ن �
 �رگ �و��د را �درد

.   ���5 ��� ھر�و�
 وا�	.�  ا�)�د �رد.  آزادی ����

�و�ش   ���ت آزادی را �A 	وا���� در 	��5ن ز�د��
  -دا�د.  او در آزادی ��Oت ��ن دو ��"وم 	���ز ��  ��

و آزادی در ��"وم   �10ذارد: آزادی در ��"وم )"���
، آن 	وا���� ات �
  .  آزادی در ��"وم )"��� ��11&�

�را�ط� را �ود آ;�ز��م �دون ا�ن �
 	���5 از 
�&�ت ���م.  �
 ���رت د�.ر، �&�ت ��3ن  ۀز�)�ر

�را�ط� �
 �ن آ;�ز�ر آن ھ	م، 	$ت �و�ش Cوا��ن 
ط���5 �
 �&ت د�.ری دار�د، ��ت.  ا�ن آزادی 

�$ض دارد، �
 	وا����  12ۀ+رارو�د  ۀ�A ا�د  )"���
ی �ط&ق و در ��ود �را�ط آ;�ز�ن ات: �ودآ;�ز�ر

���5   .  آزادی در درک ��&�13�ود)و�� ���ل
�� 
� ،�.	�� ��Oت ���د.    	وا�د ����  ا	#Hل و ��وا�

ات و در   ��ر)� 6ا	#Hل از &ط  در ��+ت ����،
  ، ا	#Hل از �ودری و ھورا��. ��+ت ��Oت

 ��آزادی +رارو�ده ھ��ن طور �
 ا��ره �د، �ود)و
�را�ط ات.  �ط&ق در 	وا���� �ود A� در آ;�ز�ری

���ت ��  6ا�ن ��3ن �ود)و�� در +&�، ظ�ھر
ت: در  ا�ن �و�
�زد�A ات.  ا��  14�ود� ری��

��در   �دارد، و�2  "�ود)و�� �ط&ق"، اراده �#
�رد��دا�
 ات �
 ��Cو�.زار  ۀ�ود� ری ا�ن اراد

                                                           
10 kosmologische 
11 praktische 
12 transzendental 
13 Spontanität 
14 Autonomie 
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ات. �&�د ر�دن �
 �ود� ری، �
 طوری �
 ���ت 
�و�د،   �� �	�+�ز�A ا�Hق 6ز���در ��ش وم 

  ات.  ��"وم آزادی ��&�

���ت و ھ.ل دو د�د��ه ���] �	��وت ��ت �
 آزادی 
����ت �#ش +رد و آرزوھ�  6دار�د: در �2�$ �
 در +&

6� و آ��ل او �
 ��وان ���.ر، �ر�ز�ت دارد، در +&

ھ.ل ا�ن، )�P و ھدف 	�ر��� آن ات �
 �#ش 	��5ن 
���ده دارد.  �
 ا�ن د�2ل �
 ھ.ل ���ر ا�	#�د �ده �
 او 

 در $%و�ت �	�&ور � P�( زی�از طر�ق �ط&ق 
ات، �#ش +رد را ��د�ده �ر+	
 ات.  از ا�ن )"ت 
�#ش او در ���ر+ت رو��.ری و �در��	
 ھ�3ون 

د �
 +رد را �
 ��وان روو و ���ت ارز���� ��� �و
ھدف و �
 ا�زار از �ر�ز�ت �ر�وردار �� �ز�د.  

�ر�و�ت   ھ.ل ا�ن روح )"��� 6در +& 
ات �
	وان ��ت   ��د و از ا�ن )"ت ��  	�ر�\ را 	��5ن ��

�&+ 

 �� ���ت از ا��2ت  6�آزادی �زد او در �#��
�3دا�� �ر�وردار ��ت، ز�را �رای ���ت آزادی 

ا�� �
 طوری  �15س +&�6 +رارو�دۀ او ات.+ردی ا

 �واھ�م د�د، 	��رھ�ی )د�د از +&�6 آزادی ھ.ل، �

دھد،   از ا�ن +�&وف ��ز 3"رۀ د�.ری �
 دت �� ��

 �ر �Hف 	�ورات )�ری و	��ر �#ل Cول ھ����  

 6�&+ 
�ظ�ر "آزادی �
 ��وان درک *رورت"،  �
��د.   آزادی ھ.ل ژر+�ی د�.ری ����  
در �2�$ �


 ��د �د، آزادی ��&�� 
+ردی و   ���ت، ھ��ن �و�
���� را �
 ��وان ا	#Hل از �وا�ل ��ھ�.ون و 
  �ودرا�
 و آزادی ��Oت را �
 ��وان �ود� ری ��

 
د، �رای ھ.ل در ��%رۀ $%و�ت، آزادی ����
  ا��CH ����16ت ر�ده ات.  ز�را $%و�ت، ا�دۀ

&�
 	�"�  	$#ق ��+	
 ات و ا�دۀ��5 Cوم وا"�� 
آزادی �
از طر�ق $%و�ت ��Cل 	�ور ات.  ھ.ل آزادی را 

دا�د، ز�را 	�"� از ا�ن راه   �رای )��5
 و $%و�ت ��
�� 
	وا��د �
 آن د	ر� ��دا   ھ�6 ا+راد در )��5


، �ر ���د.  ھ.ل از ا�ن �ظر، 	$ت 	:�Oر ا�#Hب +را�

 آزادی را آن �ود �
 ا�دۀ آزادی 	�"� �� $%و� �	�

�رای ھ�.�ن 	*��ن ��د، ��%ن ات.  �رد ھ.&� �ر 

                                                           
15 Kant: KrV, A532/B560-A558/B586 


�د و ھ�  ا�ه از �)� ھ�' آن %���$# ا�	 "! ھ� در 16

 .	�.�ای 
�د و��د دارد "! و%�ت �0�1 ����م و ا.-ه ا

�3$�ای ا�ه آل آن در �675 آن ��4د �# � .� و �3$�ای 


�د را ��4�ن �#  وا�6# آن در �#�9 !" 	�  "��.  ا


   �Hف �رد ���	�، �ردی ات 	�ر��� و )��5� 
�
�ذارد   طور ���ودآ��ه 	:�Oر �ود را �ر �رد +ردی ��

�ر �ود ��� 
آورد و �
 ا�ن د�2ل ��� 	وا�د �
   و �
آن ��"وم ���	�، آزاد ���د. ھ.ل �A ��"وم د��%2	�%� 
�رای آزادی دارد �
 �� د�.ر ���ھ�م ���] �	��وت 
ات.  ��"وم ��Oت در آزادی �A �#و62 �ر�زی در 

و ”  ز�د��“، ”��ق“+&�6 ھ.ل ات �
 	و)�
 ���ھ�م 
�زد.  +��ل ا�د���ده از ا�ن   را ��%ن ��” ر�و�ت“

طر�ق �
 �و�� را�ط
 ��ن �ود ھ�3ون ��Cو�.زار و 
C وان ��رو ا�ن�� 
رد.  از �ظر   وا��ن ���رد �


 از طر�ق وظ��
 �)�ور �
 ا�)�م آن � 
���ت آن 3
ھ	�م، ��Oت ات.  ��Oت �ودن �
 در 3"�ر3وب 

�	*�د ��ن   ا�Hق ���	�،  �
 ز�م ھ.ل، در 	ر����
و ;ر�زه ھ�ی ���ص   وظ��
 و 	���ل، ��Cون �&�

  و)ود دارد، )�ی �ود را در +&�6 ھ.ل �
 و$د	� ��

 
ا�� ا�ن  17ات.  ا�س آن ��ق و ز�د��دھد �
و$دت 3.و�
 ��%ن ات؟ از �ظر ھ.ل "�رز و 
$دود" و$دت دھ�دۀ �3زھ� ات.  ھر �3زی در د��� 

�رزی دارد و آزادی �� ��ز از ا�ن طر�ق �$دود ات.  
�� 
	وان �
   ا�ر �	وان از ا�ن �رز ��ور �رد، 3.و�


 از �A 	@وری آزادی ر�د؟ ��\ ھ.ل ا�ن ات �
�� "�CH�وان از �رزھ� +را ر+ت: در   طر�ق "���د ا	

  -��3ن ���دی، ا��ن �$دود، از �رز �ود ��رج ��

�ود.  در ط��5ت ا�ن و)ود �	��ھ�، ���5 ا��ن ات 
�ود، ���	��ھ�  ���ِ  رود 	� �� ���ِ   �
 +را	ر از �ود ��

�ود.  �� ا�ن 	�و�ر ھ.&�، �	��ھ� و ���	��ھ� از 
  ا ��		�د، �&%
 �	��ھ� وارد ���	��ھ� ���%د�.ر )د

 
�ود و ���	��ھ� �و)ودی ��رج از �	��ھ� ��ت، �&%
�روج �	��ھ� از 	��ھ� ات. د���ی ���	��ھ� 	�"� �رز 
 
د���ی �	��ھ� ات و �
 ا�ن �ورت، 	��ھ�، �ود، �

  �و�
 ای ���	��ھ� ات.

  
                                                           
17 Rottges: 1963, 26ff 
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  ���)� آزادی -رو�ز: ��و�

 ��� 6��رو2ز در +&�  �ود �
 �$ث آزادی ھ�ی ا

��د �
 ��   او ا�ن �رش را ��وان ��  18 �ردازد.  ��
�CH�د �2، ا$زاب و ا+راد ا	در �را�ط   3
 د�2ل و ا

��ر�د و �
 ا2و�ت ا�ن   ��  آ;�ز�ن �
 آزادی ھ�ی ا

 د�2ل   دھ�د؟  ا+راد ا��CH  آزادی ھ� �"� ��� 
�


 �را�س 	���Hت ��2را�2 و  ،�#��Hت �ود%&�
����ص �زی آزادی ھ�ی ا� 
� 
  ��  آزاد��واھ��

ر�د.  رو2ز �
 �و�6 �ود +"ر	� از ا�ن آزادی ھ�ی 
��دھد: آزادی   �رای �A )��65 ��2رال ارا@
 ��  ا

�، آزادی ا	$�د�
 ھ� و ��
 و و)دان، آزادی �ا�د�
��ت +رد و 	%��ل او �	5&ق �
 	��  ����دھ� و آزادی ھ�ی


 �A $%و�ت   در )��5
 و �"��	: آزادی ھ����
�زد.  از   ��Cو���د، ھ�6 �"رو�دان را �
 آن �&	زم ��

	.�ه ا�Hق�� A�   ده �ر����	�، آزادی ھ�ی ��د 
�دۀ �دا2ت، ا�%�ن �ذ�ر ھ	�د،  
ا�س ا�ول �ذ�ر+	

��م  19�
 در 	@وری رو2ز "�دا2ت در ���5ی ا���ف" 
��ص �ردن آزادی ھ�ی دارد� �� 
.  ھدف ا�ن ات �

��
 درک د�C#	ری از ا�ول �دا2ت ��@ل �و�م   ا�

 �"��	: �� را �
 درک �"	ری از آزادی و �دا2ت در �
�A )��65 د�%را	�A �ر��د.  ا�� ا�ن �رش ھ���3ن 
�طرح ات �
 رو2ز 3
 روا�2 �رای آزادی ھ�ی 

�����د، ز�را آزادی   ���ص ��  ا���د   ھ�ی ا

 �ورد 	وا+ق ھ�6 ��ده از وی رو2ز ��� 	وا��د ھ��

�CH�را�ط   ا$زاب �� ا+راد ا� A� د و  ن�آ;�زدر���
�را�ط   	وا��د �*�و�� د�.ر ����د.  در��ل ��

آ;�ز�ن، �را�ط� ات 	��&� در +&�6 �دا2ت رو2ز 

 در آن �ر�ت ���د��ن �را�س �C Aراداد ا)	���� �

  ���د.  �رط ا�&�  ل �دا2ت، 	وا+ق ���ر ر ا�و

  ا�ن �را�ط  +ر*� آن ات �
 $�*ر�ن، ھ�X آ��ھ�

����
، و�2  از ���+P و )��.�ه 	�  در )��65 �ود �دا

از ���+P د�.ران ����د.  �دا2ت   ��$ب ���	ر�ن آ��ھ�
  ��2را�2 رو2ز �ر دو ا�ل ا	وار ات: 

	م ���ب از آ� A� زادی ا�ل اول: ھر +ردی در
��
 د�.ری از ا�ن   ھ�ی ا���	م �� �� 
�وی ��

�ز��ر ات، از $#وق ���]  
آزادی ھ� �رای ھ�
  �را�ر �ر�وردار ات.

                                                           
18 Rawls: 1996, Lecture VIII, S. 289-372 
19 Justice as fairness 

 

ا�ل دوم: ���را�ری ھ�ی ا)	���� و اC	��دی ���د 
دارای دو �رط ����د: اول ���د �
 �"�دھ� و �و�5Cت 

�رط 	�وی   ھ��� �� 
��د �
 �رای ھ��� 
	وا�
���س ھ� ��Cل د	ر� ھ	�د و دوم ���د �� 6����

�	ر�ن +��ده را �رای آ�"� �
 در )��5
 ��	ر�ن ا�	��ز ��
��د.�� 
	�  را دار�د، دا

  

 ���اھ��	� �
 رو2ز �رای آزادی �C@ل ات، �
 رو
��  ��Cل درک ات، ز�را  ا�ل و)ود آزادی ھ�ی ا

��)��د.  از د�د��ه   را در او�2ن ا�ل �دا2ت �ود ��
��	وا�د از دو   ��  رو2ز +"ر	� از آزادی ھ�ی ا

�ود: �� �
 طور 	�ر���، �ر ا�س  
راه ��	&ف 	"�

 ا�ن آزاد  ا�ن آ��ھ����#� 
در   ی ھ� �� 	وا��د 3

A�	وا��ن د�%راC ر	"� 
��د، و    ا)رای ھر 3�� 
	�دا
��ھ�راه �� دا�	ن در�� از   �� ا�ن �
 آزادی ھ�ی ا

�CH�ت ا����و ھ�)�ری او ���د.    +رد، �ز��ر �� 
 
� 
ا�ول �دا2ت رو2ز ا�ول 	وز��5 �دا2ت ھ	�د �

�و�د: �را�ری   دو $وزۀ �را�ری و ���را�ری 	#�م ��
در �#��ل ارزش ھ�ی ;�ر��دی و ���را�ری در �#��ل 
 6��( 
ارزش ھ�ی ��دی.  او�2ن ا�ل �دا2ت،  ��ظر �

�Cس  -$#و�س آن ھر �� �دا2ت ات، �
 �ر ا��
	م �	رده ای از   ���د�$#وق ��وی در �#��ل 

�د �
 در �ز��ری �� �� 
	�� دا��آزادی ھ�ی 
	م آزادی �� �رای �روه ھ�ی د�.ر ا+راد ھ��ن ��

اC	��دی در  -ات.  دو��ن ا�ل، �A ا�ل ا)	����
	وز�P �دا2ت ات، �
 �ر ا�س آن، ���را�ری ھ�ی 
ا)	���� و اC	��دی �
 �و�
 ای ����د �
 اول �	وان 

 را دا�ت �
 در �د�ت ���+P ھ�6 �HC�� ظ�ر	ا�ن ا�

�?&�ا+راد ����د و دوم �
 �و�� از �و�5Cت ھ�ی   

 

 آن ھ� �رای ھ�6 ا+راد �� ���د �
 د	ر�� 
	وا�
طور �%�ن ��%ن ���د.  ھدف او�2ن ا�ل �دا2ت 
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� و ��رو2ز، $#وق ��وی در 	وز�P آزادی ھ�ی 
�زی آزادی ھ�ی  
���و و �� A� از ���$#وق 
+ردی از وی د�.ر ات.  �ر�ت و ���ر�ت در 

�، آزادی ���ن و 	��)�P، آزادی ھ�ی ا�	����ت 
��
، و)دان و د�ن و   ����  ا��ظ�ر آزادی ا�د�

���ری و ا$	رام �
 $ق ��2%�ت و ا���ت   $#وق ا�
��  و آزادی از 	رس و 	رور در ز�رۀ آزادی ھ�ی ا

ھ	�د.  در ا�ن را�ط
 	�"� 	وز�P �را�ر آزادی ھ�ی 
��ت، �&%
 ���د   �رای ر�دن �
 �دا2ت ��+�  ا��
	���  ��آن �و�
 	�ظ�م �ود �
   از $#وق ا

�	ر�ن آزادی +ردی ��%ن �ردد.  �
 ا�ن د�2ل، در ��
ا�ول �دا2ت ��د �ده، �
 	�"�   $%و�ت ھ�ی 	و	��2	ر،

 

 د�2ل �دم 	#�رن ��ن $#وق و وظ��6 ا)	����، �&%�
� $#و�C ا+راد در )��5
 �ورد ��از راه �$دود�ت 

ذ�ر �� �و�د.  از �A 	"د�د Cرار�ر+	
 و آ�ب �
د�د��ه ��	�ری، دو���.� ��ن �را�ری در آزادی ھ�ی 

��و و ���را�ری ھ�ی �)�ز   ا A� ت از��در 
در اC	��د از وی د�.ر، ��ز	��� ات از دو���.� 
��ن $%و�ت و )��5
.  در ا�ن را�ط
 رو2ز در �را�ر 

ت ا2و�ت ����دھد. �
   اC	��د، �
 ��Cون، آزادی و 
ت در �#��ل 	و�2د و �����رت د�.ر آزادی، ��Cون و 
	وز�P از �ر	ری �ر�وردار ات.  رو2ز �� ا�ل 
ا2و�ت آزادی، از وءا	��ده ھ�ی ��%ن در )"ت 
ا�$راف از ا�ول �دا2ت و )�ران آن از طر�ق ر+�ه 

��د.  ا�ول آزادی ھ�واره در   ��دی )&و��ری ��

 آزا� 
دی 2ط�
 وارد ا2و�ت ھ	�د و �Hف ھ��� �

���د از طر�ق اC	��دی )�ران �ذ�ر ��	�د.  ا�ن ا�ل 
ا2و�ت آزادی رو2ز �� +رھ�E ��2را�2 ھم ��ر ات و 

 ھ��ن د�2ل او ا�ن ا2و�ت را  ��3ن �	دل ��وان ���  

��د �
 ا+راد و ا$زاب در �را�ط آ;�ز�ن �
 ا�ر ا2و�ت 
�د،  ��.ر�د.  ا�� ا�ر ��3ن  آزادی �
 �و�
 ای �د�"���

�د�ن ��"وم ات �
 �ردم ھ�واره در ھر �را�ط� 
دھ�د. ��3ن ا�	#�دی در   آزادی را �ر اC	��د 	ر)�_ ��

�د: وا�5Cت ا�ن ات   ��ل ����� 
	�	وا�د �$ت دا

 �ردم در �را�ط ��	&ف �
 ر+�ه اC	��دی ��ش از �

�  آزادی �"� ���	��P   دھ�د و ا	#رار آزادی ھ�ی ا
ات. ھر 3
 ر+�ه اC	��دی �"	ر ���د،  ر+�ه اC	��دی

��  ��ز از ارزش ���	ری �ر�وردار�د.  آزادی ھ�ی ا

$�2ت،  �
 ���رت د�.ر �ر �Hف ا�ن 	@وری رو2ز دو
��Cل 	�ور ات: در �را�ط� �
 و*P اC	��دی 

�د �
 �ردم �رای �"	ر �دن �را�ط،   ��3ن �$را����
���� A�	دوری از آزادی ھ�ی د�%را 
د و $�*ر �

$�2ت �#��ل، آن ��ه �
 �ردم ��3ن در ر+�ه ��دی ����د 
&ب آزادی ھ�ی د�%را	�A �رای آ�"� اھ��ت  
�
�د.  ا�ل ا2و�ت آزادی ا�� ا�ن �%	6 �� 
	��3دا�� �دا

	وان �� Oروت و   �"م را در �ر دارد �
 آزادی را ���
��ل، �ر�د و +روش �رد.  �
 طور ��Oل، ھ�X �س 

داوط&���6 �رد�� �� +روش )م �ود و  ����د �� �ذ�ر+	ن
 �2�� P*د���ل �"�ود و 
از راه �ر+�ظر از آزادی �

 ��	�ا)�زه   ��  �و�ش ���د.  ھ��ن طور در ��3ن 
و در )"ت   �
 ��P �� *رر ��  �دارد از رأی �ود

  ��P اC	��دی ����� �ر+�ظر ��د.

	وان ��%Hت   در ار	��ط �� ا�ل آزادی رو2ز �� 
  ن را 	)م ��ود:ز�ر�

ا�ن �
 $ق آزادی �
 طور ��وی 	#�م ��ده ) ١
�د.��  

٢ (،��	م از آزادی ھ�ی ا� A� 
$ق   ا�ن �
  آزادی را �
 طور ;�ر*روری �$دود ��د.

��د، �
 ���د �رر�   در �ورد اول رو2ز ا	د ل ��
�رد آن �"رو�دا�� �
 از آزادی ���	ری �ر�وردار�د، 


 از 3را ��$ب آزادی 	�	ری ھ	�د و ا�ن د��
�� 
���د و �� آن   �"رو�دان �� ا�ن آزادی ���	ر 3

	م آزادی   3.و�
 ر+	�ر ������د. در �ورد دوم ا�ر 
�، �$دود�	� ;�ر زم +راھم �������د، ���د   ھ�ی 
�ود و 3
   د�د، �
 ا�ن �$دود�ت 3.و�
 ا	د ل ��
  �ردد.  �وع �$دود�	� را �
 طور د�Cق ���ل ��


 �%�ت ا��ره �ده ��� 
	وان در��+ت �
 آزادی   �� 	و)
را در �ر   ��2را�2 رو2ز ھر دو ��"وم ��Oت و ����

دارد. ��"وم ��Oت ا�ن ات �
 ا�%�ن �رای ا)رای 
ا�ری و)ود دارد و ��3ن ا�%��� 3"�ر3وب ھ�)�ری 

�CH�و��   و ا��C م	� A� در 3"�ر3وب 
�دارد، �&%
،  ت.  از وی د�.ر در ��"وم ������Cل 	�ور ا

+ردی ��ت، �&%
 ا+راد در درون   آزادی �A و�ژ��
ھ	�د.  ا+راد و   ����دھ�ی ا)	���� دارای ��3ن و�ژ��

	وا��د آزادی ھ� را ا�	��ب ���د، �&%
   ا$زاب ���
  �)�ور �
 �ذ�رش آن در 3"�ر3وب 	��5ن �ده ھ	�د.

  

�2 رو2ز ا�ن ا�	#�د �
 آزادی ��2را از �A د�د��ه ھ.&�
�ود �
 ��"وم آزادی �رای رو2ز �A ا�ل   وارد ��

 A� ،راردادی رو2زC @وری	دارد: از د�د��ه  ����	ا�
��ر، آزادی در ��"وم �ط&ق �ود �
 ��وان آزادی در 
ا�	����ت �طرح ات و ��ر د�.ر �
 �ورت آزادی 
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��
 ���د در �را�ط آ;�ز�ن، 	��5ن و ا�	��ب   ھ�ی ا�
د.  در ھر دو �ورد از �A د�د��ه ھ.&�، آزادی �و�

دارد.  از �ظر ھ.ل، ا�	��ب �A�   A ��"وم ����
�ورد �
 ��"وم �ر+�ظر�ردن از �ورد �� �وارد د�.ر 
ات و �
 ھ��ن د�2ل، آن 3
 ا�	��ب ��ده �
 ��وان 

�واھد  ھ���3ن و)ود  �A ���ل ��رو�� �
 طور ����
از آزادی ات.  در   دا�ت و رھ��� از آن ��"وم ����


   ��3ن ��+	�، در ھر ا�	���� �A �وع ر+	�ر 	��د+��
���د، و)ود دارد �
 ا�س   ھ.ل آزادی د�2�واه ��

�� ����د.  از �ظر   	@وری رو2ز را 	"د�د �
 +رو��
ھ.ل 	�ور را�W از آزادی "د�2�واھ� و 	��د+� 
 
�ودن" ات، ���5 �ر ا�س ارادۀ آزاد �ود،  �Cدر �

�)�م  ھر آن 3
 ��واھ�م  ����م.  �ر ا�ن ا�س �� ��ن ا
ا�%���ت �و)ود �ر ا�س �وات و ;ر�زه �ود، 

���م �
 �ورد ��د �� ���د.  ا��   ا�%��� را ا�	��ب ��
	وا�د �رای   ���م، ��  آن ا�%��� �
 �� ا�	��ب ��

  د�.ری �$دود�	� ا�)�د ��د، �
 طوری �
 �رای �%�

ای د�.ری &ب آزادی ات.  �
 ار*�ی آزادی و �ر
 �	�5Cت ز�را �� واا�ن د�2ل، ارادۀ آزاد �� �$	وا ا

����   
و ا�	زا�� �
 	�"� �ر �ود 	%�
 دارد، �وا)
	وا�د ا�ن �و�
   ات.  از ا�ن ��ظر، آزادی رو2ز ��

	��5ر �ود �
 او در ��"وم ا�	زا�� آزادی �
 �و�
 ای 

 ا� A�	واه و �� ;ر�زۀ د�%را�ر�ن د2	 ���	��ب ا

  رد.  آزادی ھ� ��

��  در رد ا�ن ا�	#�د ���د ا��ره �رد �
 ا�ول ا

 
آزادی �
 �ر+: �ر ا�س ;ر�زه و آزادی اراده �&%
��ر�ت ���د��ن در �را�ط آ;�ز�ن� P+��� س� �20ر ا

ات.  ا�ن درت ات �
 در �را�ط آ;�ز�ن، طر+�ن 
���� P+��� ده از���ت �ر��دار�د، ا��   �ود آ��ھ�  

ا	��ذ �ده، ���ن ���دۀ ���+P   در �)�وع، 	���م ھ�ی
وا�5C ھ�
 طر+�ن، ���5 ا$زاب و ا+راد �ر�ت ���ده 
ات.  �
 ا�ن د�2ل در ا�ن )� 	���م ��ری �
 �ر 

;ر�زه �&%
 �ر ا�س  ا�س 	��دف �� از روی
 

 ���+P وا�5C ا+راد )��5� 
�#��Hت و �ردی ات �

	��5ن اراده و ا�دازۀ  	و)
 دارد.  ھدف آزادی رو2ز
 
آزادی آن ��ت �
 در را	�ی آن، �ود را �

 �دا�د، 	و�ژه ھ� وا� P+��� ت، ;ر�زه ھ� وH���	

	م ���ص� A� آزادی از �ظر او 
از وظ��ف   �&%

 	�"� �ر�وط  21وق ��و�� 	��5ن �ده ات،و $#� 
�


 ا+راد �&%
 ا	$�د�
 ھ�، ����دھ� و $	� $%و�ت ��ز �

                                                           
20 Original Position 
21 Rawls:1979, S. 202 

  ھت.  �Hوه �ر ا�ن، �را�ط آ;�ز�ن رو2ز �ر ا�&�

ا	وار ات �
 ���2ف آزادی ;ر�زی و 
��ر�ت ���د��ن ات و آن ا�ل ا���ف   د�2�واھ��
در  �ر ا�س ا�ن ا�ل، ���+P ھر طرف ���دات.  

از وی  ھ�ر�و�� �� ���+P طرف ھ�ی د�.ر ���د.
��	��5ن   د�.ر، ا�ر �
 طور 	)ر�� �
 آزادی ھ�ی ا

��ر�ت ���د��ن �ده در �را�ط او�2
 از وی � 

�CH�&ف   ا	�ا+راد � 
دCت ���م، ا�ن ا$	��ل ھت �
 
�	��وت �
 ا�ن ا�ول �وع �ر ا�س ���+P �ود �


 �ر�ورد و ا�	Hف ��.ر�د و در �	�)
 در ��ل �
 "����ر�د.  ��\ رو2ز �
 ا�ن ��%ل "�رد��ری 
���د  ،
��ر �&� و ��"م ات و از ا�ن زاو�� 
ات �
�	وان ��ت �
 ا�	#�د ھ.ل در �ورد آزادی در ��+ت 

  د2�واه آن ��Cل +"م ات. 

 \��ری از ا�	#�دھ� ��� 
� ���رو2ز در ��2را�2م 

 	%��ل و 	�$�_ 	@وری  �وارد  داده و در �ر���

�ود �ردا�	
 ات.  از د�د��ه او �رای درک ا2و�ت 
�����د ��ن �$دود�زی و ��	رل،   آزادی ھ�ی ا

	وا��د 	�ظ�م و   ا�ن آزادی ھ� �� 22	���ز �ذا�ت.
��	رل �و�د و ا�ن ����5 در ا�ل ا2و�ت ا�ن آزادی ھ� 

���  ��ط �� �را�  	وا�د ���د، ز�را آزادی ھ�ی ا
�و�د.  ا�� �$دود �ردن ا�ن   ا)	���� و+ق داده ��

آزادی ھ� ا�ر �ر ا�س �ر	ری ���+P �روھ� �ر �روه 

 دار �����د.  �
 ا�ن   د�.ر ���د، ا�ل ا2و�ت را �د

�  د�2ل رو2ز ����"�د ���
   ��د �
 آزادی ھ�ی ا�
 
آزادی ھ�ی وا5C: *روری �$دود �ود، 	� ا�ن �و�

 
��&ت ���
 ای �ود، �"	ر �ورد آزادی ھ� ��� �
  $���ت Cرار ��ر�د. 

� رو2ز ��Cل  %�6	���"م د�.ری �
 در ��2را�2م 
	و)
 ات، 	�وی در آزادی ات.  	�وی در آزادی 

دھد: 	�وی در   را رو2ز در �وار ز�ر�ن ���ن ��
� از ���#��ل ��Cون، 	�وی در ���ر�ت در ا�ور 

�وی در آزادی در طر�ق �ر�ت در ا�	����ت و 	

 و ا�	#�د.  ا�ل ا2و�ت آزادی رو2ز از ا�ن )"ت �ا�د�
 �� 
اھ��ت دارد �
 �رای آزادی، ارز�� �C@ل ات �
��&$ت ھ�ی د�.ر 	��دل �ذ�ر ����د و 	:��د �ر ا�ن 

،��ز�ر���ی ��Cو�� ��2را�2م   دارد �
 آزادی ھ�ی ا
� را ���
 ر�زی �����ه ���د.  ا�� از �A د�د�  

�����%ل � �	Cود   ھ.&� ا�ن �وع آزادی،  و� 
�
��� ���د، ھ�X ارز�� 
�د. در   �.ر+	�� 
	�	وا�د دا

                                                           
22 Rawls: 1996, S. 412 
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در +&�6 رو2ز �را�ط   ا�ن را�ط
 ��ز د�واری ا�&�
  آ;�ز�ن ات، �
 در آن �ر�ت ���د��ن ھ�X آ��ھ�

از   از ���	ر�ن آ��ھ�  ��ت �
 ���+P �ود �دار�د و�2
ردار�د.  از د�د��ه ھ.&� از ��3ن ���+P د�.ران �ر�و

	وا�د   از آزادی ��  �را�ط� 	�"� �A ��"وم 	و���2
�ر��زد. آزادی �دون 	5ر�ف ���ص در �را�ط 
���� را د���ل ��د، ذھ��ت � P+��� 
��ص ��

  �23$ض ات. 

  

  ھ��� آزادی -ھو�س: ��و�

  

از �$دود�ت ھ�ی �زرگ   �%� 24از �ظر آ�ل ھو�س
�%	 ��� 6�&+6 �CH�ر ھ�)�رھ�ی ا� 
���( A�   و

دوری از 	$&�ل ھ�ی ا)	���� ات.  او در ھ.ل 
و  ���25د �
 از اھ��ت )دا�� ��ن "�ودن"  +�&و+� ��

  ��ھد.  �� 26"���د" 

  

�س از �رگ ھ.ل دو )ر��ن ���] �	��وت، ا�ده آزادی 
 
� 
او را 	%��ل داد�د: �%� )ر��ن �$�+ظ
 ��ر �

	وان از آن �
   �ردا�ت و �� 	ر��م آ�وزه ھ�ی او
ا�#��H  ۀ��وان آ�وزه 	ر���� ��د �رد. د�.ری آ�وز

دوم Cرن �وزده ��Hدی در  6از +&�6 ھ.ل.  در ���
 A� �	 د���ر�	���� �A )ر��ن �وھ.&� ر�د�رد �
 �و

در ھ��ن ھ.ل ��� �"د.  ۀا�د 6	@وری �دا2ت �ر ���
 28&رو د�و�د �� 27را	� 	@وری ھ�ی ���%ل وا2	زر

                                                           
23 Rawls: 1979, 404 
24 Axel Honeth 
25 Sein 
26 Sollen 
27 Michael Walzer 
28 David Miller 

ھ	�د.  	Hش 	���� ا�ن 	@وری ھ� ;&�
 �ر 	@وری 
  ھ�ی ھ�)�ری و 	%�
 �ر 	)ز�
 و 	$&�ل )��5
 ات.


 �ر ا�س +&�6 ھ.ل �
 �A  ھو�س	���ز �
 در �ذ
����ر�ده �ود، در ��"وم  29" 	@وری "�
 ر��ت 

 - ���د و 	Hش ��  �����#	ری آزادی ھ.ل ���
 ھ�ی 

دی ھ.&� راه و�� ����د �
 ��د �ر ا�س ��"وم آزا
�رد.  ا�ن 	@وری ���د از �دا2ت  �	وا�د �
 �A 	@وری

 
درون ��	�رھ�ی )��5
 �ر��زد و �
 از ��رون و �
.  او �رای ا�ن ��ظور از  د���ل ھ�)�رھ�ی �5	�ر )"���
	@وری )��5
  ��30رد.  	�2%وت ��رزو�ز ا2"�م ��

�����6 �CH�را وا  ��رزو�ز ارزش ھ�ی ا 
� 
	�
�� 

 	@وری ��رزو�ز   دا�د.  ���  +رھ�E ھر )��5�

�CH�از   ارزش ھ�ی ا 
در ��ش ھ�ی ��	&ف )��5
	م +رھ�.��
 دوا��ده و در ��ش ھ�ی   طر�ق �ر�

 
وظ��
 �����ن ا$�س 	وPC و �%ل ��	&ف ا)	���� �
اC	��دی ��ز  ۀ�و�د.  در 	@وری ��رزو�ز $وز  ��

ا)	���� از ا�ن ھ�)�رھ�ی ھ�3ون $وزه ھ�ی د�.ر 

 دور ��ت.  �
 ���رت د�.ر، �ر �Hف � ��ارز
�CH�م +%ری ��رزو�ز ھ�)�رھ�ی ا	�  ھ��ر��س در 

	م ھ�ی �از طر�ق +رھ�E در درون 	���� ز�ر 
ا)	���� و)ود دارد و ا�ن ا�	��ه ات �
 �رای ا�ن 

�CH�م ھ� از ��رون، ھ�)�رھ�ی ا	�	��5ن ���م.    ز�ر
 @وری ھ�ی ھ�)�ری ���	� �
 ھ��ر��س و رو2ز در	

���ر �� ۀرد 
رو�د، از �A د�د��ه +رارو�ده �
   آن �
�� 
5��(  �CH�ھ�)�رھ�ی ا 
  �.ر�د و از ا�ن راه �

ر�د. �ر ھ��ن ا�س ��ز رو2ز �
 ا�ول   ��
�� ���رد.  �رای ھ.ل و  )"����ول �دا2ت 

 
او را د���ل  6ا�د��	���� �	�%را�� �ظ�ر ��ر�س �
�دا2ت ��� 	وا�د �	#ل از )��5
  ۀا�د، ا�د �رده

 
�و*و��ت ���د و در �"��ت �
 ��م ا�ول �دا2ت �
ا)	����  ۀ)��5
 	)و�ز �ود.  �دا2ت ھ.&� �A ا�د

درا�ن ��+ت ات �
 ا)��رأ از درون )��5
 �� 	��م 
��زد و 	��P ھ�)�ری   ھ�ی +رھ�.� آن �ر��  و�ژ��

ھ�ی   ��ت.  در 	@وری ��ر�س، و�ژ�� از ��رون
 
+رھ�.� )�ی �ود را �
 روا�ط اC	��دی درون )��5

دھ�د و �
 ھ��ن د�2ل، �دا2ت �رای او �و*و��	�  ��
روا�ط اC	��دی ات.  �رای ھ.ل،  از �دارد و 	���5

�A �ود را دارد �
 ���رت H� دا2ت ھ��ن ��"وم�
�
 �	5&ق  ات از "�
 ھر �� 
اوت داده  �
 آن 3

�ود".  	@وری �دا2ت رو2ز و 	@وری $#وق ھ��ر��س 

                                                           
29 Anerkennungstheorie  
30 Talcot Parsons 
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��Oل ھ�ی �و�� از 	@وری ھ�ی ���	� ھ�)�ری ھ	�د 

 ا�ول $#وق �� ا�ول �دا2ت را از راه �#&� و �

  -��رج از ��	�رھ� و رو�دھ�ی ا)	���� ا	�	�ج ��

���د. در �#��ل، ھ.ل در +&�6 $#وق �ود �
 د���ل 
ت �
 �	وا�د �
 �A �ظم ��د �
 ���ل وا�5Cت )��5
 ا

�ود. ��3ن �
 ا��ره �د، ��ر�س �
 ��وان ���رد 
 
�H� طور 
ھ.ل، د�C#: درھ��ن را	� ��ل ��ود.  �

���H �	��وت �وا)
 ھ	�م: ھر دو ��وه  ۀ�� �� دو ��و

 د���ل ��+	ن �ظم ا)	���� و �را�ط 	?��ر آن ھ	�د، �

ز درون �
 �رر� آن از ��رون و د�.ری ا  ا�� �%�
روش ھ.&� را �
 از درون �
  �ردازد.  ھو�س  ��

 - �� 31”��ز�زی ھ�)�ری“��+	ن �ظم ا)	���� ات 

در درون )��5
   ���د، �
 ا�ن ���5 �
 ارزش ھ���
�� 
	وا��د در �ل، �#ش 	��5ن ���ده  و   و)ود دار�د �

��د.  �� 
	���&	� ھ�)�ری و رھ�ردی �رای )��5
 دا
� 

 ��ش ��� �� 
��رت د�.ر، ا�ن ارزش ھ� از ز���
ر�د و �
 ��وان ھ�)�رھ�ی �5	�ر �رای �ظم   ��

�و�د.  از �ظر ھو�س، �A 	@وری   )��5
 	��5ن ��
ت �A 	@وری 	$&�ل ا)	����   �دا2ت ا)	���� �����

  ��ز�زی ھ�)�ری ا	وار ات.  ۀ���د �
 �ر��و

"وم ��Oت و ���� در �#��ل ���ت �
 در اOر �ود دو �� 
، ھو�س �ر ا�س +&�6 ھ.ل 32��د  آزادی را 	��5ن ��


 ��"وم آزادی �� 
، آزادی  رد: آزادی ����  �
  و آزادی ا)	����. �ودآز�وده

اOر ھ��ز �
 ��"وم د�Cق، ��ود  2ِو��	�نآزادی ا��ن در 
�#�و�ت در�را�ر آن ات و ��ظور از �#�و�ت، ا�.�زه 
ھ�ی ��رو��، ���5 �وا��5 �
 از ��رون +رد 	��Oر 

�وا�P و ا�.�زه ھ�ی درو��  ��33�د.  �ذار ھ	�د، ��
از �ظر ھ��ز �$دود�	� �رای آزادی ��	�د، ز�را ا�ن 


 ��وان ���� ا�.�زه ھ� �ودزا ھ	�د و و)ود آن ھ� �
���ر ��  از )م �� �د�"� 
رو�د.  ا�.�زه ھ�ی   �

 
درو�� دارای ا�ن ��ر�رد ھ	�د �
 �رای 	$#ق �
�رداز�د.    �#��&
 و �#�و�ت �� ا�.�زه ھ�ی ��رو�� ��

 
ط�ق ا�ن 	5ر�ف �A ا��ن آزاد، ا���� ات �
�	وا�د آن 3
 را �
 �ر ا�س +"م �ود �Cد �رده ات، 

P ��ر)� �
 ا�)�م ر��د.  ھ��ز ا�ن �وع �دون ��
دا�د، ز�را از �ظر او   آزادی را  �A آزادی ط���5 ��

 P+��� 

 د���ل ر�دن �� 
آزادی ا��ن در ا�ن ات �
���� �و�ش ���د و �
 ھ��ن د�2ل ا�ر ا�ن ����ت 
                                                           
31 Normative Rekonstruktion 
32 Berlin, I.: 1995, S. 197-256 
33 Hobbes: 1984, S. 163  

���� P+���  د�2ل آ��ھ� 
و در�� ا�	��ه ���د،   �
�� 
وان آزادی ط���5 �دارد، 	:�Oری در ��"وم آزادی �

 Pوا�� 
ز�را ��3ن آزادی �ر+: �
 ��� و �#�و�ت �&�
��ر)� 	و)
 دارد و ا�.�زه ھ�ی درو�� ا�ر ھم ;&ط 
و در �	�)
 �و	�ه �ظری ����د �#�� در 	��5ن ��"وم 
آزادی �دار�د.  از �ظر ھو�س، ھر �3د �
 ا�ن 	@وری 

آ�د، ا��   آزادی ھ��ز ���ر �ده و ا�	دا�� �
 �ظر ��

 �ر 	�ده و 	وا�� 
		���ون از ارزش 	@ور�A آن ��

 ۀا�ن ا�د  34د�.ر 	@وری ھ�ی آزادی $	� ;&�
 ��د.

 ��   ھ��ز ھ��ن ��"وم آزادی ����&��#� 
� 
ات �

�ردازد.    �وا�P ��ر)� �رای ر�دن �
 آ��ل �ود ��
 P+ر 
� ����ا�� ا�ن �
 ا�ن آ��ل، $	� �رای �ود 

���� 6ا در را�طآن �وا�P ر P+��� �� م�#	�ود   �
���د، 	� 3
 ا�دازه ��ط#� و ���د ���د، �ورد �ظر   ��

در 	@وری ھ�ی   ھ��زی آزادی ���� ۀ��ت.  ا�ن ا�د
   ک، ا	وارت ��ل و رو�رت �وز�A ��ز �� ���

	?��ر ��Cل ���ھده ات. �
 و�ژه �� ��دا�ش �در��	
 در 
  د�را��، آزادی ����،اوا�ل Cرن ��	م و �	رش +ر

 6���رادا�م ;�2ب در ��"وم آزادی �وده ات. +&
�2	� ژان �ل �ر	ر ��ز �
 �#ش ا�.�زه ����	ا�ز�

�CH�ت و ;�را	و)
 ��� ��د و +رد را در   ھ�ی ��در
دھد �
 �رای   �#��ل در���� از ا�%���ت Cرار ��

ر�دن �
 آزادی، 	Hش در �#��&
 �� �وا�P درو�� 
وژه ای �
 �ر+�ظر از ���د  ،رد.  �ر ا�ن ا�سدا

�CH�ود ��@ل ��  ا�ق ��ل و اھداف #$	 
�ود،   �
	وا�د از �#ط
 �ظر   آزاد ات.  ا�ن �وع آزادی ��

�د، آن ��ه �
 	$#ق �� 
	��دا2ت �	��W و�را�.ری دا
�CH�ل ھ�ی ;�ر �� *د ا��   

 د�.ران و )��5�
دی در ا�ن ��+ت ���5 آ�ب ھ�ی )دی وارد ��د.  آزا

 6�	وا���� در ر�دن �
 ھدف. در ھ��ن را	� ��ز +&
�2م �ر	ر و ��2را�2م �وز���C Aل 	�ور ����	ا�ز�

ا�ن اھداف �ورد �ظر ز�ر   ات.  در آزادی ����
�رش ��� رو�د �
 آ�� �را�ط آزادی +رد �� )��5
 را 

ت و ���د: ا�ن �
 ارزش وا�5C آن ھدف �3  +راھم ��
��د و ا�ن   آن ھدف 3
 آرزوھ� و آ���2 را �رآورده ��

�� 
در �2�$ �
 در  35�و�د.  آرزوھ� 3.و�
 	و)�
	@وری ھ��ز در�دی از �#��Hت در ا	��ذ اھداف 
و)ود دارد، از �ظر ھو�س در 	@وری �وز�A ا�ن 

رود و ھر ھد+� از طر�ق   $داCل ��ز از ���ن ��
زادی و �ر+: �� در ا�.�زه ھ�ی +ردی �رای ��ل �
 آ

                                                           
34 Honeth: 2013, S. 46f  
35 Honeth: 2013, S.49 
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 د�.ران آ�ب و ز���� وارد � 
�ظر �ر+	ن ا�ن �
  ��)د. ا�� ا�ن آزادی ����  آزادی �� �6%�د، در �#و2

5��( A� رو�دان ��  �6رای"�
 در آن � A�	د�%را
�ت �
 Cوا��ن و $���ت از آن �
 د���ل   �ودآ��ھ��

��د،  ۀآزادی ھ�ی  ��Cل 	و)�
 در �A �$دود�� ��H#�
  �و�
 وار ��ت.�

دھد �
 ��ز�زی ھ�)�ری 	�ر�\   ھو�س ���ن ��
5
 و اC	��د از �A د�د��ه ھ.&� ��%ن ات.  در ��(
 

 ھ��ر��س و رو2ز از �A د�د��ه ���	� �� �2�$

دھد   ���د، ھو�س ���ن ��  )��5
 و �#د آن �ر�ورد ��
 �� 
�6 ھ.ل �&+ 
��3ن �3زی ��%ن ات.  �ر ا	%� �

و ھ��ر��س �
 از طر�ق Cرارداد ��  �Hف رو2ز
ر�د،   �
 	�وری از �دا2ت ��  ��	��ن ھ�ی +ر*�

ھو�س �
 ارزش و 	%��ل 	�ر��� ����دھ�ی ا)	���� 
�� 
از ا�ن  در 	@وری �
 ر��ت  او ��ش   ��د.  	%�

 
� �ود 3"ره ای �درن از ھ.ل ارا@
 داد ����
ھو�س در اOر   �36��ر �ورد ا	#��ل Cرار �ر+ت.

  -)د�د �ود �
 ��م  $ق آزادی 	�و�ری از آزادی ��

�ات از ��Cون، ا�Hق و )��5
.   دھد �
 ا��%5

 ��"وم ��  ���د:  ھو�س �رای آزادی در ��+ت �درن 

آزادی �
 ��وان $ق ��وی ھر ا��ن در �#��ل $#وق 
�����؛ آزادی �
 ��وان $ق �ظر �
 ای و ا���  

و آزادی �
 ��وان آزادی ؛ )�رھ�ی ا��CHھ� ۀدر��ر

� ا)	���� ����ات.   37 ھ��ن $ق  �
 ر��ت 

�د�.ران  در )��5
 ���ل ات �
 از وی  ھر �
	:��د �ود و �ورد ا$	رام Cرار ��رد.  ��3ن ا�	ظ�ری 
���د �	#�رن ���د، �
 ا�ن ��"وم �
 �ود ��ص ��ز 

دو	�،  �2بCدر  �
 ا�	ظ�ر را �رآورده ��د ھ��ن
د�2ل آزادی  ا$	رام و ��ق ��Cل 	�ور ات.  �
 ا�ن

  -ا)	���� از �ظر ھو�س ا�Hق د�%را	�A ����ده ��

 
�ود، �
 ا�Hق و ��Cون، �رط و)ودی آن ات.   �
	�"�  ، ا�ن د�2ل، درک ��Cون �
 ��وان آزادی ����

ات.   ���� از ��"وم �درن $#وق ذھ�� ۀ��ز	�ب دھ�د

 در 	@وری ھ�ی   Hق )"���از ا�ن رو، ا�� �	���

	وا�د 	*����   دارد، ��� رو2ز و ھ��ر��س ��ز	�ب
  ��ش ھ�ی ز�د�� �6رای �رCراری $#وق در ھ�

از طر�ق  ھ� ا�	Hف 6	Hش �رای $ل ھ�  ��38�د.
	وا�د �
 ��ھش ا�Hق و روا�ط ا)	����   ��Cون ��

���)��د.  	$#ق آزادی در $وزه ھ�ی ��	&ف ا)	���� 

                                                           
36 Honeth: 2010 
37 Anerkennung 
38 Seep: 2011 


در 	���ر �	��و	� دا� W��	� 
$��2 در ات.   �در��	
����، ھ�3ون  �
 در ��دان ���واده $ق �
 ر��ت 


 6در $�ل ر�د ات، در �ر� ا)	���� آزادی، �ؤ�2
�ظر ھو�س ��� 	وان �3دان  ��زار و اC	��د از

	م ��و���ن �ود.  ھ.ل رو�دھ�ی ���ر@� در 	%��ل 

 ر�د ���د �
 از �ود  ��زاری ��� ���� ����
آزادی  6رد.  ا�� ھو�س در ��زار، 	)ر�  اC	��دی ��

���د: 	���� ���ر�ت ���د��ن در ��زار ���د �
   را ��
 �� 
�و�� از 	��دل �	#��ل ���+P �ر�د �
 در را�ط
	و�2د و ��رف �� ر���
 و ��ر، �
 	��دل �ظر و 


���ت �"�ود � ���+P از طر�ق ا	$�د�
 ھ� �� ����دھ� �

  39ا�)��د.  	و�2د و �Hت ��رف ��&��د�ن و


 ���ز ��رف ���ده در � 
ود �&% 
� �"�	 
	و�2د �
�CH�ت ا"(   
�ردن رو�د 	و�2د و ��رف ��ز 	و)

��د، �
 ��Oل آن در ����د ھ�ی ا)	���� �ظ�ر   ��
�ود.   د�ده �� 40”+ر	ر�د„  


 �A ���ر ;�ر��Cل ا�%�ر ا�Hق �در��  آزادی ����	
آن ھر +ردی �دون �$دود�ت ��ر)�  6ات �
 �ر ���

و $ق ��وی در �#��ل ��Cون دارد �دون   $ق ز�د��

 $#وق د�.ران 2ط�
 وارد ��د.  آزادی � 
آ�%

  ا�� �ر�وط �
 ر+P �$دود�ت ھ�ی ��ر)�  �ودآز�وده


 �ود +رد و درون او ��ز ��� 
�ردد:   ��� �ود، �&%
 

 �ود آن و�ژه ای آزاد ات �� 
�	وا�د آن �و�

�د �
 ر+	�ر �ود را ��ط�ق �� د�د��ه ھ� و �� �%	�
	�ورات �ودش رھ�ری ��د. آ�زا�� �ر�2ن �
 )�ی 

�و�د، �
   ، از آزادی ��Oت �ن �� �ودآز�ودهآزادی 
�ت درو�� دارد و �
 �ود� ری +رد �� ا�)��د. 

	، در 	���ز ��ن ��ش  �ودآز�ودهآزادی   ا�&� 6ا�� ھ
ھ�ی �ود� را�
 و د�ر � ر�
 ات: ��"وم ��ش 


 در �Cد   آزاد �
 	�"� در +#دان �وا�P ��ر)�%&� ،
	$#ق �� �ذ�رد.    ���� ۀا�)�م آن ��ش �ر ا�س اراد
�ود �
 آزادی آن ��ه 	$#ق   روو در ا��ل ��د آور ��

���د �
 +رد از 	���Hت �ود دوری و از ��Cون   ��
  ا�ن اراده �ودی �3ت و 3
 و�ژ��اط��ت ��د.  ا�� 

 6دارد، روو �
 آن ��� �ردازد. ���ت �ر ���  ھ���

                                                           
39 Seep: 2011 
40 Fair Trade:  
وا$د ���ر�	� �
 �ر ا�س ��	.و، ���+�ت و ا$	رام �%ل �� 
��رد 	� ر���
 ای �زرگ 	ر را در دادو	د ��ن ا�2&&� وارد��د.  

�و�
 �"�دھ� از طر�ق �رCراری �را�ط �"	ر و ا�ن 	ری �رای  ا�ن

 ای �
 و�ژه در ��ورھ�ی در $�ل ��	و�2د���د��ن و ��ر�ران $�


 ر�د اC	��دی ��A �� ���د.           � 
5  	و

 



16 

 

 

  �ردا�ت روو از آزادی، آن و�ژه ای را آزاد ��

دا�د �
 Cوا��ن ��ش �و�ش را �ود 	��5ن ��د.  	��وت 
 
�"م ��ن ���ت و روو در ا�ن را�ط
 آن )� ات �

 41ارو�ده���ت �
 	@وری آزادی روو �A 3ر�ش +ر

دا�د �
   دھد، آ�)� �
 او ھر ���� را آزاد ���  ��
و�ژۀ �� اراده �ود �$#ق �زد، �&%
 ��ش ���د 

�رد و�ژه ��ز �	دل ���د.  در ��م  6ھ���3ن �ر ���
�ود 3"�ر3و��  5�42دی ���ت �� ا�ل د	ور �ط&ق 
و�ژه ���ص �� �6رای ا�ن رو�د ا	د �2 �رد��دا�  

، ا����ت در درون ھر +ردی ھ�X ��د �
 �ط��ق آن
��ه �
 ��وان ا�زار ا	��ده ��ود و ھ�واره ھدف آن 
��ش ���د.  �
 ا�ن د�2ل ���] وا*_ ات �
 ��3ن 

�CH�ر ا�� A� د��� ���د، در ;�ر ا�ن   ���� 
	�دا
��آزادی  ۀآن ��ز اراد �6ورت آزاد ��ت و ر3

 �6ن ����ر ھ� 43	وا�د ���د. از وی د�.ر ھردر  ���
�� 
و�ژه آن ��ه   	@وری روو �
 ا�ن �	�) 
رد �
��د �
 	�"� �ود را �
   در ��ش �ود آزاد ��ل ��

 ���رھدف آن ��ش �$دود �رده و از ھر �و�
 ا)��ر �ر

�د.  ھردر �
 د�د��ھش 	� ا�دازه ای �
 د�د��ه ��
��د   �ر+��� ا�را�� �زد�A ات، ا�ن �و�
 	ر�م ��

در درون �ود آن آزادی و آرزوھ�ی ا��ل �
 +رد ���د 
 
و �5	�ر را ����د.  �ر+�ن در ا�ران ھ��ن طور �
د�د�م، ���ف �3زی �
 ��م ��س در +رد�ت +رد ات و 

دھد �
   	���� ��ش ھ�ی وا5C: آزاد را �
 آن ��ت ��
ھردر �
 دور ��ت. �و��	ن ھردر ھ�3ون  ۀاز ا�د

 44” ز���� در“��س �ر+���، ��&	� د���رو�� �� 

دارد،  �
 ا�ن ��"وم �
 در طول ز��ن ���د از ھر 
&ط
 ای ��ک �ود و �
 و$دت ��ن �و�ش و �دا ��@ل 


 ��ش آزاد را در   �ود.  �ر�Hف 	@وری ھ����
�د، ھو�س �ر ا�س ھ.ل �
   +رد�ت �� �6ر����

رد: �ر ا�ن ا�س   آزادی �� �ودآز�وده�A 	@وری 

 ھ�X و)
 �Cدر ��ت +رد �
 	�"��� و �دون )� 
5��

	وان   �
 آزادی �ود 	$#ق ���د.  در ��+ت �دا2ت ��
 
��3ن 	�ور �رد �
 ا+راد، Cوا��ن ا)	���� را آن �و�

�د �
 �ود را �)�ور در ا)رای آن  درو�� �رده ا
�����د.  �%ل د�%را	�A و )�"وری �واھ��
 و ��2را�2 

�&%� 
ات:  ات �
 ھ��� آر�ت 	ر�م �رده  آن �
���د ھ�
 �3ز را �
 ��	.وی   ا+راد )��5
 	Hش ��

 
��د.  �ر ا�ن ����� ��
 و در $ل آن �و	��	رک �ذا�

                                                           
41 transzendental 
42 Categorical imperative 
43 Johan Gottfried Herder (1744-1803) 
44 diachron 

�را�ط   ھو�س ا	د ل �� 
��د �
 �دا2ت آن ات �
ا)	����  زم را �
 و)ود آورد	� ھ��	.� ا)	���� 
 
 زم �رای ا�ور ا)	���� +راھم �ود.  �%	
 ای �

د دارد ا�ن ات �
 در آزادی ھو�س �ر آن 	���
-��Cو�.زاری و ھم �
 �ود-���د ھم �
 �ود �ودآز�وده 


   	وا��د ���  �%و+��� 	و)
 دا�ت �
 ھر �دام ���
��د.  �� 	%�
 �ر آزادی �� 
	��را�ط، ��+ت �	��و	� دا


 ھم ��Cو�.زاری و ھم �%و+��� را در  �ودآز�وده �
�و�د و �
   ری ���ر دارد، ����دھ�ی ا)	���� ���
 �ذا

�� A�� $#ق ا�ن آزادی	د.  �دون ����دھ�ی   ���
ا)	����، �%و+��� آزادی در ا�ن ��+ت از �ظر ھو�س 

  ��%ن ��ت. 

�� ا2"�م از +&�6 $#وق ھ.ل، ھو�س ��"وم د�.ری 
���د �
 ��3ن   �رای آزادی ھ�3ون آزادی ا)	���� ��

3
 ا��ره �د، ا�دۀ �
 ر��ت ����	ن �%د�.ر در 
5
 در )"ت �%و+��� و 	$#ق آرزوھ� ات.  ��(

	وا�د 	$#ق ���د   +رد 	�"� آن ��ه ��  ۀ�ودآز�ودآزادی 
و�ژۀ د �5Cدر د���ی وا 
�.ری او را 	:@�د ��د و �

	وط ��ش �	#��ل، ر�دن �
 اھداف را ��ر �زد.  
 

 ���رت د�.ر، و�ژه از طر�ق و�ژه ھ�ی د�.ر ��

رد �
 �رای او ھ�3ون �A �د�دۀ درو��   ھو�	� ��
و�ژه ھ�ی   و ا�.�زه Cوی ��ل �� 
��د؛ �
 طوری �

�� 
��وان 	وا��د ����دھ�ی ا)	���� ����د، �
   د�.ر �
���ر ��� رو�د و در �#و62  
�A ���ل ��رو�� �

��� ��)�د، �&%
 �� ھو�ت دادن �
 +رد �
   آزادی ����
 - ����د و آزادی +ردی را ��%ن ��  درون او راه ��

45�ز�د.  

6 ���ر �"م در 	@وری ھو�س ا�ن ات �
 آزادی 	%�
  ا)	���� ��ت �
 دو آزادی د�.ر از ا2و�ت ����

  ات.  ھو�س دو د�2ل �رای ا�ن �ر	ری ���ر�وردار 

���� 
آزادی  6آورد: اول ا�ن �
 $#وق و ا�Hق �
����   �� 
و �ودآز�وده  ھ	�د، �#ش ��راز�	� در را�ط

ا�ن دو �ؤ�2
 در  ����46دھ�ی ا)	���� آزادی دار�د.
را�ط
 �� آزادی ا)	���� 	�"� �#ش ��	رل ���ده دار�د، 

	م ��ش ھ�ی� 
آزادی ا)	����، �
  در �2�$ �
����در ��+ت ھ.&� ات،   ھ��ن ��"وم �
 ر��ت 

 
�#و2
 ھ��� �ز�ده ھ	�د. �
 ���رت د�.ر، �ؤ�2
و   ا��CH 6ات و �#و2 47ا)	���� آزادی، 	#و���

                                                           
45 Honeth: 2013, S.100 
46 Honeth: 2013, S. 221 
47 regulative 
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���د.  ا	د ل   ��زی �� 48�ودآز�وده  �#ش 	�ظ���
د�.ر ھو�س در 	#دم و ا2و�ت آزادی ا)	���� �ر+: 

آزادی ا)	���� ��� 	وا�د �� �
  �A دارد:	@ور 6)��
و �ودآز�وده  آزادی   	وا�د �� ���ھ�م ����  د�واری ��

�د.�� 
	�  49ھ��وا�� دا

آزادی در ا�ن  ۀ	��وت �"م د�.ر در �ؤ�2
 ھ�ی ��د�د
�CH�آزادی ا 
ا�ن �طر را در  و $#و�C  ات �

 

 طور �	��وت 	��ر �و�د، در �2�$ �� 
�ردار�د �

  آزادی� 
	
 وا�� ����ا)	���� و �
 ر��ت 

��د، �
 	�"� �A   د�.ران ات و از ��رون ��ل ��
�#ش 	�ظ��� و �ز�ده �رای آزادی دار�د، �&%
 آن را 

  ���د.  ��ز 	*��ن ��

	م ھ�ی �ھو�س �� ا�ن �#د��ت از راه �$دود �زی 
�� و 	و��ف ر+	�ر 	�ر��� آ�"� �
 �و�زی ��


   ��ھ�)�ری آزادی � 
	رد.  ا�ن روش ھو�س وا�
�� 
	م ھ�ی ���� ات.  در ا�ن را�ط�  ��&ت آن 

�ده در �ر� 
ا)	����  6	وان از ��ش ھ�ی �"�د��
��د�رد �
 در 2�Cب +رھ�E و ھ�ر آن )��5
 ��Cل درک 
 �� 
ات.  �و�زی ھ�)�ری �
 ا�ن ��"وم ات �

	� A� 
م 	��ر ا�ن ��ش ھ�ی ��و�
 �� 	وان �
�5	�ر ھ�)�ری ر�د �
 آزادی را �
 ��وان ��ش ھ�ی 

�ود �رای  �6ر�وط
 	��Oت ��د. ھو�س �
 �و� ��6و�
را )��ز   ��3ن �ژوھ�� ر)وع �
 آ�Oر ھ�ری و اد��

� ��ز   ����دا�د.  ا�ن �
 آ�� 	@وری ھ�ی +&�� و 
��  و +رھ�.�  �
 ��وان آ�Oر �&��#� 
در ��3ن   3

���د.  از �ظر   د، ��رو�ن ���و�زی ھ�)�ری دار�
ھو�س، دو	� و ��ق او�2ن ��دان آزادی ا)	���� 
ھ	�د، ز�را در ا�ن ��دان و�ژه �رای او�2ن ��ر 


 ر��ت   ��د و در��  آزادی را �2س ��� 
���د �
3
 ��"وم ات.  دو	� را�ط
 ای  
�دن � 
	����
�ده  �Cر�ن رو�د $#و	��از د�د��ه ھو�س از  
ات �

ر�وردار ات، و�2 در ��ن $�ل ���&� �"م در �
�����	#��ل و ��+	ن آزادی ات.    )"ت �
 ر��ت 

��	ر�ن ���ردر ا�Hق د�%را	�A ات   دو	�، ا

 در آن ا+راد �
 آزادی ���  	  ا�&� 6ر�د.  ھ

����
 ر��ت � �	
 �و�
 ای  50ات.  دو� �	دو
را+���� و �رزھ�ی Cو��، )? ��6�ر+	
 +راز ھ�

 ا)	���� و)ود دارد. در ��ق ��ز ھ��ن �و�
 ات


 ��"وم  :� �	�زد �ود �ودن در ���ر د�.ری “دو
                                                           
48 constitutive 
49 Honeth: 2013, S. 222f 
50 Honeth: 2013, S. 252 


 �و�6 �ودش �
 طور   و ��ق ھر ��” ات�
ا�� ر�د +رد�را�� و ر�5	ر �دن   ط���5 و)ود دارد.


 ھ�ی ��ری 	"د�دی ات �رای و)ود و �رو
ا�	#�د ھو�س �%و+��� ��ق و دو	�.  در �)�وع، 

ا�ن ات �
 ��دان آزادی ھ�ی ا)	���� از وی 
ا�و�و�� �ورد 	"د�د وھ�واره در �طر ا	��5ر �دن 

  ات.

  

  �� ���وم آزادی

	وان ��3ن   �
 	���ون ا�)�م �د، ��  از �رر� ھ���

 �ر+ت(�	�:  

در +&�6 ا�را�� ��"وم آزادی در 3"�ر3وب  -
�	�+�ز�%� ا�	��ر و آزادی اراده �$دود �وده 
و +&�6 ا�را�� �ر�Hف ;ر�� از )��ش ھ�ی 
ا)	���� ا2"��� �رای �%و+��� ا�ن ��"وم 

 ات. �$ث ��را�ون ��"وم آزادی در 	��دا

	ا�ران ���6  
	#ل ات، �� ���ژوھ
  د �ود.�و*وع ���ره ھ�ی �5دی �واھ

در +&�6 ;ر��، ���ت و ھ.ل، 	$ت 	:�Oر  -

 ��وان دو )ر��ن ا�&�� ،
  ا�#Hب +را�

���ر �� 
  -در 	%��ل و ر�د +&�6 آزادی �

 
رو�د.  ھر دو از �و*P ���] �	��و	� �
�.ر�د: ���ت از �و*P +ردی و   آزادی ��


 �ر �رد +ردی �
 	%��ل ھ�)�رھ�ی �%	 ��
از د�د��ه )��5 �
 ا��CH �� رد.  ھ.ل 

�#ش رو�د ھ�ی 	�ر��� و درک آن در )"ت 
  �.رد.   ر�دن �
 آزادی ��

در +&�6 ا�روز�ن آزادی در دو ��Oل رو2ز و  -

 ا�ول ���	� و ھو�س د�د�م � �%� 
�

و ھر   د�.ری �
 ا�ول ھ.&� و+�دار ���ده
�A �ر آن ا�س، �
 ژر+ش 	@وری ھ�ی 

  . �د آزادی و �دا2ت �ردا�	
 ا

 
ا�	#�د ھ.ل از ���ت ا�ن ات �
 او آزادی اراده را �
�CH���5ر��  ��وان ا�ل ا	وم   "�� 
��د و �

رد.  از �ظر ھ.ل ا�ن �A +رض   �ود� ری ��
و ا�	زا�� ات و �
 ھ��ن د�2ل �� �$	وا.  از   �&�

�ود.    آزاد 	��5ن �� ۀاز راه اراد” وظ��
“�ظر ���ت 
�رط ات، آزاد  ۀدر �2�$ �
 اراد A� ت���رای �

�رای ھ.ل �A ��ش +رض ات.  آزادی اراده از �ظر 
 
���ت ا�ط��ق آزادی +ردی �� د	ور �ط&ق ات.  �
���ن �"	ر، ارادۀ +ردی ���د ھ�3ون ���C Aون �&� 
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	�ور �ود.  ھ.ل ا�ن ا�ل را �
 اراده، ��&%ردی 
�د، �� �$	وا و �&� �و��   ھ�3ون ��Cون �&��� 
	�دا

��  �� �"�	 �5Cد.  ز�را �رای ھ.ل ارادۀ آزاد وا���-  

�د �
 در ��ت ���� ا�Hق   	وا�د ارادۀ روح )"�����

 ���رت از ��Cون و $#وق �A $%و�ت ات، �

�د. ��3ن ��ت ����، ��دا�� ات �
   ��%ن ����

 و اراده �
 $#�#ت �ود 	در آن آزادی �
 	$#ق ��و

ای �
 	��C Pوا��ن ���د، ر�ده ات.  	�"� آن اراده 
آزاد ات، ز�را 	�"� در ا�ن �ورت، 	��P �ود ات و 

 51در �ود $*ور دارد و �
 ھ��ن د�2ل آزاد ات.

�CH�ون ا��C P��	 ،�5Cت ارادۀ آزاد وا���ھ���3ن �زد   


 �Hف ھ.ل �
 آن را ���� از وا�5Cت � 
ات �
�%ل �وری در ا�ط��ق �� د	ور  
���� �� دا�د، �

  �ط&ق 	5ر�ف �ده ات.

ھ.ل 	وا�ت ��"وم آزادی را از آزادی اراده �رھ��د و 

 رھ��+	� ���H �و�ن ��@ل �ود. ���ت � 
&�
 �د�ن و�

�A را�ط6  52	وا�ت ��ن آزادی اراده و )�ر�&�	�
 
��ط#� و �ز��ر �رCرار ��د.  ا�� ھر دو آزادی را �

�CH�در آن، آزاد  دا�ره ای ا 
ی اراده وق داد�د �
�CH�ون ا��C P��	  �CH�ون ا��C  .ت�رای ���ت   ا

د	ور �ط&ق ات و ا	وار �ر �رد +ردی ات.  
�CH�ون ا��C ر��  �رای ھ.ل� 
��زد   از �طن )��5


 ���6 آن ��ق و دو	� ات.  ��3ن 3
 د�د�م، ا�	#�د �
ھو�س �
 ���	� ھ� ��ز در ا�ن را�ط
 ات �
 Cوا��ن 

�CH�ر )"����ر   ا��	رد ا�� 
دار�د و �
 ��وان   ���
�و�د   از ��رون �ر )��5
 $��م ��  ھ�)�رھ�ی )"���

	وا��د �� �واز�ن �و)ود در )��5
   و �
 ھ��ن د�2ل ���
��ط�ق ����د. �
 ا�ن د�2ل از �ظر ھو�س ھر +رد در 


 �و�
 آزاد ات: �
 طور ���� 
 �ودآز�وده ،  )��5

در ��+	� �
 ���ت از ھ��ز   ��و ا)	����.  آزادی ��

 ���5ی ��ود �وا�P ��رو�� ات.  ا��ون � ،
�ر�ر+	
ا�	#�د ھو�س در ا�ن ات �
 �وا�P درو�� در ا��ن 
 
3 Pد.  ا�� ا�ن �وا��	�$دود�	� �رای ��3ن آزادی ��

	وا��د ����د؟ �وا�P و ا�.�زه ھ�ی درو�� از �ظر   ��
، ز�را ا�ن ا�.�زه ھ��ز �$دود�	� �رای آزادی ��	�د

ھ� �ودزا ھ	�د و و)ود آن ھ� �
 ��وان ���� از 
  ات.   )م �� �د�"�

   

                                                           
51 Hegel: 2012, S. 94 
52 Determinism 

 
در �)�وع، 	@وری ھ�ی ��د�ده ا�ن *5ف را دار�د �
�رای ر�دن �
 �A 	@وری آزادی، �ر �A ��"وم 
 
� ����)رد از آزادی ا	وار ھ	�د.  ا�� ھر ا�

ا�س ا�ن  �و�� 	)ر�6 �ود را از آزادی دارد و �ر

 درک ����� از ��"وم آزادی ر�ده ات.  � 
	)ر�

 ا�ن د�2ل، آزادی �Cل از ھر �3ز �A 	)ر�
 ات.  �
 
�A 	@وری آزادی ���د �ر ا�ن ���� در وھ&6 ��ت �
	و)�
 و ا	د ل 	)ر�6 آزادی ��ردازد.  	@وری ھ�ی 
�و)ود ا�� �ود را در �A +را��د 	$&�ل آر��ن آزادی و 


3.و�
 �	وان �
 �A )��65 �و���ت و ��د �
  ا�ن �

 ا	���د.  +رد در 	@وری ���	�  دت ��+ت، �$دود 

	وا�د �
 آزادی ��@ل �ود �
 �� �رد   	�"� آن ��ه ��
ھ.��ی ز�)�رۀ �&�	� �و��� ���د.  در �#��ل، ا�ود ر

در 	@وری ھ.ل، وا�5Cت �
 �و�6 �ود �#��H ات و 
ت �
 $%و�ت را در وا�5Cت وظ��6 +&�6 $#وق آن ا

�5Cطور وا 

 ��وان �د�ده ای �
 در �ود ��   ��H#�
ات، درک ��د.  �
 ا�ن د�2ل، +رد در 3"�ر3وب ا�ن 
	@وری �3دان �#ش +�2�5 در آزادی �و�ش ��� 	وا�د 
�د.  �.رش آر���� �
 ��"وم آزادی در 	@وری �� 
	�دا

� ��ز ��Cل ���ھده ات�� 6�: در ھ�ی ���5ر +&
�CH�: ا�ن ھ�)�رھ�ی ا	وری رو2ز �"��@	   
ھ	�د �

���د.  رو2ز   �رای +رد در )��5
 	��5ن ر�و�ت ��
��د �
 ط�   �ر ا�ن ا�س �را�ط آ;�ز��� 	�ور ��

�CH�آن، ا+راد ا  ��
 	��5ن ا�   
	ر�ن آزادی ھ� �
 
��وان ا�ل �دا2ت ��@ل �و�د.  ھو�س ��ز ��3ن 3


 �و2و ا)	���� از  �ودآز�وده ،  �6 ����د�د�م �� 
رود.   او �� �$دود �ردن ��"وم   ھ.ل +را	ر ���

� آزادی ا)	���� در ��+ت ھ.&�ِ ���و   �
 ر��ت 
��ھش آن �
 دو	� و ��ق، از ��&ت آزادی 

ب آزادی ھ�ی ا)	���� ات، ��� 
 -  �واھ��6 آن �

  ��ھد.

 ا�ر ��واھ�م در ��+ت ھو�س �
 �A �وع �و�زی

ھ�)�ری در ��"وم آزادی در ا�ران ���ل �و�م، از 
ھو�س از �ر+�ن ��� 	وان +را	ر ر+ت.  ��"وم آزادی 

آزادی �
 دور ات: ��ق و آزادی ھر  6وا�5Cت 	)ر�
دھ�د، و�2 در   از آزادی ��  ا�ده ا�2ۀ �3د �
 3"ر

��ل ا�ن 	رس و �.را�� و ���رزه �&�
 ا�رت ات 
�زد.  از آ�)�   ���2ده  �� آزادی را �%و+� و ۀ�
 ا�د


 ��وان � �	
 در 	@وری آزادی ھو�س، ��ق و دو�
��رای   	���� 	)ر�
 ھ�ی ا���� ����6ر �ر�زی، ر�

�� 
	�����و�د، 	@وری او �
 �A   ر�دن �
 آزادی 
�� Aزد�� 
������ود �
 �� ا�ل   	@وری ا��ن 
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�و�زی ھ�)�ری او �
 �� روش 	�ر��� و ا)	���� 

 د���ل ارزش ھ�ی ھ�)�ری در )��5
 ات، در �

  ا+	د.  	��Cض ��

  آزادی �A 	)ر�
 ات و 	@وری آزادی 	�"� آن ��ه ��


 �ر 	ون ھ�ی 	)ر�� �$%م ا	وار  �� �ود�و+ق �
)م �رای ا�ن ��ظور ���د. �� A@ور�	م 	� A�

�د.  �  ��� 	وا�د ��+��� ��ا�ن ا�.�زه �� ا2"�م  
و راھ.

 �A 	$&�ل 53از ��را�� ھ�ی ��رل ���رس� ،

�� 
���م �
   دھد، 	Hش ��  	)ر�� از آزادی ارا@
�و�م.  A)ر�� آزادی �زد�	وم "��  

  

��ھ�ی �ود  �%� از ��را�� 6��رل ���رس در $�
�� 

 �$ث آزادی �� �ردازد.  او ا�ن 	ز را ارا@�- 

د�.ر در  ا�وردھد، �
 و)ود آزادی ��� 	وا�د ھ�3ون 
 6ا�� از آ�)� �
 در آزادی، ر��.  ط��5ت ا��Oت �ود

��� 	وان 3.و�
 �ودآ��ھ� و ��ش �� Cرار دارد، 
و دا�ش او �$دود �رد،   �ودن ا��ن را 	�"� �
 آ��ھ�


 ا�	#�د ا��ن ��ز از اھ��ت �ر�وردار ات. %&�
�رس از �ودآ��ھ�آزادی ا��ن از �ظر ��  
� 

�ر ا�ن ا�س او  �$دود�ت ھ�ی او )دا�� ���ذ�ر ات. 

 �وع �$دود�ت �رای ا��ن ���ص  ��  ��د:  


 �ر�وط �
 $��ت و ١� 
) �$دود�ت در ھر آن 3

   ز�د��	 �وده،ات.  ا��ن �
 �$�ط ز�ت �ود وا�

ت و �)�ور ات ��   �دون ;ذا �Cدر �
 ز�د����
   ط��5ت �ود را ا�ط��ق دھد. ��6ر$���ر+	�رھ�ی 

٢ 
) وا�	.� ا��ن �
 ا��ن د�.ر و ا	%�ی او �
�زد. در   او را �
 �و�
 ای د�.ر �$دود �� ،)���ت

�دا2	�C ،درت و   )��5
، او �� )�E، �دا2ت، ��
   ���رزه �رای �ب آن �وا)
 ات.

                                                           
53 Jaspers: 2012, III. Vorlesung, S. 41-60  

) �$دود�ت وم ا��ن درCدرت ����ت و �5ر+ت ٣
�	%� ��د  
 ھ��)�ور ات �ود را �
 	)ر�ات.  او 

 �
 او از طر�ق Cوای $� 
و �
 و�ژه �
 ھر آن 3
   ��د.  در��+ت ��


 �وع  

 �وع �$دود�ت �در ا��)� �ر ا�س ا�ن 
��"وم آزادی ر�د �
 در ار	��ط �	#�م �� 	)ر�
 ھر 

���  ���د.  �و*و��ت ��  ا�

�دا��م �
 Cدرت  	وا��م �ود را آزاد  ) �� آن ��ه ��١
��م.  در �� 
	�ا�	��ب ��ن $داCل دو $�2ت ��%ن را دا
ا�ن ��"وم ��� 	وان از آزادی �ن ��ت ا�ر �ز��ش 
�� ا�	���� در ��ر ����د.  از وی  د�.ر �� و)ود 


 �� 	وا����ا�%���ت، 	�ود.  ھر 3
   ا�	��ب �� ��
ا�%���ت ���	ری �رای �ز��ش +راھم ���د، 	���م 

�ردد، ھر �3د �
 �ود را آزاد 	ر   د�وار	ر �� ��ری

 ;زا�2 � �&��	 �2�O� ھ� �����م.  در 
در ا�	��ب �ز��


در �H�2$�+ت ا	ب ��ن دو ا�%�ن   �� ��	ا� �	آورد $
	وا�د ا�	��ب آزاد را �رای �� �
 $د �رگ   ��وی ��


 در �#��ل دو ��آوری د�وار �زد: ا�ر �A ا��ن 	
 
�2وان آب ���د، �
 از �ظر او ھ�X 	���زی ��ت �
��د، از 	��.� �واھد �رد ا�ر �	وا�د �� 
	��%د�.ر �دا

د�.ری �
 د �ل ��	&ف ��ت �
 را از �2وان ھ�   �%�
�%� �� ز�����، �ر	ری   �دھد. �ظ�ر �زد�%� ،54  

 
���د ا�ن ��Oل �
 �ظ�ر آن در +&�6 ارو���� � 
ا�2	
�5روف ات، �
 ��ن دو ا��وه ;ذا  ��55م �ر �ور�دان

از  ،�)�ور �
 �رگ ات ز�را Cدرت ا�	��ب �دارد
در ��ل،   �ظر ��طق �وری �A ��ردو�س ���د، و�2


 	����� �ز�ده ��ھ����ود �
 �	وان از �را�ط   
در ���ری از ھر 3
 زود	ر ��رج �د.  ا��   �$را��

 

 �و�
 ای ات �� 
�وارد، ا�%�ن و �را�ط �ز��

 در ا	��ذ 	���م ���Cوا�د *ررھ�ی )�ران   -و	

���ذ�ری وارد ��د و �
 �و�6 �ود �
 �$دود�ت در 
ات �
  آنت در �� �ن � 56آزادی ����)��د.  ا�ور��

ط&�د و�2 ھ�ز��ن   -آزادی، ا�%���ت ���	ری ��
	وا��د �
 �$دود�ت در آزادی   +زو�� ا�%���ت ��

���)��د.  ���6 	@ور�A ا�ن آزادی �ر ا�س و)ود 
	وا��م در ا�ن   ا�%���ت ا	وار ات و �
 ا�ن د�2ل ��

�	�ن �
   ��+ت از آزادی او�	و2وژ�A �� ھ 
�����
  �م.���ن آور

                                                           
54 Ghazali: 1963, S. 25 f 
55 Buridan 
56 Aporie 
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���در ��C#� در $�ل ��ور از رود���
   ا2ف) ا�ر ا�
�رای   	��دم ��د، �3دان د�2&�  ای �� ���C Aق ���2


 در � �#��C �� ن���.��� ��� ���د.  ا�� ا�ر ا�ن ا��
آن +رد د�.ری ��	رل آن را در دت دارد 	��دم ��د، 

�ود و �
 د���ل 	و*�_ �� )�ران ��رت   ���.�ن ��
+رد �ط��ق   $�ل +رض ���م �
 آ��ھ�  �57ود.�واھد 


 ات   وا�5Cت ��وده و او از ا�ن �و*وع آ��ھ�	��دا

 +ردی در ��Cق ��"�ن ات �� از راه دور ��Cق را �

	وان ��3ن ا	���ط �رد   از ا�ن ��Oل ����د.   ��	رل ��

 آزادی در ا�ن ��"وم �
 آ��ھ��   
	�� 	�وری وا�


  ����6$دود�ت ا�ر  . ات	��&�	� در ط��5ت دا
ا�ر ا�ن   ���د، 	"د�دی �رای آزادی �ن ��ت، و�2

�$دود�ت از طرف ���� د�.ر ���د، 	"د�دی در 
آزادی �ن ات.  �
 ا�ن د�2ل ا�ن �وع آزادی �
 در 

�.	�%ل ��  ���ن ذھ��  �
 �A �وع آ��ھ�  وا�- 

  ��رد،  آزادی ا)	����  ����ده �ود.


 طور د�2�واه ھر 3
 ��واھ�م ب) ا�ن �
 �	وان �
و از روی ��آ��ھ� و ھوس �
 د���ل ا�)�م دھ�م 

�ن �� د�.ران را �
 �طر   ����م �
 ز�د��  �3زھ���
  -ا�دازد، �
 د�واری �
 ��وان آزادی 	��5ر ���� 

ز�را آزادی در +رھ�E ��و�� ���د �رای �ن و  ؛�ود
�د، در ;�ر ا�ن�� 
	� د�.ران ����د ھ�ی �و�� دا

  - ���د.  �وب �ودن ��  �ورت، ��ل �
 آن ��ھش ��

�CH�ھ�)�رھ�ی ا P��	 �� ر�6 �� و(	 
� 
	  	وا�د وا�

�د. در ھر دو �ورد ��"وم �و��، �A �ؤ6�2 �5ر+ت ��

 درک �ن از آن ات.� 
	
 دارد �
 وا������  

�
 	)ر�
 در آزادی �3ت؟ آ�� ا�ن   ا�&� 6ر�ا�ن 
ت �
 �را �
 آزادی �	���ل ��+#دان و ��ود آزادی ��-  

 
�زد؟ آ�� ا�ن 	)ر�
 در �$دود�ت ��ت �
 �� را �
ر��د؟ ا�ر ��3ن ��ذ�ر�م، آزادی   آزادی �� ۀا�د

�� در  6ھ�واره �A ا�ده �� ھ�)�ر �واھد �ود و 	)ر�
ات �
 �� را �
 ر+P آن   و)ود �$دود�ت ھ���

ا�ری  ر��د و �دون آزادی، ��3ن  �$دود�ت ھ� ��
��%ن ��واھد �ود.  ا�ر 	)ر�
 را در �$دود�ت و ا�ده 


   را در آزادی �����م، ��	وا��م، �� ا2"�م از ���رس، 
ز�ر�ن را �
 ����.ر 	��ھ� و �$دود�ت �� ات،  6	)ر�

  ذ�ر ���م:


: ھر 3
 در ��را�ون ��   ھ	� 6)	)ر�١�����

 ا�ن � �� �.	دارای $د و �"��	� ات و وا�

�د.  �� �
   �3زھ� �
 ��"وم �$دود�ت �� ����

                                                           
57 Zhuang Zi (ca. 350-280 v. u. Z.) 

 

 ھ	�م و �رای �#�ی �ود �	�$�ط ز�ت وا�
  ;ذا و آب ���ز دار�م.  ���د �رای ر+P ا�ور ز�د��

�3زھ�ی  6�ود ��ر و 	Hش ���م.  ھم �ود و ھ�
ا�ون �� +��� ھ	�د و �� �ذ�ت ز��ن +روده ��ر
�و�د، از ��ن ��  ��   
رو�د و )�ی �ود را �

��ر�د.  �
 ��وان و�ژه،   �3زھ�ی �و ��

 ا�ژه ا�%�ر ���ذ�ر ات.  و�ژه، � �� �.	وا�
آزادی �ود را در ا�ن را�ط
 در Cدرت ا�	��ب و 

  ���د.  	��$ب ا�ژه ��


 ا��ن ھ�ی د�.ر ا)	����: �� وا� 6	)ر� )٢� 
	
	�م.  از ا�ن   ھ	�م و �
 	�"��� �Cدر �
 ز�د����

	�� 
ا�و	�ن �� از +رد�ت ���&�  6)"ت �
�ر�وردار ��	�م. �� ھم در +رد�ت �ود �$دود�ت 
دار�م و ھم در )��5ت.  از ا�ن رو �
 Cوا��ن و 

  )��5 ���ز دار�م.   *وا�ط� �رای ز�د��

����ت ��ز 	)ر�
  �6: در �ر ����	� 6	)ر� )٣
 
�رده ا�م �
 �� ھ�
 �3ز را ��� 	وا��م �دا��م و �
 A� 

 ای �#�ن دار�د، د�.ران �	
 د� 
آن 3

  �.ر�د.   ��


 	)ر�
 ��"وم آزادی   آزادی �� 6از ا�ن  
ر�م �

 �#و2
 ھ�ی�
 در  
����� �	5
 58ھ��( ،


�����59 
�����ا 	و)�
 	@ور�A �ود ر  60و �5ر+ت 
  ����د.  ��


 �� را �� ا�ن �رش �وا)
 ��  ھ	� �6ؤ�2 ����� - 

	وا�د ��%ن ���د.    ��د �
 و)ود آزادی 	� 3
 $د ��

 ���رت د�.ر �� را در �#��ل ا�ن �رش  +رارو�ده  �

  دھد:   Cرار ��

�را�ط� �� - 
	وان ا�%���ت �و)ود   	$ت 3
	رش داد �
 آزادی �ن ���	ر � 
را آن �و�

	وا�د   و 3.و�
 و)ود ا�ن ا�%���ت ���ود 
  آزادی �را �$دود ��د؟

- �	
 ��  از �A د�د��ه ھ�����	وان از دو   
�ن �
 ���ن آورد: 	)ر�
   ا���� �6وع 	)ر�

وی د���ی درون و�ژه  
��ن �� 
ای �
 
�دارد، �ظ�ر ��دی، ر� ،W	Hش، $د، ا�د�
وی  
��ن �� 
و ;�ره.  دوم 	)ر�
 ای �
 ،
�د���ی ��رون دارد، �ظ�ر 	رو�W ا�د�
ا�	��ب ��ن ا�%���ت �و)ود، ��ر، $ر�ت، 
                                                           
58 ontology 
59 sociology 
60 epistemology 
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ر+	�ر و �ردار و ;�ره. در �ورد اول �
��(6 �	
  ھ�����
 دارد، آزادی /�����روا�

�و*و��	� �دارد. آزادی 	�"� در �ورد دوم، 
و�ژه �
 �و�� در ار	��ط �� د���ی  
آن ��ه �

  ��رد، �طرح ات.   ��رون Cرار ��

-  
در ��3ن د�د��ھ� وا�5Cت ��� 	وا�د �3زی �
)ز 	$#ق ا�%���ت ���د �
 +رد در 	وا���� 

و �
 ا)��ر در  ���د.  +رد  �ود �� A� از
د���ی ھ	� �$دود ات و ھ	� �رای او 

��	�از )�ر ات �
 از ��رون او را   
�زد.  ا��ن ا��   ا$�ط
 ��وده، �$دود ��

	�� 
 �C6در ات �� Cدرت ا�	��ب و آزادی، �
�	����ده را ��3ن - ھ�وز- �&وخ ، ��ر آن ھ


 آرزوی او � ��� �	�5Cوا 
	$#ق ���د �
�����ده ا�%���	� در �#��ل -ھ�وز- ھ	�ِ   ود.�

���د �
 ا	��ده و 	$#ق آن �ر+:   +رد ���
 
در C&�روی آزادی ��Cل درک ات.  آن 3

�	
 ھت  و ����ت دارد، ھ�   
�� 	��م �ؤ�2

  .ھ�ی ا)��ری و �&�	� آن  ات� 
آن 3

ھ�ز��ن، ا�%���	�  ��د،  و�ژه را �$دود ��
�ذارد. ط�ق ا�ل �دم   در ا�	��ر او ��

Cط�5ت در �%���A �وا�	و�� ھر 3
 �� در 
	��5ن �و�5Cت و �%�ن دCت ���	ری �
 �رج 
دھ�م، 	��5ن $ر�ت ذرات ����دی �رای �� 

دھد. $ر�ت ا�ن   ���+�ت �ود را از دت ��
ا�ن ذرات ات �� �
  ۀذرات، ���� از آ��د

 ���6رت د�.ر، ا$	��ل ھ��� �
 ����.ر در)
ن ذرات ھ	�د.  وا�5Cت و)ودی ا�ن آزادی ا�

�	#��&� ات �
 �%�ن ا�ن  6ذرات، را�ط
دھد   ذرات را �� ا$	��ل ھ�ی آن ھ� ��و�د ��

و ھ�3ون �$�و�2 ��ن �%�ن و ا�%�ن 
�� 
	�و�د.  ��داق ��3ن ار	��ط�  �.ر�  

  و ھ	�  	وان ��ن ا�%���ت ا����  را ��

و  A� �5ت، ازCرا�ون او د�د:  وا��
��	�&�	� ات �
 در �%�ن و   $�ول ھ

ز��ن ���ص و)ود دارد و از وی د�.ر 
$��ل 	وا���� ا��ن �رای 	$#ق ا�%���ت.  
وا�5C �ودن در ا�ن ��+ت، �$�و�2 از 

  �ود�%و+��� ات.  وا�	.� و آزادیِ 

  ��د:  ا)	���� �� را �� ا�ن �رش �وا)
 �� �6و�2

- �	5
 �رای ھ�ز���( A�   �2ت آ��ز و��
3
 �وع آزادی ھ��� ا$	��ج دارد؟  
� 
  ��د �

ا�ر �� در 	$#ق ����دن �
 ھوس ھ� و ا���ل �ود 
	وا��م آزاد   آزادی �ط&ق �دار�م، �س ھ�X ��ه ���

�CH�ا�ل ا 
��م.  �رای �ر�ز از ا�ن �$دود�ت ���  


 د� 	�آور�م   روی ��� 

 �ود و �� 
� 
.ران �د�
	وا�د   از �ظر ا)	����، آزادی آن ��ه ��وارد���م.  


 طور �را�ر از � 
��%ن ���د، �
 	���� ا+راد )��5
 A� د، در ;�ر ا�ن �ورت، آزادی��آن �ر�وردار ��

	وا�د آزادی +رد د�.ر را �
 ���طره ا�دازد.    ��ر ��
رأ آزادی از د�د��ه ا)	���� �� را ا)�� ۀ�
 ا�ن د�2ل، ا�د

  ر��د.   �دا2ت ا)	���� �� ۀ�
 ا�د

����	� �6ؤ�2  �� 
  ��د:  �� را �� ا�ن �رش �وا)

�را�ط�  ��  - 
	وان C&�رو   3.و�
 و 	$ت 3
��د؟ �� 
5����ت را ���ر+ت و 	و  

5��"وم  6����ت ا�%���ت �رای 	%��ل، ���ر+ت و 	و
آزادی، در را�ط
 �� ا�ن �$دود�ت ات.  ���ر+ت از 

���5 ا+زا�ش ��زدھ�: ا+زا�ش ا��وه 	و�2د،  �ظر ھ.ل
ا+زا�ش �"�رت و 	��ص، ا+زا�ش روا�ط �	#��ل و 

 )��.ز��� ا��ن 	وط � A��%	 
� �.	ا+زا�ش وا�
��ن را در �� دارد، $���ت از ��2%�ت و 	%��ل ��

�CH�آن.  ا 
در   61$%و�ت و ار��ن ھ�ی �ر�وط �
	وان �ظر ھ.ل را در �ورد ���ر+ت ا�ن   �)�وع ��


 �رد: �H� 
  �و�

- A��%	 ا�*��م 
  ��زدھ� و 	%��ل ا�زار �

	$#ق   �ودا+���ری �رد از راه �#د ���� -
  اھداف

در رو�د ���ر+ت، ا2زام ھ�ی ��دی �
 �و�
 ای ا+زا��ده 
�� 
�و�د و در �	�)
،   	وط �$�و ت ھ�ری �ر*


 طور +زا��ده 	ر�����$�ط ز�ت ��ز �  
  ��  +ن آورا�

ا�ن رو�د را �� ا�ن 	$&�ل �
  ���62د.  ھر�رت ��ر�وزه
��زی �را  6ا��ن ھ�واره �
 د���ل �رCراری �A را�ط

�رده �ود.  �
 ���رت   �� +ن آوری ات، ��ش ����
����ردن +ن آوری در آن �
   د�.ر، ا��ن �رای ا�

	� از ا�ن طر�ق �
  د���ن 	��ن، ھ�ر �� ��زی ات
 
&��و��، آزادی را �رای �ود ��%ن �زد.  �
 ا�ن و
ا��ن، روح و روان �ود را �
 ��ری +ن آوری از �و 

	م،  	$ت   ����زد و �ود �
 ��وان ���ری از 
	م Cرار �� 6&ط���رد.  از �ظر   ��Cو���د 	%��ل 

                                                           
61 Hegel: 1822  
62 Marcuse: 1967 
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�%&�در 	���� �ر�
 +ن آوری، ���ر+ت  ۀ�	ر 63

 طور +ردی و ا)	���� را 	$ت 	:�Oر   ز�د��ھ�ی �

دھد، �
 طوری �
 ا��ن، آزادی �ود را در   Cرار ��
*رورت   ،���د:  �"ره وری 	%��%�  آن �	�&ور ��

���ر ��  �د�"� در ز�د�� 
رود.  از �ظر   روز�ره �
%� �ذ�رش &ط&�ا��ن  6	%�و2وژی �
 ����ن &ط 6

� �� �6ر ا��ن از طر�ق &ط��ا�)��د. ا��   
	م ھ.&� � A� ت ��ز درآر����"ری از ا�ن د

 و�رای ���5ی ���ر+ت، �
 ��"وم ��� 	داوم 	�ر��� 

 ��وان �A �#طP 	�ر��� � �"�	 
�وآوری �رد��دا�

  ��Cل �ذ�رش ات. 

  

 =
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(را��ن  و ��رت �را�� ارز�� 64آ�زا�� 
ر��ن
�و)�
���  65  

  

:�  	ر)�
 از �	ن ا�.&�

    66آز�	� ر*وان

  

�2.� در �وا��ر  ٨٨ھ�.��� �
 آ�زا�� �ر�2ن در ن 
�ذ�ت، �"رت +را��ری �
 ��وان �	�%ر  در ١٩٩٧

 
� Cرن، �ب �رده �ود.  از او ھ���3ن ����زرگ 
��وان �%� از �	�%ران ���رو ��2رال Cرن ��	م و 


�ھ� 	)&�ل �د.  آ�زا�� �ر�2ن  	�ر�\ �.�ر ��Cل ا�د�
ھ�3ون �ردی �رای 	��م +�ول، �A 	$&�&.ر ز�رک 

ت ھ�ی ��نو ��&.را در ��ا�2&&�، ز�د�����
  C&�رو 
�و�س ��ر�س و �	ر)م آ�Oر 	ور���ف در ز��ن 
ا�.&��، �%� از �ر�ت ���د��ن د�ر��ی ا�ور 

، ر@�س آ��د�� �67"ود��ن، �د�ر ا�رای رو��ل ھ�وس
�ر�	����، و �����.ذار ��W2 و�2ون در آ��ورد و 

  ا���� �� ��Hق +%ری �	�وع �ود.

او را �
 ��وان "�رو+ور  ��ر �A  68و�&ون اد�و�د


  +وق ا�52ده آ��ورد ��ن  در  �� و)ود 	رک رو

����ت ھ�ت �2.�، ھ�وز �و�� 
رو� و  دو���
  �ر�	������ دا�ت"، 	و��ف �رد.


او را  آ����� �� ��ت  آ�زا�� �ر�2ن �رای آن �روه �
از او �
 ��وان  69دا�	�د، �� �ود �
 آر	ور �&ز��.ر

راھ���ی �#��Hت و ا����ت در و$�	��ک  "3راغ
;رب" ��م �رد.  او ����	� �	�ن،   	ر�ن Cرن 	�ر�\

ط�ز�رداز، ��د و %و ر دا�ت.  ا�� �� �A �ود 
 
�ر�2ن 	ر)�_ �� داد �
 Cول +�&و+�ن Cرن ھ)دھم، �

ھ�" از او ��د �ود.  	5"د او �
  ��م "رو�ق دھ�ده ا�ده

                                                           
64 : Isaiah Berlin 

� ��رس را��� �������� داری د"$�ای ;�:�! از ;�ا�:! و 65&+6 
�# در "���دا���  	��$6�دی .! ز.�ن از او ���$! ھ�ی ;�:�# .  ا

ھ�ی ;�ر�#، ;�ا�:! و ا����:# و ھ4?���، 4��7! ھ�ی =���=��# 
	��	 آ@�ر در.  از ز.�ن ھ�ی ;�ا�:! و ا����:# ����د ا��;: 

http://www.falsafeh.com/ramin_jahanbagloo.htm 

 
دارای �درک �"�د� ���5ری از ا�ران و آز�	� ر*وان،  66

5
 از دا��.�ه �و اس � آ�ر�%� د�	رای �ر���
 ر�زی و 	و
   ات.

67  :Royal House 
68 : Edmund Wilson 
69 : Arthur Schlesinger 

 
��� 
� 
���
 Cول او "	Hش ;�ر ��Cل رو��.ری، � ��
ا)	��ب در ھ�د�2، ھر�3د ���طره آ��ز و د�وار و 

ر+ت.  او وظ��6 �ود را �
 ��وان  ���ط�@ن" ��ش ��

�ھ� �� طرح  �%� از ���ر�ت ���د��ن در 	�ر�\ ا�د�

ھ�ی 	�دن ;رب  ھ��� �
 در ��ت ���
 و ا�	#�د از ا�ده
��در درک  و)ود دارد، �� د�د.  ا�ن وظ��
، ا	5داد

وP��C و ����ت ھ�ی 	�ر��� در 	��م ا�واع �ود را 
  �� ط&��د. 

	�داران و ھ�ر��دان ��	�و�ر �ر�2ن از �	�%ران، 
 ��H	 

 +#ط راھ� �رای 	�ر�ن ھ�ر 	��ر، �&%�
�رای ����ش آ��ن از درون ات.  ار	��ط او �� 
�ت �	#�م و �ر از $� gو*وع ھ�، ��5و�


 ات�����
 ھ��ن د�2ل، �ر�2ن ھر�ز 	�ور  . روا��
	Hش �رای ��"�ن �ردن و �� �و���دن ا�ن �	�%ران در 
 
ز�ر  �
 ای از ����ش ھ�ی ��5ول و +ر���ده را �
و)ود ��� آورد.  ھ���3ن او �ود را در �5رض 
وو 6	Hش �رای �
 $داCل ر��دن ا�"�م ھ�ی ا�ن 

�ود را  �و��د��ن Cرار��� دھد.  ���Hً �ر�%س، او
����ت رؤ���� �ردا�	6 �	�%را��  
�دت �	و) 
�

، �� 73، ھ���ن72، ھر	ن71، ھردر����70د و�%و

 �درت در 74دو�	ر� �	��ن �� دھد.  ��3ن ���� ،


 ھ� ��+ت �� �ود.  از ����ن +�&و+�ن و �ورخ ا�د�
ا�ن رو، �ر�2ن دارای ا�ن 	وا���� ا	����O �رای 

م و �#و2
 ھ�ی ا2"�م �وا��د��ن �ود ات �
 ���ھ�
 
� 
��ش ا�ن �	�%ران را آ�%�ر ��د، در ��ن $�ل �
رو�� ��Oل زد�� +*�ی ا��د، 	رس، ھ�)�ن و آ�وب 

 -��را�ون �%ل ��ری ا�ن ا�ده ھ� را ��ز �
 	�و�ر ��

�د.�  

  
                                                           
70 : Vico 
71 : Herder 
72 : Herzen 
73 : Hamann 
74 : De Maistre 
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�� ا�ن $�ل ��%ل �	وان �
 �ر�2ن �
 ��وان �A �	�%ر 
	��	�A �.ر�ت و �� آ�Oر او �را �
 �A و +�&وف 

	��	�A 	#&�ل داد.  ھم ز��ن �
 آ�Oر �ر�2ن � 
�����

 ھ� را در �ر�� ��رد و 	��$دودۀ  ���ری از ر
���ل 	�و�� از ���ھ�م و ا�ده ھ� ات، �A 	م ا�&� 
در ��ت 	��م �.را�� ھ� و ا�	#�دات �ود دارد.  �رای 

 ھ�، راھ� �رای 	)ز�
 و 	$&�ل ��ر�2ن 	�ر�\ ا�د�

	م ��و�
 و �� �
 	�و�ر ���دن �ذار از 	�رھ�ی �ذ
�A ا�ده �
 ا�ده د�.ر ��ود، �&%
 ھ�ر درک روا�ط 

  ا��ن ھ� �� �%د�.ر و �� �"�دھ�ی �ود �ود.

رو�%رد *د;��ت �رای �ر�2ن �
 	�ر�\ و )���داری 
اش از �Oرت �را��، ���H �� د�د��ه ھ�ی )��P او 

��رال �
 در��رۀ ا�ده ھ� و 	)ر�
 اش از او����م 2
��وان �A �"ودی روس 	��ر �
 در ا�.&	�ن ز�د�� 
�� ��د و �%و+� �� �ود، ھ��ھ�E ات.  	5"د �ر�2ن 

 �Oرت �را�� وا��ن �را�� ا��CH از 	)ر�6 �

 زاده �د و ����� اش از ��و�ت در ا�#Hب رو
 P��� �"�	" وان�� 
در ��6 ا$	رام ���	� �
 +رد �

ع او از "$س وا�5Cت" ا�Hق" �%ل �ر+ت.  د+�
ھر	ن و ��"وم ھردر از "ھ�د�2"، او را �A *د 
�ر � �	�� ذا	� از 	�وع 	)�رب ز���	آر���.را �� 

��ت.  


 ��وان ��Oل، آ�زا�� �ر�2ن �Cط��5
 ���2ف �%ل دادن �
�ری �ر ا�س �A طرح وا$د �ود.  او �5	#د � Pوا�(

�د 	� د����� �� 
	��ر ���د +ر�ت دا� 
را �
 در �ود �
�زد،  �� 
آن �� �واھد ز�د�� ��د و د����� را �
��دا ��د، در ;�ر ا�ن �ورت، در 	�ر�%� راه �واھد 
ر+ت و �ر+�ً �� �)�و�
 ای از Cوا��ن اداره �واھد 
�د.  �رای �ر�2ن، ر�	6 ا�&� �Oرت �را�� آ�)��� 
�ره �� �ورد �
 ���ت در �#�62 �ود �
 ��م "ا�ده ای 


 �رای 	�ر�\ )"������ �� ھدف )"�ن وط��"، "...
�W ا����ت" �� ���د.  �ر�2ن ا	�5ره را �
 ��ظور 
 
	:��د �ر ھم �#ص و ھم 	�وع +رھ�.� �ژاد ��ری �
��ر �� �رد و در �	�)
، 	:��د �ر;�ر ا��CH �ودن 


 �را��.��.�   

����ر �ظر �ر�2ن، �3د ���.� ھ� �� ا�5ط�ف �ذ�ری، 
��5ت ا���� در ز�د�� �%��د��، و �#ص �ذ�ری ط


 �� را �Cدر �� �زد 	� � 
��%ن �ده ات، آن 3
	)ر���ت ز�د�� و ر�زھ�ی ا��CH ��ن را �ر ا�س 
	5دد �ت ھ�ی +رھ�.� 	�ظ�م ���م.  �
 ���رت د�.ر، 


 �� �&وغ ا��CH ��ش ����� 
� 
��� -ا�	��ق �
 	�وع، 

��ن رود �
 �� �C Aدردا�� ��&� از ��ز �ودن )"�ن �

داده �� �ود.  ا�ر ز�د�� ھ�X ھدف از �Cل 	��5ن �ده 
ای �دارد، آن ��3ن �
 �ر�2ن ا	د ل �� ��د، �س 
�$�ط� ات �
 در آن �� �� 	وا��م ھدف �ود را 
��م.  �ر�2ن در ����2ت �� 
	��رای ا�	��ب و ��ل دا

 �� ��دآوری � ،����� �A ھدف ذا	� �رای )"�ن ا�

ا��ن ���ل، � A	��Cض  �� ��د �
 "	�ور 	$#ق
ات، �A ���ل واھ� �	�+�ز�%�."  ا�� ا�ر )"�ن 
C&�رو �دم Cط�5ت ھ�، 	�وع و 2�3ش ھ� ات، �س 
�ده ای را �رای ��  
	��ز�د�� ��\ ھ�ی آ��ده 

  +راھم ��� ��د.  


 ھر	ن � 

 ھ��ن د�2ل، �ر�2ن ;���2ً �� �را)5�
�د�� 	�ر�_ �� ��د �
 "ھدف �"��� ز�د��، �ود ز

ؤال ھ���.� ���5ی ھ	� در  
� \ات" و ��
	م �#ل �ر�ز (� A� ا�ولlogocentric(  �� و

��+ت ��� �ود، �&%
 در  )theocentric�دا �ر�ز (
  ط&ب روزا�
 ھ	� ات.  

	5)�� �دارد �
 ا��د 	%Oر�را���6 �ر�2ن را�)�م �ر 
�ردا�	� ;�رد��� از ط��5ت ا���� و ���زھ�ی او 

�ود.  �ر�2ن ا	د ل �� ��د ا�	��ب ا��ن،  ا	وار
�&�د �را�ت او ات، 3را �
 از 	وا���� ھر +رد �رای 
ز�	ن در )"ت اھدا+ش $رات �� ��د.  از ا�ن رو 
 
�Oرت �را�� Cرار ات �
 $رات از ا�ن $وزه �
در آن ا�	��ب ھ�ی ا��ن �ود 	5ر�ف و �ود آ+ر�ده 

را�� را �
 	#&�د از ھ	�د، ��ردازد.  ا�ر �� �Oرت �
�ر�2ن �
 ��وان 	رد�د در ا+ق �	6 ارزش ھ� و 
��ظورھ� در �ظر �.�ر�م، �� 	وان ��ت ا�%�ن �ذ�ر 
 

 و+ور ����5 و 	)ر�
 ھ�ی ز�د��، �� 
ت ���
�ت ��  A� و ا+ق ھ�ی +%ری	ل، در �ر���طور 

  +رھ�E �� �رده �ود. 

ار	��ط  �
 ا�ن 	ر	�ب، �Oرت �را��، 	���ل �
 �رCراری
�� "د�.ری" ات.   ز�
 آن ��ز �ودن +%ر و ا�Hق 

 روی 	Hش ھ�، +رھ�E ھ�، و +رم ھ�ی ا	د �2 �
��	&ف ات.  )�2ب 	و)
 ات �
 �Oرت �را�� 
����	� و�ژه ای �رای �ود  �	�ر���2 ھ�X اC	دار ھ

 -اد�� ��� ��د و �ود را �ر���ر از 3ون و 3را ���

رد +*�ی ��ت و �و�� �
 دا�د.  در �وض، 	Hش دا

 و ��	��ن ا�%�ن ����ش �� دھد را �
  ا+ق ھ�ی ا�د��
�&ق ��د.   �� 	وان ��ت �
 رو�%رد �ر���2 �
 �Oرت 
�را��، $�2ت ھ�ی �	�و�� از �ر	ری ��+	ن ا+ق ھ�ی 
+%ری )ز@� را در �ود دارد، �دون آن �
 ا�	ظ�ر 

�د �
 ا�ن رو�د )��)��� و �� )دا�زی ��� 
	� دا

ھ��ن ��%ره ��دی �واز�ن ا��CH �� ��)ر �ود.  
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��%ن ات �� ��واھد �Oرت �را�� �ر���2 را �
��وان 	Hش �رای )دی �ر+	ن ��"وم 	�وع 	��ر ��د، 
ا�� ا�ن 	و��ف در	� �رای ا��2ت و اھ��ت �ظرات 
 A� $�ل	رت �را�� �رای �ر�2ن +#ط O�  .ت�ر�2ن ��

	)��س +رھ�.� در  )��5
 �رای �ذ�رش 	�وع و �دم
ا�ن �#��ل ھ�.�� و ا�$��ر�را�� ��ت.  �ر�2ن �ر 

وا�5Cت 	:��د دارد �
 "��Oری از ارزش ھ� و)ود دارد 

 ا��ن ھ� �� 	وا��د و ���د �
 د���ل آ�"� �.رد�د، و �
 
ا�ن ارزش ھ� �	��و	�د."  ا�� او ھ���3ن �5	#د ات �

ارزش  ا��ن ھ� 	وا���� درک و ����ت ��ظورھ� و
ھ�ی )وا�P د�.ر را دار�د، �دون آ�%
 2زو��ً آن ھ� را 

 -��ذ�ر�د �� د���ل ���د.  ھ��ن طور �
 �ر�2ن 	:��د ��

  ��د: 

ا�ر �ن �)�و�
 ای از ارزش ھ� را د���ل 
��م ��%ن ات از �روھ� د�.ر از ارزش 
ھ� �	��ر �وم، و ��%ن ات +%ر ��م  آن 

�%&� از ز�د �"�	 

 د�.ر ارزش ھ� �� ��
�ن �Cدر �
 آن ھ	م و �� �رای �ودم و 
د�.ران 	$�ل �� ��م، آ�ب �ر���د، و در 
ا�ن �ورت ��%ن ات �
 آن ھ� $�&
 ��م، 
 
$	� در �وارد ا+راط� 	ر ��%ن ات �
 
)�E آن ھ� �روم؛ ا�ر3
 ھ�وز ھم آن را �

م. ���  ��وان �A روش ز�د�� �� 

6 ���ر �"م و �&�دی ا	%� 
ت �
 �ر�2ن در ا�ن ا�2	
آ�Oر و�%و و ھردر ��ف �� ��د، ���5: "ا$�س �&� 
 
3
 �3ز �
 �)� 	5&ق دارد و +"م ��"وم 	5&ق � 
ا�ن �
طور �&�."  ا�ن ا$�س �&� �3زی ات �
 �ر�2ن آن 
را �
 ��وان "$س وا�5Cت" 	و��ف �� ��د.  اد��ی 
�5دی �ر�2ن ا�ن ات �
 �Oرت �را�� �	&زم 

�ت ���� ا�
 �� ا)�زه �� دھد ارزش $�" 
ت �
 
�%و+��� ا��ن � �5Cوان راه وا�� 
ھ�ی ��آ��� را �
�م."  �
 ھ��ن ��طر ات �
 از Cول ���ر��ت �
ل � �� Eرھ�+ A� از ����ود، ا� �� 
�ر�2ن ��	
ا�%�ن آن را دارد �
 +رھ�E و �ل د�.ری را درک 

از ��د.  در واPC ا�ن، درس ا�&� ات �
 �ر�2ن 
�ط�652 �ود از آ�Oر ھردر �� ��رد و �
 ���رت د�Cق 

 ای +رھ�E ھ� �ب 	ر، ا�ده ای �
 از �ط�652 �#��

  �� ��د: 

�5دت �A �&ت را ��� 	وان �� �5دت 
 Xھ� 

 �رد، ز�را ��ردم د�.ری �#��
 �� Eرھ�+ A� �� 6 واراھ� �رای �#��

  وا �� +رھ�E د�.ری و)ود �دارد.  

$�ل، $#�#ت در �ورد ا��ن ا�ن ات �
 ھر �� ا�ن 
�3د ا��ن ھ� دارای 	)ر�
 ھ�ی �	��وت ز�د�� در 
6 ��	رک 	طول ز��ن و +رھ�E ھ	�د، �A ھ
ا����ت و)ود دارد.  آن 3
 �ر�2ن �س از و�%و و 
ھردر ���ن �� ��د ا�ن ات �
 �&�ر;م 	��وت ھ�ی 
	رده ��ن +رھ�E ھ�، ھ�وز ھم ��%ن ات � ��ارز
�� "ھ�د�2" �
 درک در	� از �%د�.ر �ر�م.  �ر�2ن 

+رھ�E ھ� �� و)ود �?��رت ارزش  5�6	#د ات �
 ھ�
ھ� در ھ��ن 	5داد ��5ن "���زھ�ی ���
 ای و ��Hق 

�ری" ��	رک ھ	�د. �  Eرت د�.ر، +رھ���� 
�
ھ�ی 	�ر��� �� �&� ��%ن ات �
 ا�ن ���زھ� و ھدف 

\ دھ�د و در �	�)
 ھ�ی �$دود �
 طور �	��و	� ��
��%ره ��دی ھ�ی ارز�� �	��وت و ا;&ب ���ز��ر �� 

  ���	)��س �د�د آور�د. 

�� ا�ن و)ود، �
 Cدر ��+� ��	ر��	� �رای �
 راه 
ا�دا�	ن درک �	#��ل و ��ت و �و ���ن +رھ�E ھ�ی 
�و���ون �و)ود ات. ا�ن ظر+�ت درک �	#��ل و 

را از  ھ�د�2 ات �
 �Oرت �را�� ارز�� �ر�2ن
�� �را�� (+رھ�.�) �	���ز �� ��د.  �%	6 �&�دی �
 Eظر+�ت ھ�د�2 ��ن +رھ� 
در ا�ن را�ط
 ا�ن ات �

 آن � 
ھ�، ��ھدی �ر)"��� �ودن ارزش ھ��� ات �
ظر+�ت �%ل �� دھ�د و �ر	ری �Oرت �را�� در 
�را�ر ��� �را�� را �$
 �� �ذارد.  �ر�2ن 	5ر�ف 


 �رزھ�ی +رھ�.� د�C#� از ا�ن ارزش ھ�ی )� ���"
را در �� �ورد�د، �
 �� ��� دھد، ا�� �
 �ظر �� رد 

 "ا+ق ا����" �� ���د، �$
 �� �ذارد; � 
�ر آن 3

 ��وان � �� 
�	رک ات و �� 

 ���6 	)ر�� 
آن 3
ا���ء ��ری ھو�ت �� ���د. ا�ن ا&وب �ز�	� دارد 

�ورد  �
 �ر�2ن را �Cدر �� �زد 	� از ���)ره ھ� در
��ھ�ت وا�5C ارزش ھ�ی )"��� دور ����د. �� ا�ن 
$�ل، در �ر�� از ��	.وھ�، �ر�2ن �
 ارزش ھ��� 

  ا��ره �� ��د: 

ارزش ھ��� �
 در ���ری از ا��ن ھ� در 
ا�Oر�ت Cر�ب �
 ا	��ق �%�ن ھ� و �و�5Cت 
 �C�� رک	�ھ�، و 	#ر���ً در ھ�
 ز��ن ھ�،  �

و �� ا�راز �ده  �� ����د، 3
 آ��ھ��
 و 	�5داً 
  در ر+	�ر، $ر��ت، و  ��ش ھ�. 

در واPC آن 3
 �ر�2ن رو�ن �� �زد ا�ن ات �
 ا�ن 
 
� �"�	 
ارزش ھ�ی )"���، ��	ر��ً )"��� ھ	�د، �
 
��طر آن �
 ا��ن آ�"� را 	���ص �� دھد، �&%
ھ���3ن �
 ��طر آن �
 آ�"� �A د�د��ه ا��CH �رای 

�� دھ�د.  �د�ن 	ر	�ب،  �Oرت 	��5&� ��ر را �%ل
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ا�دۀ �ر�2ن از "ا+ق ��	رک ا����" �A ��روی $��	� 
ا)	��ب از ھرج و �رج ا��CH و ���ت ات و در 
ھ��ن $�ل، �
 	5دد ا&وب ھ�ی ز�ت ا���� اذ��ن 
دارد.  �Oرت �را�� ھ�د �
 �ر�2ن در �5د �ز�دۀ 

6 ���
 ای �رای ا��ن �ود	ن �ود، �� 	ر�م ا�دۀ �A ھ
 
و �ر	�ط ��	ن د�د��ه ھ�ی ��	&ف +رھ�.� �

�� Wرو�	و�ق و � -�%د�.ر، ��	.وی ��ن +رھ�.� را 	

ھ�ی ھر��و	�%�  ��د.  ا�ن �دان ���5ت �
 ��2#و��
�Oرت �را�� ھ�د �
 از ا$	�� ت ر���3 از آن 
��رو��د	ر ات. ا�ر ا�ن ��3ن ات، �س، �Oرت 

د�2�?و�2 او �را�� ھ�د �
 �ر�2ن �واھ� ات �ر 
�ت �
 ��ت و �وی ����� ��ن +رھ�E ھ�. �  

ا�ن �Oرت �را�� از �A 	��ل �ده در درون ذھن ھ� 
و ز�د�� ھ�ی ا��ن ھ�ی د�.ر +را	ر ات؛ �ر�2ن 
ھ���3ن راھ� �رای ا+زا�ش �	#��ل ظر+�ت ا��ن ھ� 
�رای ا�	#�د از �ر�ر�ت ���ن �� دھد.  ظر+�ت �رای 


 �وع ��ر ا)�زه ��ھ�د�2، ھ��ن �3زی ات �� 
- 

دھد 	� �� ظر+�ت �ود �رای 	و�2د ��و�ت ���رزه ��د.  

 ا�ن 	ر	�ب، ھ�دP��� �2 �را�ت ا���� و ا����ت �
ات، ز�را �
 �وع ��ر ظر+�	� �� ���د 	� ا�	Hف 
 Aراژ�	د و از *رورت �� 
ارزش ھ� را 	)ر�
 Aراژ�	ود.  ط��5ت �ا�	��ب در ز�د�� ا��ن آ��ه 

�ب در 	:��د �ر�2ن �ر �Oرت �را�� ھ�د �
 و ا�	�
ا�	#�د او �
 �	$د ا2�%ل �ردن +رھ�E، �#ش �ر�زی 
دارد. در واPC، �ر�2ن ��	ر�ن �%� �دارد �
 ا�	��ب 

 �را	ب && A� از ز�د�� را$ت در ���ه Aراژ�	
ازاھداف )"��� �
 	وط �دا �� ��طق �&�� 	)و�ز 

�ده ا�د، �"	ر ات.  

ن ا�ر، �� 	وان ��ت �
 �Oرت �را�� �� دا�	ن ا�
ھ�د �
 در در)6 اول ��ز	�ب �A دور���ی ���#: 
ا��CH ات از �
 ا�	راک �ذا�	ن ز�د�� �� د�.ران 

 ���5ی ���ل آن و ا�	��ب ا�ن ز�د�� در ���ل $س �
آزادی ا��ن.  ����را�ن، ��"وم �ر�2ن از ھ�د�2، ا2"�م 

ن ھ�د�2 ��ش و 2�3ش �را�.�ز ات، 3را �
 ا�
	�د�ق �� 3ون و 3رای ھ�
 ارزش ھ�ی +رھ�.� را 
در �ظر �دارد و 	5&�ق C*�وت ا��CH در رو�د ��ت 
و �وی ���ن +رھ�E ھ� را  زم ��� ���رد.  �د�"� 
ات �
 �رای �ر�2ن، �دون در�ظر دا�	ن و�ژ�� ھ�ی 

 ھر +رھ�.� ���د �
 آن �	5"د ���د، � �CH�ا ��ا

�وی ���ن +رھ�E ھ� و)ود �3زی �
 ��م ��ت و 
�	رک � �CH�دارد. �رای �ر�2ن ا�ن و�ژ�� ھ�ی ا�


 او در ���رت �5روف  � �	Cد، و�	���] رو�ن ھ
��� 6�W ا����ت �� �و�د:  

  
�د�
 ای از ارزش ھ� در ��ل و)ود دارد �
و �
 و�ژه ارو��ی ;ر��  -ا�Oر�ت �وع ��ر 

د�� �� آن در واPC ز�د�� �� ���د، �
 ز� -ھ�
 
� 
�ر+: �%���%� و از ر��دت، �&%

 در 2$ظ
 ھ�ی � 
��وان ���� از آن 3
�ود آ��ھ� آ��ن، ��ھ�ت ا�&� ا��ن را 

  �رای آن ھ� 	5ر�ف �� ��د. 

��ری از ��	#دان �ر�2ن 	رد�د دار�د �
 آ�� 	5"د �ر�2ن �

 و�ژ�� ھ�ی ��	رک ا��CH ا��ن ھ� ��+� ات 	� �

ت ھ���ی �Oرت �را را ��� �زد.  ا�ن د+�ع Cوی از 
� در �Oرت �را�� ھ�د �
 �ر�2ن �ا�	#�دھ� �3زی ا
را +را�وش �� ���د. در واPC �� 	وان ��ت ��"وم 

 طور ھ�ز��ن �
 دو � 
�ر ���2�Oرت �را�� ھ�د �
�5*ل ���5وار ��\ �� �و�د. اول، �� ا�ن ���5 

ن ��ط�ق �� �ود �
 اد��ی )"����ول �ودن +#ط در آ
)� و)ود �دارد، �&%
 ھ�
 )� ھت.  دوم، �� 	وا�د 
راھ� �رای درک ا$�س 	5&#� در�ور �$�ط ��ن 
 
+رھ�.� ���د؛ ���5 راھ� �رای �ذ�را �دن د�.ران �
 
ھم از ��طق ر�E ���	ن +رھ�.� در +رھ�E د�.ر �
	��وت ھ�ی +رھ�.� را �� +ر��د، �رھ�ز �� ��د و 


 ��ت و �و را ;�ر ھم از ��"وم 	A +رھ�.� 	5&ق �
 
��%ن �� ��د، دوری �� رزد؛ �
 ���رت د�.ر، �
ا$�س 	5&#� ��دان �� دھد �
 2زو�� Cوم �دارا�
 و 
ا�$��ری ��ت؛ �� را �ر �� ا�.�زد 	� +را	ر از 
�ت ھ�ی �ذھ�� و +رھ�.� ��ن �رو�م و ��"وم 
���� �� �&� �ود از 	5&#�ت را ;�� �ز�م و در 

�3 
2ش ھ� و �@و�2ت ھ�ی )"��� �ود ھ��ن $�ل، �
�.و ����م.  ا�ن رد ��"وم 	A +رھ�.� 	5&ق، �� ��
را ��ز �� �ردا�د �
 �رش +را�وان �ر�2ن �
 ارزش 
ھ�ی �ر�زی �
 در ���ری از �%�ن ھ� و ز��ن ھ� 

 -��ن ا��ن ھ� ��	ر��د.  �ر�2ن، �� ا�ن $�ل ا)�زه ���

ق، د�د او دھد �
 �و�
 ای )"��� �را�� �ت و �ط&
را در��رۀ �Oرت �را�� �%ل دھد.  ا�� در ھر 
�ورت، ز�د�� ا��ن، ارزش د+�ع �رای او دارد، 
 ،���ز�را ھر �وع �� 	��و	� ��ت �
 �را�ت ا�
�طری �رای �5د )��5 ا��ن ات.  �
 ���رت د�.ر، 
�ر�2ن 	Hش �� ��د �دون Cراردادن +رھ�E ھ�ی 


 �را	ب، از �را�&&ت ا���� د+�ع ��د، ا���� در 
و �ر روی ��&ت �ود �د�دآور �را�ت ا���� 	:��د 

  ����د.   
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����را�ن، در C&ب +&�� �.رش ھ�د �
 �ر�2ن ��ت �
 
+رھ�E ھ�، ا�دۀ ��CH	� �ود)وش و �� ����ن  ��+	
�ود. �
 طور �&�، آن 3
 �ر�2ن در �ظر دارد  ��

	�د، و ا��ت �
، +رھ�E ھ� و +رد�ت ھ� �� ارزش ھ
 ��(�
 طور ;�ر ��Cل � 

 	�"� �� ارزش، �&%�

 ا�دازۀ ھم �Oرت � 

 آن ���5 �� 
�5	�ر ھ	�د.  ا�� �
�را و ا���� ا�د.  ��� �
 �ظر �ر�2ن، �طر �زرگ از 
	���5ت �ورد �رش Cرار�.ر+	
 در �ت ھ� و 
�ود.  �ر�2ن در ���$�
 ای ��  �� ��+رھ�E ھ� ��

  را �و�زد �� ��د: �را��ن �.� ا�ن �طر

)وا�P در �	�)6 �واب ر+	ن در ھ��ن  �	ر 
را$ت )زم ھ�ی ����Hزع �� 	وا��د د�3ر 
�ود، ا�ر  A$ر�	ل ��	و�د.  ا�ر �ا�$ط�ط 
�ود، ا�ر ز�د�� ذھ�� رو  
�#ل �
 ��ر �ر+	

 ا+ول ����د، و ر+	ن �
 د���ل $#�#ت (�� �
�دا2ت و �� �ود �%و+���) �	وCف ��ده 

��دا�ت ھ� ���د �
 ا�دازه ��+� �
 2�3ش ���د، 
��ده �و�د، �
 ھر ��زان، 	� )��5
 را در �

  $ر�ت رو �
 )&و �.�ه  دا�ت.

 
� 
����را�ن، ا�ر �� �� �ر�2ن �وا+ق ھ	�م �
 �� 	و)
	��وت �و)ود ���ن +رھ�E ھ� ��� 	وا��م ھ�
 آ�"� را 
در آن وا$د �Cول ���م، 3.و�
 از ��ن ارزش ھ�ی 

�CH�رت د�.ر،  ا��� 
���ن �ده ا�	��ب ���م؟  �
3.و�
 �� 	وا��م 	���ل �ود �
 	5&ق �
 �A +رھ�E را 
�� �را�ش �ود �
  آزادی و+ق دھ�م؟  �ر�2ن در اOر 
�ود �
 ��م در )	)وی آر��ن، �وا	�ر او2و�ت 

 در +رھ�E ھ�ت.  ھ�6 (�%��وت و C ب از��	ا)

� 
ر�2ن 	$�ن �� +رھ�E ھ� ����ت ھ�ی ھ�د �
 را �

 ھ�ی �ر�2ن، �واھد 	���د، 	$#ق ��� ����د.  �و
+راوا�� �
 دت �� دھ�د دال �ر ا�ن �
 ��ت و �و 
���ن +رھ�E ھ� و اد��ن ��	&ف ھ���3ن �5	�ر و �� 
 
ارزش ات؛ �
 +#ط �
 ��طر �Oرت ارزش ھ��� �
 
در ��و�د 	�.�	� �� E�Oرت +رھ�E ھ�ت، �&%

� در طول 	�ر�\  �
 ���د از ھ���3ن �
 د�2ل �رھ��
آ�"� ا)	��ب �ود.  ����را�ن، �ر�2ن �Oرت �را�� 
�دۀ  
ھ�د �
 را �
 ��وان �"	ر�ن ��و�6 �و+ق و 	)ر�
� �رای ��	ن �A )"�ن ��	ر ���� 6� �� از +&

��"�د �� ��د.  �ن $	� �� �واھم +را	ر �� ،
ر$���
� �ر�2ن آن ��3ن�� 6�
 از  �روم و �.و�م �
 ا�د��

 

 ھ��ش �ر�� آ�د، �
 طور ����دی �را�ش ھ�د �	��و
دارد.  ا�ن د�د��ه، �ظر�
 ای را ����"�د �� ��د �
 �ر 
ا�س آن، �Oرت �را�� �ر���2، د 2ت *��� �ر 

��2را�2م دارد، ا�� �
 طور ��ص، �رآن �وع از 
��6 )"�ن �را��  
��2را�2م �
 *�ن دت رد زدن �

�A، �� را �)"ز� �� �CH�رک ا	�
 �A ا+ق ��- 

 

 ای �رای ��	.وی �"م ��ن +رھ�.� ���� 
��د �
���ر �� رود. �
 ���رت د�.ر ا�ن �Oرت �را��، 
�)�و�
 ای از ا�ول ات �
 �� 	وا�د �رزھ�ی 
+رھ�.� را در�وردد، در %�2�$
  �� را �� ھر دو Hح 
د+�ع +&�� در �را�ر ا�%�ل ��	&ف 	�5ب و آ��ھ� 

�%ل ھ�ی ����ردا�6  	5&ق +رھ�.� �)"ز �رده از 
ات.  در �	�)
 �� 	وا��م �Oرت �را�� ھ�د �
 �ر�2ن 
 �CH�داردھ�ی ا��	ت  ��ت و �و �� $داCل ا��را 
�ده، 	و��ف ���م.  ا�ن �A ��زی �رد و  
�ذ�ر+	
� ا��ن ات و Cط�5َ ����ت �ر�� از ارزش ھ�ی ا

�  ��5ن ا�� 
ت. +�Cد �A �ر���  

� را ���ھ��� ����)م و ���ر�2ن ���ل ا��CH و 
دا�د.   ����+� در ھر ا�دۀ �ر�وط �
 �Oرت �را�� ��

�Oرت �را�� �ر���2، �� ا�ن $�ل و �� و)ود �����ل 
ھ�ی ��2رال او ���C �� ���د.   �ودن، ھ��وان �� ارزش

ا�� �
 د�2ل ھ��ن �����ل �ودن آن ات �
 �ر�2ن را در 
6 ارزش)دل ھ�ی ��#� 
ھ�ی )"��� و  �ر�وط �

 -ھ�ی �	� )وا�P ��ص ���ر �طرح �� ارزش

�زد. �
 ا�ن 	ر	�ب، �ظر�6 او ھ�وز ھم �	���ل 	�د�ل 
Hح Cدر	��د در �را�ر و$دت �را�� A� 
�دن � 

  ھ�ی ز��ن �� را دارد.
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ار�ش "روم و ��رل ��ر�س در 
را
ر %ر�ش 
  75 ��ن)آزادی  (��ر�ن د�ت د'�&

�رده:+  

�� ات �رای �رر� د�د��ه ھ�ی H	 ،ر $�*ر�	(
���س و �ظر�
  76ار�ش +روم  
وف، )��5&�+ ،

� �%	ب +را�%�ورت ���*�ن �روری  �77رداز روا�

                                                           
�$��� در ���� د
	 د�����ن، ��رح ;�:�#، B-وھ��A و   75

	�از او آ@�ر . %�زه ھ�ی ;�:�!، ھ����E�7 و �)�!ء اد.# ا
��$�A ��ه و ���F! ھ�ی ���37# �$6�دی .! ز.�ن ھ�ی ;�ر�# و 

ا����:# و ��G 4��7! ھ�ی =���=��# از �$�ن ا����:#، ;�ا�:! و 
	��	 آ@�ر در.  ��Hی ����د ا��; :

http://www.falsafeh.com/shirindokht_daghighian.htm 
 

76 Erich Seligmann Fromm  

وف، روا�%�و، �ظر�
  )١٩٠٠- ١٩٨٠ار�ش +روم(&�+
���س آ����2 �%	ب +را�%�ورت 
� و )��5���  �رداز روا�

��2ن در ���واده ای �"ودی �
 د��� در �"ر +را�%�ورت آ
دوره ھ�ی د�	رای )��5
  ١٩٢٠ 6دھآ�د. در آ��2ن در 

� و روا�%�وی را �
 ����ن ر��د و �
 ��وان روا�%�و ���
 

 ��ر ��?ول �د.  �� روی ��ر آ�دن $زب ��زی ���3ر ��
ژ�و و �س آ�ر�%� �"�)رت �رد و در دا��.�ه �&����ی 

��)�ه 	� ھ�	�د  -دھ��و�ورک ��?ول 	در�س �د.  +روم از 
)"���، ��P ا	��ده از Hح ھ�ی �&_  -ز���Cرن ��	م، 

ا	��، $#وق ��ر و ���ود�� ��ن ا�2&&�، +�5ل و از 3"ره 
و   American Friends Service Committee ھ�ی �"م

�ود.  او  Sane Nuclear Policy ( SANE)  ��ز در رأس
 E�( ،س�از ��	#دان ر���س )ر��ن �A ��ر	�م و 


، �#ش �&�دی �
 �"ده  6در ھ�  و�	��م �ود.�آ�Oر +روم، +&
ز�ر  	&�وددارد.  ھ���3ن از ��Hق ���� او آ�و�	ن  

�ظر دو ا	�د �
 �دت 3"�رده �ل �ود.  +روم  �ر�ز از 
در  ��١٩۴٧	�ر ��ود و در �ل  ١٩۴٢آزادی را در �ل 

 Man  اOر د�.ری، ا�ده ھ�ی آن را د���ل �رد؛ �� ��وان:
quiry into the Psychology of for Himself: An In

Ethics . �.	��ر د�.ر +روم �
 �� ا�ن دو اOر، ��و
ات �
 در  آ��	و�� 	�ر��.ری ا�����و*و�� دارد، 


 ��م ا�	��ر ��+ت ١٩٧٣�ل �: The Anatomy of 
Human Destructiveness    

  

77 The Frankfurt School (Frankfurter Schule) 


 ای �ود از +�&و+�ن، �%	ب +را�%�ورت، 	��%	�� ����ر
�ن آ����2 و دارای ����ن و روا�����ن، ز��ن ��� 
5��(

�� از�� 
� �	� Institute for Social �را�ش �@و��ر�

 Research  
در دا��.�ه �و	
 در �"ر +را�%�ورت آ��2ن �
���ر�� ر+ت.  �� روی ��ر آ�دن $زب ��زی در آ��2ن، 


 د�2ل �"ودی �ودن، ���ولا�Oر ا�*�ء ا�ن �� 
 %	ب �

�ر 	:�Oر�ذ�ری او از ��رل ��ر�س در ز���
 ھ�ی 
 -�ودآ��ھ� ھ�3ون �$�ول ��%ر��دی ا)	����

اC	��دی در ھر دوران 	�ر��� و +%رت 
از�ود��.��.�.  	�ر�ز ا�ن )	�ر �ر د�د��ه ھ�ی 
+روم ات ��را�ون �ر و ��"وم آزادی در دوران 
�درن و �د�دۀ �ر�ز از آزادی �
 در 	&�م 	وده ھ�ی 

&�و�� �
 $%و�ت ھ�ی 	و	��2	ر ��ز	�ب �� ���د.  در ��
ا�ن را	� آن ��ش ھ��� از �#د +روم �ر آراء ز�.�و�د 

 درو����6 آزادی �ر�وط ھ	�د، ھ�راه � 
+رو�د ��ز �
�� �ر�� و�
 ھ�ی ��	رک و �	*�د آراء +رو�د و 
  ��ر�س در �ورد ����ت ا��ن، �رر� �واھ�د �د. 

  

  

 ،
	�	�ر�ز �	#�م و �دون واط
 �ر �	ن در ا�ن �و

 ا�ن ��دو��وھ� � 
دو اOر ار�ش +روم ات �

  ا�	��ص دار�د �� ��م ھ�ی:

(در  )١٩۴٢( Fear of Freedom	رس از آزادی 

 ھ�:  � ��Escape from �ر�ز از آزادی�ر�� �

Freedom ( ر د�.ر او،  وOسا�ن �زد ��ر� ��"وم ا�

Marx’s Concept of Man )١٩۶ره ھ��� ١��).  ا
 ،ھ�ر ��ق ورز�دن��ز �
 اOر د�.ر +روم �
 ��م  

The Art of Loving ( 1959)  ط �� راه $ل��	در ار
+روم �رای د�وارۀ آزادی در د���ی �درن، *روری 

�ود:�واھد �ود.  �� 

 +�ل ارا@	�ر $�*ر در (  

                                                                                    

 

ء �ژادی �ود�د، ���3ر �
 �"�)رت از آ��2ن ����	
�ورھ�ی ارو���� و آ�ر�%� �د�د.  از ���ن آن ھ� وا2	ر �

�	��و �رای �رز  از������ن، ھ�.�م +رار � 
�� 	�ور ا�ن �
  د	.�ری او آ�ده، �ود��� �رد.
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+�ل اول و ��ش از ورود �
 �$ث ا�&�، �روری 
و*وع �$وری ��ص ھر �A از �"م �واھد �د �ر �

	ر�ن آ�Oر �%	ب +را�%�ورت، �
 ا�ن ��ظور �
 )��.�ه 
	$&�&� �ر�ز از آزادی و �$ور آن، ���5 ��	�ر 
����ت ا��ن �درن، در ���ن آن ھ� رو�ن 	ر �ود.  

 د�2ل ��و	.� ھ�ی درو�� آ�Oر ا�ن �%	ب، +"م ھر �

رو  �A �� +"م د�.ر آ�Oر 	%��ل �� �ود.  از ا�ن
 ��.�ھ� �
 �"م 	ر�ن آ�Oر ا�ن �%	ب �رای �رر
د	�ورد +روم �رای �)�و�
 �ط��52ت ا�ن �%	ب، 

  *رورت دارد.  

  


 ھ�ی �در +�ل دوم، ����ت 	$&�ل ھ�ی +روم �� ا�د�
�� ��رل ��ر�س در ز���
 ھ�ی �ر	�ط �
 ��"وم &+
�رده، اOر + ��ود.  ���6 ا�ن �رر �� �آزادی �رر
�6 ��رل ��ر�س &+ 
� 
د�.ری از ار�ش +روم ات �

 
��"وم ا��ن �زد ا�	��ص ��+	
 ات.  ا�ن اOر �
�ده ��م دارد �
 ز��ن + ��ر�س 
	�����ر� �3دان 

ت.   ��  

�رح �ظر�6 �ر�ز از آزادی ار�ش +روم  
+�ل وم، �

 �#و2
 ھ�ی ز�ر در �ر�ز از � ،
	�ا�	��ص دا
آزادی �� �ردازد: "آزادی ����" �� آزادی از؛ "آزادی 
��Oت" �� آزادی �رای؛ �و����دی ��	�ر ����ت 

د ا��ن در دوران ھ�ی 	�ر���؛ �#و2
 ھ��� 3ون �و

 �ود، ����ت اC	دار�را، ����ت �� ،�#�#$
�ود��ر�ده؛ �#ش �طوط د�.رآزاری/�ودآزاری و 
و�را�.ری در �%ل ��ری ����ت اC	دار�را؛ 
�زو��رھ�ی �ر�ز از آزادی؛ ظ"ور 	و	��2	ر�زم و 

 و ��ش �ود)وش و ��ق ھ�3ون ���ز�م؛ ��ر، ا�د�

  راه $ل ھ�ی د�وارۀ آزادی ا��ن �درن.

�
 اOر ار�ش +روم از در ا�ن �و
، �#ل Cول ھ�، از 	
�	ن ز��ن ا�&� آن ھ� �ر�ردان �ده ا�د، �� ا�ن 

 :��������ت �	�ب �  

Fromm, Erich.: 1942. Fear of Freedom. 
Routledge & Kegan Paul, London.  

 Fromm, Erich.: 1961. Marx’s Concept of 
Man. Fredrick Ungar Publishing Co, New 
York, United States of America. 

Fromm, Erich.: 1959.  The Art of Loving. 
Harper & Row, New York. 

  

  ١"<ل 

 �����ر�ز از آزادی ����ه )*   

  در ���ن آ��ر �0)ب "را��0ورت

  

، ���5 اوج ١٩۴١را در �ل  �ر�ز از آزدی+روم 
)�E )"��� دوم و ���روی ��ز�م، �و�ت.  او 
�$رک 	&�م �
 	و	��2	ر�زم را �ر�زی از آزادی 
�زو��رھ�ی �ود را ���	ر، از دورۀ  
دا�ت �
ر+ر���ون د��� در ارو�� �
 ا�ن و، �	رش داده 
�ود.  ا�� ا�ن �ر�ز �
 ��ودی 	وده وار دا�ت، ا�	دا در 

����ت +رد �%ل �ر+ت �
 از �ظر +روم، ط_ 
�وده، دارای  78"وا$د ���
 ای +را��دھ�ی ا)	����"

ا���ل، 	رس ھ�، �واطف و �#ل و �را�ش �
 ��A و 
�د ات.  ا�ن �
 �د�دۀ 	و	��2	ر �Cدر ��ود ��&�ون ھ� 
ا��ن را ����ت زدا�� ��د و در )"	� ��5ن و 


 $ر�ت ���دازد، +ر� ���وم را �
 ھ�3ون ������ ا�

 �� و)ود 3
 ����ر ��	ر�� � 
	�ا�ن �رش وادا
 
در ����ت ا�ن +ردھ�ی ا���� و ز�ر 	:�Oر 3
+را��دھ�ی ا)	����، ا	$�62 	��وت ھ�ی +ردی و 
��روی از $����ت 	و	��2	ر در �%ل 	وده وار �ر�ز 

  ازآزادی و 	&�م آن، رخ داد؟ 

                                                           
78 Fromm, Erich.: 1941, P.3 
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+روم در ا�	دای ا�ن اOر، ��ر روش ����	� و �$ور 
�ر�زی 	$&�ل �ود، ����ت ا��ن �درن، را ا�ن 

��ص �� ��د: � 
  �و�

" �رای +"م +را��د ا)	����، ���د �و�ش ��دی 
+را��دھ�ی ا)	���� را �
 در �$ت درون 
+رد ��ل �� ���د، در����م؛ درت ھ��ن 


 �رای +"م +رد، ���د او را � 
در ��ش �و�
 �
 او �%ل داده، �رر� 
ز���6 +رھ�.� �
 
���م.  	ز ا�ن �	�ب از ا�ن Cرار ات �
ا��ن �درن، ھر �3د آزاد�ده از ��دھ�ی 
65 ����+رد�ت �
 ھم �
 او ا$�س ا���ت ��(

او را �$دود �� �رد، ھ�وز �
 ھم �� داد و 
آزادی در ��"وم ��Oت آن، ���5 	$#ق �ود 

5� 
��ی �روز ��2#و�� ھ�ی +ردی )+رد�ت( �
 
+%ری، ��ط�� و $� �ود، دت ���+	
ات.  ھر �3د آزادی �رای او ا	#Hل و 
�#��Hت �
 ھ�راه آورده، و�2 او را ��زوی 


 ات.  	��و از ا�ن رو �*طرب و ��	وان 
��3ن ا�زوا�� 	�ب آورد�� ��ت و او را �� 
ا�ن )��.ز�ن ھ� رو��روی �� �زد:  �� 

وی �ر�ز از ز 
�ر ��ر ا�ن آزادی �
وا�	.� ھ� و 	&�م ھ�ی )د�د؛ �� ����رد 
 
	$#ق ���ل آزادی ��Oت �
 �ر���6 ��$�ر �

    79+رد �ودن ����ت ا���� ات."

�ر�ز از ا�ن 3%�دۀ �$ور و 	�ر�ز 	$&�ل +روم در 
ات.  +�&و+�ن د�.ر �%	ب +را�%�ورت، ھر  آزادی

� ھ�ی �A �و*وع �&�دی د�.ری را �$ور �رر
 
�ود در ا�ن ز���
 Cرار داده ا�د، ا�� ا�	%�ر �ردا�	ن �
روان و ����ت +رد زود	ر از ھ�
 از وی ار�ش 

ا�ن �رر� �و	�ه از �$ور �ر�زی و +روم رخ داد.  
                                                           
79 Fromm, Erich.: 1941, P. 4 

ز��ن ا�	��ر �"م 	ر�ن آ�Oر �%	ب +را�%�ورت ���ن 
�ت ���6 دوم Cرن ��	م  
� 
�واھدداد �
 ھر 3

�ن +�)65 ��ز�م دور	ر �� �و�م، �زد�A 	ر و از ���
���$ث ا�ن +�&و+�ن، ���	ر �	و)
 +رد و �زو��رھ�ی 
درو�� او در 	&�م �
 	و	��2	ر�زم و "�ر�ز از آزادی" 

  �ورد �ظر ار�ش +روم �� �و�د.

	.�ه ھ�ی 	و	��2	ر�زم�$ور�ر�زی ھ��� آر�ت در ��  

	.�ه از )�&
 �"م 	ر�ن آ�Oر �%	ب +را�%�ورت، ��
ات �
 در �ل 81اOر ھ��� آر�ت   80 	و	��2	ر�زمھ�ی 

در ا�.&	�ن ��	�ر �د.  ھ��� آر�ت در ا�ن اOر  ١٩۵١

 ھ�ی آن در ��%ل ��ری �ژاد�ر	� �درن، ر� 
�
�&����2زم و آ���ورھ�ی �ظری آن از )�&
 آراء ��ت 
دو�و���و ��را�ون ���را�ری ا��ن ھ� �ردا�ت.  او 

�	���6 �"ودی �� �زی در ارو��، 	���ز *�ن �رر
در  anti-Judaism	�ر��� ���ن "�"ود�ت 	�زی"

دوران ��	�ن و اوا�ل Cرون وط� و "�"ودی 
	�زی"  anti-Semitism ن���	در د���ی �درن را 

�رد.  از )�&
 د	�وردھ�ی او در ا�ن اOر، 	و*�_ 
	��وت 	و	��2	ر�زم �� د�%	�	وری �ود �
 و)
 ��رز آن 

  �دا�&6 	و	��2	ر در ھ�6 ا��5د ز�د�� +رد ات. 

  
  

	و	��2	ر�زم �
 	5ر�ف آر�ت، او�2ن �H@م �ود را �� 

	وده  2ب�Cی ا)	���� و 	$&�ل �ردن آن در  �$و ط�#

�روز داده، از ا�زار ;و;�� ری �� �رو�����دا ا	��ده 
��د.  �"م ��ت �
 ا�د@و2وژی 	و	��2	ر 	� 3
 $د �ر  ��

                                                           
80     The Origins of Totalitarianism  
81  Hannah Arendt (1906 –1975)  
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ھ� ا	وار ���د؛ �و�&ز در �#�م �@ول  $#��ق و داده
	ر  ی دروغ را ھر 3
 �زرگ �رو�����دای ��زی، و�ده

  دا�ت. و �ر رو �دا	ر، ��Cل ��ور	ر �رای 	وده ��

	�ن اCدام $%و�ت 	و	��2	ر، CطP �دای �����2ن از ��
طر�ق �����ل ��	ن آزادی ���ن و +*�ھ�ی 	$#ق آن 


��ھ�، �"�دھ�ی �د�� و �����د��، ����،  ���5 ر
$ز�� و ;�ره ات.  �� ا�ن 	�"�دھ� ط�#6 ا)	���� �� 

ی �� �%ل  �ود و �� ا�زار ;و;�� ری، 	وده �دا ��
 
  آ�د. ��دان ��و +ر�ب �ورده �

 
آر�ت 	:��د دا�ت �
 	و	��2	ر�زم �� د�%	�	وری �
� و زور $%و�ت ���ر+: در �� 	$%�م Cدرت 


ی ��رز 	و	��2	ر�زم،  ات، 	��وت دارد.  و�
ی ��آ��ه �
 ���+P �ود از  �ر�ورداری از $���ت 	وده

�ن �زی  راه دادن و�ده%� 
ھ�ی دروغ و �را�ش �

 ھ�ی ز�د�� +ردی و ا)	�� ھ�C 6&�رو	�� از راه وا�
ھ� �
 �A ا�د@و2وژی ��ص ات.  ا�ن  �ردن 	وده

)�ون در ھم آ��زی �� اC	��د ر���
 داری ا�$��ری 
�ور ���C ��� در �$دوده� A� د و  ی �رزھ�ی���

��د. 	و	��2	ر�زم در ذات  ودای 	��ر )"�ن �روز ��
�ود )�E ط&ب ات و )�E را �"	ر�ن راه $�ظ 

دا�د. در  ھ�ی ا;وا �ده �� 	وده��	����� و ر�وب 
ز��ن ز�د�� آر�ت، ا�ن �د�ده �� ا�د@و2وژی �ژادی 


ھ�ی ا��ر، �ظ�م ھ�ی 	و	��2	ر  �روز �رد، و�2 در دھ
ھ�ی اC	دار�رای د��� و�2 ��  �� �طرح ��	ن �وا�ش

  82ھ� �
 ��دان آ�ده ا�د.  ھ��ن و�ژ��

�ل �س  ١٧، ���5 ١٩۵٨ھ��� آر�ت، د�ر	ر در �ل 
، +�ل )د�دی �
 ا�ن اOر �ر�ز از آزادیاز ا�	��ر 

ا+زود و در آن 	�"��� و ا�زوای +رد ا��ن در د���ی 
�درن را از )�&
 ��ش ز���
 ھ�ی ا	#رار 	و	��2	ر�زم 
دا�ت.  �$ور ا�ن +�ل ������ �ر�Hف ���C �	�ب، 

اC	��دی �ر ����ت و روان  	:�Oر�وا�ل ا)	���� و
  ا��ن �ود. 

  

�$ور �ر�زی 	@ودور آدور�و و �%س ھور�"���ر در 
   د��%2	�A رو��.ری

                                                           
   .٢٠١٠د�C#��ن، ��ر��د�ت.:  82

  

از +�&و+�ن  84و �%س ھور�"���ر  83	@ودور آدور�و 
 ١٩۴۴آ����2 	��ر د�.ر �%	ب +را�%�ورت، در �ل 

را ��	�ر �رد�د.  ا�ن دو  85د�� A2	�A رو��.ری

 ھ�ی ��ز�م در 	�%ر �وف �
 د�2�?ول ��+	ن ر�&�+
;رب �ود�د، �ظر�6 "د�� A2	�A �رد و اطوره" را 
�طرح ��	�د.  ا�ن اOر در دو ��ش �ود �
 ��م ھ�ی، 
"او�2�س �� اطوره و �رد" و "����ر �"ودی 
	�زی" ��X ا�$راف در ��ر �رد�را�� را در 	�د�ل 

د �
 اطوره دا�ت �
 ط� ا�ن ا�$راف، �ر
 
ا�د@و2وژی �%ل �� ��رد.  آن ھ� �طرح �� ���د �

 Cر���� �ردن �زد ا��ن �دوی در �ورد ���+را��دی �
�رد رو��.ری رخ داده ات.  ا��ن �دوی Cر���� 
�� �رد 	� ��م �دا��ن را +رو�����د و �H را از �ود 

پ ا��ن ط�#6 �ورژوا �.ردا�د.  ا�ن +�&و+�ن، �رو	و	�
 -را در او�2�س، C"ر��ن اطوره ای �و��ن ��	�ن ��

  .Eد: ��ر��������د �
 �د�دۀ د�.ری را �
 )�ی Cر���� �
او�2�س ھر ��ر �طرھ� را �� ��ر�E زدن �
 �دا��ن 
و ھ�راھ�ن �ود از ر �� �ذرا�د.  �
 ا�ن 	ر	�ب، 

����ت "Cر����"، درو�� �ده، C"ر��ن، ���ری از 
�ود را Cر���� �رده، 	ن �
 ��	� درو�� �� دھد.  
�+ر د���ی �	�دن ��ز �
 در ���ن �و���ن، �.�ن ھ�ی �

 ای ر�.�ر�E را �� ��ج ط�ق �� ز�د، ھ��ن ���

آن )� �
 �رد �
 ا�زاری   �86�ر را ط� �� ��د .
 ���رای ��ر�E و +ر�ب 	�د�ل �� �ود، ط6�5 ���

ه �� �ردد.  آدور�و و �رای ر�وده �دن 	وط اطور
ھور�"���ر �و�	�د: " )د�د	ر�ن ا�د@و2وژی ھ� �3زی 
	�د )ز �%ل ھ�ی د�ر�ون �دۀ ا�د@و2وژی ھ�ی ��

                                                           
83 Theodor W. Adorno (1903 –1969) 
84 Max Horkheimer (1895 1973)  
85 Dialectic of Enlightenment 
86 Adorno; Horkheimer.:  1974, p 63. 



32 

 

 

، ���5 ھ��ن �ظ�م ھ�ی اطوره ای.  �رد  87�"ن " 

: از و�� 	�در طول 	�ر�\، و�
 ای دو���
 دا
ا�زار ر�وب و از وی د�.ر، ���ر رھ��� ��ش.  

��ز�م �� ود)	ن از و�6 ا�زاری  �
 �ظر آن ھ�
  �رد، �3ر�� ��+ت. 

  

  

  �I7دور آدور��

  

اطورۀ �$ور �ر�زی ار�ت ���رر در دو اOر:  
�6 +رم ھ�ی ���د�نو   $%و�ت&+  

اOر د�.ری ھ��وان �� 	$&�ل ھ�ی آدر�و و 
 
� �ھور�"���ر،  اطورۀ $%و�ت  [در ز��ن +�ر

وف  ��88م ا+��6 دو2ت"]، از ار�ت ���رر &�+ ،
در آ�ر�%�  ١٩۴۶د�.ر �%	ب +را�%�ورت، در �ل 

�ر �د.  ���رر، �رای �رر� �&ل ظ"ور ��ز�م، 	��
����طرح  �$ور ز��ن را در 	$&�ل اطوره ھ�ی 

�رد.  او از )�&
 ا�دک رو���%ران آ����2 �ود �
 در 
اوا�ل ظ"ور ��ز�م، ��را�ون �3ر�� �.�ه اطوره ای 
 ����ر ا�د��6 �رد��ور در 3"�ر3وب �ظ�م ھ�ی 

 ھ�دار داد�د.

                                                           
87 Ibid, p 62 
87878787The Myth of the State 

 
88 Ernest Cassirer    (1874--1945) 

  

� را اطورۀ $%و�ت���رر در ��، اطوره ھ�ی 
 W&+ ود را�ر �%�
 �� ��د �
 ا�	دا ���
 ��ری 	�
�رده، �س �
 آن �ورش �� �ر�د.  ا2#��ری ا�ن 
اطوره ھ� �رد را ��د �� ��د.  �@و�2ت +ردی و 
����ت ا���� ھ����د )وا�P �دوی، در ���ن ا)رای 
�داوم و �%�وا�ت آ��ن ھ� ر�E �� ��زد.  ���رر 
�ر دا�ش ��+� �رای � 
ا	د ل �� ��د 	� ز���� �

���ن دادن �
 ا�ور �ود دارد، ا� 
ن اطوره ھ� �
 
� ���$�2ت ��	
 ���C �� ����د.  ا�� اطوره ھ�ی 
�$ض رواج ا$�س ��	وا��، �طر و آ��دۀ ���5&وم در 
���ن ا+راد )��5
، ھ��ن ��ر�رد )�دو در ��ود �رد و 

  دا�ش را �
 �"ده �� ��ر�د.

�رر 	�ز�����
 �� �و�د �
 رھ�ران )وا�P 	و	��2	ر، ��
�	دا�� را �
 �"دۀ �� ��ر�د.  �#ش )�دو�ر ���Cل ا

	�ن ��م ��زی ھ� �رای �� 
�رر ��دآور �� �ود ���
&ط ��	ن اطوره ھ�ی �ود، 	?��ردادن ��ر�رد �
ز��ن �ود.  از د�د او، ز��ن در طول 	�ر�\، دارای دو 
��ر�رد د 2	.ری و )�دو�� �وده ات.  ���رر 

��ره �
 	ول ��زی ھ� �
 ��ر�رد )�دو�� ز��ن را �� ا

 و �ردا�	6 ��زی ھ� از ھ��ن 	��+"رت واژه ھ�ی 

 در �ا�	دای ظ"ور، ���ن �� دھد. او �#ش +&
� را ��3ن )���5دی �� ���ر�ورد �� اطوره ھ�ی 

  ��د[�
 �#ل از 	ر)�6 �)ف در����دری]: -


 ھ�ی [اطوره ھ�ی] ��" از ���ن �ردن ا+

� 
��ت. ا+�� 
	�� 
�� از +&��  A�

���5 آ�ب ���ذ�ر ات.  در �را�ر �راھ�ن 
 -�#&� ��و��ت دارد.  �� ��Cس ��ط#� ���


 �� 	وا�د �	وان آن را ا�ط�ل �رد.  ا�� +&
 -�د�ت �"م د�.ری �رای �� ا�)�م دھد.  ��
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	وا�د �� را �
 +"��دن $ر�ف �ود 	وا�� �زد.  
د��ن را ���د ����ت 	� �� او �	وان )�.�د.  

از ا�ول ا	را	ژی �$�_ ات.  ا�ن �%� 
����	ن د��ن 	�"� �
 ���5ی ����	ن ��ب ھ� 
و ��	وا�� ھ�ی او ��ت.  	وا���� او را ھم 
���د ����ت.  ھ�6 �� ا�ن 	وا���� را د	%م 

 ھ�ی ��	�ن ��ر ا+�� �	Cا�م.  و 
�ر+	
� را ���د�م، آن ھ� را ��3ن �رت و �وچ ��

�	�م �
 و ���ز و ���وزون و �*$A ا�.�

 ھ���C X	� $�*ر ��ود�م آن ھ� را )دی �
 
�.�ر�م.  ا��ون �ر ھ�6 �� رو�ن �ده �
ا�	��ه �زر�� �ود.  ا�ن ا�	��ه را ����د 	%رار 
���م. ���د ���: و ��	�ر و روش ھ� و 
� را �
 دCت ��
 ھ�ی ���.ردھ�ی ا+
�رر� ���م.  ���د �� $ر�ف رودررو �و�م 

  89درا+	�م." 	� �	وا��م �� او

���ن اطورۀ $%و�ت و د�د��ه ھ�ی ���رر در اOر 
، �	5&ق �
 ھ�.�م +&�6 +رم ھ�ی ���د�ند�.ری �
 ��م 

ا��Cت او در آ��2ن و ��ش از ظ"ور ��ز�م، ار	��ط 
	#��� و)ود دارد.  او در +&�6 +رم ھ�ی ���د�ن ( �


 )&د �
 	ر	�ب در �ل ھ�ی ١٩٢، ١٩٢٣۵ ،

 و)وه ١٩٢٩� ( 
	���ز اطوره �� ���ش �&�� �ردا�	


 �ود: 	�  و �و

" ھر �و�
 ��و�دی �
 در ا�د��6 اطوره ای 
 

 ��ر�� رود، دارای ا�ن و�ژ�� ات ��
+#ط در �&�ت اطوره �
 رو��� و 	���ز 
����ت  
���&� دت �� ���د.  در �2�$ �
�رط� �� 	وا�د ����ر �ود  
�&�� +#ط �


 آن ھ� را �� �A  را �
 �%د�.ر ��و�د دھد�
��ش �)ش �ر وا$د از �%د�.ر )دا�زد.  
اطوره ھر �3زی را �
 و$دت �� 3ون و 

 دار �زد، از �ود ��� -3را�ش را �د


 اطوره �رCرار�� ��د، � �	��را�د.  ���
��3ن ط��5	� دار�د �
 ا)زاء وارد�و�ده در 

آن، وارد ����ت ھ��وا�� �� �%د�.ر ��و�د.  
�%س، دارای ھو�ت ����� �وده، آن ھ� �ر

   A�90 ا�ر ���وص �� �و�د". 

                                                           

    .٣٧٣،٣٧۴، ص ص ١٣۶٢���رر، ار�ت.:   89 
90 Cassirer, Ernest.: 1965, p 88 

�رر �ر آن ات �
 اطوره �ر�Hف ���ش �&�� ��- 


 ���5ی ھ��ھ�.� در آن،  و$دت ا�ور ���ر �
ھ�X ا�ل   -�	��وت و �داھ�ی �س ��	&ف ات 

د؛ در ���د�.ری )ز ا�ل ا��"���� )زء و �ل ��� 
  اطوره، �ل ھ��ن )زء ات.

ان ��ت �
 وC	� ا��ن، ز��ن و 	�%ر �ل �رای �� 	و
 
اطوره را د���ل ��د، �#د�
 ای �� �ود �ر آن �
 P�( �� دا��، در ��و�دی ا�دا�وار	6 ا�&��C د �*و����
Cرار ��رد.  ��ر 	رگ ���رر در +&�6 +رم ھ�ی 
���د�ن در ���6 دوم Cرن ��	م، 	وط رو ن ��رت، 

��ر در اOر او �
 ��م �ظر�
 �رداز �ظر�6 اد�� �5
� ھ����اطوره، و �"م 	ر�ن +�ل آن،  اطوره 

د���ل �د.  ��رت �
 �رر� ا2#��ری  91 ا�روز
اطوره ای در �د�ده ھ�ی �درن ز�د�� روزا�
، ھ�ر، 
 ����ت �� �ردازد و از آن ھ� ر�ز���	�&�?�ت و 
�� ��د.  ��� �
 ا	د ل ��رت، اطوره، د 2ت ز���� 

�ن ����	� را �� دزدد و �
 آن  �6 �����5 ����6 ز�
����	� ��Oو�
 ای را  
���دو�� 	زر�ق �رده، د 2ت �
�رCرار �� �زد.  از ا�ن رو اطوره �زی ھ�ی 

  �92درن، ��&ت ا2#��ری ��"�ن دار�د. 

  

وف �رد�$ور �ر�زی �%س ھور�"���ر در �   

اOر د�.ری �
 اھ��ت �زر�� در �ط��52ت Cرن ��	م 
�و�	6 �%س ھور�"���ر ات  93 �وف �رددارد، 

�ر �د و در آ��2ن �� ��م  ١٩۴٧�
 در �ل 	��
وف �
 ا�	��ر ر�د.   ��را�ون �#د �رد ا�زاری�

� ��"وم �رد �� �ردازد.  �$ور  �رد���
 آ�ب �
#وط  ��رد �ر�زی �وف �رد را �� 	وان �رر


 ورط6 �رد	�زی �
 د�2ل 	�د�ل �
 �A ا�زار �

 ای را �
  ١۴۴دا�ت.  او +�ل اول ا�ن اOر $��

                                                           
91 Barthes, Roland.: Mythologies. Le myth, 
aujourd’hui. 

  .�١٣٩٢رای �ر�ردان +�ر�، �.�ه ���د �
: ��رت.:   92 
93  
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�� و)ود $)م ا�دک �ود، �ل 	�%ر ���6 دوم Cرن را 
 
�.ر و 	�%ر ا�	#�دی �رد، �(��	و)
 اھ��ت �رد 

 ھ� و ھدف ھ�" ا�	��ص داده ات.  &�"و

ی 	�"� �
 ھور�"���ر ���ن �� دھد �
 �رد ا�زار

 دارد و CH� ھدف A� 
	��5ن ا�زارھ�ی ر�دن �

��را�ون �ود ھدف �
 �ردورزی ��� �ردازد.  
 
رو��.ری از آن )� �
 �رد ا�زاری را ��دان داد، �
*د �ود 	�د�ل �د.  �%� از �ن ���
 ھ�ی �وف �رد 
 
، �#د �وز�	�و�م �� ا��Oت �را�� ات.  ا�ن �را�ش، �

�6 ر��*� ��� آ�د ��	6 ھور�"���ر، �$� 
� 
ھر 3
 �C�� و�ر�	د و ��و�ر �&�� د��� ��رون �� �	را از 

  ���ده را ھ�3ون 	�"� 	�و�ر $#�#� د��� )��� ا�دازد.

از �ظر ھور�"���ر، �رد ا�زاری در �#و62 �رد ذھ�� 
)� �� ��رد، �
 طوری �
 وC	� از +رد �ر�ده �ود 


 ات، �� �و�د آن 3�HC�� �3ز 
3 

 ��ر ����د �� 

و ���د ���د (ا�زار).  ا�� "�
 ��ر آ�دن"، ا�ری 
ذھ��/+ردی (و�ژ�	�و)ات.  ھور�"���ر در�را�ر 
 
آن، ��"وم �رد ���� (ا�ژ�	�و) را Cرار �� دھد �
	�ر�ز را �ر �ردورزی ��را�ون ھدف ھ� و ;��ت 
ھ�ی ا���� Cرار �� دھد.  از �ظر ھور�"���ر، ��ش 

، ��رو�� ا�ژ�	�و در )"�ن �
 از رو��.ری، �رد
���ر �� ر+ت، و�2 در د���ی �درن "�C Aوۀ 
و�ژ�	�و در ذھن" 	&#� �� �ود.  +�&و+�ن 
رو��.ری، �رد ا�ژ�	�و را ��ز ھ�راه �� �	�+�ز�A در 
ھم �و��د�د.  در �2�$ �
 در دوران ����رو��.ری، 
�رد، راھ���ی ز�د�� ا��ن و ھدف ھ� (ا�ژ�	�و) �ود، 

وی ا�زارھ�ی ر�دن در د� 
��ی �درن �
 راھ����� �

 ھدف و�ژ�	�و 	�د�ل �د.  �رد رو��.ری �
 ا�ن �
)��6 ذھ��/ا�زاری ا�ور �را�ش دارد و ��ودھ�ی آن 
ھ�، ���5 �وز�	�و�م و �را���	�م، 	���ل �
 "ھدا�ت 

�.ری ا�	#�دی آن ھ�"(� 
.  �3ر�� 94ا�ور دار�د و �

&ط ا��ن �ر ط��5ت ��)ر  ��3ن د�د��ھ� �ر �&وم �	

 
5(�+ ����ود، ا�� �ط دادن آن �
 $�ط
 ھ�ی ا� ��
��ر �� �ردد.  ز�را �س از ;&�
 �ر ط��5ت، �و�ت 
&ط �ر ا��ن ھ�ی د�.ر �� رد و در ا�ن +را��د، 	
ا��ن ھ�ی د�.ر، 	"� از +رد�ت ��$�ر �
 +رد �ود 

�و�د. �� 
	�  ا�.�

.�(�ر و ا�	#�دی را �3رۀ ھور�"���ر، �	رش �رد 
و�6 ا�ژ�	�و آن �� دا�د.  د�د��ه  
��ز�ردا�دن �رد �
ھور�"���ر در ا�ن اOر �
 	?��رھ�ی )دی در �ظ�م ھ�ی 
                                                           
94 Horkheimer, Max.: 1947, p 65. 

آ�وز�� و دا��.�ھ� د���ی ;رب ا�)���د و 	�%ر 
 ��.ر/ا�	#�دی، ��ش )دا�� ���ذ�ر روش �رر(�

  ا�ور ا��ن و ا)	��ع �د.    

����ت اC	دار�را�و در �$ور �ر�زی 	@ودور آدور   

����ت اOر د�.ری از 	@ودور آدور�و �
 ��م 
ر�ر	�  95 اC	دار�را 
���ل �	��W 	$#�#� �روھ� �

در آ�ر�%� ��	�ر �د.  ا�ن  ١٩۵٠آدور�و در �ل 
	$#�ق ��دا�� در ��ل، د���ل �ردن 	$&�ل ار�ش +روم 
از ����ت اC	دار�را در �ر�ز از آزادی �ود.  ا�ن 


 ��A �ظر�)� ھ�ی �و���ون از �روه 	$#�ق، �
ھ�ی �واه، 	�پ ھ��� از ا+راد را دارای آ�ب �ذ�ری 
 A�	را�و *دد�و �	��در�را�ر آوازه �ری +�
ارز���� �رد.  ا�ن اOر 	�ر�ز �ود را �ر روی �طوط 
	� و *د ������ت آ��دۀ 	&�م �
 ا;وای +�
 د�و�را	�A �� �ذارد، ز�را �و��د��ن آن، ھ�X رو�د

د�.ری در د���ی ا�روز را �
 ا�ن ا�دازه �طر��ک 
��� دا��د.  �#د�6 اOر، ��ش +رض 	$#�#� �ود را ا�ن 

  �و�
 ا�Hم �� ��د: 

�، اC	��دی و ��"ا�ن �
 ��ورھ�ی 
ا)	���� �A +رد ا;&ب، ا�.�ره ای و�P و 
)م ات، ��3ن 3
 �و�� �� "ذھ��ت" �� ��

 
��3ن "روح" ���� ��و�د �ورده و ا�ن �
ا�.�ره ای، ��ود ��رو�� �طوط �"�	
 در 

96����ت او �� ���د."       

 A� رد: ا�ر�ش ھ�ی ز�ر را د���ل 	$#�ق آدور�و �ر
�د، او 3.و�
 +ردی �� 
	�ت و)ود دا��+رد ��2#وه +�
ات؟ ��دا�ردن ا+%�ر *دد�%را	�A در 3
 +را��دی 
رخ �� دھد؟ 3
 ��روھ�ی ���ن دھ�ده ای درون ا�ن 

د و)ود دار�د؟ ا�ر ��3ن +ردی و)ود دارد، 3.و�
 +ر

 �ورت +رد �"�)�ر در )��65 �� $*ور دارد؟ و �
ا�ر ��3ن +ردی و)ود دارد، و�ژ�� ھ� و )ر��ن ر�د 

   97او در ا�ن )"ت �دا��د؟ 

                                                           
95 Authoritarian Personality 
96  Adorno; Frenkel-Brunswik; 
Levinson; Sanford.: 1950, p1  
 

 
97 Ibid, p2 
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�Hق و �$&� ا2"�م ��ش 	%رار  ����ت اC	دار�را

 در ��ورھ�ی �و���ون �د و )�ی ����ژوھش ھ�ی �
آن دارد �
 در )��65 ا�ران ��ز �� در�ظر�ر+	ن 
+��	ورھ�ی ��ص ا�ن )��5
، �ژوھ�� ھ��ن 

  �ورت �.�رد. 

  آ���ن در اور�&�م�$ور �ر�زی ھ��� آر�ت در 

  

	و)
 �ود  ��	.�ه ھ�ی 	و	��2	ر�زمھ��� آر�ت �
 در 
را �
 +را��دھ�ی 	�ر��� و +%ری �	�ر�ز �رده �ود و 
�ل ھ�ی �5د، ��ش وا���� در��رۀ �#ش $س ا�زوا و 
	�"��� درو�� +رد در $ل �دن او در طرح 	و	��2	ر 

���دف �� �$���6 آدو2ف �١٩۶١و�ت، در �ل 
����ت +ردی  
آ���ن در اور�&�م، 	�ر�ز �ود را �

����ت آ���ن، داد.  �
 ا�ن 	ر	�ب، ا �و �
 �رر
@ول ����ن � 
���5 آن +رد ����� �ردا�ت �
�	�ر ھ�.��� �ود.  آر�ت �� ��	وا�6 ��رھ�ی �ظ�م �
�	ر �� 
�ود و ��ز د�.ر �ط��52ت �%	ب +را�%�ورت �
�رور �رد�م، �
 ��وان ��ر�.�ر ��و�ور�ر در داد��ه 

���ل 	���
 �ژادی ��&�ون ھ� ا��ن در  -آ���ن 
 -ھ� و ا	�ق ھ�ی ��ز و �وره ھ�ی آد�وزی  ����ون

�ر�ت �رد.  او $��ل ا�ن ���ھده را در اOری �
 ��م  
در 98  آ���ن در اور�&�م: �زار�� ��را�ون ا�	ذال �ر

  ھ��ن �ل ��	�ر �رد. 

آ���ن در داد��ه و �ط�652 ز�د��  ۀھ��� آر�ت �� ���ھد
ھ�ی �ر�وط، ا�ن �ظر را �
 ���ن آورد �
  و �زارش

�ر �	را�م $��ل از ��ل آ���ن �
 ��وان �C	ل 
ای ��	ذل  ای ھ��	��ک، �
 �د�ده ھ� ا��ن، �
 �د�ده ��&�ون

ات . آ���ن �� *ر�ب ھو�� �	وط و ���ت ���ر 
	ر�ن )���ت  ��5و�2، 	�"� �
 ا�ن د�2ل �)ری "�.�ن

	�ر�\ ��ر �د �
 ھ�X ��ه از آ;�ز ��ر �
 د	ورھ� و 
د دو ��ر ���د���د.  داوری +ردی ھ�ی �و ا$%�م ��+وق

او در +��&6 ���ن �دور و ا)رای $%م ;��ب �ود. او 

�?&�  ای رو�ن در��ره $�+ظ �Cر	را$ل � A	 A	 ی

ھ�ی �رگ ز�ر  �ود دا�ت و�2 آن 3
 در اردو��ه
آورد؛ �و)ودی ��  �ذ�ت را �
 ��د ��� +ر��ن او ��


������ �"�	 
ای ھ� �ر ھ�X $س ھ�دردی �� ھ��وع �
ھ� ا��ن دود �ده در  او $#�#ت دا�	�د �
 ��&�ون

                                                           
98 Eichmann in Jerusalem: A Report on the 
Banality of Evil 

 

ھ�.  آر�ت در �رح �#و62 ا�	ذال �ر، �
 ��&ت  �وره
�ردازد:  �ر در ط_ �	رده  ط$� �ودن �ر ��

ر�ت �ود را 	%�Oر �� ��د.   �� 
�ود، از ا�ن رو �
ھ� �
 راه ا�دا�	�د،  $ر��ت 	وده وار و �وری �
 ��زی

ھ�ی 	و	��2	ر از ھ��ن  %و�تا�ن ��&ت را دا�ت.  $
ھ�ی  �ر�د و �
 Cول آر�ت �
 د	.�ه و�ژ�� �ر ود ��

99�و�د.  ھ�ی �وA3"، 	�د�ل �� 	%�Oر "آ���ن   

5��( 
�درن در  6آر�ت در �#د 	�%ر �درن �ر آن �ود �

 ��3ن  زدودن �ت	�ھ�ی ر+	�ری، +%ری و ا����� �ذ

�ود ا+راط �رد �
 ا�Hق و �وع دو	�، ���5ی ��ق 
را از دت داد�د، و�2 ���5ی )د�دی در اذھ�ن ��و�� 
��ت ��� �� 
)� ���	�د.  در �	�)
، ھو�ت ا���� +رد �
او �� د�.ری ا���� و ط��5ت ھ�3ون د�.ری 	5ر�ف 

�د. �� �.	��ود، د�3ر ر�  

�ظر�6 آر�ت در��رۀ ����ت آ���ن، �
 د���ل �ود، 
� ���&� ر���ا در دھ
 ھ�ی آز���ش ھ� و 	$#�#�ت روا�

آ�ر Cرن دا�ن زد.  از آن )�&
 �� 	وان �
 آز���ش ��"ور 

 ��&.رم �Milgram   
و �A دھ
 �5د، آز���ش �5روف �

(ز�دان ��	.� Stanford Prisonز�دان ا	���ورد 

	وط �روه 	$#�ق) ا��ره �رد.  ھدف ا�ن آز���ش ھ� 
 �
 ھ�ی �رر�\ "�ن +#ط �
 +ر��ن ھ� ��ل �ردم"ر��� 

�وت ھ�ی ھو��2ک ��C %ب	ر� 
 - از وی ا+رادی ات �

�و�د.  ا�ن آز���ش ھ� �ر روی ا+راد �و���ون ا�)�م �د و 

��ن داد ا+راد ��5و�2 در )��65 �درن 	� 3
 $د از �
داوری �	#ل +ردی 	"� �ده و ��%ن ات +)�P 	ر�ن 
د	ورھ� را +#ط 3ون از وی اC	دار �� آ��د، 

دو آز���ش در 	�ر���ی ھ��� آر�ت  ا)را���د.  �رح ا�ن
100�	ر �و)ود ات.    


 ای �
 ��م 	�ھ��� آر�ت در دھ6 آ�ر ز�د�� �ود �و
101 �@و�2ت +ردی در �را�ط د�%	�	وری  �( 
�


 ھ�ی 	��ذا�ت �
 �س از در�ذ�ت او ھ�راه �� �و
�ر��دۀ د�.ر در �)�و�
 ای �
 ��م �@و�2ت و 	��


، آر�ت �
  102داوری 	�
 �3پ ر�د.  در ا�ن �و�
+رد و �@و�2ت ا��CH او در �را�ط د�%	�	وری 

  �ردا�ت. 

  

  

  +�ل دوم:   

                                                           
  .٢٠١٠د�C#��ن.:   99

100 http://www.bard.edu/hannaharendtcenter/ 
101 Personal Responsibility Under Dictatorship 


 	وط ����د ��دا2ر$��ن �رو��د 	��ر�ردان +�ر� ا�ن �و
�ر �ده ات. 	��  

102 Responsibility and Judgment 
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  ٢"<ل 


ت ار�ش "روم 
� ��رل ��ر�س "���وف����  

  

 �3١٩٩٣د دھ
 ��ش از آن �
 ژاک در�دا در�ل

 A� س ھ�3ون�رل ��ر��وا�� �رورت ��ز*
وف و �
 دور از �د�وا�� ھ� و �د+"� ھ�ی &�+

ت���_ ھ�ی ��ر�س����2	� را در -��ر� 

Spectres de Marx   د، ار�ش +روم در��زد ��و
رد، در �ل  E�( ن �زد ١٩۶١اوج�، ��"وم ا�

را در ا�� ت �	$دۀ آ�ر�%� ��	�ر ��ت.   ��103ر�س 
ت ��ا�ن اOر ���ل �رح دت اول و �
 دور از 
زد�� ��ر�س 	وط +روم �ود.  �	ن ا�.&�� �3د 

 از ��ر�س �رای +راھم آوردن ا�%�ن �ط�652 	��و
دت اول �رای �وا��د��ن آ�ر�%��� �
 ط� دھ
 ھ� 


 ��ر�س، 	�و�ری �
 �&� ��دوش از�&� r�&�	  ا�ن
 
وف دا�	�د، �
 ا�ن �)�و�
 ا+زوده �د؛ از )�&&�+
�	ن دت �و�ت ھ�ی اC	��دی و ا)	���� و ��ش 
ھ�ی �"�� از ا�د@و2وژی آ����2 اOر ا�ن +�&وف و �3د 
�	ن د�.ر.  ھدف +روم از ا�ن اOر، ��ز���� ��ر�س 
وف ا��ن �را و ر+P �د+"�� ھ��� &�+ A� ھ�3ون

دو��ه ا$زاب ��و��ت و �ود �
 از وی ھر دو ار
	�&�?�ت *د ��ر�س در آ�ر�%�، $#�#ت آ�وزه ھ�ی ا�ن 

 در ��ن $�ل، 	�وف را 	$ر�ف �� �رد.  ا�ن �و&�+

 ��+	ن 	:�Oر�ذ�ری ھ�ی +روم از ��ر�س و �ر�� از �

  ا�	#�دھ�ی او �
 ا�ن +�&وف ��ز ��ری �� ر��د.  

  

                                                           
103 Marx’s Concept of Man.  

 

P�(+ س را�از �د+"�� ھ� از ��ر A� Xر از  +روم ھ�	
�ردا�ت آ�ر�%��� ھ� از ��	ر���2زم ��ر�س ��� دا�د.  

 از �ظر ��ر�س، �� 	ر�ن ا�.�زۀ روا�� � 
���ن ر+	
ا��ن، �وات �ب �ول و ر+�ه ات و ��ر�س 
اھ��	� �
 +رد و ���زھ�ی ��5وی ��� دھد.  ا�ن در 
ر���
 داری �
 ھ��ن د �ل �ورد ا�	#�د  
$��2 ات �

�ت و �
 �ظر +روم، ا��ن �را�� ا�ن ��ر�س Cرار دا
وف �� ا����� �ر+��� �
 ا��ن و 	وا���� ھ�ی او &�+

  �"&و�� ز�د.

�A �د+"�� د�.ر، ا�	��ه �ر+	ن ��	ر���2زم ��ر�س �� 
��	ر���2زم �%���	� �ود �
 ھ�6 +را��دھ�ی رو$� و 
��5وی ��ر را �
 �واد �?ز ��ت �� دھد؛ �
 Cول 


 +%ر و �واطف را ھ��ن +روم، ����د +�&و+� ���
 
�و�
 در ار	��ط �� �?ز �� د�د�د �
 ادرار �� �&�
ار	��ط دارد! ��ر�س ھ�3ون ��	#د +�&و+�ن 
��	ر���2ت �%���	�، �#ش +را��دھ�ی 	�ر��� و 

 ھ� و ��	�ر ����ت +رد �ا)	���� در ��دا�ش ا�د�
 
را در)
 اول �� دا�ت.  +روم 	و*�_ �� دھد �

ر�س ھر�ز دو ا�طHح را�W ��	ر���2م �ود ��
 
	�ر��� و ��	ر���2م د�� A2	�A را در آ�Oر �ود �
ت ھ� �ود.  او در �رح ���ر ��رد و ا�ن ا�داع ��ر�
د�د��ه 	�ر�\ �رای ��ر�س از ا�د@و2وژی آ����2 �#ل 

  Cول �� آورد:

��وۀ 	و�2د ����د +#ط روش 	%�Oر و)ود  "
�%ل  
�Cط�5 از ��ش ا+راد 	&#� �ود، �&%

ا�ن ا+راد و �%ل �Cط�5 از ��ود $��	� و 
�A ز�د�� آن ھ� ات.  �و)ود�ت ا+راد 
3
 و 3.و�
 	و�2د  
�� 	و�2د آن ھ� و ا�ن �
�� ���د، دارای 	�CH ات.  �س ط��5ت 
�را�ط ��دی 	��5ن ���دۀ  
ا+راد �	.� دارد �

    �104#ش آن ھ� در 	و�2د". 

�ظر�6 	#دم �����ت در��رۀ ��١٨۵٩ر�س در �ل 
  ��3ن �و�ت: 105	و�2د �ر �ودآ��ھ�

"ا��ن ھ� در 	و�2د )��5 ز�د�� �ود، وارد 
	#ل و � 
�ت ھ�ی �����ری �� �و�د ����
)دا از ارادۀ آن ھ� ات؛ ا�ن �����ت 	و�2دی 

                                                           
104 Fromm, 1961, p 11  
105 Consciousness:  

ا�ن واژه در ا;&ب 	ر)�
 ھ�ی +�ر� از ��ر�س �� ��5دل   
�5ور" آ�ده ات. �.�ر�ده، "�ودآ��ھ�" را ر�	ر �رای  "

  ا�ن ��"وم ��ر�س �� دا�م. 
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�را�ط ��5ن ر�د ��روھ�ی  
	.� دار�د ��
	و�2د آن ھ�.  ر)�P ا�ن �����ت 	و�2د، 

Cر ا�	��	��دی )��5
 را �%ل �� دھد؛ 

 �ر روی آن ��	�رھ�ی � �5Cز�ر����� وا
� ا	وار �� �و�د و ��رو����� $#و�C و 
+رم ھ�ی ���ص �ودآ��ھ� ا)	���� �
 آن 
	.� دار�د.  ��وۀ 	و�2د ز�د�� ��دی، �
� و +%ری در �&�ت ��رو�دھ�ی ا)	����، 
آن ھ� را ��روط �� �زد.  ا�ن �ودآ��ھ� 

�ن ھ� ��ت �
 �و)ود�ت ا)	���� آن ھ� ا�
را 	��5ن �� ��د، �&%
 ا�ن �و)ود�ت 
ا)	���� ات �
 �ودآ��ھ� آن ھ� را �#ش 
�� ز�د.  ��روھ�ی ��دی 	و�2د در �#ط
 ای 
 
از ر�د �ود �� �����ت 	و�2دی �و)ود �

�� �3زی �
 	�"� ��ود  –	*�د �� ر�د �� 
��5 �� �����ت �� –$#و�C آن ات � �	�%2


 درون آن ��ل �� �رده ا�د.  ا�ن �����ت �
در اOر ر�د ��روھ�ی 	و�2د، �#ش ��زدار�ده 
��دا�� ���د.  آن ��ه ��ر ا�#Hب ا)	���� 
آ;�ز �� �ود.  �� 	?��ر ز�ر���ھ�ی اC	��دی، 
ر�ت  
�ل رو���ی �ظ�م ��ز �����ش �
د�ر�ون �� �ود.  ھ�واره در �رر� ا�ن 

�زی ���د �ذا�ت ���ن �و�
 	$ول ھ�، 	��
 �� 
	$ول ��دی �را�ط اC	��دی 	و�2د �

 �&وم ط���5 ���� �	Cوان آن ھ� را �� د	
 ،��� ،�C$ول ھ�ی $#و	رد و ���5ن 	
�� و در �ل، +رم &+ �� ����د���، ز����� 
 
ھ�ی +%ری �
 ط� آن ھ� ا��ن ھ� ��ت �
ا�ن 	*�د آ��ه �ده، �
 ��رد �� �رداز�د.  


 �ظر �� ��ت �
 �A +رد ��� ھ��ن �و� 
�
	وا�د �ر ا�س آن 3
 او در��رۀ �ود +%ر �� 
��د ���د، در��رۀ �A دورۀ 	$ول، ��� 	وا��م 
از روی �ودآ��ھ� �ود آن دوره داوری 
���م.  �ر�%س، ا�ن �ودآ��ھ� ���د از روی 
	��Cض ھ�ی ز�د�� ��دی، 	*�د �و)ود ���ن 

	و�2د  ��روھ�ی ا)	���� �و2د و �����ت
	5ر�ف �ود.  ھ�X �ظم ا)	���� ھر�ز ��ش 

#وط ���ھ�6 ��روھ�ی 	و�2دیاز ر�د  ،- 

��د؛ و �����ت 	و�2د )د�د و ���ر+	
 	ر 
ھر�ز ��ش از ��	.� �را�ط ��دی و)ود در 

 -زھدان �ظم ا)	���� Cد��� 	ر، �	#ر ���

 
�و�د.  ����ر ا�ن، ��ر�ت، ھ�واره آن ��ر���
ود �� �ذارد �
 �Cدر ھ��� را ��ش روی �


 	$#ق آن ھ� ات، ز�را �� �.�ھ� د�Cق 	ر �
 A� 

 �و*وع،  ھ�واره در�� ����م ��
�را�ط  
��ر���
 	�"� ز���� �رآ�د �� ��د �
��دی �رای راه $ل آن ��ز �و)ود �� د	%م، 

( از �#د�6   106در $�ل �%ل ��ری ات. "
�����ر�س و  – ��� �ر �#د اC	��د 

  ا�.&س).

، 	و�2د ا�ده ھ� و �%ل ا�د@و2وژی آ������2ر�س در 
��ری �ودآ��ھ� ھر دوران را در در)6 اول در 
ار	��ط �� +�2�5ت ��دی و �����ت ��دی ا��ن ھ� �� 
دا�د.  �
 �ظر ��ر�س، در 	و�2دھ�ی +%ری، )�ی 
 
ا��ن ھ� و �را�ط ����د دور��ن ھ�ی Cد���، ر و 	

ود �
 ا��ن ھ� �را�ط د�ده �� �ود، ���5 ���ن �� ر
  را �� �ز�د.

�ر �� ��د �
 او ��ز �	 
+روم ��ر�س را ا�ن �و�
 
����د ا���وزا و �5د از �ود، +رو�د، �ر آن �ود �
�	ر آن 3
 ا��ن در �ودآ��ه �ود +%ر �� ��د، ��
;&ط، �ودآ��ھ� 	#&��، ا�د@و2وژی و 	و)�
 �ری 

�ر �ود  �#��H �وده، ر3��6 $#�#� ��ش ھ�ی ا��ن

 از ��ل و 	او �و��ده ات.  +رو�د آن ھ� را �ر��
 
���وات ھ�ی )�� �� دا�ت.  ��ر�س ا�ن ر3
را در ���ن ا)	���� �� د�د �
 �ودآ��ھ� ا��ن را 

 )"ت ھ�ی ����5 وق داده، ذھن او را �ر روی �

  �ر�� داده ھ� و 	)ر�
 ھ� �دود �� �زد.  

در �ردازش �ظر�6 �ر�ز  ��3ن 3
 �واھ�م د�د، +روم
از آزادی از ھ��ن د�د��ه ��ر�س آ;�ز �� ��د و ا�	#�د 
او �
 +رو�د ��ز در ز���6 +رض ا�	��ودن ����ت +رد 
و ا)	��ع از ھ��ن در�3
 ات؛  ھ���3ن ا�س 	$&�ل 
ود  
او از )"ت ��ری ���ودآ��ه ط�#6 �	وط آ��2ن �

  	و	��2	ر�زم. 

، �رای رو�ن �ردن ��ر�س ��"وم ا��ن �زد+روم در 
  �ظر�6 	$ول 	�ر��� �زد ��ر�س �� �و�د:

�ن ��� 
"��ر�س �ر�%س ���ری از )��5
�ن ���5ر �5	#د ��ود �
 �3زی ���و روا�

 ��م ط��5ت ا���� و)ود �دارد و ا��ن �
 
ھ�.�م 	و2د، ھ�3ون ��;ذ ��دی ات �

+رھ�E ھر 3
 ��واھد روی آن �� �و�د.  
 
��ر�س �%ره، �ر�%س ��� �را�� )��5

                                                           
106 ibid, p 17.  
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ا��ن ����	�، از ا�ن �#ط
 آ;�ز�� ��د �
در )��.�ه ا��ن، �A ھ	� ��ب ��Cل 
��� و 	5ر�ف ات؛ و ا��ن �
 ��وان ���
 ،A����ا��ن،  �
 +#ط در �����5 ز�ت 
�ر�$� و +�ز�و2وژ�%�، �&%
 در طرح 	
 
روا�����	� ��ز ��Cل 	5ر�ف ات.  ا�2	
��ر�س، ھر�ز 	Hش در ا�ن �	�)
 ��ری 

�� �دا�ت �
 "ط��5ت ا��ن" ھ��ن ات 
��ود ��ص ط��5ت ا��ن در )��65 او.  
��ر�س در ����2ت �� ��	"�م ��ت: )"ت 
����ت آن 3
 �رای E ���د ات، ���د 
ط��5ت E را �ط�52
 �رد و Cرار ��ت 
�	وان �ود ا�ن ط��5ت را از آن 3
 �رای 

    108ات، ا	�	�ج ��ود."  107E ���د 

از  �ر�ز از آزادی��3ن 3
 �واھ�م د�د، +روم در 

 ��ر�س آ;�ز �� ��د و ھ�ز��ن �� آن ���د�د��ھ� �
����ت ا��ن در ھر دوران را �%ل �ر+	
 �ر  
�
ا�س �����ت 	و�2د �� دا�د، ط��5ت و�ژۀ �وع ا��ن 
را دارای �ر�� ��&ت ھ�ی ��م ��ز �� دا�د.  
 
� ����ر�س در دت �و�ت ھ�ی اC	��دی و +&

ی �	�ب +روم، �ر�ردان ���ل ا�.&�� آن در ا�	"�
آ�ده، ���ن "ط��5ت ��Cل  ��"وم ا��ن �زد ��ر�س

	?��ر ا��ن" و "ط��5ت ��Oت " او 	���ز �C@ل �� �ود.  
و�
 ھ�ی ��Oت ات.   
�ر�.� و ��ل )�� از )�&
�را�ط  
� 
	و�
 ھ�ی �	?�ر ط��5ت ا��ن �

 �ر�ز از آزادیاC	��دی ھ	�د.  +روم، در -ا)	����

را �ر�� �ز��د و +رو�د را �
 د�2ل ھ��ن رو�%رد 
ره ��Oت دا�	ن ط��5ت ا��ن و +رض ا	#Hل آن %�

  از �را�ط ��رو��، �#د �� ��د.

��3ن 3
 �واھ�م د�د، +روم �� د���ل �ردن رو�%رد 
��� و 	5ر�ف �ودن ط��5ت ا��ن، �����ر�س �
 ��Cل 
در  �ر�ز از آزادی �A و�ژ�� ��Oت ط��5ت ا��ن را 

������ �� ��د و آن را ���6 �ظر�6 �ر�ز از آزادی 
Cرار �� دھد: ا�ن �
 ا��ن �Cدر �
 	$�ل ا�زوا ��ت 
و �رای ��رون آ�دن از 	�"���، �ر�� از ���+P �ود را 
Cر���� �� ��د �
 �د	ر�ن �%ل آن در 	&�م 

 -�ود�وا	6 آزادی +ردی �
 �ظ�م 	و	��2	ر �روز ��

  ��د.  

                                                           

 ا��2ت +��ده �زد �	�"�م.  107� 
����  

108 Ibid, p 21.  


از �ظر ا���وزا، �و	
، ھ.ل  +روم 	و*�_ �� دھد �
و ��ر�س، ا��ن ��دام �
 �و2د ات و ط� ��ش �ود، 
د���ی ��رج را �� +"�د، ز�ده ات.  ا��ن در ا�ن 
رو�د 	و�2د�ری، )وھر �ود را ��ف و �
 آن ��ز��ت 
�� ��د.  +روم ��دآور �� �ود �
  ��ر�س ا��ن را �� 

�وب "ا�ل $ر�ت" 	5ر�ف �� ��د �
 آن را از ��
�وھم، از ��ر+�ن ��رو ��C ، �#ل و اC	��س �رده ات.  

 ���5ی �%���%�، � 
���د ا+زود �
 $ر�ت در ا�ن )� �
 ،�� ��C ت.  د�د��ه
 ���5ی ا�.�زه و ��ل ا� 
%&�
ا�س �ل ھ	� و �و)ود ا��ن را ��ل �� دا�د و ��ل 
را ھ	6 $ر�ت.  ا��ن در ا�ن ���5 �و)ودی +�5ل 


���5ل.  �ظر ��ر�س در��رۀ ��ق ��ز �ر  ات و �
+�5ل �ودن ا	وار ات و در��ن $�ل، ���C Aدۀ 
د�.ر �ر+�ن ��C �� را ��ز	�ب �� دھد ���� �ر ا�ن 

 در ��%6 ��روھ�ی ��5وی ��2م و ��ز در ط_ �

�ود.  ��ر�س �� �و�د:  �� 
���
 )ذب ���  +ردی، 

و  " �.ذار�د +رض ���م �
 ا��ن، ا��ن ���د
را�ط
 اش �� د��� ا����.  آن ��ه، ��ق 	�"� 
در ازای ��ق، ��Cل 	��دل ات و �
 ھ��ن 
�ورت در �ورد ا�ور د�.ر.  ا�ر ��واھ�د 
روی د�.ران 	:�Oر�.ذار�د، ���د +ردی ����د 

 	:�Oر �را�.�زا��ده و 	�و�ق ���ده �ر روی �
 ���د�.ران دارد.  ھر �A از ����ت ھ�ی 

�5ت ���د ���ن و�ژه ای ���د در �� ا��ن و ط�
ھ��وا�� �� �و*وع �وات ��� و ز�د�� 
+ردی $#�#� ���.  ا�ر ��ق �ورزی، �� آن 
�ق را در د�.ری ��دار��� و ا�ر در � 
�
��ن دادن �ود ھ�3ون �A +رد �"رورز �
�Cدر����� �ود را �
 +ردی �ورد�"ر 	�د�ل 
���، آن ��ه ��ق 	و ��	وان و ���و+ق �واھد 

  109د". �و

+روم، ��3ن 3
 �واھ�م د�د، در �"�دادن �
 	$#ق 
�ود+ردی ا��ن �
 ��وان �رط ا	#رار آزادی و 
"آزادی �رای"[ آزادی ��Oت/��"وم ا��O	� �� ا�)��� از 
 ��&آزادی] در���ر "آزادی از" [آزادی ����/��"وم 
از آزادی]، ھ��وان �� ��ر�س +%ر�� ��د.  ��ر�س 

ز���� آزاد و �	#ل ات �
 �Cدر  �ر آن �ود �
 ا��ن

 	$#ق �ود ���د، ���5 �ر ا�س +رد�ت �ود ���د��د �
و ا$�س و ��ل ��د.  +روم ھ���3ن در �#د آزادی 
	رش �%و�6 آزادی در )"ت آزادی ����، � ،����
                                                           
109 Ibid, p 24.  
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���5 ر+�C Pد و ��دھ�، �دون �	رش آزادی ��Oت و 
	�"��� 	$#ق +رد�ت را �@ول اوج ��ری $س ا�زوا و 

ا��ن �درن �� دا�د. +روم در $#�#ت، ��"وم 
"از�ود��.��.�" ��ر�س را در �5د ����ت +رد، 

  وا�%�+� �� ��د.   

��ر�س �� +%رت ھ�ی "از�ود ��.��.�"، "�ت �د��" 
 6�&+ P���� ا2"�م او6�2 آن ھ� را از 
�د��" � t��و "
 ������"ود و ھ.ل �ر+	
 �ود، �&ت ���ری از ���


 و�ژه در دوران �درن را رو�ن ھ�ی � ���ز�د�� ا�
�رد.  +روم از �ود��.��.� از د�د ��ر�س را ا�ن 

�رح �� دھد: 
  �و�

" از د�د ��ر�س، 	�ر�\ ��ر�ت، 	�ر�\ ر�د 
+زا��دۀ ا��ن و در ھ��ن $�ل، ا+زا�ش از 
�ود��.��.� ات... از د�د ��ر�س، 
از�ود��.��.� ���5 ا��ن �ود را در 

�� )"�ن ھ�3ون ���ل ���.ر �ر�ورد 
	)ر�
 ��� ��د، �&%
 د���ی ��رون (ط��5ت، 
د�.ران و �ودش) �� او ��.��
 �� ����د.  آن 

 - ھ� ھ�3ون ا����� +رادت و �&�
 او ��

��	6 دت �ود  �����ا�	�د، ھر Cدر ھم ا
او ����د.  $س از �ود ��.��.�، د��� و �ود 


 �� ��د، را �
 �و�
 ای ���5ل و �ذ�را 	)ر�
 �������ده �
 )دا از �و*وع �������د 

  ��110 ���د". 

+روم �طرح �دن �&� ��"وم از�ود��.��.� را او�2ن 
��ر در 	ورات �� دا�د و �����5 �
 	ورات و �	ب 

  ا����ء از �ت �ر	� ارا@
 �� دھ�د.  او �� �و�د:

�� �	 -" )وھر آن 3
 ا����ء �"ود �ت �ر

 
ا��ن، �دای وار��ن ����د، ا�ن ��ت �
�3د���
 ای را �
 )�ی �دای وا$د �ر	ش 
��د.  �&%
 آن ات �
 �ت ھ� ��	6 دت 
�ود ا��ن ھ� ھ	�د.  آن ھ� ا���ء ھ	�د و 
ا��ن �
 آ��ن ھ� )ده �رده، ا�ن ا���ء را 
�ر	ش �� ����د؛ او آن 3
 �ود �&ق �رده 
 A� 
را �� �ر	د.  او �� ا�ن ��ر، �ود را �

��ء 	�د�ل �� ��د.  او ���ت ز�د�� �ود 
 
را �
 ا���ء ��ت دت �ود ا�	#�ل داده، �
)�ی 	)ر�
 �ردن �ود ھ�3ون +رد 

                                                           
110 Ibid, p 31  

آ+ر���.ر، 	�"� از راه �ر	ش �ت ھ� در 
	��س �� �ود Cرار�� ��رد.  او �� ��روھ�ی 
 
ز�د�� و ;��ی ��2#و�� ھ�ی �ود، ��.��

�%ل ;�ر�	#�م  �ده، 
�� �و��	ن 	�"� �
ا�#��د در�را�ر ز�د�� ��)�د �ده در �ت ھ�، 

   111	��س �� ��رد".

ھ���3ن +روم 	و��ف 	ورات از �ت ھ� را ���ن 	"� 
�ودن و �رد�� ا�ن ا���ء �ورد �ر	ش و روان +رد 
3�م دار�د و ��� ����د و  
�ر	�ده �� دا�د: " ... �

  ]. ���٢١:۵ی ��� �وش دار�د و ��� ��و�د"[�ر

د���62 ��"وم از�ود��.��.�  �ر�ز از آزادی+روم در 
��ر�س را �� ��رد و آن را �رای ���ن ��ر 
����ت ا��ن در دوران ھ�ی �و���ون، از راه 
	رش �� دھد.  او � ،�	����ا+زودن 	$&�ل ھ�ی روا�
� 	�5ب را از در�63 ھ��ن ��"وم ��ر�س ���روا�

، 	"�، �رده و ا+رده ات، �� ���د.  +رد �	�5ب
و�2 �رای )�ران ا+رد�� و �رد�� درون، �د�دۀ �ت 
را ا�	��ب �� ��د و ا�ن �ت �� 	وا�د ��ور، $زب، 
�A ا�ده، �&�� �� �دا ���د.  او از ا�ن �ت ھ� ا�ری 
  �ط&ق �� �زد 	� �
 ز�د�� �ود ���5 و ھ�)�ن �دھد. 

�ر�س �زد �  laborو ز$�ت  work	��وت 	5ر�ف ��ر
از )�&
 �&�دھ�ی +روم �رای ارا@6 راه $ل د�وارۀ 

 آن �واھ�م �ردا�ت.  �رح ا�ن � 
آزادی ات �

، رو��.ر ��"وم ا��ن �زد ��ر�س�	ن  از	��وت ���5 
  �واھد �ود:

در  .�" از د�د ��ر�س، +را��د از�ود��.��
��ر و 	�د�ل آن �
 ز$�ت ��ود �� ���د.  ��ر 

+�5ل ا��ن �� ط��5ت از د�د او ����ت ��ری 
و �&ق د����� )د�د و از )�&
، �&ق �ود 
ا��ن ات.  و�2 �� �	رش ��2%�ت 
��و��، ��ر �� 	�د�ل �
 ز$�ت، د�.ر 
��&ت ����.ری Cدرت ھ�ی ا��ن را از 
دت داد:  ز$�ت و +راورده ھ�ی آن، 
 
�و)ود�	� )دا از ا��ن، اراده و �ر���

     112ر�زی او ��دا�رد�د." 

                                                           
111 Ibid, p 33.   
112 Ibid, p 35  
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�ظر +روم، در �)�وع، ��ر�س ��ش از ��وات در �
درآ�د، د�2�?ول رھ��دن ا��ن از �و�� ��ر�ردن 
 t�� 
�ود �
 +رد�ت او را در ھم �� �%�د و او را �

  و ��ز �ردۀ ا���ء 	�د�ل �� ��د.

ھ�.�م �رح  �ر�ز از آزادی، ��را�ون ����ت +روم �� 

 ھ�ی ��رل ��ر�س ا��ره ھ�ی د�.ری �واھد �ا�د�

�د.              

  

  ٣<ل "

�ر�ز از آزادی... Cرا و C�و��؟  

  

�� �و�د �
 ا��ن  �ر�ز از آزادی+روم در ا�	دای 
�، د�ن ���درن در 2�Cب ��2را�2م اC	��دی، آزادی 

ر ز�د�� ����، ا�	��ق �ود �
 +ردی و +رد�ت د
آزادی را ���ن دا�ت.  ا��ن �ر ط��5ت ;&�
 �رده، 
$����ت �&�� را واژ�ون و �ط&#�ت $%و�ت را ��� 
�رد، �� ا�ن ���ن �
 �ر�3دن &ط
 ھ�ی ��رو�� �رای 

 آزادی +رد ��+� �وده ات.  ا�� ظ"ور � ����	د

  ��ز�م 	�ور ا�ن ��روزی را ��طل �رد.

ر�ورد او6�2 )��65 )"��� را �
 �ر���� ��ز�م +روم �
م �و�&��� را ��ر ���ر ا�د�� ا+راد ��ھ�	&ری و +�
�)�ون �� ا�.��	�د، �
 �&� ��درت �� دا�د.  �ر�� 
 �	$&�ل ھ�ی د�.ر، �رآ�د ا�ن ��روھ�ی *دد�و�را
 �را ���� از ���ود آ�وزش و 	�ر�ن ����+� د�و�را


 و 	�3ره را در ر�دن �
 ��	.� در ا�ن ��ورھ� دا�

 د�و�را� ھ�ی ;ر�� ارز���� �رد�د.  	وھم ����
د�.ر �ر ا�ن ���
 �ود �
 ا�ن رژ�م ھ� 	�"� از راه +ر�ب 
و ا���ل زور �ر �ردم روی ��ر آ�ده ا�د. ا�� +روم 
در�را�ر ا�ن ����
 ز�� ھ�، وا�5Cت ��&�ون ھ� آ����2 


 �رای  را �و�زد �� ��د �
 �ر�Hف �دران �ود�
ر�دن �
 آزادی ���رزه �رده �ود�د، ا��A آ��دۀ 	&�م 
آزادی ھ�ی �ود و �ر�ز از آن �ده ا�د.  �&ت را �)� 

  ���د )	)و �رد؟

+روم �ر آن ات �
 در ���ر �را�ط اC	��دی و 
ا)	���� ظ"ور ا�ن �د�ده ھ�، �را�ط ا���� ��ز ���د 
�ورد 	و)
 Cرار ��ر�د.  او ا�ن �رش ھ� را ر+�ل 

  ��ر �ود Cرار �� دھد: 

�3ت؟  ���" آزادی �
 ��وان �A 	)ر�6 ا�
آ�� ��ل �
 آزادی ا�ری ذا	� در ا��ن ات؟ 

 
ای ھ��ن و �ر+�ظر از آ�� آزادی 	)ر�
+رھ�A� E +رد ات �� �ر ا�س در)6 
+رد�را�� در )��5
، ���5ی �	��وت �� 
��رد؟  آ�� آزادی 	�"� ��ود +��ر ��رو�� �� 
ھ���3ن $*ور �3زی ات؟  و ا�ر ��3ن 
�د، آن �3ز �دام ات؟  3
 �وا�ل ��
ا)	���� و اC	��دی، ��ل �
 آزادی را دا�ن 

ی �� 	وا�د �
 ��ری 	$�ل �� ز��د؟  آ�� آزاد
���ذ�ر 	�د�ل �ود �
 +رد در ���H از آن 
�%و�د؟  �س 3را آزادی �رای ���ری، 
 A� ت و �رای د�.را��ھد+� �را�� ا
	"د�د؟  آ�� در ���ر ��ل درو�� �
 آزادی، 
;ر�زۀ ��ل �
 ا�#��د ��ز و)ود دارد؟  ا�ر 
و)ود �دارد، �س �
 ��روی و 	&�م ��&�و�� 

 A� 
رھ�ر �
 ا�روز در ���ری ��ورھ� �
د�ده �� �ود، 3.و�
 ���د �.ر�ت؟  آ�� 

 در�را�ر �A اC	دار ��رو�� �ا�#��د، ھ��
ات �� ھ���3ن، 	&�م �
 اC	دارھ�ی درو�� 
 ،
�ده ��ز در ���ن ات، ����د 	&�م �
 وظ��
و)دان، ا)��رھ�ی درو�� و 	&�م در�را�ر 

�ر ��و��؟  آ�� اC	دارھ�ی �� ����� ����د ا+%
�و�
 ای ار*�ی �"��� در 	&�م و ا�#��د 
ھت و )وھر آن �3ت؟  3
 ���&� در 
ا��ن، �"وت �ری ���ذ�ر �
 Cدرت را �د�د 
�� آورد؟ آ�� ا�ن ���� از Cدرت ��روی 

 از 	$��	� ��3ن ا+رادی ات �� �ر��
� و ��	وا�� در 	)ر�
 �ردن �*��5 ا

و �� ��د����؟ ز�د�� در )ر��ن $ر�ت آن 
3
 و*�5ت ھ�ی روا�� �
 ا�ن 	���ل ھ� 
 
��دان �� دھ�د؟ ا�ن و*�5ت ھ�ی روا�� �
 
	�دام �را�ط ا)	���� و اC	��دی وا�

    113ھ	�د؟"  

 �
 �رر� ����+روم �
 ا�ن 	ر	�ب �
 ��P ورود روا�
ر+	�ر +رد در طرح 	و	��2	ر�زم ا	د ل �� ��د.  


، او را 	�و�ر Cراردادی ا��ن از 3	��د�ن Cرن �ذ
�و)ودی �#��H و آ��ه �
 ���+P �ود 	�و�ر �� �رد.  
�"وت Cدرت در ا��ن و $س  
� 
$	� 	���س ھ��س �
د���� ھ�3ون ا�.�زه ھ��� درو�� در ا��ن ��ور 

                                                           
113 Fromm.: 1942, p 8.  
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دا�ت، ا�ن �وا�ل را �
 د�2ل د���ل �ردن ���+P �ود و 
 در ��ود ����P ��+� �رای ھ�
 �� دا�ت.  ��روھ�ی

��ه درون ا��ن �و��  +#ط در دوران Cرون وط� و 
 
	�ن �طرح و ���� از ���ود ����ت و ��$�ر ���
 �� 
	��د��ھ�ن و ا#ف ھ�ی +ر��%�ر آن روز��ر دا�
�د�د.  ا��A ا�ن ��روھ�ی ظ&�ت �
 Cول +روم �و�� 
���� ���وش از ��در C&ب د���ی �درن 3ون آ	

�وت، ر��ز �رده �ود�د. C  

ش +روم، ا�	��ز ��ش آ�"� از ر��ز�ردن ا�ن ار�
��ن �Cل از وCوع آن را �
 ا�دک ���ری از ��آ	
3
، ��ر�س و �� 
و+�ن و �	�%ران �� دھد، از )�&&�+
+رو�د. ��3
 و ��ر�س �وش ����2 2وC 6��$رن 
ط � 
�وزدھم را �
 �رش ���د�د.  +روم در �2�$ �

5
 را 	و��( 
� ����ط ز�.�و�د �ظر�
 ھ�ی روا�
 
+رو�د ��راه ���ده و ��درت �� دا�د، و�2 	و)
+رو�د �
 ا�	Hل ھ�ی ��ط�� و روا�� +رد را 
 
��ن" �� ���د 	� "�.�ھ� ���"راھ���ی �� �
 C&6 ا�ن آ	

او ��  �114دازه ھ�ی )و��ن دھ��6 آن ���داز�م".  
  �و�د:

� �درن، ���" +رو�د و ���ردان او در روا�
��ش ;�ر�#��H و ���ودآ��ه ط��5ت ا��ن 
را �
 و)ود آن از وی �رد�را�� �درن 
�ده �ود، آ�%�ر ��	�د. او  
��د�ده �ر+	
ھ���3ن ���ن داد �
 ا�ن �د�ده ھ�ی 
;�ر�#��H از Cوا���� ��روی �� ���د و از 

"م ھ	�د.  ا�ن رو از راه ھ�ی �#��C ��Hل +

 ھ�ی ���او �
 �� +"��دن ز��ن �واب و �
 ��H#ری ھ� و ����ر ;�ر����� ��	روان 
در ر+	�ر ا���� را آ�و�ت.  او ��ف �رد 

 ا�ن ����ر ;�ر�#��H و ��ز �ل ��	�ر �
 
����ت �A +رد، وا��ش ھ��� ھ	�د �
	:�Oرھ�ی د���ی ��رج و �
 و�ژه ر�دادھ�ی 

   115�ود��. "  

�و�د ھ�راه �� �رح +�رده ای از �ظر�
  +روم ��
 A�H� مھ�ی +رو�د، +��&6 د�د��ه �ود از +رو�د�
را ��ز ���ن ��د.  از آن )� �
 ا�ن ��ش از �ر�ز از 
آزادی در ا	د ل ھ�ی �5دی +روم �#ش دارد، �روری 

  �ر آن  زم ات.

                                                           
114 Ibid, p 21 
115 Ibid, p 10 


 �ظر +روم، +رو�د دوا�.�ری �	� ���ن ا��ن و �
رض �رارت ذا	� ا��ن را �� �ذ�رد. ا)	��ع و ��ز +

: *دا)	���� ات.  �ا��ن از د�د��ه +رو�د، ا
ا)	��ع ���د او را اھ&� �رده، $�ن �رآوردن ���زھ�ی 
	#�م ز�	� +رد �ر ا�.�زش ھ�ی ا�	دا�� او �ظ�رت �
����د.  در �	�)6 ا�ن ر�وب ا�.�زش ھ�ی ;ر�زی، 

ک ھ�ی ر�وب ا	���C ��رق ا�52ده �� ا+	د و ا�ن �$ر
 
��� 

 ھ��� در ا��ن �� �و�د �	�ده 	�د�ل �
 �وا
 
ھ�ی ارز���د +رھ�E را �� �ز�د.  ���د ا+زود �

 sublimationا�ن ھ��ن ���5ی ا�طHح 	��5د �� 

�زد +رو�د ات.  ا�ر ��زان 	��5د ���	ر از ظر+�ت 
ا���� �رای آن ���د، +رد د�3ر ا�	Hل روا�� �ده و 
��ھش 	��5د *رورت �� ���د.  +رو�د ����ت 
�5%و� �� ���د ���ن ار*�ی �$رک ھ�ی ;ر�زی 
ا��ن و +رھ�E.  �رای +رو�د، ����ت +رد و ا)	��ع، 

���5 +رد ھ��ن   را�ط6 ا�	��� را 	�%�ل �� دھد.
���C �� ���د، �.ر ا)	��ع، +��ر ���	ری �
 او وارد 
��د.  �#د +روم ا�ن ات �
 +رو�د ا��ن د���ی �درن 
را �Hک 	��5ن ��روھ�ی ��	�ر ز�ت ����	� �وع 
 
ا��ن در ھ�6 ز��ن ھ� Cرار �� دھد و ا�ن �
 �#ط
*5ف د�د��ه +رو�د 	�د�ل �� �ود.  +روم در +�ل 

د اOر �ود، د�د��ه +رو�د را �� �طرح �ردن ھ�ی �5
	��وت ��	�ر ����ت ا��ن در دوران ھ�ی 	�ر��� 

  �	��وت �
 2�3ش �� ��د. 

	ذ�ر د�.ر +روم ��را�ون ����ت ا��ن �� ا��ن د�.ر 
از �ظر +رو�د ات.  +روم د�د��ه +رو�د در �ورد 
��ت ��زار در )��65 ��� 
�ت �� د�.ری را ����

 

 �� ��د: در ��زار ھر �س �رای ر������داری 	
 
�ود ��ر�� ��د؛ �
 طور +ردی و �� �Cول �طرھ� و �
 
��ر�ت از ��ش.  �� ا�ن $�ل او �
 د�.ران �� ��
��وان ��	ری و ��$ب ��ر ���ز دارد؛ ���د �ر�د و 
+روش ��د و ھ�6 ا�ن ھ� را ��زار 	�ظ�م �� ��د.  �س 

ا�ط6 اC	��دی �� د�.ران ا�ن +رد 	�"� و �ود��� وارد ر
ھ�3ون ا�زارھ��� �رای �A ھدف �� �ود.  ا��ن 
 �	��ز از د�د +رو�د ���] �)"ز �
 ا�.�زش ھ�ی ز�
وارد ا)	��ع �ده، �رای ار*�ی آن ھ� �� د�.ران 

ھ�3ون ا�زارھ�ی ا�ن ار*�ء، ����ت �� ��رد.  
+روم در ����2ت �� ا�ن  ����ت ا��ن �� د�.ری �زد 

  �� �و�د: +رو�د 

 
" 	$&�ل �	�ب $�*ر، �ر ���6 ا�ن �	�)
 ،������ری ات �
 �رش �&�دی روا�
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�وع ��ص ����ت ��ری +رد �� د��� ات و 

 ار*�ء �� ر�وب ا�ن �� آن ���ز ;ر�زی �
 
� 

 �ودی �ود؛ ھ���3ن �ر ا�ن ����
ت.  ا�ن �� �	�ت ا��ن �� )��5
 ا����

ت �
 �� از و���� 
+رد را دار�م  �و�
�)"ز �
 ط��5	� �� �ر�� ا�.�زش ھ� و از 
وی د�.ر، )��5
 را دار�م ھ�3ون 
�و)ود�	� )دا از او �
 ا�ن ���زھ�ی درون 
را �� �رآورده �� ر�وب �� ��د.  ھر �3د 
��.� و 	 ،�.��ر�� از ���زھ� ����د �ر
��ل )�� در ���ن ھ�6 ا��ن ھ� ��	رک 

ا��ن ھ� ھت  ات، ا�.�زش ھ��� ھم در

 �و)ب 	��وت ����ت ھ� �� ھم �� �
�و�د، ����د ��ق و ��رت، �"وت Cدرت و 
�را�ش �
 ا�#��د، ر�و�� از 2ذت )�� و 

	رس از آن �
 $��ل +را��د ا)	���� ھ	�د.  
ھم ز���	ر�ن و ھم ز�ت 	ر�ن �را�ش ھ�ی 
ا��ن، ���� از �A ط��5ت ا���� ��Oت و 

	�د، ��� �	����
 +راوردۀ +را��د ز�ت %&
ا)	���� �ز�دۀ ا��ن �� ����د.  �
 ���ن 
د�.ر، )��5
 	�"� �A ��ر�رد $���ت �ر 
�دارد، �&%
 ��ر�رد �&ق ��ز دارد.  ط��5ت 
 A� ن، �واطف و ا*طراب ھ�ی او�ا�
�$�ول ا)	���� ات؛ در واPC، ا��ن �"م 
	ر�ن ��&وق و د	�ورد 	Hش ��و	6 �وع 

��� 
��6 آن را 	�ر�\ �� ����م.  ��ر ات �
� ا)	���� ات �
 ا�ن ���وظ��6 روا�
+را��د �&ق ا��ن در 	�ر�\ را ��"�د.  3را 
�ر�� 	?��رھ�ی �CطP در �ذار از دوران 

 -	�ر��� ���� �
 دورا�� د�.ر رخ ��

دھ�د؟ 3را روح �وزا�� �� روح  Cرون 
وط� +رق دارد؟  3را ��	�ر ����ت 


 داری ا�$��ری ا��ن در �ظ�م ر���
   �116	��وت �� Cرن �وزدھم ات؟ " 

آن )� از  �ر�ز از آزدی�
 ا�ن 	ر	�ب د�د��ه +روم در 
�ر +رو�د از 	�ر�\ �	 �� 
+رو�د +��&
 �� ��رد �
 
ھ�3ون $��ل ��روھ�ی روا�� ;�ر��روط �
ا)	��ع، ����2ت �� ��د.  ھر �ظر�
 ای �
 �وا�ل 

ھ�ی ا)	���� د��ل ا����/+ردی را در �و�ش ��دی 
�دا�د از �ظر +روم ��Cل �Cول ��ت.  +روم �� �ذ�رش 

                                                           
116 Ibid, p 13. 

	#دم �����ت 	و�2دی �ر �ودآ��ھ� �زد ��ر�س، د�د��ه 
����	� را �
 ط��5ت ا��ن را +�Cد  
ھ�ی )��5
ھر�و�
 �و�ش ��دی �	#ل از ا)	��ع �� دا��د، رد 
�� ��د.  +روم از )�&
 دور�"��م و ��روان �%	ب او 

در ا�ن رده �� دا�د.  +روم از ��ر�س +را	ر ر+	
 را 
�ظر�
 ھ��� را �
 ھ�.�م �ن ��	ن از ���ل 
روا�����	�، ��در�E آن ھ� را ز�ر ��6 ا�.�ره ھ�ی 
+رھ�.� Cرار�� دھ�د، ��ر� �� دا�د.  ھر �3د �&�ت 
�ود 	5ر�ف �رد،  ��� �	��O ط��5ت Xن را �� ھ��ا�

ا 	� ���"��ت در)
، و�2 ��� 	وان ط��5ت ا���� ر
�%ل �ذ�ر و �ز��ر�و�ده �� ھر �را�ط� و +�Cد �و�ش 
��دی روا�����	� دا�ت.  ط��5ت ا��ن ھر �3د 
�$�ول 	%��ل 	�ر��� ات، و�2 از �ظر +روم، 
 
دارای "�زو ��رھ� و Cوا��ن ذا	� �ود" ات �

�د. �� �� �����ف آن ھ� وظ��6 روا��  

����ت ا��ن را در +روم 	:�Oر��ری و �ز��ری 
 
در)6 اول در ار	��ط �� ا&وب ز�د�� او �� ���د �

 در �ظ�م 	و�2د و 	وز�P ھر )��5
 دارد.  او ��ش �ر�
از ورود �
 +�ل "�رآ�د +رد و ا�"�م آزادی" در 

  )���5دی �ت و وی 	$&�ل �ود �� �و�د: 

 ،Eز��ری +�5ل �� +رھ��" در )ر��ن 
 -و��د �	رش �����ری از ا�.�زه ھ�ی ��ر

����د �
 ا2"�م ��ش ��ش ھ� و ا$�س ھ�ی 
+رد ھ	�د.  +رد ��%ن ات ��ت �
 ا�ن 
ا�.�زه ھ� آ��ه ���د �� ����د، و�2 در ھر $�ل 
 ،
آن ھ� �
 �$ض �%ل ��ری، Cدرت ��+	
�واھ�ن ار*�ء ھ	�د.  آن ھ� �
 ��روھ�ی 

 �و�6 �ود، � 
�رCدر	� 	�د�ل �� �و�د �

  ���117 را �%ل �� دھ�د".  +را��د ا)	�

 
�	ر ا�	#�د +روم را د�د�م �
 ا�ن رو�%رد +رو�د ���

 از 	ا��ن �درن را �Hک 	��5ن ��روھ�ی �ر��
��	�ر ز�ت ����	� �وع ا��ن در ھ�6 ز��ن ھ� �� 
دا�د.  از آن )� �
 	$&�ل +روم از ا��ن ا)	���� �%� 

س و از �"م 	ر�ن ���
 ھ�ی �ود را از ��رل ��ر�
رو�%رد ا�ن +�&وف �
 	:�Oر ��%ره ��دی ھ�ی 
اC	��دی ا)	���� ھر دوران �ر ا��ن �� ��رد، 

-���5ی آزادی را ��ز در ��%ره ��دی ھ�ی ا)	����

اC	��دی �	��وت، �	?�ر �� دا�د.  از �ظر +روم، 
���5ی آزادی �ط��ق در)6 آ��ھ� ا��ن �
 �ود، 

                                                           
117 Ibid,pp 21-22.  
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ھ�ی 	�ر��� ھ�3ون �و)ودی �	#ل و )دا در دوران 
��	&ف، 	?��ر�رده ات.  	�ر�\ ا)	��ع �� �روج 
ا��ن از و*�5ت �%� �ودن �� ط��5ت و آ��ھ� از 
و)ود �ود ھ�3ون �و)ودی )دا از ط��5ت ��را�ون، 
�%ل �ر+ت.  ا�� ا�ن آ��ھ� 	� �دت ھ�ی �د�د در طول 
	�ر�\، ���ر ��ر��C�� E ���د و وا�	.� �زد�A او 


 ط��5ت و ا)	��ع�  
�� آ��ھ� ا�د�� از �ود ادا�
��+ت؛ ھ�3ون وا�	.� �وزاد �س از 	و2د �
 ��در و 
در دوران �ود�� �
 وا2د�ن.  ا�ن و$دت �� ط��5ت در 
�ذاھب ا�	دا�� ��ز	�ب ��+	
 ات.  +روم ا�ن ��و�دھ�ی 

 ز�	�" را ���P ر�د �رد و ظر+�ت ھ�ی 	"وا�

�.ری ا��ن �� دا�د.  ز�را ا��ن آن (� 
دوران، �

 �� آ��ن ��&��C A� �� "� در ��و�د�	ود را �ای،  
 -�و�

 Wوب ر��ر+"��د.  او ��%ن �ود از �ر�.� و 
��رد، و�2 از ر�W 	�"��� �ط&ق در ا��ن �ود.  ا�� رو�د 

 

 در individuation +رد+رارو�� �� 
، ھ��ن �و�
ا$�س ا�زوا و ��ا��� �ر�� ا�.�زد، در ا��ن   �ودک

ا)	���� ��ز �� ��زش ا$�س �� Cدر	� و �"م ��ودن 
  +رد ھ�راه �د.  +روم �� �و�د:

"	�"� �A راه $ل �ز�ده �رای ����ت ا��ن 
+رد�ده �� د��� و)ود دارد: ھ��	.� +�5ل او 
�� ا��ن ھ�ی د�.ر و +�2�5ت �ود)وش، 

ا دو��ره �
 و$دت �� د��� ��ق و ��ر �
 او ر
�� ر��د، و�2 ا�ن ��ر �
 از راه ��و�دھ�ی 
ا�	دا��، �&%
 ھ�3ون +ردی آزاد و �	#ل.  
� ��ظر �ر ��و�2 ا�ر �را�ط ا)	���� و 
�ل +را��د +ردی �دن، ز���
 ای �رای 	$#ق 
+رد�ت در ���5ی ��د�ده +راھم �%�د، و در 

��ش ھ��ن $�ل، ا��ن ھ� ��و�دھ�ی ا���ت 
�ود را ��ز از دت �دھ�د، ا�ن �%�ف، 

 -	$�ل ���ذ�ر 	�د�ل �� یآزادی را �
 ��ر

آزادی ھ��ن �� �ود �� �A  ،��د.  آن ��ه
و �و�
 ای ز�د�� ���2 از ���5 و ��ر.  
	���ل ھ�ی �د�د �د�د �� آ�د �رای �ر�ز از 
وی ا�#��د �� �و�
 ای  
ا�ن �وع آزادی �


 �� و)ود �$روم را�ط
 �� ا��ن و د��� �
��	ن +رد از آزادی �ود، و�دۀ ���H از 

  �118دم Cط�5ت �� دھد". 

	�ر�\ ارو�� و آ�ر�%� از ����ن Cرون وط� 

 ا�ن و، 	�ر�\ �رآ�د ���ل +رد ات.  ا�ن �
                                                           
118  Ibid, p 31. 

رو�د �
 +روم �
 آن �� �ردازد، از ا�	���2 در 
دوران �وزا�� آ;�ز �د و در د���ی  �درن 

"3"�ر�د �ل طول   �
 اوج �ود ر�د.
��د 	� د���ی Cرون وط� �و��ده �ده و �
�ردم از آ�%�ر	ر�ن �$دود�ت ھ� آزاد �د�د.  
و�2 در �2�$ �
 +رد از ���ری )"ت ھ� 
ر�د �رده، از �ظر ذھ�� و ��ط�� �	رش 

 در ر�د +رھ�.� #��
 و �
 ��زا�� ��	+��
�ر�ت �� ��د، �%�ف 	:��ر آ��ز ���ن " 

" آزادی �رای" ��ز ر�د �رده آزادی از" و 
ات.  ����د ا�ن �دم 	��ب ���ن آزادی از 
ھر �و�
 �Cد و ��د [آزادی ����/ آزادی از] 
از و�� و �دم و)ود ا�%���ت �رای 	$#ق 
��Oت آزادی و +رد�ت [ آزادی ��Oت/آزادی 
 
�رای] از وی د�.ر، در ارو�� ��)ر �
 �ر�ز و$�ت زده ای از آزادی �ده ات..."

119  

 
+روم در آ	��6 �وزا�� �� ر���س در ارو�� ات �
�%ل ��ری $س ا�زوا و �� Cدر	� ا��ن �درن  6�����
�� و)ود 	$#ق " آزادی از" �Cدھ�ی )��65 +@ودال و 
���درن را )	)و �� ��د.  ر���س �
 �ظر او ��
+رھ�E ط�#�ت �� ی Oرو	��د ھ�.�م ��زش ��روھ�ی 

	وده ھ�ی �ردم در ا�ن Oروت  اC	��دی �و�ن �ود.  ا��
و Cدرت ط�#6 $��م �ر�A ��ود�د.  آن ھ� $	�، 
�و�5Cت ھ�ی ا)	���� ��Oت �ذ�	6 �ود در ��	�ر 
Cرون وط��� )��5
، ھ�3ون ر��ت �� ��5	.ر و 
ب را از دت داده، �
 	وده ھ�ی �� �%ل �ورد ��

�ظ�م ھ�ی  وا	��ده و �"ره ��� 	�د�ل �د�د. 
� ھ�دوش �� +رد�را�� رو �
 ر�د در ا	�دادی �و��

���ن ط�#�ت ��$ب Oروت و Cدرت �%ل �ر+ت.  ا�ن 
ط�#�ت آزاد	ر �ود�د و ا�ن آزادی را در ����.ری ھ�ری 
آزاد و �را�ش �
 �و��ن ��	�ن ���ن �� داد�د، و�2 
ھ���3ن �ود را 	�"�	ر $س �� �رد�د.  �
 ���ن +روم 

�رد�د 	� آن ھ� "	��م Oروت و Cدرت �ود را �� +
آ�ر�ن )ر�
 ھ�ی 2ذت از ز�د�� را از آن ��رون 
��د"، و�2 �رای ا�ن ��ر ���د از روش ھ�ی %�

 	� +ر�ب روا�� 	وده ھ�، ود �� (�%���ر$���
، از 
	�د.  ھ��	.� ھ�ی ا���� و ط�#�	� Cرون وط� (

، �ود�ر	� و �ر�ورد 	)�ی �ود را �
 ر+	�ری �

ون ا�زارھ� داد.  +روم �A �� ا��ن ھ�ی د�.ر ھ�3

                                                           
119  Ibid, p 33.  
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� 
دارد �
 ا+راد ط�O 6#رو	��د ر���س ھ��ن �و�
	�و�ر �ده ا�د، �و���ت �وده ����د.  آزادی �و�ن، 
ھم Cدرت �� ����ن �رای آن ھ� آورده �ود و ھم ا+زا�ش 
$س ا�زوا، �A، �د���� و $��ل ھ�6 ا�ن ھ�، 

  ا*طراب. 

ر���
 �� ا�ن $�ل، +روم ر���س را ��	.�ه ا�& �
داری �درن و روح $��م �ر آن ��� دا�د، �&%
 ا�ن 
	.�ه را در ��	�ر اC	��دی و ا)	���� ارو��ی ��
�ر�زی و ;ر�� و آ�وزه ھ�ی 2و	ر در آ��2ن و ��2و�ن 
در ا�.&	�ن، ���5 ر+ر���ون د��� ��$�ت، �� 
 
دا�د.  او 	��وت ر���س و ر+ر���ون را ا�ن �و�

  ���ن �� ��د: 

�ت، ��ھد ر�د �� �� � 
" دوران ر���س �
در ر���
 داری 	)�ری و ��5	� �ود و 
���ر �� ر+ت �
 در آن �روه  
5
 ای ���(
�و3%� از ا+راد، Oرو	��د و Cدر	��د $��م 
�وده و ز�ر��� را �رای +�&و+�ن و �رد��دان 

����.ر روح ا�ن +رھ�E، +راھم �� آورد�د.  
: د��ن ط�#6 �	وط و ا�� ر+ر���ون، ا

����ن �"ری و دھ#���ن �ود.  آ��2ن ��ز 	)�ر 
Oرو	��دی ����د ���دان +و�ر دا�ت، و�2 
آ�وزه ھ�ی د��� )د�د �رای آن ھ� �و����د 
��ود و آن ھ� ���6 ا�&� ر�د ر���
 داری 

   �120درن ��ود�د." 

+روم ا�ن د�د��ه را �
 ���ن �� آورد �
 آ�وزه ھ�ی 
�ون +�2�5ت ھ�ی اC	��دی ا��ن ا�Hق ��	وA�2 ��را

در �د�ت ر	.�ری رو$���، ���P ر�د ر���
 داری 
�ود و ر+ر���ون ا�ن �وا�P را �ردا�ت.  در آ�وزه 
ھ�ی ��	وA�2 ھ�X +�2�5ت اC	��دی ��ود �
 در �د�ت 
�د.  �ت آ�	و��و �� ��ت: "Oروت ��� �CH�ھد+� ا

زه �رای ا��ن ات و �
 ا��ن �رای Oروت".  آ�و

 +رد ھ�دار�� داد�د �
 Oروت در $د � A�2و	��ھ�ی 
�رآورد ���زھ�ی ز�د��  زم ات و ��ش از آن، 
���ر �� رود.  ��ل ��  
$رص و ���ھ� ���ده �
 
� 
ت از راه $Hل �
 دت آ�د و دادن ا������
	"�د	�ن �A وظ��6 دا@�� �ود.  �� آن �
 ا�ن آ�وزه ھ� 

� و ��و�ت )وا�C Pرون 	�و�ر وا�5C ر����ری �&�
وط� را ��ز	�ب ��� دھ�د، و�2 �رف و طرز 	�%ر 

  را�W �ود�د. 

                                                           
120 Ibid, p 43. 

در Cرون وط�، ھر ط�#
 )��.�ه ا�	� و 	5ر�ف �دۀ 

 وران، ��زر����ن و ��� 
�ود را دا�ت، از )�&

��5	.ران از $داCل ا���ت $ر+
 ای �ر�وردار �ود�د.  

 در ���ن ا�� در اوا�ر Cرن ���زدھم، ا����ت ر���

��$��ن $ر+
 ھ� و ���;ل �و)ب �د �
 �رای ورود 
ا+راد )د�د �
 )ر�6 آن ھ� �رط دا�	ن ��زا�� از 
ر���
 �رCرار �ود.  Cدرت ھ�ی ا�$��ری �د�د آ�د.  
ھ��ن رو�د ا�$��ری �دن در ���ن ��زر����ن ��ز رخ 

 وران �رده �� �
 و ���داد.  در �	�)
، و*�5ت �

H	  .د�ش �رای ا����ت ر���
 در اوا�ر �$را�� 
Cرون وط� رو$�6 ��#راری را دا�ن زد و $	� 
��"وم ز��ن 	?��ر �رد؛ ��3ن 3
 +روم �
 �#ل از 	�ر�\ 
�.�ران، ا��ره �� ��د �
 ��ف �دن +وا�ل �وا�	ن 
��Cوس در �"ر �ور��رگ، $ذف �ر�� ��دھ� و 
	5ط�&� ھ�، �ر�ورد �و�ن �� ��ر�ردن، ��دا�ش ��رت 

�دا��ن و ��ر*��	� ��ت �
 آ�وزه ھ�ی ��	وA�2 از 
��را�ون $���ت از 	"�د	�ن، ��� Oروت ا�دوزی، ا+ول 

 ھ�ی +%ری �
 Oروت �
 ھ�راه 	���ل �
 ھ�رھ� و ر
�دا�ت، 	�د�ل ��زدھ� ��  در ��ر و ارز���� �ب 
Oروت ھ�3ون �A +*�&ت ا��CH.  ر+ر���ون د��� 

  و�� ھ��� �ود.  در �د�ت ر�� �ردن ��3ن د�ر�

	$&�ل +روم از 	?��ر ��	�ر ����ت ا��ن در طول 
  ا�ن �ذار ��3ن ات. 

"د�.ر �%��� ��Oت در �ظم اC	��دی و)ود 
���ر  
�دا�ت �
 ط���5 و �� 3ون و 3را �
�رود.  +رد 	�"� رھ� �ده و ھ�
 �3ز �
 	Hش 
 �	�
 ا���ت �و�5Cت � 
او �	.� دا�ت و �
 P*ای از ا�ن و 
او.  ھ�6 ط�#�ت �
 �و�
	:�Oر�ر+	�د.  �رای +#�ران �"ری، ��ر�ران 

 

 وران �وآ�وز �����5ی ا+زا�ش �"ره و ��
�� و +#�ر �دن و �رای دھ#���ن �
 ���5ی �
ا+زا�ش +��ر اC	��دی و +ردی �ود.  �)��ی 
ت �ده، �
 طر�ق د�.ری %�ردۀ ����ن ور

 وران و �درھم �و��ده �د�د... ���ری از ��
��زر����ن �رده �� �� Cدرت ��+وق ا�$��رھ� 
و ر���Cن دارای ر���6 ���	ر رو�
 رو 

�د�د. 
.. د�.ر ��ش ھ�ی ط�#6 �	وط �ر+
	ر �وده، در رو�د رو �
 ر�د ر���
 داری 
 
� 
	�ر�ت دا�	�د.  و�2 $	� �رای ا�ن د
��ت ���	ری دا�	�د، �#ش روزا+زون 
ر���
، ��زار و ر��Cت، در ط_ +ردی، 
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��ا���، ا�زوا و ا*طراب �
 ھ�راه آورد".  
121      

ط� �
 ��دان آ�د�د.  2و	ر�زم و ��2و���زم در ��3ن �را�
+روم �طرح �� ��د �
 در �رر� ا�.�زه ھ�ی درو�� 
�ت آ�وزه ھ�ی د��� �� �ظر�
 �ردازان آن ھ�، ���د �
ھ�واره در ذھن دا�ت �
 ا�ن ��3ن 	$&�&�، ��وی 
داوری ��را�ون درت و ;&ط �ودن آن ھ� ��ت و ا�ن 
 دو، 	$&�ل )دا���
 �� ط&��د.  +روم در ا�ن )� ار	��ط

�رCرار �� ��د ���ن �طوط ����	� رھ�ران و 
��روان آن ھ� �
 در اOر $�*ر �
 	$&�ل �&ل ا	#��ل 
از ��ز�م در ���ن آ����2 ھ� و �د�دۀ ����ت 

  اC	دار�را �واھد ا�)���د:

 A� ص +%ر و ��ل �زد��5داد 	")دا از ا
 �&%� 
رھ�ر، ��	�ر ����ت او ا;&ب �

ارد از ر$دی 	ر و رو�ن 	ری، ���ن د
��	�ر ����ت آن ھ��� �
 از آ�وزه ھ�ی 
��	�ر  
او ا	#��ل �� ���د... ا�ن وا�5Cت �
����ت رھ�ر، �س 	�د	ر، �ر�� از �طوط 
 
��روان او را ��ز	�ب �� دھد، �� 	وا�د �
د�2ل �%� از ا�ن دو ���ل �� 	ر���� از آن ھ� 
 
�د: اول، �و�5Cت ا)	���� رھ�ر، ��و���

����ت �ل �روه را وار �را�ط� ا 
ت �
�%ل �� دھد؛ دوم: ا�ن �طوط �
 د�2ل 
�را�ط ا	���C ر�د �ود�� و 	)ر�
 ھ�ی 

 از 	+ردی، ھ��ن ات �� �روه �ر��

   122ھ��ن �را�ط". 


 ز�د�����
 ھ�ی 2و	ر، ����ت او را � 
+روم �� 	و)

 ��ز	��� از ��روان او ��ز �ود، ا�ن �و�
 	و*�_ �� �

  دھد: 

����	� اC	دار�را �ود... او ز�ر  "... 2و	ر
دت �دری ���ر ��A و )دی ��رآ�ده �ود.  
از ا�ن رو در�ود��، �$�ت �� ا���ت ��� 
در��+ت �رد.  ����ت او در اOر �ر�ورد 
دو���
 �� اC	دار، دو��ره �ده �ود.  او از 
اC	دار ��رت دا�ت و �ر آن �� �ور�د، ا�� 

و در ھ��ن $�ل، آن را 	��ش �� �رد 
�را�ش �
 اط��ت از آن دا�ت... او �ر �ود 

                                                           
121 Ibid, p 54. 
122 Ibid, pp 58-59. 

 ����از $س 	�"���، �� Cدر	� و $س د
 
درو��، و�2 ھ�ز��ن، ر��ر از ��ل �
 �����ت ووا A� ود.  او در $د� 
&ط
 
� 
	از �A ھ�ی �ود ر�W �� �رد و ��و

 او ا���ت درو�� و � 
د���ل �3زی �ود �

د.  ���H از ا�ن �%�)6 �دم Cط�5ت را �دھ
او از د�.ران ��رت دا�ت، �
 و�ژه از �ردم 
رو��.  او از �ود �	��ر �ود و از ز�د��  ��
��رت دا�ت و ورای ھ�6 ا�ن ��رت ھ�، �� 
�دن �ود.   
	��	�ق دوت دا� 
��را�
رار و)ود او در 	��ر 	رس، �A و 
ا�زوای درو�� �ود.  2و	ر �ر ���6 ا�ن �طوط 

ھ�ی  ����	� 	وا�ت C"ر��ن �روه
ا)	���� دارای و*�5ت روا�� ھ��ن 

�123�ود."   

+روم )���O� 6ت آ�وزه ھ�ی 2و	ر و ��2و�ن را در 
)دا�ردن +رد از اC	دار �&�� و �ذا�	ن �@و�2ت 
ز�د�� و ر	.�ری �
 �"دۀ �ود او �� دا�ت؛ 
� و رو$��� در ��
 در �� ر�زی آزادی � �&���

و�6 ���� )��65 �درن �#ش دا�ت.  ا�� او ھ���3ن ،
ا�ن آ�وزه ھ� را ��ز در ا+زا�ش ا*طراب و ا�زوای 
+رد �درن �� د�د.  ا�ن دو ا�Hح �ر د���، در �#��ل 

  A�2و	��دا  -د�د��ه �ورت � 

 ا��ن را آ+ر�ده ��
 ��� دا�ت و ر	.�ری او را از راه ار	��ط �� �&�


 و)ود �رارت درو�� در ا��ن  -��%ن �� دا�ت �
وی ا�)�م ��ور دا 
�	�د؛ ��رو�� �
 ا��ن را �

�رارت �رده، ����%ن �� �زد �
 ھ�X ا���� از راه 
ط��5ت ا���� �ود �
 ��ل ��ر دت �ز�د.  �
 ا�ن 

	ر	�ب، ا�	��ر آزاد ا��ن در �ز��ش ��ر ��	�� �د.  
�دا 	�"� ز���� �
 +رد، �ود را �وار و ��"دم �زد، 

	6 ����ت Cرار �����دھد.  ا�ن �
 �دا 3
  او را 
� را ر	.�ر �� �زد، �
 ھ�X ���&� در �ود +رد �
	.� �دارد و از وی �دا �� آ�د.  ��� �
 د�د��ه �
��2و�ن در ھر ز��ن، ���� �$%وم �
 �52ت و ���� 
�ر �	وا�د �� � 
��ول ر	.�ری ھ	�د، �� آن ��

 ��دی 	ا���ل و �ز��ش ھ�ی �ود 	��Oری �ر ا�ن د


	�
  دا�د.  ���د ا+زود �
 )ر��ن ھ�ی ا�&� ھر ��
د�ن ا�راھ��� در Cرون وط�، �ر�%س، ا��ن را از 
طر�ق ا���ل �ود ��Cل ر	.�ری �� دا�	�د.  	�و�ر 
ر+ر���ون از د���ی ���� �$%وم �
 �52ت و ���� 

                                                           
123 Ibid, p 59. 
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��ول ر	.�ری آن ھم �
 ھ�X د�2ل و ��ط#�، ��
ا��ن �ود.  	�"�  ���5ی ا+زودن �ر ا*طراب و 	�"���

�ود �
 2و	ر ا�ن آ�وزه را �
 	�"� راه  ١۵١٨در �ل 
	?��ر $%م ا2"� دا�	ن ا���ن ات، �
 ��وان و$� 

  در��+ت �ده، �ر ��6 �ود از ��$�ت ا+زود. 

  

	�و�ر 2و	ر از ا��ن ا�ده آل، �� ا��ن �را�ط �رآ�دۀ 
)د�د، ���5 �%ل ��ری �����ت ����	��2زم، و ا+زا�ش 
ا�زوا و ا*طراب ا��ن، و+ق دا�ت.  2و	ر �� ��ش 

��دن �	��ظری ا2"� �رای آن 3
 در ز��ن ���- 

�ذ�ت، �Cد ھ��ھ�E �ردن +رد �� �����ت )د�د را 
دا�ت.  ا��ن در C&�رو ��ورھ�ی رو$��� ��ز ���د 
�رای ز�	ن در �را�ط ر���
 داری آ��ده �� �د.  

  +روم �� �و�د: 

ھ��ن Cدر در E�3  " �*و ط�#6 �	وط
 
��روھ�ی اC	��دی �و�ن �� Cدرت �ود �
2و	ر او را در را�ط
 اش �� �دا ��	وان 	ر�م 
�� �رد.  و�2 2و	ر، ��ری �رد ��ش از 
��رون آوردن ا$�س �� اھ��	� �
 از �Cل، 
ط�#
 ھ�ی ا)	���� ���طب �و�ظ
 ھ�ی او 
 
را +را�ر+	
 �ود؛ او �
 آن ھ� راه $&� ارا@

رد �
 	�"� �� �ذ�ر+	ن �� اھ��	� �ود، داد.  +

 �� ���ر�ذا�	ن ھر �و�
 اراده و Cدرت %&�
+ردی �� 	وا�ت ا��د ���دد �
 �ورد �ذ�رش 
�دا Cرار �� ��رد.  را�ط6 2و	ر �� �دا، ا�#��د 
���ل �ود.  �
 ���ن روا�����	�، ��"وم ا���ن 
 �&� 
�زد 2و	ر از ا�ن Cرار ات:  ا�ر �

��ه �دای CدرCدرت ���د 	و  	&�م �وی، آن

، �)�ت دھد.  ا�ر از راه 	�را دوت دا
�ودزدا��، 	"� �وی از �ود +ردی �و�ش 
�� ھ�6 ��	� ھ� و �A ھ��ش، �ود را از 

 -ا$�س ھ�X �ودن �Hص �رده ای و ��

	وا�� در �%وه �دا �
 رھ��� �ر�.  �س 

2و	ر �ردم را از اC	دار �&�� رھ��رد 	� آن 

�وت ��ر	ری 	&�م  ھ� را �C دار �س	Cی ا��

��د: ���5 �
 ��ی �دا�� �
 �واھ�ن ا�#��د 
���ل ا��ن و ���ودی +رد�ت او �ود و ا�ن را 

124�رط �)�ت �� دا�ت".      .  

 
+روم �
 ا�ن 	ر	�ب، �%ل ��ری �ط�
 ھ�ی ��ور �
 A� 
�دن در �ورت 	&�م �ط&ق � 
	�دوت دا

ت ا��ن دوران رھ�ر �� �A $%و�ت را �
 ذھ��
ر+ر���ون ��ز�� �ردا�د �
 �	��W آن در آ��2ن دوران 

2و	ر و ��2و�ن �� آ�وزه  �درن ��ز �ود را ���ن داد. 

 �� او در ا�.&	�ن، ����ت ا��ن را آ��دۀ ���ھ�ی �
�ذ�رش �دم Cط�5ت و ا*طراب )��65 ر���
 داری 
��	�د.  �
 ا�ن 	ر	�ب، �
 �ظر +روم، ط�#6 �	وط 

��ن آ��2ن از ز��ن ر+ر���ون 	� ��ش از ھ�	&ر *�ن ��

 ط�O 6#رو	��د، ا�ن � 
ر�W �ردن از $�دت و ;�ط
�و�
 �ود را 	و)�
 �� �رد �
 ا�ن ط�#�ت �
 �ود را 

 ا�د، از د	6 �52ت 	���وار و 	"� از +رد�ت �
�رارت ذا	�  
�د��ن ا�دی �دا �واھ�د �ود.  ��ور �

$س ��رت ھر +رد از +رد ا��ن ھ� �
 ���5ی ر�د 
د�.ر �ود.  ا�ن ��ور، آ�وزه ھ�ی 2و	ر و ��2و�ن را 
 
���2 از ��ق  ھ�دردی و از آ�وزه ھ�ی ر$م �
 
	"�د	�ن و ;ر���ن دور �� �رد.  +روم �� �و�د �
�دای 	�و�ر �ده در �رو		���زم، +را+%�� $س 

او ��دآور  $�دت و د���� در ���ن ا��ن ھ� �ود.  
� ھر �س �� �زو��رھ�ی �� �ود ���
 در روا��

 - �ود�$%وم �زی و �واردا�ت �ود آ��� ات، ��

دا�د �
 ا�ن �وع +رو	��، $��ل �A $س ��و�ت ��ر 
وی د���ی  

 د �&� از ھدا�ت �دن �� 
��رت ات �
�ده و $�  �&�
 �ود +رد ��ل �� ��د.   P�� رون��

�ت �
 د�.را� ����ن، ا;&ب ا�� در �2�$ �
 $س د
�ودآ��ه و ��Cل ���ن آ�%�ر ات، $س د���� �� �ود، 
�ده  
�%ل ھ�ی ;�ر�	#�م و 	و)� 
���ودآ��ه �وده، �

  �روز �� ��د.  +روم �	�)
 �� ��رد:

 
"ھ��ن طور �
 �و�
 ای +رو	�� ھت �
�	� �� ��رت از �ود �دارد، �وات � Xھ�
 
ھ�ی ا��ل و)دان و وظ��
 ھم و)ود دارد �


 ��� ��ر�د.  ا�ن و)دان  از $س��� ����د
ا��ل، ���� از ����ت 	$#ق ��+	
 ات و 
د���ل �ردن �دای آن، �"ر 	:��دی ات �ر 
�ودی ���ل.  و�2 ���5ی را�W "وظ��
" از 
                                                           
124 Ibid, p 71. 
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دوران ر+ر���ون د��� 	� ا�روز در ز�د�� 
�درن، �واه در 	و)�
 ھ�ی �#��H د��� �� 

�دت ر�E د���� �� �ود 
را  %و ر، �

 �A �و	ور �رد�� � "���� 
دارد. "وظ��
	�د�ل �ده �
 ا��ن �ود، آن را درون �و�ش 

 	� �ر ا�س �وات ھ� و ھدف 	���ر�ذا
ھ��� �
 ���ل �� ��د ��ل او ھ	�د، ��ل 
��د، $�ل آن �
 آن ھ� �%ل درو�� �دۀ 
�وات ھ� و ھدف ھ�ی ��رو�� �� ����د".  

125   

��� 
�ت ا��ن در دوران +روم در +�ل �ر�وط �
ر���
 داری 	� آن )�  
ر���
 داری ���ن �� دھد �
�%ل دھ�  

 ��"وم آزادی �ر�وط ات، �� 
�
 
����ت ا��ن در ھ��ن ��ری ادا�
 داد �
ر+ر���ون د��� در ����ن Cرون وط�.  از �ظر 
+روم، ��رد �رای آزادی در دوران �درن، �%ره 

��ن �وده، و�2 د����ن �	و)
 ���H از اC	دارھ�ی ��
ر�رآورده، د	���� ���ل  
)د�دی در ا�ن ����

�ده ا�د.  P��� آزادی را 
����ت ا��ن �  

+روم در ا�ن ز���
 دو ��Oل �� آورد: آزادی ���دت 
 
�%� از ��روزی ھ�ی آزادی �ود.  ا�� �
 �درت �	و)
�و�م �
 ھر �3د ا��ن �درن �ر Cدرت �&�� و  ��

��ن �وع ���دت �3ره �ده، و�2 از آن $%و�ت در 	5
و، 	وا���� دا�	ن ا���ن �
 ھر 3
 از راه ھ�ی �&وم 

  126ط����C �5ل ا��Oت ����د را از دت داده ات. 

��Oل دوم آن ات �
 �� ���ن �� ���م آزادی ���ن، 
آ�ر�ن Cدم ���روی ��روز��دا�6 آزادی ات.  ا�� از 


 ��د�� �ر�م �
 ا��ن �درن در و*�5� 
	� Cرار�ر+	
�	ر آن 3
 +%ر �� ��د و �� �و�د، �3زھ��� ��"
ھ	�د �
 ھ�6 ا+راد د�.ر، ھ��ن را �� ا�د���د و ���ن 

  ��127 دار�د." 


، ا��ن در 	�+روم �� �ذ�رد �
 در 3"�ر�د �ل �ذ

، ا�� 	�)"ت ھدف ھ�ی �ود ��م ھ�ی ���ری دا


، درواPC ا�ن 3	��ن ���ری از آن 3
 ھدف �ود دا�
��وده ات.  او در )"ت ھدف ھ�ی "��ر�ران" �� 

 و �
 �رای �و)ود 	�"��$��ن ����P" ��م �ردا
 ��ا��ن �� ھ�6 �واطف و ��2#و�� ھ�ی ��ط�� و ھو

                                                           
125 Ibid, p 58.  
126 Ibid, p 91  
127 Ibid   

او.  ا+زون �ر ا�ن، "	:��د �ر روی +رد �
 د	�ورد 
ر���
 داری �ود، ھ���3ن �
 ا�%�ر �ود و ر��*ت 

	#�م روح �رو		���زم ��� �درن ا�)���د �
 ادا�6 �
  128ات".  

+را��د �ر�ز از آزادی در د���ی �درن �
 ھ�6 د �ل 
�زو��رھ�ی  �ذ�ر �ده، �&�د �ورد.  +روم در �رر
 
ا�ن �ر�ز در ط_ روان ا��ن �درن، �ظری �
���ھ�م ا��ن �2م / ���2م و �"�)�ر / ���"�)�ر �� 

��  �ردازد.  ھر �A از ا�ن واژه ھ� �
 دو طر�ق
ر 	وا��د 	5ر�ف �و�د.  �%� �� �Hک )��65 ��ر�ُ 

functional  

 +رد ��دی و �2م را �� �� دا�د ��
�#ش ا)	���� �ود را �
 در	� ا��� �� ��د.  دوم �� 
���5ر +ردی، ���5 �)ش �Hت و �"�)�ری �� ��زان 
ر�د و �و���	� +رد.  +روم �� رو�%ردی �
 ��"وم 
از�ود��.��.� ��ر�س، ��دآور �� �ود �
 ا�ر 


 $د  زم ��	�ر )��5
 در )"	� ���ن ��+	
 �ود �
ا�%���ت �رای �و���	� +رد را +راھم �� ��ت، ا�ن 
دو �#و2
 �ر ھم ��ط�ق و �%� �� �د�د.  +روم اظ"�ر 
��	�ر  
�	ر روا��ز�%�ن آن Cدر ��� 
ف �� ��د �:	
5
 �"� �� دھ�د �
 	�"� +رد ھ��وان و �ز��ر �ده ��(

ر �� ��ر�رد آن را �2م و ارز���د �� دا��د.  ا�� �
 �ظ
  �� �	Cده، و�او +رد �ز��ر�ده و�2م 	ر +رض 
�ود، در واPC، از  
	���5ر ارزش ھ�ی ا���� �.ر�

 �	�H�ت +رد �ورو	�A (روان روا�� � 
��	ری �
�ژ�د) �ر�وردار ات.  آن �ز��ری ا;&ب �� +���ردن 
+رد�ت و �طوط ا��ل ����	� او �
 دت آ�ده، 

� دا�ت �
 در و�2 +رد روان �ژ�د را �� 	وان �
&�م ���ل 	 
��رد �رای $�ظ +رد�ت �ود، $�*ر �
ت �
 	Hش او �رای $�ظ �ود �� �%���وده ات.  
+ردی، �و+ق ��وده، ز�را �
 )�ی ����.ری �ز�ده، 
�)�ت �و�ش را از راه �روز �H@م روان �ژ�دی و 
�ر�ز �
 د����� ����2 د���ل �� ��د.  �� ا�ن $�ل، ��3ن 

�ت +ردی از � 
� ،���د�د ���5ر ارزش ھ�ی ا�
��زان از دت دادن +رد�ت �ود، ��	ر از ��درآ�ده 
ات.  +روم در ط_ �Hن، )��65 �ورو	�A �� روان 
�ژ�د را )��5
 ای 	5ر�ف �� ��د �
 ر�د ����ت 

  ا�*�ی آن ��دوش �ده ات. 

+روم $�ن �رح �زو��رھ�ی �ر�ز از آزادی، �%�ت 
 �	�"�� ��را�ون ����ت ھ�ی �د�	� و ��زو��
ارا@
 �� ��د.  ز�را ا�ن �طوط ��ز در ��ت و �ز 
                                                           
128 Ibid, p 95. 
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����ت اC	دار�را �#ش ��زی �� ���د.  ����ت 
�د�ت �� د�.رآزار، �را�ش 	�د 	�ر�ب �ری و 

وم ����د د���� از �ود ���ن �� دھد، و�2 �
 �ظر +ر
ت، �&%
 او �� 
���ن �رد �
 +رد �ودآزار ا�ن �و�
��ز �طوط و�را�.ری و د���� را در �ود دارد.  	�"� 
+رق آن ات �
 و�را�.ری �زد د�.رآزار، �ودآ��ه 	ر 
و �
 ��ش درآ�ده 	ر ات 	� �زد �ودآزار �
 ���ودآ��ه 
و ���ن ��ده �� ���د.  ا�� و�را�.ری، ��وی 

ت، ز�را +رد و�را�.ر �� �واھد از د�.رآزاری ��
�ر �و*وع ��رت �ود �Hص �ود، و�2 +رد 

 Cر���� �ود و $	� � 
	د�.رآزار، ز�	� وا�


 دارد.  ��	  ر+	�ری �
 ظ�ھر دو


 در �� � �����%	6 د�.ر د�د��ه +روم �
 ��وان روا�
+"م �زو��رھ�ی رھ�ری و ��روی در �%ل ھ�ی 

�Cق را�ط6 �"وت Cدرت �� آ�ب ����	� آن ات، 	د
 \�د�م �� ���د.  آ�� ا�ن دو �%� ھ	�د؟  +روم ��
را �� دھد:  "ھر�3د و�را�.ر	ر�ن �%ل ھ�ی �د�م 

 ط� آن ھدف +رد،  آ�ب زدن �
 +رد د�.ر و �
�%�)6 او ات، �� �وات Cدرت �%� ��	�د، و�2 


 	ر�ن ��ود �د�م ات". 	�"وت Cدرت �ر)  

ل �� ��د �
 از ز��ن 	���س ھ��س �
 �5د، +روم ا	د 
�ده ات؛  
	Cدرت، ا�.�زۀ ز�ر����� ر+	�ر ا��ن دا�
و�2 در Cرن ھ�ی �5د، وزن ���	ری �
 �وا�ل ��Cو�� 
و ا��CH در +رو����دن ��ل �
 Cدرت داده �د.  �� 
م، �"وت Cدرت و ا�	#�د �
 $ق �ب آن، ��ظ"ور +�


 ر�د.  او #��  �� �و�د: �
 او)� ��

"��&�ون ھ� ��ر ��روزی Cدرت را ���ن 
	وا���دی دا�	�د.  �� 	رد�د، ا���ل Cدرت �ر 
 �روی �ردم، ��ودی از 	وا�� �ر	ر در �#��
��دی ات.  ا�ر �ن Cدرت ��	ن �ر روی 
 
�م، از او "Cوی 	ر" ��� 
	�+رد د�.ر دا
 ،�	�����ب �� روم.  ا�� در �)ش روا�$

�� 
�"وت Cدرت � 6���� 
��6 	وا���دی، �&%
 *5ف ات. ��ودی ات از ��	وا�� �ود

+ردی ا��ن �رای 	�"� ا�	�دن و ز�	ن.  
�� �ذ�و$��
 ات �رای �ب 	وان دت H	

  129دوم، وC	� 	وان دت اول و)ود �دارد". 

                                                           
129 Ibid, p 138 


 ا	د ل +روم، واژۀ Cدرت، ���5ی دو���
 ای دارد.  �
	وان &ط
 �ر  �%� �
 ���5ی دا�	ن Cدرت �ر �� و

او ات و د�.ری، �
 ���5ی دا�	ن Cدرت �رای ا�)�م 
��ری و 	وا�	ن و �Cدر �ودن ات.  ا�ن ���5ی دوم 
ھ�X ��ری �� &ط
 �دارد و 	وا���دی را در ���5ی 
�Cدر�ودن �� ���د.  وC	� از $س �� Cدر	� �� �و��م، 
+#دان ھ��ن ���5 از Cدرت را در �ظر دار�م.  ��ظور، 

� 
� 

 ��� 	وا�د �ر د�.ران &ط
 ��دا��د، �&%� �
� ات �
 �Cدر �
 ا�)�م آن 3
 �� �واھد، ���د.  �
�س واژۀ Cدرت ھر دو ���5ی &ط
 و 	وا���دی را 
دارد.  از د�د +روم، Cدرت در ���5ی &ط
، ���5ی 
�د�م  
� 
ا�$را+� 	وا���دی ات، درت ھ��ن �و�

� 
� ���ر�� رود.  +روم )��، ا�$راف ��ق )�
 :
  	ذ�ر�� دھد �

���د در ھ�6  �	"�طوط �د�	� و ��زو��
 ���ر ط�ف � A� و�د.  در�ا+راد ��+ت 
ھ	�د �
 �ل ����ت آن ھ� در 	��ر ا�ن 
 
� ����طوط ات و در ر د�.ر ط�ف، �
ا�ن �طوط، �#�� در ��را�	ر ا���� آن ھ� 

� ��زی ��� ��د.  �� 	�"� �روه اول را �
	وا��م ��را�	رھ�ی �دو��زو��ت ��م 
��ر�م... �A +رد �� 	وا�د �%ره در 	��ر 
 
�د، و�2 +%ر ��د ��� �	�وات ھ�ی �د�
�$رک او $س وظ��
 ات... او $	� ��%ن 
ات ��رھ�ی �د�	� آ�%�ر ا�)�م �دھد و 
ا�.�زه ھ�ی ا�ن ����3 �ود را 	� $دی 
ر�وب ��د �
 در ظ�ھر، +ردی 

�د�ت �
 �ظر�رد... در واPC، در ;�ر
���ن ��ش ھ�ی �زرگ ط�#6 �	وط ����ن 
آ��2ن و د�.ر ��ورھ�ی ارو����، ��را�	ر 
��ن � 
�دو��زو��ت را�W ات و ��3ن 3
�واھ�م داد، ا�ن �وع ��	�ر ����ت ��ت 
 
	�
 ا�د@و2وژی ��ز�م ���	ر�ن ��ش را دا�

را ات... ��را�	ر �دو��زو��ت اC	دار 
	��ش و �را�ش �
 ��روی از آن دارد، و�2 
ھ�ز��ن، �� �واھد �ود، �A اC	دار ���د و 
	� �ود را ��د�.ران 	&�م او... �ظ�م +�
 
اC	دار�را �� ���د، ز�را اC	دار، �#ش &ط


 �"ده  -را در ��	�ر ا)	���� � ���
دارد.  �� �� ا�طHح "����ت اC	دار�را" 
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 ھ�ی �طوط ����	�  را �� ر��� 
���م �
م را �رCرار �� �زد".  ���+130   

� ھت ���ن �و�� �+روم ��دآور �� �ود �
 +رق ا
 ��H#� 6��( دار در آن	Cا 
را�ط6 +رادت/ز�ردت �
دارد �� �وع د�.ری �
 اC	دار ��زدار�ده ات.  را�ط6 
�5&م و ���رد از �و�6 اول ات، ز�را ���+P ھر دو 

ا�� را�ط6 ار��ب/�رده از �وع دوم  . �� ����دھ�)"ت 
، ھ	�دات �
 در آن ���+P آن ھ� در )"ت �	*�د 

ز�را ار��ب �Cد �"ره ��� از �رده را دارد.  +��&6 
 
���ن آن دو در او�2 رو �
 ��ھش و در دو�� رو �
ا+زا�ش دارد.  را�ط6 اول دارای ����ر ��ق، 	��ش 

� ات و دو�� �ر از ��زاری و���$س  �� Cدر
د����.  در را�ط6 ار��ب/�رده، �رده ا$�س ھ�ی 
��رت و د���� را در �ود ر�وب �� ��د، ز�را او 
��	� �رای ;&�
 �ر ار��ب �دارد.  ا�ن �ودر�و�.ری 

، و $س $#�رت 	�ھ���3ن او را از �طر دور �.
 دا
را ��ھش �� دھد.  در ��ن $�ل، اC	دار، $	�u ����د 

�د �
 آن را اC	دار ��رو�� �� �A +رد د	وردھ�ده ��
دا��م.  اC	دار �� 	وا�د درو�� ھم �ده ���د.  +روم 

 از �رو		���زم 	� ���ت را 	Hش �رای �	�ر�\ ا�د�
)��.ز�ن ��	ن اC	دار ��رو�� �
 )�ی اC	دار درو�� 
�ده �� دا�د.  ��روزی ھ�ی ط�#6 �	وط �
 د���ل 

 
ھ�راه آورد و �ود، ��ھش ا�	��ر اC	دار ��رو�� را �
 A� 
و)دان +ردی )�ی آن را �ر+ت.  �ردن �"�دن �
+رد، 	$#�رآ��ز �ود، ا�� �ردن �"�دن �
 و)دان �ود، 

�131
 �ظر، )وھر آزادی �� آ�د.     

&ط6 و)دان �� 	وا�د ���ر  
+روم �ر آن ات �
�د�د	ر از اC	دار ��رو�� ���د، ز�را از آن �ود +رد 

 
ھ�ی ��ش از �.�رش �ر�ز 	&#� �� �ود،  و�2 در دھ
از آزادی، ا�ن &ط
 رو �
 ا+ول ر+	
 و د�.ر �
 اC	دار 
��رو�� و �
 درو��، ھ�A� X �#ش ��ده ای در 
ز�د�� +رد �دا�	�د.  ھر �س �%ره آزاد ات ��دام 

 �� $#وق ��روع د�.ران 	*�د ��دا �%�د.  ا�ن ��ر �

�ده و اC	دار �
 )�ی ��رو�� �� درو�� �دن، "���ر@�" 
اC	دارھ�ی �� ��م و ���ن، ����د �#ل &�م، �&م، 
�Hت روان، �"�)�ر�ودن و ا+%�ر ��و��، &ط
 را 


 دت دار�د.  �  

                                                           
130 Ibid, pp 139-140. 
131 Ibid, p 142. 

+روم �رای 	�ر�_ اC	دارھ�ی �� ��م و ���ن در ز�د�� 

 �ود"   �true selfدرن، "�ود $#�#�" ��  را از " 

pseudo self  و��م �ن� �� �	Cد.  و��ز �� ���	ا�ن �

 را 	�و�
 +%ر �� ا$�س �� ��م �� ا�ن �� آن �وا

 ���C �� ���د �
 �����م آن &@دارم، +#ط �و�� ا�ن �
+%ر و ا$�س درت ات �� ;&ط.  و�2 ا�ن �رش 
 
را ��� ���م �
 آ�� �
 را	� �ود $#�#� �� ا�ن �و�
�� ا�د��د �� ا$�س و اراده �� ��د؟  +روم �د�دۀ 

ا��O	� �� دا�د �رای $�2ت ھ��� �
 +رد ھ���و	�زم را 
+#ط �� ��دارد �
 +%ر و ا$�س و ارادۀ �ود را 
ا)را�� ��د.  ا�� �د�ده ھ�ی ا2#��ر، د	%�� از 
 -ھ���و	�زم �دار�د.  ا+زون �ر آن، ا��ن �درن ��د ��

 ��H#� ری� 
در   ��rationalizationرد �
 	و)�

 او ا�#2�ده را �
 )�ی� 
	�%ر و ارادۀ �ود  �ورد آن 3

���د.  �رای ��رون ر+	ن از ا�ن 3ر�6 ��5وب، +رد ��

 ا$�س (ا2#�ی �����د 	���ز ���ن ا$�س $#�#� و 
 
����رو�� �رای دا�	ن �A ا$�س)، +%ر $#�#� و 


 اراده را درک ��د. ��  +%ر و ارادۀ $#�#� و 

+روم �� +رو�د در ا�ن �ورد �ر�ورد �� ��د �
 +رو�د 
ر�وب  
�وات ھ� و ا+%�ر $#�#� و را�ده �دن آن �

���ودآ��ه را ا;&ب در ز���6 ا�.�زش ھ�ی �رورا�
 و 

 د�2ل �رم از آن ھ� �رر� �� ��د، و�2 +روم �ر �
��ری از ����ر ��Oت �
 ھ��ن �ورت � 
آن ات �
ر�وب �� �و�د، ز�را +رد از 	رس ��ره �دن �� 

�د.  ��3ن 3
 $�&6 د�.ران از آن ھ� �ر+�ظر �� �
�د، +روم +رد روان �ژ�د را �
 �ود  
�	ر ��ز ��	��
$#�#� �و�ش �زد�A 	ر �� دا�د 	� +ردی �
 �ر3ب 
�ر��ل �� �"�)�ر را �
 ��Cت CطP را�ط
 �� �ود $#�#� 


 دت آورده ات. �  
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 �ود �ر �ود $#�#� +رد، $س ��ا��� ������د �3ر�� 
را از دت درو�� ات.  ��3ن +ردی ھو�ت �ود 

داده، ھو�ت ��	.� را از 	:��د د�.ران �� ��رد.  

 ا�ن ���ل ��رو��، ����ء ا*طراب و � �.	وا�
��ا��� درو�� �رای او �� �ود.  	�"� ا�ر �ط��ق ��ل 
�د.  ���د�.ران ��ل ��د، آن ھ� او را �
 ر��ت �� 
+روم ا�ن +را��د را �و�
 ای ا	و��	�زا�ون �� 


، ��3ن  �ود��ر�د�� +رد	در د���ی �درن دا�
����	� را "�ود��ر �ده" �� automaton   .د��� ��

  ��د.       -����ت اC	دار�را ��ز ا�ن +را��د را ط� ��

��ت ��� �+روم �� ا�ن �#د��ت روا�����	� وارد �رر
����ت اC	دار�را �� Cدرت �� �ود. او ���	C 6درت 

��ن *5ف در +رد د�.ر،� 
او را �
  ات و ھر �و�

 آن +رد وا�� دارد.  �ر�� از ا�ن � 
	$#�ر و $�&

 ��P او ��ل � 
ا+راد، �ر �&�
 ھر اC	داری $	� آن �

 ای از 	�� ��د، �� �ور�د و �ر�� د�.ر، �
 د
 \�اC	دارھ� �ور�ده، �
 د	6 د�.ر 	&�م �� �و�د.  
د�.ر، �را�ش ھ�ی �ور�� �ود را �%ره ر�وب 

ط_ �� آ��د �� �ز�د.  	�" 
� ز���� ا�ن �را�ش ھ� �
 ،

 ��	رل �ودآ��ه *�5ف �� �ود.  �� ا�ن ھ��
����ت  
�� از وی ا�ن �و��)�.�دن �� اC	دار، �و
ھ� ات 	� �ر $س �� Cدر	� �ود ;&�
 ���د.  ا�ن 
	�د و +روم آن ھ� را �� ��H#ت ھ� ھر�ز ا�����

�ور�� �� ���د.    

ر+	�رھ�ی +ردی ���C ��� ���د ا�� ھ�
 �3ز در ط_ 
و ����ت اC	دار�را )"�ن ���� ��ص �ود را ��ز 
	رش �� دھد.  در ا�ن )"�ن ����، ا�ور در ا�	��ر �
ا��ن ��	�د و ر�و�	� C"ری در ��ر ات.  
�وات و)ود �دارد، ز�را �رای ����ت اC	دار�را، �
د��� از ز�رد	�ن و +راد	�ن 	�%�ل �� �ود.  ھر 


	��وت، ا�م از �ژادی و )��	� و ;�ره دردو  �و�
�#وC 62وی و *�5ف )��� ��رد.  ����ت اC	دار�را 

 در ��ق و)ود �ود $س �� Cدر	� را $�ل �� �

 او ��A و $���ت و ر�د �دھد، � 
��د، �
 ھر �س �

3�م "��ری ر�ن )�دو��" 
� magic helper   ه�.�
  �� ��د. 

 
�زو��رھ�ی �ر�ز از آزادی در ����ت اC	دار�را �
�ورت ھ�ی �و���ون +�5ل �� �و�د، از )�&
، �� از 
 �� �دت دادن ا	#Hل �ود و 	�ر�ز �ر روی �
 
�3زی در ��رج از �ود �
 ��ظور �ب Cدر	� �

+�Cد آن ات.  ا�ن �زو��ر، �ود را در ��ل �
 ا�#��د 
��ن �� دھد، ھ��ن �و� 

 �زد ا+راد و &ط� 
�

 
�د�ت و ��زو��ت و و�را�.ر د�ده �� �ود.  �
��	6 +روم: "�� +رد �� CدرCدرت دا�	ن د���ی ��رج �ر 
$#�رت درون �ود ر�وش �� �ذارد؛ �� �
 	�ر�ب 
د�.ران �� �ردازد 	� ���د د��� از 	"د�د�ری دت 

%�132�د".    

�����زو��ر د�.ر �ر�ز از آزادی �
 اھ��ت روا� 

��ر، و�2 �#ش ا)	���� ا�د�� دارد، �ر�ز �
 د���ی �
درون و روا�� ��3ن �	ور�� ات �
 د���ی ��رون 
در�را�ر آن �وA3 �� ����د و از ا�ن راه $س 

  �ود�وA3 ���� �ود را ��ھش �� دھد. 

د�د�م �
 +روم، ����ت اC	دار�را را و�ژ�� ط�6# 
دا�د.   �	وط ����ن آ��2ن در ���6 دوم Cرن ��	م ��

ھر �3د ا�ن �طوط در ���ن ط�#6 ��ر�ر ھم ��در ��ود، 
���ر ��� ر+ت.  ا��A 	وده ای  
و�2 ��و�
 وار ��ز �
�ظ�م و دارای ا�ن ��	�ر ����ت در �را�ط �س از 

Cرار  ١٩١٨)�E اول )"��� و ا�#Hب ����م آ��2ن در 
�� ��رد.  �
 	$&�ل +روم، در ا�	دای Cرن، اC	دار 

ر�Cب �ود و ط�#6 �	وط در ��6 ا�ن &ط�	� �� 
اC	دار، ا$�س ا���ت دا�ت.  ھ�وز ����د ���واده ���ھ� 
 Wت را��������ر�� ر+ت.   
ا�ن �
�دو��زو��ت، راه $ل ���ب �ود را در ��3ن 
 
5
 ای دا�ت. دوران �5د از )�E ا�ن و*P را ���(
ھم ر��ت.  و*P اC	��دی �
 و�ژه ر�ود اC	��دی 

6 �	وط ����ن را در را��ب ا�دا�ت.  ط�# ١٩٢٣
ر�د اC	��دی  ١٩٢٨و  ١٩٢۴ھر �3د �ل ھ�ی ��ن 

ا��دھ�ی ط�6#  �١٩٢٩
 ھ�راه دا�ت، ر�ود ���ل �ل 
�	وط آ��2ن را ���وش ��ت.  اC	دارھ��� �
 ا�ن 
 Eوش �ود، �%� �س از د�.ری ر��آن ھ� د2 
� 
ط�#

وی �دام " ��ری ر 
�ن ���	�د.  ا��A ���د �
)�دو��" �� ر+ت؟  ا�ر ط�#6 �	وط ��ش از )�E و 
ا�#Hب، �ود را �3زی �"	ر از ��ر�ر �� دا�ت، 
ا��A 	�و�ر او �زد �ودش ��دوش �ده �ود.  ا�ن 
ھ�
 از �ظر +روم، 	#�*��� ��+� �رای �
 ��دان آ�دن 

�و��ل  "��ری ر�ن )�دو��" $زب ��زی و �ر*6��
�2م ���د@و2وژی ��ز�م، ��زی �ود. در ا�� و

ر�و�ت ا�ن ط�#6 �	وط روان �ژ�د، ر�و�ت �ل 
  �&ت آ��2ن C&�داد �د. 

                                                           
132 Ibid, p 158. 
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 �ظر ���� را �� �ذ�رد �� �+روم در ا�ن �رر
�%ل ��ری  �ھ�X ���ل روا�����	� را در �رر
 
��ز�م د��ل ��� دا�	�د و �
 د�د��ه آن ھ��� را �

�	د.  او ا�ن �ل ��ز�م را �A �د�دۀ روا�� �� دا�
�زه را ��3ن $ل �� ��د �
 ��ز�م �A �د�دۀ ��
 
اC	��دی، ا)	���� �وده، و�2 +"م 3.و�.� &ط
��+	ن آن �ر �ل �A �&ت و ��روی آن ھ� از ��ز�م، 
 ��� ا)	���� ات.  ��������ز��د 	$&�ل ھ�ی روا�
از �&ت آ��2ن �دون �#��ت �
 رژ�م ��زی 	&�م �د�د، 

�.را��	 
ن آن 	�د�ل ��د�د. از آن )�&
 �ود�د و�2 �
 
� A�2و	��ر�ر و �ورژواھ�ی ��2رال و ��ط�#6 
ت.  +روم ا�ن %��#�و�ت آن ھ� ��&� زود درھم 
واداد�� را $��ل �	.� و �ر�دن درو�� در اOر 
�2م در ���ن ط�6# ��ت رؤ��ی ا	#رار و%�

�� دا�د.  ��ش د�.ر  ١٩١٨��ر�ر آ��2ن در ا�#Hب 
آ��2ن و �
 طور ��ده ط�#6 �	وط �� �طوط �&ت 

��د�ده، �ت ���	6 ��ز�م �ده، �
 �د�ت آن ھ� 
  درآ�د�د.

	$&�ل روا�����	� �&ت آ��2ن در �ر�ز از آزادی، 
+�ل ���ر �"�� از ا�ن �	�ب را 	�%�ل �� دھد �� 
طرح �#و2
 ھ��� ��ش از آن 3
 در ا�ن �رح ا��ره 


 و�ژه �رای �وا��دۀ �� 
� )ذاب �د ����	ون روا�
  ات.

ا�� �	�)
 ��ری ������ +روم در ا�ن اOر، ھ�دارآ��ز 
ات.  او $س در���د�� و �� Cدر	� و �طوط 
 
� 
����ت اC	دار�را و �ود��ر�ده را، ھر �3د �
 
�دت ��ز�م، و�2 در د�و�را� ھ�ی �درن ��ز �
در ز��ن او ھ���3ن �ر �ظ�م ��5	� �ده و ا�$��ری 

��Cل ���ھده و �.ران ���ده �� دا�د.  او  ،د�دا	وار �و
��ز�م را 	�"� 	"د�د د�%را� ھ�ی ;رب در ز��ن 

�.�رش ا�ن اOر و اوج )�E دوم )"��� ��� ���د.  
+روم �
 ھ��ن د�2ل، در ��$
 ھ�ی اول �	�ب، ا�ن 

�ن )�ن دو��، +�&وف ا�.&��، را �#ل �رده �ود:   

" �طر )دی �رای د�و�را� �� و)ود $%و�ت ھ�ی 
	و	��2	ر ��ت.  �&%
 و)ود �3زی درون ر+	�رھ�ی 
���� و درون �"�دھ�ی �ود ��ت �
 اC	دار 

 رھ�ر �زرگ � �.	��رو��، �ظم، �%��ر3.� و وا�
را در ��ورھ�ی ��ر)� رو آورده ات.  ��دان ��رد 

دھ�ی از ا�ن رو، ھ��ن )� در درون �ود �� و �"�
��133ت".    

�#د +روم از آزادی در د�و�را� ھ�ی �و)ود �� ا�	#�د 
او از ا�ن ��ور Cراردادی آ;�ز�� �ود �
 �و�� 
د�%را� �درن �� رھ��ردن +رد از ھ�6 �$دود�ت 
 
ھ�ی ��رو��، ���5 ا���ل آزادی ���� ]آزادی از[ �

  +رد�را�� $#�#� دت ��+	
 ات.  او �� �و�د: 

���م �
 ز�ردت ھ�X اC	دار  "�� ا+	��ر��

 ھ� و ا$�س ���رو�� ��وده، در ���ن ا�د�
ھ�ی �ود آزاد�م و ���ن �� ���م �
 ا�ن 
آزادی �ود �
 �ود، +رد�را�� �� را 	*��ن 
�رده ات.  و�2 $ق ���ن ا+%�ر �� 	�"� 
 
	�ز���� ���5دارد �
 از �ود +%ری دا

��م: آزادی از �Cد اC	دار ��رو�� 	�"� ز�� ����
�را�ط  
د	�وردی ���دار �واھد �ود �
درو�� و روا�����	� ��ز �
 �و�
 ای ���د 


 �	وا��م +رد�ت �ود را �	#ر�ز�م".  �134    

+روم در 	�و�ر �Cدو��دھ�ی درو�� ا��ن �درن، 
 �ر�وب ��ق، ��ل )� �)��.�ه �"�� را �
 �رر
و �واطف �
 طور ��م در ����ت +رد �درن داده، 

د:�� �و�  

 P�� ��5ی ��م آن� 
"در )��65 �� �واطف �
 
�A، ھر �و� �� 
�و�د.  در �2�$ � ��

��و�د  –ھ���3ن ��ش �Hق  –ا�د�� 6�Hق 
	�.�	�.� �� �واطف دارد.  +%ر�ردن و 
ز�	ن �دون �واطف 	�د�ل �
 �A ا�ده آل 
�ده ات.  " ��ط�� �ودن" �	رادف ���2م و 

� �� 
	�ود.  +رد �� ���	�5دل �ودن ا�.�
�ذ�رش ا�ن ا	��دارد، ���ر �� ���
 و 	�%ر 
 
او +#�ر و ط$� �ده ات.  از آن )� �
�واطف �
 طور ���ل ��Cل ��	ن ��	�د، �س 
 
���د �%ره )دا از و���H#� 6 +رد �.
�	� �ری ��	ذل و ��و�د.  �	�)
، ا$ 
	�دا
درو;��� ات �
 +�&م ھ� و آھ�E ھ�ی 

                                                           

133 Ibid, p 7. 
 
134 Ibid, p 204. 
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�&�� ،
ون ھ� ��	ری �ر�6 �واطف ������
  135را �� آن ھ� 	?ذ�
 �� ���د".  

در ا�ن ���ن، +روم �� ��دآوری د	�ورد �زرگ +رو�د 
 
ت و درھ� را �%�
 	�و�ر ا��ن �#ل �را را �
 
روی ��وش در �"��.�ه روان و �واطف ��ود، �
روا��ز�%�ن و روا�%�وان ا�	#�د�� ��د �
 در �� 2�Cب 


 ��&� ��ری ����ت ھ��� �� 
	$د ا2�%ل ھ	�د �
 �&�� 
��د، �
 ��&� ������ و � �&�� 
;�.�ن، �
ھ�)�ن زده ����د.  ا�ن روا��ز�%�ن و روا�%�وان �رای 

 ا�.�ره ھ�ی Cراردادی � 
	و��ف ����ت ھ��� �
&�م ��ده ا�د، از واژه ھ�ی "�ودک وار" و "روان 	

�د	ر  �ژ�د" ا	��ده �� ���د.  +روم ا�ن �ر3ب ھ� را
از +$ش ھ�ی �	� �� دا�د �
 +رد د	%م �� دا�ت 
 
� از �ود د+�ع ��د!  در ا�ن �ورد 3� 
در�را�ر 3
� �� 	وا�د �� "�&م" درا+	د؟  �
 �ظر +روم، �ظ�ر �
ر�و�� �
 �ر روی �واطف �� ��م �&م و ھ�)�رھ�ی 
����ت �رCرار �� �ود، �ر روی ا�د��6 ا��ل ��ز 

وم �� ذ�ر 	:�Oر ��رب �ر�ورد ���ده �� �ردد.  +ر
 

، �ر *رورت ��ل و �ردادن ��
 ھ� �� ا�د���ر
�.ر در ز���
 ھ�ی +%ری (���CHت +ردی و �رد 
	:��د دارد.  +روم آ��دۀ �طر��ک 	%�Oر ا��ن ھ�ی �� 
ھ�)�ن و �� ��ط�
 و �� ��CHت را ا�ن �و�
 	�و�ر 

  �� ��د:

"آ��د�� �رای �ذ�رش ھر ا�د@و2وژی و 
ھ�ری �
 +#ط و�دۀ ھ�)�ن و ��	�ری ر


 ای را ��	� و ��	�� �ر ز�ت وا���- 


 ظ�ھر �
 ز�د�� +رد، ���5 و �ظم � 
دھد �
�د.  �و��دی ا��ن �ود��ر�ده، �� ��
م ات".  ��ز���� ���د �رای ھدف ھ�ی +�

136   

+روم +را��د 	�ر�ب +رد�ت و �ر�ز از آزادی در د���ی 
 
  )���5دی �� ��د:�درن را ا�ن �و�

 �	Cد و و��$�ل 	وا�د ا�زوا را 	ن] ��� �"[�و)ود ا�
��زوی �ود، در �#��6 �ود �� د���ی ��رون ا$�س 
�و3%� و در���د�� �� ��د.  �
 د�2ل ا�ن ا�زوا، 
و$دت د��� در 3�م او +رو�� ر�زد و او )"ت �ود 
را �م �� ��د.  �
 ا�ن 	ر	�ب، ز�ر +��ر �A ھ�ی 

                                                           
135 Ibid, p 206. 
136 Ibid 

�ود در�ورد �و��	ن، ���5ی ز�د�� و را�)�م ھر 
�و�
 ا�ول راھ���ی ��ش ھ�ی او از �� در�� آ��د.  
$س در���د�� و �A، ز�د�� را +&W �� ���د و 
ا��ن �رای ادا�6 ز�د�� �
 �ر�ز از آزادی دت �� 
وی ��د�� �� رود... او ا���ت )د�د و  
ز�د... او �

�ردن �و��	ن +ردی �%��ده ای را �
 �"�ی Cر���� 
�ود �
 دت �� آورد.  از آن )� �
 ��� 	وا�د 	�"� 
����د، �
 ا�ن �ز��
 رو�� آورد �
 �ود را �م ��د".  

137  

+روم در )	)وی رھ��� از ا�ن 3ر�6 ��5وب، ��ور 
  �ود �
 و)ود راه $ل را $�ظ �� ��د: 

"ا��ن ���د �	وا�د آزاد ���د و�2 	�"� ����د؛ 
�د و�2 از �A ھ�  ا�د��6 ا�	#�دی�� 
	�دا

ا���ع ��ود؛ �	#ل ���د، و�2 ��ش )دا�� 
���ذ�ر ��ر�ت ���C ����د.  ��3ن آزادی ای 
 
�� 	وا�د از راه 	$#ق +رد�ت و �ود�ودن �
دت ����د.  +�&و+�ن ا�ده آ�2ت �5	#د�ود�د 
 

 	$#ق +رد�ت �� 	وا�د از راه �#ل ��

در  	�"��� �
 دت ����د.  آن ھ� ا�رار

 ا�د 	� 	�دو��ره �ردن ����ت ا��ن دا
ط��5ت ا��ن ر�وب و از وی �#ل او 
�ود.  و�2 ����د ا�ن دو��ره �� آن  ����".�

 +#ط �واطف او، �&%
 �#ل او ��ز � 
�وده �
از ��ر ا+	�ده ات.  �#ل �� 	�د�ل �
 ز�دا����� 
�رای �ظ�رت �ر ز�دا�� �ود، ���5 ط��5ت 

� 
A ز�دا�� 	�د�ل �د و از ا����، �ود �
ا�ن رو ھر دو �5د ����ت ا��ن، ���5 
�#ل و �واطف، �� ھم از ��ر ا+	�د�د. �� �ر 
آ��م �
 	$#ق �ود �
 	�"� از راه ��ش 
ا�د���دن، �&%
 از راه 	$#ق �ل ����ت 
ا��ن و ��ود +�5ل ��2#و�� ھ�ی ��ط�� و 
�#��H او ��%ن �� �ود.  ا�ن ��2#و�� ھ� 

+راد و)ود دارد، و�2 	�"� در ھ��ن در ھ�6 ا

 ��ود �� ����د، وا�5Cت ��دا�� � ���#�
���د. �
 ���ن د�.ر، آزادی ��Oت، از +�2�5ت 
����ت �ر��  6	�ود)وش �&�ت �
 ھم ��و

   138��زد". 

                                                           
137 Ibid, p 216. 
138 Ibid, p 219.  
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ا�ن ��"وم "+�2�5ت �ود)وش" در ��ر 	$&�ل +روم، 
	ن 3ر�6 %�اھ��ت ���ر دارد و از د�د او �&�د 

  آزادی ات. ��5وب

ز د�د +روم �
 ھ�X ا  spontaneousر+	�ر �ود)وش 
ت.  ���د  compulsiveرو از ر ا)��ر درو�� �� ��

ا+زود �
 ھم ���5دا�	ن �ود)و�� �� ر+	�ر آ�� �� 
impulsive  ت ودر ز��ن ا�.&�� ��5ول درت ��

�ود)و�� ار	��ط �	#�م �� �ودآ��ھ� آز�وده دارد.  
دا�	ن ا�ن ���5ی �ود)و�� ات �
 آن +روم �� در�ظر

را �	*�د ر+	�ر ا)��ری �� دا�د.  ر+	�ر ا)��ری 

 از $س ا�زوا و �� Cدر	� +رد و +�2�5	� 	�ر��
�� از �ود��ر�د�� ات؛ ���5 در ��ش �ر+	ن ��
�ور�ورا�6 ا�.�ره ھ�ی ا�#2�ده از ��رون.  ر+	�ر 

 ء  	�ن ا�ن�
 +روم �
 ر�� 
 �ود)وش ھ��ن �و�

ا��ره �� ��د، �
 ���5ی ر+	�ر از ر  sponteواژۀ 

 از و)ود دو��ره �ده � 
ارادۀ +ردی ات؛ ر+	�ری �
���ن �#ل و �واطف، �&%
 $��ل )�P ھ��	6 آن ھ� 
 ،
�
 C&�رو ا�د�ات.  +روم �ود)و�� در ھر 
ا$�س و ��ل را در �ظر دارد. ��ش �ود)وش از 

آزادی ���� 	$#ق  �ظر +روم، آزادی ��Oت را در ���ر
�د.�� ��  

د�د�م �
 +روم در رار �ر�ز از آزادی، ا�ن �ط را 
د���ل �رد �
 ��"وم ���� آزادی �
 ���5ی "آزادی از" 
�� ر+P �وا�P ��رو��، �
 	�"��� و �دون ھ�راھ� �� 
���5ی  ��Oت آن �� " آزادی �رای" �
 ���5ی 	$#ق �ود  

self-realization �#�#$ راری آزادیCر� 
، �Cدر �
��وده ات.  ا�ن �دم 	�5دل �
 ا�زوا و در���د�� ا��ن 

  �درن ا�)���ده ات. 

 
��ش �ود)وش ھ�3ون راه $ل ��ش از �ردا�	ن �
+روم �رای د�وارۀ آزادی، �روری �و	�ه �
 د	�ورد 
آ�زا�� �ر�2ن در �ط��52ت �ر�وط �
 آزادی *رورت 

�س از �.�رش �ر�ز از آزادی،  �� ���د.  ���زده �ل
دو ��"وم +�&وف ا�.&��، آ�زا�� �ر�2ن در �#�62 �&�د 


 �رر� دو ��"وم ��Oت و ���� از  139 از آزادی�
آزادی �ردا�ت.  �ر�Hف +روم �
 	$#ق ھ�ز��ن دو 
 -�وع آزادی ��Oت و ���� را راه $ل د���ی �درن ��

روم از آزادی دا�د، آ�زا�� �ر�2ن �� 	5ر��� �	��وت �� +
��Oت، �ر	.�ه ھ� و �طرھ�ی ��"وم ��Oت از آزادی را 
�و�زد �� ��د و �	رش ���	ر آزادی ���� را 
                                                           
139  Berlin, Isaiah.  Two Concepts of Liberty 

راھ.�� �� دا�د.  �
 ا�ن �ورت، �وا��دۀ دو +�&وف 
�ود.  ا�� ���د دا�ت �
 ا�ن دو ���5  W�� ت��%ن ا
از آزادی، دA� :#�C 	5ر�ف وا$د �زد دو +�&وف 

د دارای ھ��و�� ھ�ی ���ر ھ	�د. در �دار�د، ھر �3
ا�ن )� �� �و�م، �ظر �
 د	ر� �وا��ده در ھ��ن 

دو ��"وم �
 �ر�ردان ���ل +�ر�  �ر�.س���ره از 

 ��م:  از آزادی�H� وت ھ� را��	ر �ر�2ن، ا�ن Oا  

�رای +روم، آزادی ��Oت �
 ���5ی 	$#ق +رد�ت $#�#� 
در د���ی �درن و ��ش )دا�� ���ذ�ر رو�د آزاد���ش 

ات.  +روم 	$#ق �ود را ا�	�دن ا��ن �� 	��م ا��5د 
+%ر، ��ش و ��ط�
 در ز��ن +رد�ت �ود و در ��ن 
$�ل، دا�	ن ����ت +�5ل �� د��� و د�.ری و ط��5ت 
� و ���	5ر�ف �� ��د.  +روم �� ��ش ز���6 روا�
وی ��3ن و*P �ط&وب  
روا�%�وی �درن، ر+	ن �

#ق آزادی ��Oت �
 ��"وم ��د�ده ھ�راه +ردی را �� 	$
�� ���د.  ��3ن 3
 د�د�م، از �ظر +روم، آزادی ���� 

 ���5ی آزادی از �Cدھ� و �وا�P ��رو��، �� ھ�6 �
د	�وردھ�ی �ود، �
 ا�زوا و ا*طراب ���	ر ا��ن 
�درن ا�)���ده، ز�را ھ�ز��ن �� 	$#ق �ود در ���5ی 

  آزادی ��Oت ھ�راه ��وده ات.

  ر �	ن دو ��"وم از آزادی، �� �وا��م:د 

� آزادی �� ��2ر	�( ��"او�2ن از دو ���5ی 
��5 �
 ��ر�واھم � A� 

 ھر دو واژه را ��

] ��"و�� ات �
 �liberty/freedomرد) [

 ��روی از ���5ی را�W 	ر) آن را ���5ی "  �)

 "����negative freedom �� از آزادی- 


 �رش � \���م و در ار	��ط ات �� ��
ز�ر: " �دام +*� ات �
 در آن، +��ل 


  –+ردی �� �روھ� از ا+راد  –ا�د���ده �
�ود  
	��ود �� ���د �ذا �� 
	�$�ل �ود �ذا
�د و آن 3
 را ا�)�م دھد �
 �Cدر �� 
	� آن 3

 �ودن و ا�)�م آن ات، �� آن �
 از وی �

�ود"؟  P�� آن  +رد د�.ری 
دو��ن ��"وم، �
 positiveرا ���5ی "��Oت" از آزادی 

freedom  \�� ���م، در ار	��ط ات �� ��
 P��� �� 

 ا�ن �رش: "3
 ا�ری �� 3�
��	رل �� �دا�&
 �وده، �� 	وا�د 	��5ن ��د +رد 
�د �� 3
 �%�د و ��3ن و ��3ن �%�د"؟  �� 
3
ا�ن دو �رش �
 رو��� �� �%د�.ر 	��وت 
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\ آن ھ� دار�� �����د، $	� �� و)ود ھ��و
  ��140 �%د�.ر". 

�ر�2ن، ا�طHح آزادی ��Oت را +#ط در دو �$دوده 
� �روه و Cوم  -�رر� �� ��د: ا��	$#ق $����ت 

و ط�#
 و �&ت از راه �
 �Oوت ر��دن ھو�ت )��5 و 
 �� �� 
3" :

 ا�ن �رش �� \در را	�ی ��

�و�� ��ص از 	$#ق  -٢	وا�د �ر �ن $%و�ت ��د؟".  
 ،���ود �
 �د�ظر �ظ�م ھ�ی +%ری �ر+�ن ر��*ت �
ا�زواط&�� و ا�	%�ف �وده و در �را�ط� �
 آزادی در 
 65&C 
�%ل �ر�ز � 
ت �ورده، �%����5ی ���� آن 
ا�ن درون، �روز �رده ات.  ا�ن �وع 	$#ق �ود از 
� �� 	وا�د �ر �ن � 
�ظر �ر�2ن �
 ھ��ن �رش "3

��د؟" ��\ �� دھد.  ا�� �� و)ود ا�ن �#ب $%و�ت 
وی درون، د���ی ��رون �� 	��م  
���� +رد ��
اC	دارھ�ی �ود �
 ھ�X رو $ذف ��ده ات.  از ا�ن 
رو ��3ن +ردی �
 $ذف �وات ھ� و ا���ل �ود در 
2�Cب ر��*ت ��� و ا�زوا �� �ردازد 	� �Cدر �
 	$#ق 

�ن �
 در	� دا�رۀ 	�E $����ت �ر �ود ���د.  �ر2
 -�ر	.�ه ھ� و �طرھ�ی ا�ن دو �ر�ورد را ���ن ��

دھد.  و�2 ���د 	و)
 دا�ت �
 �ر�2ن 	$#ق �ود و 
آزادی ��Oت را 	�"� در ا�ن دو 3"�ر3وب �����5 ��د.  
 
�ب �طرھ�ی دو �وع +وق از 	$#ق �ود، � 
�ر�2ن �
��P ا+زا�ش وزن رو�%رد آزادی ���� ا	د ل �� ��د 

 �رش �ر�زی آن �
 $دود و �وا�P در �را�ر �

وع "	$#ق �ود" �
 �د�ظر آزادی +رد �ر�� �ردد.  �
��رل ��ر�س و �5د از او ار�ش +روم �ود، در 	$&�ل 

  �ر�2ن ��ظور ��ده ات.    

�س از ا�ن 	و*�_ �و	�ه ��را�ون 	��وت ���5ی آزادی 
��Oت و ���� �زد +روم و �ر�2ن، د���62 �$ث را �� �� 

  ��ر�م.

 -+روم ��ش �ود)وش را راه $ل د�وارۀ آزادی ��

�� دا�د.  �ود)وspontaneity   رد+ 
�� ات ���
را از ���ودآ��ھ� رھ��ده، �� �ود $#�#� او در ا	��ل 
�)�ده و آز�وده،  �����Cرار داده، ����ت او را �� 
��ز���� �� ��د.  در ا�ن $�2ت، +%ر، 	���م، ��ش و 
��ط�6 �ود)وش از درون +رد، آ��ھ��
 و �� ����ت 

رو�� �ده، �� از ا2#�ھ�ی ��رو�� و اC	دارھ�ی د
	�"� از راه �	رش ��ش )و�د.  �
 �ظر +روم، +رد 

�ود)و�� �� 	وا�د "�ر دھ�ت 	�"��� �ود ;&�
 ��د، 
                                                           

140  .��F�.:  ٢٠١۴ ٣، ص.  

�� آن �
 ا�)�م +رد�ت �ود را Cر���� �زد.  ز�را 
ا��ن �� 	$#ق +رد�ت �ود)وش، �و��	ن را �A ��ر 
د�.ر از �و �� د���، ا��ن، ط��5ت و �و��	ن و$دت 

+روم 	$#ق �ود و آزادی ��Oت را    ��141 ���د." 
از راه ��ش �ود)وش در $�ط
 ھ�ی ��ر، ��ش، 

 و ��ق ��%ن �� دا�د.  +روم +را�وش ��ز ��� �ا�د�
��د �
 ر+P �وا�P ��رو�� �ر ر راه آن ھ� اھ��ت 
 
در)
 اول دارد.  از ھ��ن رو ھ�ز��ن �� $ر�ت �

ی �ت 	$#ق �ود و آ��ھ� �
 *رورت آن، 2زوم آزاد
  ���� و �ردا�	ن �وا�P را �و�زد �� ��د.

��ش �ود)وش در �3د C&�رو �� 	وا�د �
 	$#ق آزادی 
��Oت ���)��د.  �%� از ا�ن C&�روھ� ��ر ات.  +روم 
�� د�د��ھ� ا	وار �
 ر+P از �ود��.��.� در ���5ی 

  �ورد�ظر ��رل ��ر�س �� �و�د:


 ��ر ھ�3ون ���� ا)��ری �رای �ر�ز � "
از 	�"���، و �
 ��ر ھ�3ون را�ط
 ای �� 
 ��
 �ر آن ات و ���&; ،���� 
ط��5ت �
د�.ر، �ر	ش �$�و ت ��ت دت ا��ن 
و �رد�� �ردن �رای آن ھ�؛ �&%
 ��ر، 

 ط� آن ا��ن در ��ش � ��ھ�3ون آ+ر��

   142آ+ر��ش �� ط��5ت �
 و$دت �� رد".  

�ن ھ���3ن در C&�رو ��ش، �واه +ردی، ا)	���� و ا�
وی �ود)وش �ودن و 	$#ق +رد�ت  
�، ���د ���

  �ود $ر�ت ��د.  

�.ری و (�
 از راه �#د و ��ود)و�� در C&�رو ا�د�
ار	��ط �� ھ	 6��CHت درو�� و ��$�ر �
 +رد ا)را 
�ود و از د�د +روم در 	$#ق آزادی ا��ن �درن  ��

�  � دارد.   �#ش ا

ا�� اوج 	$&�ل +روم از د�وارۀ آزادی، �طرح �ردن 
�ق ھ�3ون ���ر 	$#ق +رد�ت و در �"��ت، آزادی �

در  ١٩۵۶ات.  او �و*وع ��ق را �5دھ� در �ل 
 
� 
اOر �ود �
 ��م ھ�ر ��ق ورز�دن �	رش داد �
�%� از �ر�وا��ده 	ر�ن آ�Oر Cرن 	�د�ل �د.  +روم در 

�ز �ن ���6 �ر�ز از آزادی را ھ�ر ��ق ورز�دن �
د���ل �رده، �� �و�د �
 ا$�س 	�"��� و ا�زوا 
و�ژ�� �ر�ز���ذ�ر +ردی ات �
 در )��65 �درن، 

                                                           
141 Ibid, p 218. 
142 Ibid, p 220. 
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�ده و 	وا���� $�س � 
ھ�وز �%ره از �ود��.��
 
���دن و ا$�س دا�	ن را ھ�راه �� $س $ر�ت �

 و 	���س $�ظ �رده، �ود را در �5رض +روش �.ذا

�س ر�W د�.ران ات.  ا�ر �ر�ز از �Cدر �
 ا$
آزادی و 	&�م آن راه $ل درت ��ت، 	�"� �رورش 
$س ��ق و �"ر �رای ��ھش $س 	�"���، �طر 

  �ر�ز از آزادی را ��	�� �� �زد. 

+روم در ھ�ر ��ق ورز�دن، ��ق را ���ز��د ;&�
 �ر 
�ود���	.�، دا�	ن ا�ول و 	�ر�ز و ��ر �� دا�د.  


 -�A ا$�س، �
 �A ��ش ارز���� �� او ��ق را �

��د.  ��ق در �#�م �A ��ش �ودآ��ه ��� �و�د: 
"دو	ت دارم 3ون �
 	و ���ز دارم"، �&%
 �� �و�د: " 

 	و ���ز دارم، ز�را دو	ت دارم".  از وی د�.ر، �
 
�ق در در)6 اول، +#ط �	و)
 �A +رد ��ت، �&%�


 را�ط6 ��ش و ����� ات در ����ت �A ا��ن �
او �� �ل ھ	� را 	5ر�ف �� ��د.  +روم، د���ل �ظر 


  �ر�ز از آزادی�ود در 	 ز�	���را�ون وا�

symbiotic attachment  ت ھ�ی در����
 ھ�ر ��ق ورز�دن�دو��زو��ت و اC	دار�را را در 

��ز �ر+	
، �و�زد �� ��د �
 ا�ر +رد 	�"� �A ��ر 
د�.ر را دوت �دارد و �
 د�.ران �� 	��وت ���د، 
 �� 
	�ق او �
 آن +رد �3زی ��ت )ز ز�	� وا��
	رش �ود�ر	�.  ا��ن 	�"� �و)ود ز�ده ای ات �
�@ل و)ودی �رای او �A د�واره ھ	�د.  ��ق � 
�


 ا�ن د�واره ا� \ت.  	�"� ��  

در �ر�ز از آزادی، +روم ��ق آ��ھ��
 را �"م 	ر�ن 
���ر ��ش �ود)و�� و راه $ل ا��ن �درن �رای 

  ر�دن �
 آزادی +را��ر �� دا�د:  

 ���ق، �"م 	ر�ن ���ر ا�ن �ود)و�"

 	$&�ل ر+	ن �A +رد � �#�ات؛ �
 آن �
 
در +رد د�.ر �� 	�&A +رد د�.ر ���د، �&%

ران و و$دت +رد �� ��ق ھ�3ون 	:��د د�.
د�.ران �ر ���6 $�ظ +رد�ت �ود.  ����ت 
 
�و��ی ��ق در ھ��ن دوCط�� �ودن �"�	
�ود از ���ز ;&�
 �ر  �� ���� 
ات: ا�ن �

 	�"��� �	م �� �ود، و�2 �� ا�ن � 
)دا�� �
 -$�ل، در )ر��ن آن، +رد�ت +رد، $ذف ���

   �143ردد". 

                                                           
143 Ibid, p 222.  

 
� ،PCروم در +�ل ������ �ر�ز از آزادی، در وا+
��ز���� ��"و�� �ردا�ت �
 در ز��ن �.�رش �ر�ز از 

 در �وره ھ�ی �آزادی، ���ن �� ر+ت �رای ھ��
آد�وزی و اردو��ه ھ�ی �رگ و�	
 و �� ز�ز�
 ای 
��E �ود از �"�����6 آ�وزه ھ�ی �ر+��� دوردت 

�A �	�%ر ا�	�د و  	�ر�\.  او �� ا�ن $�ل در )��.�ه

 د�.ری را �)�ت � 
�ق و �رورش �"ر �@و ��

  ��ش آزادی دا�ت. 

���5ی او�2ن )�&6 اOر، 	�زه در +راز ������ ��را�ون 
�ق، �ود را ���ن �� دھد.  �� 	وان +"��د �
 ا�ن �
او�2ن )�&
، ���5 �ز�ن �و�6 ھ�&ل، +�&وف �"ودی 

، در  144ود �C Aرن �Cل از ��Hد �
 �#ل از  	&�
ز���� �
 ��زی ھ� ھم )&دھ�ی آن و ھم ��روا�ش را 
وزا�د�د، +#ط �A ط�ز 	&\ از وی ار�ش +روم  ��

  ��ود:

� �رای � 
" ا�ر �ن �رای �ود ����م، 3
 
�ن �واھد �ود؟  ا�ر +#ط �رای �ود ���م، 3

  145ھ	م؟ ا�ر �
 $� ، �س 3
 وCت؟" 
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  )146*�ن �و��� ا�0وری(

 

�رض Hم و آرزوی ��د���� �رای ��� و دت �� 
  .�ر�.سا�در��ران ��ر�v �ر ارج 

در �ورد ��ش اHم �2�#
 ارز���د و �وا�د�� و ���د 
“ در ��ره د�ن و �#دی �ر �#و2
 د���و�� دو	دار„


 ا��د��ر ط�ری	� �ر�.سدر ���ره ��ت  �و


 �رض �� رد: � Hذ� 

 �ظر ر�د �� �	�%�  

در �ورد ���5ی د�ن. ھر�3د د�ن ��د	� �
 ھ��ن  -١

 ھ�ی آن را ���� ذ�ر �رده ا�د ا�� ر� 
�����5 ات �
�ده �
 د�ن  
	�� 

 ا�د. از )�&	در )�ھ�ی د�.ر )

  از د@��ی ا�را�� ات. 

��� » اHم«���5ی را�W و ��"ور  -٢ 
ھ��ن ات �

 ا�د ���5 	&�م �ودن در �را�ر اوا�ر و �واھ� �	�و

 v�&م«ا2"� ا�� �ر�� ��ز ��	
 ا�د �
 اHم از ر�ِ «

ات ���5 �&_ و آ�	�. ��3ن �
 ا�روز در ز��ن 
ا	��ده �� » �&_ )"���«�ر�� از ھ��ن واژه �رای 

�ود  �� 
  ».ا2Hم ا��2�52«�ود و ��	


 ا�د  -٣	�
  �$�د �
 در آ;�ز �A«�و	����3"رة ��
ظ�ھرا �راد ������	.� �$�د در �د��
 .». �ود . . 


 Cدر ��+� � 
ات و �ر�
 در آن ز��ن او در �%
�"رت دا�ت.   

۴-  

 ا�د �	��� 	�رف �%
 در اوا�ر ��ر «�و
	م � A� وان�� 
� اHم، ����$�د، �ر ا�ن �#ش 

اHم �
 �A� v��O «	��5ر ». $%و�	� ا+زوده �د
	�)�ی 	:�ل دارد. ز�را �
 او  ا�راب » م $%و�	�

	م $%و�ت ��ود�د �$)�ز 	� آن ز��ن ھ�وز دارای 

 د�2ل �را��د�� ���Cل در �$رای �زرگ �ر�	�ن �)
 ����O و (����ر�زی $)�ز و �دم 	�ر�ز Cدرت 
 
+ر���روا�� �$�د از آ;�ز �د��
 	� ����ن ��ر در ادا�

�ش �ود و ھ�وز �
 ھ��ن ا��رت ����ن ���Cل Cر
	م � 
$%و�ت و دو2ت 	�د�ل ��ده �ود 	� 3
 رد �

                                                           
�����ده دور �%م �)&س، �و��ده،  $ن �و�� ا�%وری 146


 .ا�ران ات  �.�ر و از رو$����ن آزاد ا�د�ش �$#ق، روز���
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$%و�	�. در واPC دو2ت و $%و�ت از ز��ن ��ر و 

 طور ��ص �س از +	_ ا�ران و 	:�س ا��را	وری �

و و 	:�Oر�ذ�ری �	#�م �ر��ن -�ر�� A� از ��Hا
	م دو2	� 	�زه � ،����&��ن از د�وان � ری �


 	در�W 	� ����ن �H+ت ��داA&�2 �د�د آ�د � 
و ا�2	
�روان (اوا�ر Cرن اول ھ)ری) ا�ن �ظ�م �
 ���ل 

�� �ود دت ��+ت. �  

۵-  

 ا�ن د�2ل �5د از �ذ�ت ��ش از «آ�ده ات ��
 �	 "
ھ�ت Cرن از اHم �� ��دا�ش و 	%��ل "�&م +#

ا�ر ھ�ت Cرن درت ���د، .». Cرن دھم ��Hدی . . 
H�� د. ��5دل�دی آن ��� 	وا�د Cرن دھم ��Hدی ��

  ا$	��  �� �ود Cرن ���زده ��Hدی. 

۶-  
�ده � 
	�در $%و�ت ا��H د�ن ا�ل «�و
$%و�ت «او ، ا�طHح .». $%و�	� ات . . 

��H���H �	:�ر ات و ��ر آن �
 $دود ھ�	�د » ا

 و)ود دا�ت ���و��� 	��ل �� رد. آ�3
 در �ذ

�رت (ا��را�2ؤ���ن)، �&و��ت 3ون �H+ت، ا�
&ط�ت)، ا���ت، ز���ت و ����د آن �ود. ����O، در )
ھ�X 	5ر��� د�ن �A ا�ل $%و�	� ��وده و ��ت. 
3را �
،  $	� در �ظ�م ھ�ی �
 ا�طHح ا��H ����د 
�H+ت و ا���ت و ا��را �دل و �ت +#�
 در ا�ران، 

 ��ش �ر�5ت ���5 +#
 و ا$%�م ات �
 �ورد 	و)

 �$%و�ت ات �
 ا�ل د�ن �
 ��"و�� ات �
+را	ر از +#
 و ا$%�م. در ھر$�ل ا�س د���ت �ظ�م 

 .
�ر�5ت و +# 
  ا�	#�دی و ا�ول ا��CH آن ات �

٧-  
	#&�د ���5 �ذ�رش �� 3ون و 3رای «آ�ده ات �

5��
 و�ژه در � 
از آ�)� �
 ھر �&��ن ���د  +	وا �

�د و�� 
	��)	"د �A ��ر ات و  �A �ر)P 	#&�د دا
 . . P�(� A� 
ھر�3د �H+� در ا�ن �زارش .». �

ت ا��  زم �
 ذ�ر ات �
: او ، در اھل �ت ��
��روی از +	وا ھت ا�� 	#&�د ��ت، و ����O در اھل 
�ت +	وا از �ورای +	وای �)�P ���5 ا زھر ��در 
5
 ��ز ��"وم 	#&�د از ��ر ���ود، و �O2�O، در  ��

�%ل �ر+	
 و در ��ر �C)�ر و آن ��و Wدر�	 
ی �
ھم �س از ���ر ر+	ن ا�ل 	)ّزی در ا)	"�د و �%ل 
 
�ر+	ن �ر)�5ت ���
 از ��\ �ر	*� ا���ری �

  �5د، 	#و�ت و 	��Oت �ده ات. 

٨-  

 ا�د �	�در ا�ران ���ری از رو���%ران «�و
ا��H از �A �وع د�و�را� د��� �ن �� را��د، 


 3"�ر3وب آن رو�ن ���د. �
 طور ��Oل �دون ا�ن �

�د �$�د ��	�� . . .ا�� �
 �وازات ا�ن ا�	#�د و +��ت 
 
� )�"وری ا��H �� آورد ��ھ��� از Cوا��ن ا

 ��۶۵ روح د�و�را� ���2ف ات، از )�&
 ا�ل 

� )�"وری ا��H ا�ران �
 �ر ا�س آن ���Cون ا
ھم او ا��ن  $����ت �ط&ق �ر )"�ن از آن �دات و


 ات. 	��را �ر ر�و�ت ا)	���� �و�ش $��م 
ھ�X �س ��� 	وا�د ا�ن $ق ا2"� را از ا��ن &ب ��د 

 در ا�ول �5د � �Cداد را از طر�و �&ت ا�ن $ق 

  ». �� آ�د، ا���ل �� ��د

 vدر �ظر� 
ا�%� ت و » د�و�را� ا��H«ا�ن �
ا�"���ت و $	� 	��C*�	� و)ود دارد، $ر+� ��ت، 

�،  ۶۵ا�� در ���ن ��	�� و ا�ل ���Cون ا
�ر+� ����ی  ۶۵	��C*� و)ود �دارد. 3را �
 ا�ل 

� و 	:�س دو2ت �ر+� ���رو��ت ��ش Cدرت �
�	ر. در �زد د��داران (ا�2	
 ا�Hح ط&ب) ات و ��� 


در واPC ا�ن ا�ل �� �و�د �داو�د $��م �ط&ق �ر 
 
)"�ن ات ا�� ھم او ا�ن +ر���روا�� را �
 ا��ن �

y 
�داو�د وا�"�ده و » ��وان )����ن �داو�د (=�&��

 ات. از 	��او را �ر ر�و�ت ا)	���� �ود $��م 
C*� ھ��ن ا�ل ��+� 	@و�را� و ا	�داد +ردی 

X �س $ق �دارد ا�ن $ق ا2"� را از ھ�«�ذھ�� ات. 
ا��ن، �
 �A +رد و �A �روه و ». ا��ن &ب ��د

� ���د �رای 	$#ق ا�ن �ط�#
. ا�ول د�.ر ��Cون ا
$����ت ���د. ھر�3د در �ر�� ا�ول د�.ر ا�ن $ق 

  �#ض و �� ��دوش �ده ات. 

در ھ��ن )� ���د �.و�م �"	ر �ود �
 از آرای د�.ر 
�&�ن ا�را�� ���5ر ا	��ده �� �د ر+ر��ت ھ�ی �


 ا�و  ا��را �
 ��وان 	ر���� �» �د�و�را
��H��ور �دار�د و از » �ردم � ری د���«�� » ا

آن د+�ع ��� ���د (و �ود �ن ھم از ا�ن ���رم). 
در��ره آرای �وا�د���ن و ��&$�ن �&��ن �C Aرن 
ا��ر )"�ن اHم و �
 و�ژه در ��ب د�ن و $%و�ت 

وط �ن �
 (ا�� 
2�#� 
Hم و %و ر�م) ��.ر�د �
  ا��را در ��ت )رس ا�	��ر ��+	
 ات.   


 آ��	� ا	��د �ده �
 در آ�"� �
 $����ت و  -٩�
 
+ر���روا�� �داو�د ا��ره �ده و از آن �	�)
 �ر+	
�ده �
 ا�ن �*���ن در 	�5رض �� د�و�را� Cرار 


&����ن �	�  دارد. ھر�3د �زارش ��� �� ا	��د ��
 
(+#�"�ن و �	%&��ن و ��ران) درت ات 3را �
آ��ن از ھ��ن آ��ت ��رو��ت اC �"2درت را �رای 
5
 �رای ا����ن دوازده ��ا+رادی ��ص (از )�&
 در 



58 

 

 


) �"ره �� ��ر�د، ا�� �� �رر� 	��م آ��	� �
 در ���
آ�"� $%و�ت، و �ت، ا���ت و . . .آ�ده و ا�ن ���و�ن 

ا و �� �����ران ��ت داده �ده، $	� �A �ورد �
 �د
��� 	وان ��+ت �
 ا�ن ���و�ن �
 ���5ی ز���ت 
&ط�ت و وزارت و ا��رت) ���د. از ا�ن رو ) ���
از آ��ت �ورد ا��ره ��� 	وان �	�)
 �ر+ت �
 �H+ت 
��ص ����5 وا�"�ده �ده  
� از �دا ���و ز���ت 

د ��Cل 	�ور ���د، و ا�ر ھم ��3ن �#��� �رای �داو�

 +رد و � 
ا�ن $ق �
 �وع ا��ن وا�ذار �ده ات و �
�روه و ���دا�� ��ص و ا�ن ھم �
 ���5ی ��رو��ت 
ا2"� و آ���� Cدرت ��ت. ا�و  ز���داری �داو�د 
;�ر ��Cل 	�ور ات 3را �
 ���H� Hو*وع ات. 
در ھر$�ل ا�ر �Cول ���م �
 �داو�د ��3ن ��وا�� ��� 

�د، ا�	#�ل ا�ن ��وان �
 ��د��ن �دا، 	وا��� 
	�د دا
�د، ��Hو*وع �واھد �ود. �� 
  ھر�س �


 و  -١٠�در��رة ا�ت. ا�ت، �
 از اُّم �
 ���5ی ر�

 ���5ی )��5
 ا�#�دی و �� � �$Hت، ا�ط��در ا

 ات �
 د���ل ا+%�ر و 	�رد���� �	$د و �
 ھم �

آن �
  آر���"�ی ���ص ات و در ��ر�رد Cرآ��
ا�ت «���5ی )وا�P ات �
 �%� از ���د�ق آن 

ات. ھر�3د در Cرآن از ا�ن ��وان ��دی ��ده » اHم
ت و �
 ھ��ن �� ��� 
5��( A� ت. ا�� ا�تا


 ���5ی �درن » �&ت«د�2ل ��� 	وان آن را ��5دل �
  آن دا�ت.

ا�Hح ط&���� 3ون ا�2?��� . . «در )��� آ�ده  -١١
درت ات و در ا�ن » ا +?���«�
 ظ�ھرا .» 

�ورت �راد �د )��ل ا2د�ن ادآ��دی ات �
 در 
)"�ن �رب و ;رب �
 ا+?��� �"رت دارد. ��ز 

  ». ��دو«درت ات �
 » �$�د ��ده«

در ��ر ��روط
 در ���ر ��5دل �ذاری ھ�ی  -١٢
��2ن و �)&س �ورای ��Cو�.ذاری را ��5دل را�W، ��ر

�ورا) Cر�ش » دار�2دوه«ی Cرآ�� و »�ورا« 
���=)
دا�	�د �
 ا�2	
 ��درت �وده و �و)ب ��"�ت ز��دی 

�ده ات.   

  ��درت ات.   ٩۴ظ�ھرا ���و�ت ���ره  -١٣

	م ا ��H	�C A�%وا و)ود  -١۴��ده �
 در  
	��

� �� 
م ا��H  �دارد. ��Cل ذ�ر ات ��در اHم 

	م $%و�	� ����� دار�م و �
 در ���ن �&����ن �

 و 	�
 	� $�ل و)ود دا	�� وا$دی از �ذ��و �ظ�م 

 ر;م �Cول 	�%�C Aوا در ��Cون � ،
دارد. �� ا�ن ھ�

� )�"وری ا��H، وا�5Cت ا�ن ات �
 در �ا

 �� H	�C A�%وا 2?و و �#+ 
3"�ر3وب و �ت �ط&#

���5 ات. ا�� ���د ا+زود �ر3
 �و*و��	� 3ون  ��
	�%�C Aوا ���H )د�د ات و �رآ�ده از 	)ر�
 ;رب 

 ھ�ی 	��درن ات و ����د ا�	ظ�ر دا�ت �
 در �ذ
دور (�HO در Cرن ھ�	م $)�ز �ر�	�ن) �
 ا�ن �%ل 
�د ا�� �
 ا	��د ����P 	�ر��� �� 
	�و اھ��ت و)ود دا

و �5دھ� در ��ر ا�و��ن و از دوران �&��ی را�د�ن 
� و ا)رای و Cوة ����ن �و�� 	�%�C Aوای ���


 ات. 	�  C*��� و �"�د C*�وت و)ود دا
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  ���� ای در
�رۀ رواداری ( �ن 2ک)        

  

  	ر)�6 دو ��ش اول از �	ن آ����2 �ر�ر+	
 از:

Ein Brief über Toleranz  

Englisch- Deutsch  

Felix Meiner Verlag Hamburg   

  

   147ا��ر ط�ری

   

  ا��ره:  

)�ن  ک +�&وف  ���دار ا�.&��، از ���.���ن 
رو��.ری و �در ��2را�2م، ا�ن ���
 را در دورۀ 

ھ&�د،   -در آ�	ردام ) ١۶٨٣  - ٨٩(���ھ�د�� �ود 
�رای دوت �ود، +�&�پ م.   ١۶٨۵-٨۶ز�	�ن �ل 


 ز��ن  	�ن � ،����وان ���2ورگ، ا	�د �زدان 
�و�ت، ز�را  	�ن 	�"� ز���� �ود �
 ھر دو �ر آن 

&ط �ود�د.  �  

، ���5 ��ش از � �د �ل ١۶٨۵ا�ن ���
  در �ل 
��ش، از وی ���2ورگ ��	�ر �د. در آن ز��ن در 

�رد،   ا�ران $%و�ت د��� ��و��ن +ر��ن روا�� ��
 
ھم ز��ن در ارو�� آ;�ز دوران رو��.ری �ود. �
و�ژه درھ&�د، ��"وم رواداری �$ث  �ر 	ب و 	�ب 
��ری، از ��ش ھ�ی �و���ون � 
روز �ود،  3را �
ارو�� �
 د�2ل ��.رد �ذھ�� �
 آ�)� ���ھ�ده �ده �ود�د. 
 ک ���
 را �
 طور ���ص، �ر�&�
 زور�و��، ��ود 

ت از د�ن �رای ر�دن �
 ���+P 	$�ل و ا	��دۀ $%و�

 ات. او از )"ت 	�و $�ظ Cدرت $%و�	� �.�
� �واھ�ن )دا�� ���ل د�ن از $%و�ت ات و از ��
 6���  .
��ظر رو���%ری )���دار ��.�ر آزادی ا�د�
)�ن  ک +#ط اھ��ت 	�ر��� �دارد، �&%
 �A 	@وری 

ل آ�ن +"م �� ����� ��ر�ن و در ھ��ن $�ل از �ظر د�2
�� 
	وا�د ھم ��3ن �ورد   آوری ���ر ��رو��د ات �

�د، ھر �3د �
 در د���ی ا�روزی �� 
��%�ش و 	و)

  ک، آ	
 ا�ت (د�.ر ��� 	وان �� د���ن  	�� 
� ��

را از دا�رۀ 	$�ل و رواداری ��رج  )ھ� ، �دا����وران
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�
 و ھ� 	ر)�
 او از �
 ات ��ز�% در ا�Hق +&	� �و
  .ات �ده ��	�ر ���	&� یھ�

دا�ت. از وی د�.ر،  ک 	�"� �
 رواداری د��� 
�%ل در ز���6 �� �
   $��2 �ردا�	
 ات، در� 
�

رواداری د��� �$دود ��� �ود و 	�ب آوری در C&�رو 
��رد.   +رھ�.�، ا)	���� و )�� را ��ز در �ر��

���د از ا�ن �ظر آ�وزش ھ�ی )�ن  ک در دوران 
��د، و�2 �ر��پ ھ� و �� 
	���و�� �رد ��	ری دا

	وان در 	���� ا�ن   ا�ل ھ�ی �ورد 	و)
 او را ��
ز���
 ھ� �	رش و �ورد ا	��ده Cرار داد.  ���6 )�ن 
ر�ن  )رواداری �
 ��وان و�ژ��   A� ل��� ک 


 ��ش ات  : وظ��
 ھ�ی  - ١�&��ی $#�#�   (و 
  �رواداری �
 ��وان �A وظ��
   - ٢$%و�ت و �&�


 �را��  -  ٣Cر+ 
$#وق �&��.   ک در �ن ������ �
�� ��ردازد. در ا�ن )�  �ر�ردان   و ا���5ب در �&�

دو ��ش ��ت ���
 )�ن  ک �
  " �ر�.س "  	#د�م 
�ود .   ا��ر ط�ری  ��  

   

  )��ب،   ���2

از �ظر و رأی ا�ن )��ب ���� �ر   از آ�)� �
 آ��ھ�
	$�ل �	#��ل و را�ط
 �دارا ���ن �روھ�ی ��	&ف 

 ھ�ی ��$� �ورد 	و)
 دو	��6 )��ب Cا����� و +ر

Cرار �ر+	
 ات، ���د �� �رده و ������
 ���ن   ���2
��م، �
 �ن رواداری و 	$�ل د�.ری را و�ژه ��  

&��ی $#�#� ���6 	دا�م.  �ر�� 	��ش �ر آ�Oر   �ر)
	��� �ود ھ	�د و آداب، �رام و �ت ھ�ی �ود ��

دا��د و �ر�� د�.ر �
 ا�H$�ت در   را �ر	ر ��
د و ا�2	
 ھ�.� �ود ���2  آ�وزش ھ�ی د��� �و�ش ��

�5Cاز د�د   - ����د  ��  را د�ن دار وا �ز�را ھر �
ا�� ا�ن �ر	ر ����   - �ود، د�ن را	�ن را �ر�ز�ده ات


 Cدرت ط&�� ا��ن ھ� و 2�3ش ���ھ� در ذات �ود، �
 �� �	�رای 	&ط  �ر د�.ری ات و �
 �رای دو
���د �� اد��ی د�2ل ��دی �رای   .�$��ی ��&�

�ت �
 �ر� �"�	 
�د، و�2 ا�راو ��� 
	�	ری �ود دا
�$��ن، �&%
 �رای ھ�
 ا��ن ھ�، $	� �
 
	���د، ��ت  ��A �واھ��
 ای دا�� �$�ا�ر;�ر�
�د، �
 �#�ن او �� ا�ن اد��ی �ود +ر�E ھ� از ��

�$�ت �
 دور ا+	�ده ات.    "��د��ھ�ن  �ر اCوام  �

 ��روان �ود �و�د رور   �ود $����د"، ��3ن ��� ��

��� ا�� ����د ��3ن ����د "  ") �C٢۵، ٢٢ا�)�ل 2و (

���5 �و*وع د�ن ���&ن �3ز د�.ری ات.  د�ن 

 �رای 	�ر���ت و زرق و �رق و �
 �رای � �#�#$
 
�ر	ری رو$���ون �� ا���ل زور و ��و�ت،  �&%
�رای �ظم دادن �
 ز�د�� ا��ن ھ� و ھ��ھ�.� آن �� 
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  �زاری �ده  Cوا��ن ا�Hق و��� A�� ت ھ�ی&��
�� 
� ��د، ���د در �ر	�6  ات. ��� �$��واھد �

�"وت و ���ھ�ن  
ت و ��ش از ھر �3زی �ر �&���
�ودش ���رزه ��د. �دون 	#دس ز�د��، ���� ا��CH و 
�رم �و@�، �� ��� 	وا�د ��م ��$� �ودن �ر �ود  

  �"د .


 ��$ق ��م �� 
آورد   دا را ��"دوری �ن از ھر آن �
   )١٩، �٢"د )د�د، ���
 �و2وس �����ر �
  	��و	�وس ("

�و�د: "ا�ر 	و ا���ن آورده   رور �� �
 �	روس ��
  ).٣٢، 2٢٢و�C ( "ای،  �رادران �ود را ��ری ده

�� �	� 

 در �� ا�Hح �ود ����د، �� ��ذ�رم   �

  وا�5C �.ران �)�ت �ن ���د. 3را �
 �� ��%ن ات �

�$�ت �	وا�د  ،� 
+ردی �دون �ذ�رش C&�� و �����2
 
+رد د�.ری را �
 ا�ن د�ن د�وت ����د. �دون ��ور �

��� � -�"ر���� و ا�راز��ق �
 )�ی ��و�ت، �

 
	وا�د �ود را ��$� ����د.  +را�وان �ن ا��ون �
و)دان �� ات �
 ���م د�ن و ا���ن �ذھ�� �ود، 

  -��د و �
 C	ل ��  ب ��دھد، 	5#�  د�.ری را آزار ��

 �	ر��د.  ا�ر ����م، ا�ن �ؤ�ن �	�5ب آ	��ن، �را
��3ن �Hی و$�	���� را �رر دو	�ن، �زد�%�ن و 

آورد، و +#ط ا�ر   ا�*�ی ���ھ%�ر �روه �ود ��ز ��
��م �
 ا�ن �ؤ�ن �� ا	��ده از   ����م، آ�.�ه ��ور ��

�5Cردن د�.ران وا�ت �ر و �� �د������د���ل   آ	ش و 
��م، ا�ر   �)�ت روح آ��ن ات. �ن در ا��)� ا�Hم ��


 ھ� و آدم ��� ھ�  	�"� �
 ��ظور (�%�ا�ن 	)�وزھ�، 
�$�ت ���د، ا�ن ھ��ن"  دروغ ، � 
)&ب ا��ن ھ� �
�$�ت � 

 ��ری، 52ن و ��ر�ن ا�دی "ات ��	


 (آ�%�را �$%وم ��وده و آ�"� را ��ر �� دا�د ���
. ��3ن ر+	�ری از �&�د  )ر �
 رو���ن�و2وس �����

���.� �داو�د، ���� �&�� و 	#دس روح �دور �وده، 
3را   ��ش و ��ش از ھر ���ه د�.ری �.�ن 	ر ات.

ا�ن آ	ش وز�ده درون و)ود �A �ؤ�ن، �رای  
�زد�%� �
 �دا، $�ظ �&�� و �)�ت روح ا��ن ھ�، 

�ود؟  در $��2  ��3ن 	��ش ��  �� 
ا��د ا�ن د  �
 ھ�
آ	ش وزا��ده و ���ود ���دۀ ا�Hق ات و ���2ف 
�$�ت. 3را ��3ن +ردی 	��م ا�رژی و 	�ر�ز �ود �


 ��ر ��� ����دد �
 �� درک و   را �رای ا)رای �را

 ا��.�� ����د؟  ا�ن �
 $ق �� 3
  ��ش ��5ول ا�

� ات و ���ه  ��ر،  Cر���� ��  	م ��ر ات ، در �
�ود. آن ��ه �� 	رد�د   رو�ن �� �$*ر داد��ه

و+�دارن ��_ و ��روان آ�وزش ھ�ی او ر�&�د 

��د �
 �در و ��در �ود �� ����واھ�د �ود، $	� ا�ر �
  �د.  را 	رک �رده و از وطن )دا �ده ا


 �را�� و �%�ف ���ن ��$��ن ����5 در Cھر �3د +ر
�ود، و�2 ا�ن را ھم ���  راه  ر	.�ری C&�داد ��- 

�روع، 	و� �� 
ان ��د�ده �ر+ت �
 طHق، را�ط
 ،���"وا��ت، ������ و ��  د�.ر آ2ود�� ھ�ی )

  
� ����ط��ق آ�وزش ھ�ی ��$�، $رام ات و " �
 
��3ن ���د $����ت �داو�دی و رز��ن �و�ود را �
ارث  ��واھ�د �رد" ) ���
 �و2وس �����ر �
 ;Hط��ن، 

� 
� �زد�%� �
 C&�رو �"د )د�د.   ����ر ا�ن �
�دا�� و �و�ش �رای ر�دن ��ر �
 آن رز��ن را 


  ��� ا�ن �� ا��CH   وظ��6 �ود ���دا�د،  ���د ر�
ھ� را ��ز ��.�ری ����د. ا�� ا�ر �� �)�ی آن �� 
د�را�د���ن در ا+	د و �د���ل آزار و اذ�ت آ�"� ���د، 
ھر ا�دازه ھم از ��_ �.و�د و �ود را ��$� ����د، 

دھد �
 ��.�ر رز��ن   �� ا�ن ر+	�ر ز��ده  ���ن ��
رز��ن �و�ود   .  
  د�.ری ات و �

  

 
�دن +رد د�.ری را � 
(�%�� ز�دا�� و � 
ا��%
��ظور ا���ن آوری او �ذ�ر+	
 �� ا���ل ��د و ا�	ظ�ر 
 
�د، ��� 
	�ا���ن و ��ی ��دی ھ���.� ھم از او دا

��م   ����د و +%ر ��  �ظر �ن ���ر �.�ت آور ��
 
�د. 3را  ��� 
	�ھر�س د�.ری ��زھ��ن �ظر را دا

 در �"ر����، ��ق و ���ور را	�ن و ���دار، ر�
��ر و آ	ش ���د �� �� 
اراده ��%و دارد. ا�ن اد�� �
آ��ن را �)�ور �
 �ذ�ر+	ن �A آ��ن ��ود، ھر �3د 
	5داد ز��دی را در �&�� )�P ��د، و�2 ��� 	وان 

  �د دا�ت �
 آن )�P ��� 	وا�د ��ور��د وا�5C	رد

 
�د. )�ی 	5)ب ��ت، آ�"��� ��� �$��ی ��&�
 -ھ�X ��ه �
 د�ن $#�#� و �&��ی ��$� ��ری ���


 دار�د، ���5 �3زی �
 �ر�وط $&ر���د، ���ز �
 ا
ت. ھر ��ه آ�"� ����د رھ�ر +رزا�6 ��، �� ��&� 
�
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� �رای روح ��ن ��_ �#دس، �واھ�ن �"	ر�ن ھ
��ر و  ���� 
� _&� 
�ود�د،  +ر	�د��ن �ود را �

ا�زار )�E و ��و�ت، �&%
 �)"ز �
 ���م �&_ و 
دا�	�د. ا�ن روش او   دو	� و �� �Hم �#دس ��ل ��

  دا��م :   �ود و �� �
 �و�� ��

ا�ر �و*وع 	�"� ا�ن �ود  �
 ����وران را �
 ا)��ر آ��ه 
�و�ت و ا	��ده از ��ھ��ن �زد و ��دا��ن را �� �

�ود   �&_ از ا�	��ه �ود �رھ��د، �رای او آ�ن 	ر ��
�رد   �� ��ری 2�%ر��ن آ���� ��3ن ھد+� را ��ش ��

.��	�  و �
 ��5وان +ردی �ده و دوت دا

  -رواداری و 	$�ل آ�"��� �
 د�ن را �و�
 د�.ری ��

��� +"��د، ��3ن �� آ�وزش ھ�ی ��_ و �#ل �2م ا�
�ت �
 آن ������ ���د و � �ھ��وان ات �
 ا�ر �
���ز آن را درک �%�د، �را	� ��ور �رد�� ��ت. �ن 
در ا��)� ��� �واھم ا$�س �ر �ور ا+	��ر �ر�� و 
� و 	�5ب �ر�� د�.ر را ا�دازه �.�رم . ��� ا$
 �	� 
ا�ن دو، راه �ط� �� رو�د و ���د ا��ن �

��	�ھ� رھ��� ���د، �� ا�ن $�ل 	#ر��� �	وا�د از ��3ن ا

 �	"م �
 �%� از ا�ن دو ���د، �
 را$	� آن � �ھر �
�� ر�.�ن از آن �را ��� �ذ�رد و ا�ر ��3ن ��د، �� �و

��د،   �%وھش، ا�	ظ�ر 	�و�ق �رای �ود را +راھم ��
در �2�$ �
 او د�3ر �� �ظ�� و  ��ھ��ھ�.� ��ط�� 

�و�ت و �� ر$�� ،
� ;�ر��$�  ات و در �	�)
�ود را �� ��وان ���2_ ��و�� و $%م ��Cون �ر�5ت 

�� 
��د 	� �ود را در �را�ر د�د �ردم �ر�&�
   	و)�
��+ران و �)ر��ن �ت ��ر ���ن دھد و در ھ��ن 
 
$�ل، و+�داری و +ر����ری �ود از $����ن را �
����ش �ذارد.  از ھ��ن روت �
 �ن ا�ن را در ھر 

  -�� 	راز ھر �3زی *رور �� $�ل ���ر وا)ب و

 H��� و ا�ور د��� �	ن ا�ور ا)را��، $%و��� 
دا�م �
	��وت �ذا�ت و ���ن آ�"� �رزی ���ص 	��5ن  ��ود.  
ا�ر ��3ن ��ود، ���ن آ�"� �
 �واھ�ن ر	.�ری روح 

���د و آ�"� �
   ھ	�د و �� دت �م ، ��3ن وا��ود ��
��%ش �.ران ا�ور ا)	���� و ��وری ھ	�د� A� ،

  ھ���.� و)ود �واھد دا�ت. 

)��5 از �ظر �ن �	�ر�ز �ر �)�و�
 ای  6ا	$�د�
  \� �ود را �رای ��	����� و ���ات �
 ��Cون ا
�و�� �
 ���زھ�ی �"رو�دی �ود ���
 �ذاری �رده 

���م:  ز�د��،   ���زھ�ی �"رو�دی را ��3ن ��  ات.
زھ�ی آزدای، �H	�، را$	� )�� و ��2%�ت �3

 ��6دی ����د �ول، ز��ن، ���
 و ����د آن.  وظ��
$%و�ت ات �
 �)ری و $�+ظ  ��Cون ���د. ��Cون 

�وی و ھ�
 در �را�ر ��Cون �را�ر ھ	�د، � 
�رای ھ�
ھم �رای 	��م �ردم و ھم �رای �%��A ا+راد. �
 و�ژه 
�."داری و ��	����� از ��2%�ت ��Cو�� ھر +رد و 


 �� آن 3
 �رای ز�د�� �ود  زم او در را�ط  ا���ت 
�د، ���د �� �دارد. ر���3 از ��Cون از وی ھر �
�)�زات �ود، ا�2	
 ھ�X �س ��� �واھد �
 �)�زات 
�رد و ���� از ��ل، آزادی ��  $	� )�ن �ود را از 

دت �دھد. �رای ھ��ن ات �
  $%و�ت ��روی  
�ر	وان �ود را از )� P	 A	A ا+راد 	$ت $%و�ت 

��� را �
 $#� را   ود �ب ���� �� ���د 	� �
  �د، ���ر دھد.  �����ل �رده ا

 
ا�ن ا�ر را �
 Cدرت ��Cو�� $%و�ت 	�"� �$دود �

 ��  ا�ن ���زھ�ی �"رو�دی ��� 
�ود و �
 ھ�X و)  

	وا�د و �
 ا)�زه دارد �
 در �ر��ر�دۀ �)�ت روح 
  �� ا+راد ���د، در ��و�
 ھ�ی ز�ر �
  رو��� ���ن

    :��م

در �ر	�6 ��ت ا�ن �
 وظ��6 ر�د�� �
 ا�ور 
��5وی و ���� روح �
 $%و�ت داده ��ده ات.  
��ظور �ن ا�ن ات �
 �دا ��3ن ا�	��ر و Cدرت 
	$%م آ��زی  را �
 ھ�X �س �داده �
 �� زور و ا)��ر 
د�.ران را �
 د�ن ��uورد.  ��3ن Cدر	� ھم ��� 	وا�د 

ان �
 $%و�ت داده �ود، 3را از طر�ق رأی �"رو�د
�"رو�د  A� �� د�
 ھ�X ا����، �واه ��ه ���
��5و�2، $�*ر ��ت ر�و�ت روح و روان �ود را 
در ا�	��ر �س د�.ری Cرار دھد 	� �را�ش 	��5ن ��د 
�د و �� 3
 �رام و آ��ن �ذھ�� را �� 
	�3
 ��وری دا
��ذ�رد.  ا�ن ھم از آن روت �
 ھ�X �س ��� 	وا�د، 
$	� ا�ر ��واھد، �#�ده و ��ور �ود را �ط��ق +ر��ن و 
د	ور 	�ظ�م  ��د. 	��م ز�د�� و ��روی د�ن $#�#� در 

 -�#�ن ���ل �
 آن �"�	
 ات. در	� ھ�X ��وری ���

	وا�د �A $%م ا$	���2 ���د، �&%
 ���د �� اط����ن 
را\ آن را درت دا�ت. ھر ��ه ��	ر�ن 	رد�دی در 
 Xھ� 
�د، ��� 
	��دا��دی و �� در	� ا$%�م و)ود دا

 -��وان اط����ن �� را )&ب ��� ���د و ��ور �� ���

�ود، ز�را در ا�ن $�2ت �� �� ا)رای ا$%�م د��� �ود، 
$ر�	� و 	وھ�ن �
 �#�م �داو�دی را  ���ه �زرگ ��
�و�م.   ھم �ر	%ب ��  

 -دوم، ر�د�� �
 ا�ور د��� و ��5وی ��� 6در �ر	�

	وا�د �
 $%و�ت و د	.�ه C*���  وا�ذار �ود، ز�را 
Cدرت $%و�ت در ����ش و �ر*
 زور و اC	دار 
ات، ا�� د�ن $#�#� و �����ش �
  �د���ل ا)��ر 

�ز درو�� ا��ن �%ل و ��رو �رو��، �&%
 �ر ���6 ��
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���د 	� �ورد �Cول �دا Cرار �.�رد. ط��5ت و ذات   ��
��روی داوری و دا�	ن ا�	#�د ��3ن ات �
 ��� 	وان 
�و�ت ، *�ط ا�وال و �� ز�دان � ،
(�%�آن را �� 

  	?��ر داد.  

	وان ��ت، $%و�ت �� 	%�
 �ر د�2ل ھ�ی �$%م،   ��
دھد و آ�"� را ��ری   ��$#�#ت را �
 د�را�د���ن ���ن 

  -دھد 	� �
 راه رات و درت �رو�د.   �ن ��  ��

  
�ذ�رم. ا�� ا�ن �A ا�ر ��	رک �رای ھ�
 ات. ا�2	
	وا�د، ����د ھر ا��ن �و��، از   �
 $%و�ت ��

طر�ق آ�وزش، 	و*�_ و ��ر�رد �#��Hت، ��3ن ��د. 
 Xھ� 
وC �2درت �"�د ھ� و د	.�ه ھ�ی  $%و�	� �


 $%و�ت را �وظف �
 ا�)�م و ر���ت ��$�ت و)
 P��C .وت دارد��	ردن �ردن �� ا�ر � P��C .د�� ���

�� �����	��ود در �2�$ �
   ��ودن �� د�2ل آوری �
�)�زات ��ت و ��ش �ر�دۀ ا�ر �ردن ات. +#ط  
 ���$%و�ت ات �
 ا)�زۀ ا���ل  C"ر دارد.  ھر ا�

ا �
 آ�"� �و�زد ��د ا�	��ر دارد  �
 ا�	��ه  د�.ران ر
و از آ�"� ��واھد �رد��دا�
، ا���� و �� درت ر+	�ر 
���د، ا�� ��Cون �زاری و ا�	ظ�ر اط��ت و ا)��ر در 

 )ز $%و�ت � �� Xت ھ��$H� ون  در��C ر���ت

�و�م �
 Cدرت ��Cو�� و   ��ت. �
 ھ��ن د�2ل ��
ا)را�� $%و�ت ��� 	وا�د ���� از د�ن و �	%� �ر 

�د، ز�را ��Cون �دون ا$	��ل  و ا�ور د��� د�ن ��
�)�زات، ا�%�ن و)ود �دارد و �)�زات و ���ر دھ� 
�� روح ا�	#�د ھ��وان ��ت و 	وان آرا�ش دھ� و 
 6&��وش ��	� درو�� +رد را �� ��رد. �)�زات و

�5Cراری ا���ن واC رای ا�)�د و �ر� ��ت.   �����
 
�ب ��ور��دی �ده +#ط �ذ�ر+	ن �� )�ن و دل ات �

�ود. 	���
 و   و ا��ن را �
 ��ورھ�ی �و رھ��ون ��
ھر �و�
 �)�زات و آزار دھ� �
 ��ظور ھدا�ت روح، 

��د و راه  ر�دن �
 ��ور   �ر *د �ودش ��ل ��
  ����د.   را	�ن را �دود ��

وم، ر�د�� �
 ا�ور رو$��� را ��� 	وان  
در �ر	�
ا�ر )د�ت، ��را�� و از $%و�ت ا�	ظ�ردا�ت، $	� 

Cدرت ��Cون �
 ا�دازه ای ���د �
 ا��ن را �	#��د 
��وده و$	� �#�ده اش را �وض ��د. ز�را �ب ��3ن 
 ��#�ده ای ھر�ز ود ��5وی �رای روح و روان �
�دارد و �� را �
 راه آ���� �زد�A ��� ��د. در 
�ظر �.�ر�م �
 ��Cو�� $%م +ر�� ����د، �.ر ا$%�م 

��، و �ردم �)�ور ����د 3راغ �#ل �ود را د�ن ر
	� $د ��%ن ���وش ��وده و از +ر��ن و)دان �ود 
3�م �و�� ���د و 	�"� از �وات و اراده رھ�ری و 


 ��د��ھ�ن �ر � 
د�ن او اط:�ت �����د.  ھ��ن �و�
���د، رھ�ری   رز��ن ھ�ی ��	&ف +ر��ن روا�� ��
� 
� ا�)�د 	رس و $%و�ت د��� ���د ��ش و ��ش از ھ�

�د. �� 
	��را+
 �را��� �ردم را ز�ر ��	رل �ود دا
	وا�د ��ر ��ورھ� و �#�
 )"�ن   رھ�ر ا�ن ��ور، ��

را ��+ر و ��رک ����د و اد��ی رھ�ری آ�"� را $ق 
ا+زا�د، �ر	ری   �ود �دا�د. آ�3
 ��ز ھم �ر ��%ل ��

�$ل 	و2د ا��ن �رای �زد�%� �
 راه آ���� ات،  

 �%��� ات اراه �)�ت  ���5� 
	�دی �A ا��ن وا�

�ود.   �
 او �	و2د ��  

از �رر� ھ�  از ا�ن �.�ه و �د���ل ���ری د�.ر
�� 
ر�م �
 	���� Cدرت   ھ�واره �
 ا�ن �	�)

�"رو�دان ات و  P+��� 
$%و�	� 	�"� و 	�"� �	و)
�طور ���ل �$دود �
 ا�ور د��وی ات و 3.و�.� 

���ی �س �رگ ھ�X ر�ط� �
 $%و�ت )"�ن د�.ر و د
  �دارد. 

��5� 

 �ظر �ن،    ا��ون ��.ر�م �� .�و ��"وم �&�
� �P�( A ا����� داوط&���
 از ا��ن ھ��� ات �&�

�د 	� �دا را  �
 �ط��ق ا�ن Cرارداد �
 دورھم �رد آ�ده ا
ات و ھم  او ۀ�
 �و�
 ای ���دت ���د �
 ھم ��د�د

� �&��م �
  ا�ن   دھد. 	���د ��  �روح �و��ن را 	
 
�A �روه آزاد دارای )"�ن ���� ات. ھ�X �س �
طور ��درزادی �*و �روه ��� �ود. ا�ر ��3ن 

  -�ود، د�ن وا2د�ن ����د ��راث ��دی �
 +رز�دان �� ��

ت ھم 3ون ���
 و ��   ر�د و ��ور ھر +ردی �����
�5 ر�د. واC  و��ل د�.ری �
 +رز�دان �
 ارث ��

����د. ھ�X ا����   	�ور ��3ن �3زی �� ��"وده ��
 
	
 �� �روھ� وا�Cر+ ،��&� 

 طور ط���5 ��

ت، �&%
 داوط&���
 وارد و �*و )��5 ����   
�ود �
�د. از آ�)� �
 ا��د و 	���ل �� 
	�
 آن ��ور C&�� دا�

+رد �
 ��5و�ت �و)ود در آن �روه 	�"� د�2ل �*و�ت  
 - ن �و�
 ھم �ب ���دن او در �روه  ��، ھ�� +رد ات

�ود. $�ل ا�ر ھ��ن +رد �د	� �5د �� آ�وزش ھ� و 
ر+	�رھ�ی ���دی آن �روه ���2ف �ود، 3را ����د در 
	رک �*و�ت آزاد ����د؟  ��ور �ذھ�� ا+راد، ���� 
�ر آ��ش روح در د��� و آ�رت،  	�"� ��و�د دھ�دۀ آ�"� 


 ��وان �*و در �A �روه د��� � �ات. �س، �&�
)��5 از �*وھ��� ات �
 آزادا�
 �رای ا�ن ��ظور 

  �د.  و ھدف �رد ھم آ�ده و ��  �%د�.ر �	$د �ده ا

3
 Cدر	�   در ا��)� �ظری �� ��&� 
ا+%��م �ر ا�ن �
3
 ��Cو�� ات. ھر �روه و )��5	�، ھر  P��	 دارد و
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� �	�
 ا�دازه ھم �
 آزاد ���د و �� �
 ھر د�2ل و ���
�%�ل �ده ���د، �واه +�&و+�ن �رای �ط��52ت �ود،  	
�� ��زر��ن ھ� �رای روا�ط ��زر����، �� �روھ� �رای 
 
ر�ر�� و �$ث ھ�ی ��	&ف، �
 ھر $�ل ھ�.� و �
و�ژه  �&�� �رای )&و��ری از ����د�� �ود ���د �ر 
ا�س �#ررات و �ظم ����� اداره �و�د . ز��ن و 

د 	��5ن �ده ����د، �را�ط �%�ن �ردھ���� ھ� ���
�*و�ت و ���ره ��ری را ���د �5&وم �رد، از 	��5ن 

�ود. ا�� از  ;�+ل�ٔو�2ن ��	&ف و وظ��
 آ�"� ھم ����د 
 A3و�و �دون  
آ�)� �
 ا�*�ی �&�� �طور آزادا�

�ده ا ��د، ��Cون �زاری در  	ر�ن ا)��ری وارد �&�
��ن ا�ور آن �&�� +#ط �$دود �
 �ود �&�� و �ردا��د

�ود.  ���د �ر��  ا�راد �.�ر�د �
 ��3ن ا�)���   ��

 در $%و�ت � 
�دون �A ا#ف �� ���ش �� 	)ر�
�5Cی وا��&� A� ،د��� Aر�� �� 
	�  د	�  دا

ت.  ��\ �ن ا�ن ات: ا�	دا �
 �ن ���ن دھ�د، �� ��
�_ ��3ن ��Cو�� را �رای �&��ی �ود � �و �)� ��

�د  و*P �رده ات.�� 
	�ھ�X �س ھم ����د ا�	ظ�ر دا

 �ن ز��ن ھ� و �طرات دا��
 دار ��3ن ��Cو�� را �

" ھر ��Oت ارز���� ��م. 3را �
 �ر ا�س ا�ن �#ل Cول 

 ��ر �
 ��م او �رد ھم آ��د، او در ���ن 
 دو �� � �(

�Hف  ا�ن  ). ٢٠، ١٨ا�)�ل �	� ( آ�"� �واھد �ود "
  دھد و �رای ر��دن ��ظور �� ��+�  اد�� را ���ن ��

�د 	� �ورد 	و)
 Cرار��رد �
 3#در ا�	Hف  ات. ��
و �%�ف ا�دازی ���ن آ�"��� ات �
 �� ا�رار و 

�� �����	�� د��� ������د   )د�ت از و)ود رھ�ری 
  -و دا�	ن ط�#6 رھ�ران در �&�� را د	ور �دا ��


 �� دا��د. ا� 

 ھ��ن �را��د�� و ���%ش ھ�ت �	�2
دھد �
 ��   آزادی و ا�%�ن ا�	��ب آن �&���� را ��


 و �ردا�ت ھ�ی �ود��ن ���	ر در ھ��وا�� #�&
 ���� 
� 
ات. را�)�م ���د $ق �ن ���د، ھ��ن �و�
 ��&� 6	�
 �ر ��د ��)���دار رھ�ر�ت �	� ھ��

��� �روم�&� 

 در آ�)� �3زھ�ی  ھ	�د، �ن ھم ��
�ورد ���ز �رای آ��ش و �)�ت روح �ودم را ����م. 
از ا�ن �ظر، آزادی ا�	��ب �&�� از ھر )"ت +راھم 
ات و ھ�X �س �)�ور ��ت از ��Cو�� اط:�ت ��د 

 �ودش ��Cون �زار آن را ا�	��ب �%رده ات. ا�� �
از آ�)� �
 ا��ن �.ران و د2وز �&��ی $#�#� ات، 

&م �ذرا ا�ن �رش را �طرح ��م �
 آ�� �رای ���
�ی ��$� �"	ر ��ت �
 ��ش �رط ھ�ی �ود را �&�

�"د �
 روح ا2#دس در   +#ط و +#ط  �ر ���6 �3زھ��� ���
�	ن �#دس آ�"� را �
 رو��� �رای �H	� روح و 

 ات. �رای �&�� ز���ده 	)�ن آد�� *روری دا�

را �رای �&�� ا�ل  ��ت �
 ا�	را��ت و 	��رھ��� 
	�د و �� �طور رو�ن �� �����دا�د �
 �� در �	�ب آ

�رط� را �رای ا	$�د در  ا�ر ��ده ا ��د. ا�ر �
�� ��_  آن را �رای ز�د�� )�و�د   �&�� 
�زارد �

��ظور �%رده ات، آن ��ص ���د وا5Cن ���د �روه 
د��� �ود را �ر ا�س �#��د و ���+P �ودش 	�%�ل 

	وا�د �&��ی ��$�   ا�� ا�ن �روه 3.و�
 �� �دھد.
����ده �ود، در �2�$ �
 �ر ا�س ��Cو�� ;�ر از 
��Cون �ود �&�� �و)ود آ�ده و آن ا+رادی را از 

�واھد آ�"� را روزی   ��د �
 ��  )���ت �ود )دا ��
�ت )&ب ��د، �3زی ات �
 �ن درک ��� ��م"� 
�. 

� و�ژ�� ھ�ی ا�� ا��)� �%�ن ����� �رای �رر
ت و �ن ھم 	�"� �
 ;و;� � را�� ���� ��&�- 


�� )د�ت وھ�)�ن ���ر درا�)�ن ھ�ی د���   �ردازم �
�!   �ود ھ��ھو ���&� !����د و ھ�واره +ر��د �&�

ر�� دھ�د، ���د �
 د�2ل ھ��ن �3زی ���د �
 �#ره 
�"ری  Ephesus(�رد�د    ��ران ا+س �رای د���� ��

�.�ه   - 	ر��
 ��و��  -ا	�ن از��ردر 	
  دارای �ر�
آر	��س، ا2"6 �%�ر و ��روری، �
  	�ن: د����، �ود.  
�و2وس �����ر در ا�ن �"ر �د�2ل 	�&�r �%	� �ر	� از 
وی �#ره ��ری �
 ��م د��	ر�وس �	"م �
 در ھم 

 - .  ��د آوری ��) م: -ر��	.� �ب و ��ر آ�"� �رد�د 

ا�)�ل ��وری و ��روی از آن، ��$� ��م �
 �ط��ق 
�5Cوا  �� Wود ر��رد، و�2 �ن در   از ��.رد و آزار �

� ���د �&� 
ھ�X )�ی �	ن �#دس �"د )د�د �د�ده ام  �
د�.ران را 	$ت ��.رد و آزار �ود Cرار دھد و ��  آ�"� 
��ر وادار �
 �ذ�رش آ��ن ��را �� 	ول �
 آ	ش و 

� 

 ��	م، ��ظور از 	�%�ل ��$�ت ����د.  ھ��ن �و�
�A �روه �ذھ�� ا�ن ات �
  در �A +*�ی )��5 و 
�طور آ�%�ر �دا را �ر	�د و راه ھ�ی ر�دن �
 او و 
�ت �و�ود را ارج �ذا�ت .در ھ�6 ��ش ھ� و "�
ر+	�رھ� ���د ا�ن ھدف و �وات را در �را�ر د�د��ن 
دا�ت  و 	���� �#ررات و ��Cون ھ�ی �&�� را در ا�ن 

دوده  دا�ت.  در ا�ن �روه ھ�X �3زی ��� 	وا�د و �$
����د در را�ط
 �� ا�ور د��وی و �"ره ��دی ھ�ی 
�"رو�دی 	��5ن 	%&�ف ��د و �
 ھ�X ��وان ا)�زه 
�د، 3را �� 
	�ا	��ده از زور و ا)��ر ����د و)ود دا

 ا)��ر و ا���ل Cدرت ���&ن و +#ط  و +#ط  �	5&ق �

�*C ه�.	
 $%و�ت و د� 
�� و $#و�C ات. ا�2	
��%ن ات �ر�ده �ود، ا�ر 	��م ا�زار ا���ل ا)��ر 
�� 
�ود،  �س ��Cون ھ�ی �&�� 3.و� 
  از �&�� �ر+	

�� \دھم :ا�زار   	وا��د  ا2زام  ا)را�� �����د؟ �ن ��
	$%�م ا�ن ��Cون ھ� در ط��5ت �ود آ�"� �"�	
 ات. 
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�ظ�رت ��ر)� اCرار ظ�ھری +رد و �� ا���ل ��	رل و 
  -ھر��ه +رد، �دون ا���ن و ��ورC&�� د�ن دار ���د  -


 �*وھ� را �  �$H��"وده و �� �	�)
 ات.  آن 
�� 
دارد و �وظف �
 ر���ت ا�ور د���   در �روه �.

��د، ����"�د، �و�زد، ��د و ا�درز ��م دارد. ھر��ه   ��
�ن از ا�ن راه �	وان ا�	��ه ��ر را �	#��د ��ود، ا�%

�C��   Xھ� 
���ده در �ورد ��3ن +رد ا�Hح ���ذ�ری �
ا��دی �
 	?��ر ر+	�ر او و)ود �دارد، �
 ��وان آ�ر�ن 
راه، ا�راج و ��رون �ردن او از )�P ات و ا�ن 
�"��ت ا)��ر و ا���ل اC	دار )�P و �روه د��� ات. 
����ن ار	��ط )�P �� آن +رد �$%وم، �� 	ر�ن و �ت 

ت.   	ر�ن �)�زات�  ��%ن و ��&�  از وی �&�

 ��س  از 	��5ن ا�ن ا�ور، ا)�زه �دھ�د ا��ون �
 �رر
$دود و C&�رو وظ��
 رواداری و ا�	ظ�ری �
 از ھر 

�� 
رود، ��رداز�م.  ��ش از ھر   +رد در ا�ن را�ط
ت �ر ا�ن ھ	م �
 در �ورد  �36زی و در �ر	���

ر���3 �� ���د و $	�   +ردی �
 از ��Cون ھ�ی �&�
 
�� و)ود 	ذ�ر و ا�ط�ر ھ���3ن در ����2ت �� آ��ن ���

روادری ��ت �
  6��د، �&�� وظ��  )��5 ر+	�ر ��
��3ن +ردی را �دارد، 3را �
 ��ود ھم ��و�دی و 

�� P�( د���� - ر���ت �%ردن ا�ول �ب از ھم ��

�ردد، و�2 �ر���ر ��ودن ��3ن +ردی از �روه ����د �� 
ت ھ�راه ���د و ھر�ز ����د )م ��	�ر و ����ردار ��

�� )�ن ا�ن ��ص �
  �و�
 ای آ�ب ����د. ز�را 
��م،   ��ر�رد ھر �و�� از ��و�ت، ��ز ھم 	%رار ��

 Xت و �س. ھ�	�"� و 	�"� در ا�	��ر Cدرت $%و�	� ا
+رد �� د	.�ه ;�ر�)�ز $%و�	� �
 ھ�X ��وان $ق 

، �.ر در د+�ع  ا�راز �وA3 	ر�ن ��و�	� را �دارد
از �ود در �را�ر ��و�ت ;�ر ��Cو��. ا�راج �A +رد 

��5� 
� ���ھش �� دت �رد �
 $#وق   از �&�
�"رو�دی و دارا�� او ��ت. ا�ن $#وق 	وط 

 - $%و�ت و ار��ن ھ�ی آن �."داری و �واظ�ت ��

�و�د. 	��م Cدرت )��5ت �ذھ�� در 	���م ��ری آن 
2?و �*و�ت و ����ن  ���� �ر ا�راج �A �*و، در

دادن �
 ا�ن Cرارداد ات، و�2 $#وق �"رو�دی آن 
����د و ا�ن ��$#� از وی   +رد ھ���3ن ���ر)� ��

ت،  ا�ر در �رام �ذھ�� از دادن �� ��د�	.ذار �&�
��ن و �راب �
 آن +رد �ودداری ��د، ھر ��ه �ول  
 
�ده ���د و � 
��ن و �راب از وی �ردم د�.ر 	"�

+رد. �%	6 دوم ا�ن ات �
 ھ�X +ردی $ق آ�ب آن 
ر��� و �� ا�)�د �$دود�ت در $#وق �"رو�دی 
��ور��دان �
 د�ن �� �&��ی د�.ر را �دارد. ��س دا�ت 

و ا)رای 	���� $#وق و آزادی ھ�ی ا�ن �"رو�دان ��ز 
	�د و �� ��&� 
*روری ات. ا�ن $#وق �	5&ق �

� ا)�زه ��و�ت، ��$#� و �� �&� 
ھر �و�
 د	�ردی �
 �$�$#وق �"رو�دی د�.ران را �دارد، �واه آ�"� �
�� ��+ر ����د. آری، �� ����د �
 داد�ری و �دا2ت 
 A�� و ���ده ���م؛ �"ر����، �زرگ ��� �.���
�واھ� را ھم ���د ا*�+
 ���م 	� ا�)�ل ��وری و �دا 
�دی را ���ن دھ�م و ا�ن د	ور ھ��ن �رد و �

�5 ات �
 ھ�زاد آ��ن ات. ا�ر �%� �رادری ط��
از �� از راه رات و درت ��$رف �ود، �ور��	� 
�ود اوت و �
 ��$#� �ر *د 	و. از ھ��ن رو، ا�ن 
 
�%ل را 	و ����د �� ��و�ت ورزی $ل ���، 3را ��

و$�	���� �واھد  ۀ�
 او آ��د  دا��  	و ��ور داری و ��
  دا�ت. 

ت �%����� و رواداری ���ز و *رور ۀآ�3
 �ن در��ر
�و�م، در   ���ن ا+راد �� ��ورھ�ی د��� �	��وت ��

� ھ� ھم ��دق ات. ھم 3ون �A +رد �&� �� 
را�ط
 
�ت �� �Cز $ق داوری $#و�� ��&� A� ،رو�د"�
�ی د�.ر را �دارد، �
 ھ�X �ورت ھم �دارد؛  $	� �&�
 
ا�ر ر��ت $%و�ت، ��3ن 3
 ا��ون ��ز ا�ن �و�


�د. ز�را �
 Cدرت  ات، ��� 
	ا�ن �� آن �&�� وا�
� ��3ن ا�	��ری را �دھد �&� A� 
$%و�	� �� 	وا�د �
� �Cدر ات �
 $%و�ت $ق )د�دی را �&� 
و �

���  �Cد.  +ر����   
��د �
 ر��ت $%و�ت �	5&ق �

 و ���� ھت �� از آن )دا �ده ���د. �&�� ھ���&�

 A� :ود� 
)��5ت آزاد �� �*و ھ�واره ھ��ن ات �
ھ�ی داوط&ب. ��3ن )��5 ��  �ذ�رش �*و�ت ر��ت 

��ر ���دن �������د و �
   و رھ�ر $%و�ت �
 $ق 
�ود. ا�ن   از $ق �ود �رای ا�رج �� �$روم ��

�%ل  
$ق ������ و از دت �داد�� ھر )�P آزادا�
�ر+	
 ای ات �
 �*و ��Cون �%ن �ود را ا�رج 

)د�د ��� 	وا�د $ق C*��� و  ��د، و�2 �� �*و��ری
�ت �
 د�.ران �رای �ود در �ظر �.�رد. � �Cو#$
ز�را $%م �"رو�دی ا�ن ات �
 �&_،  ��Cون �داری 
و دو	� در ھ�
 $�ل از وی ھر �&�� و ھر +ردی 
 �%� �Cز $#و��	روری و ��  ا��طور �	#��ل، �دون 
�ر د�.ری، ا)را �ود. )"ت رو�ن �ردن �و*وع، 

�O&ن �&��ی  -��م �
 �$ل دو �&��ی �	��وت 	�ور �
ط�ط��
    -��2و��� و آر������� C در)
Cرار  )	ر��

��  �� ���ت �*وھ�ی �%� از ا�ن   دا�ت. ا�ر �
دو �&�� $ق دا�	�د �
 �*وھ�ی �&��ی د�.ر را، 
�د�2ل ا�$راف از ا�ول و 	��وت در �رام ���دی، 
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�ورد $�&
 Cرارداده و آزادی و ��ل آ�"� را 	��$ب 
���م)    ا�ری  �
 �� در )�ی د�.ری ���ھده  �� (���د 

آ�� 	ر��ن �
 �ظ�ره �ر ���وش ا�ن �ون ر�زی �ود�د 
�$��ن ���� 
��د�د�د؟  ا�� ھر ��ه �%� از ا�ن دو   �

� Cدرت 	)�وز و �راب ��ری در ا�ور �&��ی �&�
�� 
	��د، �رش �ن ا�ن ات، �دام �A از د�.ر را دا

ا�ن دو �&�� و �ر ا�س 3
 د�2&� ��3ن $#� را دارد؟ 
�ی را	�ن �&� 
�دون 	رد�د ��\ �ر�� ا�ن ات �
زای ا���ل �ود  
$ق دارد �&��ی درو;�ن را �
�ر��د.  ���5 ��  واژ���� ز��� و 3����� در���ن 

����� ��� دھ�د، 3را �
 ھر �&���  Xدر د�د��ن  ھ�
 �)���داران �ود �&��ی را	�ن ات، ھر دو �&�
 
ط�ط��C در 

 دار�د و ھ�X داوری ھم ����اد���� �
و �
 در ھ�X )�ی )"�ن �رای داوری و)ود �دارد.  

�	و در	� �%� �� ھر دو ا�ن   	���م در �ورد را
� ��ز 	�"� در 	وان آ+ر���ده ��ر، داور �زرگ و �&�

ات �
 ���ردھ� +#ط  �راز�ده اوت.  دار�دۀ )"�ن

 ��روان د�ن ھ�ی د�.ر را آزار ��� ����د 	� ��� - 

دھ�د �
 ���ه  ز�ت �و�ش �� �ر�د.  $	� ا�ر آ�%�ر 
�ود �دام �A از ا�ن دو �&�� �ر$ق ات، ��ز ھم 
� $ق �&� 
د�2ل ��� �ود �
 د�.ری ���ود �ود، 3را �

رد و در ھر ا���ل زور در ا�ور د��وی را �دا
  ��&C 
��ر ا�زار ����� �رای 	و)���ورت، آ	ش و 
ا��ن ھ� ��ت �
 ا�	��ه �ود��ن ��ت. �� ا�ن $�ل 
�.ذار�د 	�ور ���م ر��ت $%و�ت )���دار �%� از 
��ر را در دت �%� از آ�"� ���ھ� ���د و �&�
�.ذارد، �
 �و�
 ای �
 آن �&�� ا�	��ر 	ر��ت 

�د. آ�� �� د�را�د���ن را �ط���� 
	�ق ��ل �ود دا
�ی   ���&� 
&ط�ن 	ر��ن $#� را � 
	وا�د �.و�د �

�$�  وا�ذار �رده ات 	� �� �رادران د��� �ود آن �

 ��� 	وا�د Cدر	� � �$��و�
 ر+	�ر ��د؟  �A ;�ر�
� وا�ذار ����د، درت ��3ن �&� 
را �
 �ود �دارد �

ط�ط��C ر"�
 و در ھر )�ی ا	���C در ��Oل �� در 

 $#� را �دارد �
   د�.ری ��� �ا+	د. ���5 �

Cدرت $%و�	� را در ھ�X )���  �ذارد.   د�.ری وا��
از د��� ��� 	وان وا�ذار �رد، 3
 ر��ت و رھ�ر 
�د، 3
 ��+ر.  ��Cل 	و)
  و �ورد �� �$�$%و�ت �
	���د ات �
 ا�ن ��	�����ن ر�ت $#�#ت، ا�ن +ر��د 


 �را�� و ا���5ب، ا�ن د����ن �ط� ز��ن �ر �&Cر+ 
�
 -ر�ز �رای ��د �دا ��3ن آ	�� �ر �� ���ھ��ران، 

�رد�د، �.ر ھ�.��� �
  رھ�ر $%و�ت را در ���ر 
��د. ا���ن ھر آ��
 ا�%���ت $%و�	� را �� 
	��ود دا
در د	�ن �ود د�ده و ا$�س Cدرت ���د، �"ر���� و 

�� ��و ا�ر از Cدرت ��ر�د   ���ش را �
 +را�و
  -دور ����د، ا�ن ��&ت ھ� را ��%و و �#دس ��

���ر�د. 	� آ�)��� و 	� آن ز���� �
 Cدرت  ��.رد و 
��د، �� 
	�آزار د�.ر ا�د���ن و د�.ر ��وران را �دا
ز�د�� �ده ای دار�د و ا�درز �و���
 از ھ�%�ری و 

ز��د. ا�ر در Cدرت �����د و ��   	$�ل د�.ری دم ��
��د، �� ��ر و  Cدرت $��  
	�%و�	� را ��ت �ود �دا

  -�� ا$�س �ر ��ر و )"ل و �را+
  ��را�ون �ود ��


  در در��ر و د	.�ه �
 ھ���  ،����.ر�د. ��3ن �
�� �����	�  -رھ�ری و)ود دار�د  و �� از )��ب دو2ت �

�و�د، �
 )�ی د�2ل آوری �$%م، ادب ورزی و 
دا���� و $#�#ت  +رھ��	.�، �
 راه  و روش درت

	ری ات، ا+راد را$ت ط&ب، از �ود را*� و �م �
 A� 

 ھ	�د. ����را�ن ھ�X �س، �
 �A +رد و ����
 A3و�و�ت، %$ 
� 
	� و �
 $	� �"�دھ�ی وا��&�
	ر�ن $ق و �م 	ر�ن ا)�زه ای �دار�د �
 ���م د�ن و 
 
� ����د�2ل �ذھب در ا�ور �"رو�دی د��2ت ���د. �

ی دار�د، �د ��ت ��� �
 ����د ھ�ی ��3ن �ظر د�.ر
د��2ت ھ� ����د���د 	� +�د �� ا�	"�ی د	.�ه $%و�	�، 
��رت، �ون ر�زی و )�E و �� $�2ت )�.� را  
 �	���ب �"رو�دان �%��د. �&_، ا���ت و $	� دو
��5و�2 ���ن  ا��ن ھ�  را ��� 	وان �و)ود و �� دوام  

�د �
 آ�رزش و دا�ت، ھر ��ه ا�ن �#�ده �3ره ��
�د و د�ن را   ر$�ت، $ق رھ�ری و +ر���دھ� ����

	را��د. � E��	 62د از راه  2و���  


 �د�2ل �#�م و � ���وم، �����م � 
ا��ون، در �ر	�
���، ����د ��رد���ل، ���وف، ا#ف، ���ش �&�  
ر	�

  -�� ھر در)
 و ا�	��زی د�.ر، از �ردم ��دی  )دا ��

�و�د،  ��ت � 

 ا�ر رواداری و 	�ب آوری 3
 وظ��
ای دار�د. در ا��)� �رر� 3را�� و 3.و�.� ��دا�ش 
�#�م و ��$��ن آن، ��ر �ن ��ت. +#ط از ا�ن )"ت 

�و�م �
 ر��6 و)ودی �ر)P ��وری �&��   ��3ن ��
 ��د، ���د  +#ط  درون �رزھ�ی �ود �&���  
ھر 3

�د و �
 ھ�X ��وان وارد �� 
	�ز�د�� و ��ر�رد دا
ا�ور �"رو�دی �.ردد.  �&�� �طور ���ل از ا�ور 
�"رو�دی و اداره  آن )دات و ا�ن )دا�� از ھر دو 

 دو )��65 �  �و �$%م  و 	?��ر ���ذ�ر ات . �
د��� و �"رو�دی را �
 از �ظر و)ودی، ھد+� و 
�و*و�� ���&ن )دا��د و �	��وت، در ھم ����uزد، او 

	��م +��&
 و  دوری، �� �%د�.ر  آ��ن و ز��ن را �� 
در آ���	
 ات. از ھ��ن روت �
 �A ا��ن در ھر 
�د، ھر�ز ��� 	وا�د و ����د ا��ن �� 
�#�م د��� �
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د�.ری را �د�2ل د�ر��وری و �� �*و ��ودن در 
�، �ورد آزار Cرار �دھد و آزادی �� ��ل د��وی او �&�

��� �وع و ;�ر را �ر���د.  �3زی �
 �رای �ل  �&�
��Cو�� ات ��� 	وا�د از وی �&��، �� دادن �ت و 
 
�#�م، �رای �%� از ا�*��ش ��Cو�� �ود. ا�� ا�ن ھ�


   �ط&ب ��ت. �رای رو$���ون ��+��	 
ت ���
��ری، 	)�وز، دزدی و ��.رد د�.ری را ا�)�م �دھ�د. 


 �ود را ���رت دھ�ده و ��رو �����ر ��� �دا�د و   �
��د،   ز��ری را �رای �و�ش 	ر�م ���#ش ا�و

�ت �
 ھ�
 ا��ن ھ�ی �ؤ�ن و ھم � 
�وظف ات �
��3ن ��+ر �"ر��ن و ��A �واه ���د. او ���د �ردم 

��3ن 3
  در �&��ی او (��دی و ��$��ن Cدرت را 
�ق، �رم �و�� و  )����د� 
� ������ )د�ت و �و

�م رواداری د�وت ����د و در �دد رد �ردن آ	ش �
 �ھواداران و  )&و��ری از آزار د�ر�د���ن �رآ�د. �
� و $%و�ت 3
 ا�دازه �&�  
رو�ن و آ�%�ر ات �

�� PCرام وا	د�ده و �ورد ا$��و�د، ھر ��ه از   �
�)&س، �$راب و ���ر آ�"�  آوای �&_ و رواداری 

�ود.  +#ط �� 
	�و�م: ��3ن ��د.  و ا�ر ��   �ر��
H� د�ت �زار�ود را �رت �&_ ����  م �دا و ��رو �

دھد، �� ��� +"�د و ��   دا�د، و�2 آ�وزش د�.ری ��
در ا�)�م وظ��6 $ر+
 ای و �?&� �ود "ل ا�.�ر و 
�� ��� ت ات، او روزی در�را�ر ��د��ه �&_، 
�_ �#دس، ���.وی ر+	�ر و �ردار �ود �واھد �
�ود. ا�ر �رای ��$��ن ا�ن  �و�زد و ھ�دار �5	�ر 

ت �
 آ�"� ���د در �را�ر ��ل �Hف، $	� در ا
�ورت 	%رار و 	�د�د آن، از ھر�و�
 ا�	#�م ��ری 

�� 
3�م �و�� ���د، �س 3
 ا�دازه ���	رآ�"��� �- 

�ر�د، ���د از ذ�دا2	� ��ت �
 ا+راد �� آزار را ��� �
ت دوری ����و�ت ��رھ�ز�د و از ھر �و�
 ر+	�ر ���

�
 ا�&ن 	$�ل �ذ�ر ���د، آن ھم در �را�ر �� ��
ا�ن 	و)
 و ���Hت   �د! ���د و آ�"� را  	$�ل �%رده ا

 

 ��ر �رد �
 +#ط �� ���را ���	� در �ورد �
 
�ود��ن ��?و�2د و 	�"� �.ران داوری �ردم ��ت �

 - �د �ر	ش �� آ�3
 �ذ�ر+	
 ا 6�ود �وده، �دا را �ر���

ھر  	�د.���د ور��ر از ا��د �
 ر	.�ری �و�ش ھ
����� در را�ط
 �� ا�ور �  �	�H
 داری و ��� ،

ب اوت، ر+	�ر ����� 
  �د�� �ود �ط��ق ���ز و آ�3

����� ھم از ز�د�� � Xد. ھ���ل   %�و �
 

 �ود �%��ت ��� ��د و �� از ا��%��اC	��دی ھ�
�� را ��رش داده و �� د�	رش ازدواج �����  
&�و

�� 
	وا�د ��زد   د ��� �ود. ھر �
 ���رده  از او �&
�� 
� 
�دد و   و �%و�د و �رج و ھز��
 ��د، ھر �و��

� ھم از او ��ز�وات ��� ��د، 3را �
 او � Xھ�
� �رود و �� �&� 
� �آزادی �ود را دارد. ا�� ا�ر �
�د و �� +رز�دان �� 
	�در آ�)� ر+	�ر ��5ول ���ب �دا

ذھ�� ��ر	د، +وری �ود را در ا�ن �� آن �رام �

 ھ� �&وغ ��  �ب �� آرا�� ا�ن و آن �����ود ھ�-  

���د و ھر �A �رای زھر 3�م �ر+	ن و 	H+� �ردن 
�� �	��د. د�.ر )�ی 	$�ل ��3ن   از د�.ری ��ش د


 ��%ن، &�5
 ای ��ت و ���د ���ه ��ر را �
 ھر و(�+
  �� آ�ب �
 )�ن و ��ل و آزادی او، �)�ور ��ود 	�


 ای �� 	��م Cرو$���ون ھر +ر �	د �	و�
 ��د.   آه،  ��
��رو و د�2ل ھ�ی �$%م �ود 	Hش  ���د  ���ه ا��ن 


 �.�ر�د.   ����ط���ر و �
 �ود +رد ا���� را �
 
�.ذار�د ��	وا�� در د�2ل آوری و ���ود �د ��)ر �
ا	��ده از ا�زار ��و�ت ��ود.  ��و�ت ر�ط� �
 د�ن 

��ز2ت �&�� �دور و در دت �ردان �دا  �دارد و از
��ر ز�ت ات. ��دا �
 رو$���ون از اC	دار �
$%و�	� �رای ����رد آ�وزش ھ�ی �ود ��ری �.�ر�د. 
���.ر � 
ت �&%�� �	3را �
 ��3ن �3زی $#�#ت دو
�وات رھ�ری و Cدرت �را�� ات. ا�ن 	�5ب 

��ر ��س ����
 �� آ	ش و � 
	�� - �را�� ا+�ر �

�د، ا�	��ق آ�"� �رای ر�رد�� و $%م را�� را �
��د. ھ�.��� �
 رو$���ون �� 3�����    روا ��

��ر�د   ��A و �� ا$�س �رادر �ود را �
 )Hد ��
	وا�د   	� وزا�ده �ود،  �دام ا��ن �� �#ل �2م ��


 ھ�ی &5���ور ��د �
 آ�"� ا�ن  �رادر را در آ�رت از 
  دھ�د.   وزان )"�م �)�ت ��

�واھ�م وظ��
 $%و�ت و ران آن را در   در ����ن ��
�� اط����ن و رو���، . را�ط
 �� رواداری �رر� ���م

�.�ن ات.  �� 
  ا�ن وظ��

�م �
 $%و�ت وظ��
 �)�ت روح ا	� ��ون ��Oت �رده 
�"رو�دان را �دارد و ��ظور �ن ا�ن ات: ر�د�� 

�C  روح و روان آد�� ����د از راه 
�ون �زاری و �� �
ا)��ر و �)�زات ���د. و�2 رو�ن ات �
 آ�وزش 
��%� و ھ�داردادن �� ا$	رام و �"ر���� و �� ر�د�� 

 آرا�ش روح و 	و)
 �دان را ��� 	وان از ران  �
$%و�ت و �� ھر ا��ن د�.ری &ب �رد و ا�ن ا�%�ن 
�د�"� را از �� �ر+ت. و�2 ا�ر �� از ر�د�� 

ش ��	� روح �ود "ل ا�.�ری �رد، �
 آرا�ش و �و
�� \3
؟ �ن ��   �� �	�H 
دھم: ا�ر او ��ت �

دارا�� �ود "ل ا�.�ری �رد، 3
 ؟  و ا��"� �3زھ��� 
ھ	�د  �
 �زد�%� ���	ری �� دو2ت �ردا�� و $%و�ت 
دار�د. آ�� $%و�ت ���د �� 	�و�ب  ��Cون از +#ر �� 
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	� آ�)� �
 ا�%�ن ����ری او )&و��ری ����د؟  ��Cون ھ� 
دارد �رای ر�د�� �
 +رد ھ	�د 	� ��ل و)�ن و 
�"رو�دان از طر�ق ��و�ت و �� +ر�ب ��ری  �	�H
د�.ران آ�ب ����د.  ا�ن ��Cون ھ� و�2 ��	رل ���دۀ 
"ل ا�.�ری و )&و��ر ز��ن ر��� +رد �
 �ودش 
	�د. ھ�X �س را ��� 	وان �دون �وات و اراده ��


  دا�	ن Oروت �� �H	�  �رد. آری، �ودش �)�ور �
$	� �دا ھم �
 ا��ن، �ر �Hف ��ل و اراده �ودش، 
 
�5دت آ�دی ��� ���د. در �ظر �.�ر�م �A $��م �
�دت �واھ�ن ا�ن ���د �
 ا+راد 	$ت +ر��ن او �)�ور 

 Oروت ا�دوزی و �2م �.
 دا�	ن �ود ����د.  �س �

� 
�ود �
 +#ط از   ��ر �����C 6ون ��3ن در �ظر �ر+	
�و�د و �ط��ق د	ورآ�"�  
وی �ز�%�ن رو�� ����5

  -ز�د�� ���د، 	�"� ا)�زه ��رف داروھ��� داده ��

�ود �
 �O&ن ��ت وا	�%�ن و �� ژ�و ھ	�د و �رای 
ا��%
 ا+راد دارا ����د، ���د ھ�.� �ط��ق ��Cون 
��زر��ن و �� �و�#� دان ����د و �� در ��  �ب و 

�واد ;ذا�� �رو�د، 3را �
 �ر�� ھ�راه ���واده ��ر 
	وان ا�2	
 ��ت   �د. �� از ا�ن راه �
 Oروت ر�ده ا

�رای �ب  دارا�� و ر�دن �
 ر+�ه ھزار راه و)ود 
 6دارد، و�2 راه ر+	ن �
 آ��ن +#ط �%� ات. ا�ن ��	


 �ردم را �)�ور � ���در	� ات، �
 و�ژه �رای �
�� ���د، ز�را ا�ر راه ھ�ی   �
 ر+	ن از �A  راه

وی آ��ن و)ود �� 
دا�ت، �م 	ر�ن   ز��دی �
���زی �
 ا)��ر و زور�و��  ��� �ود. $�ل ا�ر �ن �� 
	Hش ز��د �
 راھ� �روم �
 �ط��ق د	ورات �
 طور 

�ود، �رای 3
 د�.ران �را   �	#�م �
 اور�&�م �	م ��
را ��3ن ���د، �
 3 ز��د و �� �ن �د ر+	�ری ��  ��


 �� دارم، �� آرا�ش �وھ�ی �ن ا�ن �و�
 ات، � ����
 -�و�م، آن $ر�ت را ���  �ورم، آن را ��  ا�ن را ��

��م، در راه �� ا�ن �� آن �روه ز��رت ���د��ن ��	م و 
روم �
 �و�ش ��د �ر 	ن   �� �
  د���ل  راھ����� ��

دارد و �Hه ��	را �ر ر، �� ھ�X  �دام.  ھر ��ه 
�	ر ��%ل ھ� ھ��ن   �)�ده ����د���م، در���� 
����م �

 
�3زھ�ی ��ش �� ا+	�ده ای ھ	�د �
 ا�ر �دوراز �را+
�ود�د، �رای د�ن ز���� ھم �دا�	�د.    و ھو�3 �ری ��

��ظورم ا�ن ات �
 ��3ن �3زھ��� ���ن �رادران 
���د، در �2�$ �
   د��� 	و�2د ا�	Hف و )دا�� ��


 ھ� �� �%د�.ر   $#�#� و ا�&� ����ن ھ�ی د���Cر+
��ون �.ذار�د ا�ن ;�رت ��دی و ا ھ��وان و ھ����د�د. 

	�5ب را �رر� ���م، 	���5 �
 ھر 3
 �ط��ق آن 
�د، ا�	��ه و �$%وم ات. در ا�ن $�2ت، در �	ر ���

�� 
����ر�د   	�5ب، راه و )"ت ھ�ی �	��و	� ر3

��  
3 
	وا�د   راه ھ� ��	�"� �%� از  �ود؟   و�2 �	�)
راه رات و درت ���د و ا��ن  را �
 آ�رزش و 


 ر�.�ر�.� و   ر	.�ری رھ��ون �ود.� 
و�2 �� 	و)
	��وت ھ�ی ز��د، در در	� ھر �A از راه ھ� 	رد�دی 
و)ود دارد. �
 	Hش $%و�ت، �د�2ل ��A �واھ� 

��� A� Xق و �ط�652 +رد، ھ��#$	 
 -�رای )�P، و �

را ���ر زده و راه آ���� را در ا�ن ���ن  	وا��د �رده
�ب �A ����ری �ز�ن، �دن  ���ن دھ�د.  
�ن �

��رم  �
   ��	وان و ر�)وری دارم . ��3ن  در �ظر ��
 A� دارو و)ود دارد، آن ھم A� رای در��ن +#ط�
 

. آ�� ا�ن �ر�وط �
 $%و�ت ات �	����داروی ��


 �د�2ل ������	.� و ������ دارو �رای ��ن �
��و�د؟ از آ�)� �
 	�"� �A راه �)�ت از �رگ �رای 
�ن و)ود دارد، ���د آ�3
 را $����ت �وات و 
����ت آ�"�  
�و�ت، ا�)�م دھم؟  ��3ن ا�وری �

 +ردی ات را ��� �	)و، �ط�52
 و ا�د�( 
� 
	وا�
	وان �?ل �س د�.ری �
 ;�ر از �ود ھ��ن +رد 

ا�	ن Cدرت از د�.ران دا�ت. $����ن ھر �3د در د
ر	ر�د، و�2 در ط��5ت �ود �� د�.ران 	��و	� �دار�د.  
$ق و ھ�ر رھ�ری و دو2ت �ردا�� د�2ل دا���� در 

 ھ�ی د�.ر و ا�2	
 و �
 و�ژه، ھر�ز د�2ل دا���� 	�ر

�ود،  3را   و آ��ھ� از د�ن $#�#� ��ت. ا�ر ��3ن ��
ر ا�	Hف $����ن د��� در ا�ور د��� ا�ن ھ�
 �� �%د�.

�واھ�م ���دار�م �
 �A $��م، ��ت   دار�د؟ ا�� �� ��

 �ردم 	$ت +ر��ن �ود، ����ت �"	ر و ���	ری از �
راه درت ر	.�ری روح دارد و �� دت �م، در 
)�.ل راه ھ�ی �ر 	رد�د ا�����، �رای �A +رد 
��5و�2 را$ت 	ر و ��طر )�P 	ر ات، د���2
 رو 

.� �$��م +ر��ن  و�د، ا�ر$��م ���د. ���د �
 
)&و��ری از ��ر داد و 	د �رای 	و ��در ��د، 	و �
ت و ���و+#� �ردن ��%�  ا�ن +ر��ن �د�2ل 	رس از 

�"�؟  ��\ �ن ا�ن ات: �ن �
 +ر��ن $��م  ��زر��ن 
�وم،    �� 
	%��وم، ز�را ��3ن  3
 در ا�ن ��ر ور

  ان ��او ز��ن وارد �ده �
  �ن را از راه د�.ری )�ر

�د �
 $��م �واھ�ن ���ر+ت �� 
	���د. ا�ر $#�#ت دا
�ن �وده ات،  �س او �
 �و�
 ای �را  ��ری �واھد 
��ود.  و�2 ا�)�م ��3ن ا�ری در �ورد آ�رت و د���ی 
�س از �رگ ����%ن ات و $��م ھ�C Xدر	� �رای 
)�ران ز��ن وارد �ده �
 �ن را �دارد و ��� 	وا�د درد 

��ھش دھد. 3
 اط����ن و *���	� �رای  و �ذاب �را  
راه آ���� و ر�دن �
 �رد�س و)ود دارد؟ ���د 
 
�ر�� �.و��د �
 د	ور رات و �دون ا�	��ه �
 ھ�
 
�رای �)�ت روح �ود ���د از آن +ر��ن �ری ���د، �
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�ود.  آ�3
   از $��م، �&%
 از وی �&�� ��در ��
�ود.   ا ����د، 	وط $��م ا)ر  �&�� 	��5ن ��

ت و ا�ن �وش �
 +ر���� را از ��&� P��	 و�ت%$
�   �ردم ھم ط&ب ���  
��د ��\ �ن ا�ن ات: 3


 در ز��ن �����ر ���ر ار)��د � ،���� ���د ��م  �&�
�ود  	� در 3�م   �ود، 3
 ا�دازه و 3.و�
 ا	��ده ��

 A�� ھر $�ل در ا�ن �ورد �� را 
�&ق ��ک �����د. �

 آ��ن �� رود، �رای ��� �� 
�د.  	�"� راه ��ر�%� �


 ات �
 �رای �A +رد 	����$%و�ت ھ��ن ا�دازه �� 
��5و�2، در �	�)
 ��� 	وا�م او را �� �#�ن و �� ����� 
رھ�ر و راھ���ی �ود �دا�م. $%و�ت ��� 	وا�د ���	ر 
 
از �ودم �
 �)�ت و ر	.�ری رو$م ر�د�� ��د. 3


�ور�ورا�
 از ��ل ��ھ�ن �ود  ���ر �"ود���� �
�رد�د و را�)��� )ز 	��ھ� و +�د   اط��ت ��

�واھ�د د�2را�
  د���2
    �دا�	�د و ا��ون ��� از �ن  ��
روی  ��م و �� ��ک از �طر ���م،  3را �
 ا�ن ��ر 
+ر��ن $%و�ت �ر $%م �&�� ا	وار ات.  �واھش 

�	ر ��م �.و��د، �دام  �&��؟  رو�ن ات   ���� 
آن �
�واھد �� و*P   �ورد ��د $%و�ت ���د. $%و�ت ��
��د �
 در ا�ن ��   ��Cون و ا)رای �)�زات �را �)�ور 

�ب $ 
آن �&�� وارد �وم  و ا�ن �� در����� را �
�� ��&�  �5Cد،   ��  �ذارد و او را +ر��ن دھ�ده وا���

�� �Cر+ 
��د �
 $%و�ت �� �&�� Cدرت   و3 �2
�د، در ھر دو $�2ت، +ر���د�� 
	�ھ� را در دت دا

از ارادۀ د�.ری ھ	م و اوت �
 در �ورد   �ن 	���5
��رد. آ�� �A ��ر ارا��&�    ر�و�ت �ن 	���م ��


 ���د �
 +ر��ن ��ه �ود، �دای د�.ری را �ر	ش �
��د، ا�ر �
 او �.و��د �
   ��د، و*�5ت �"	ری ��دا ��
دھد �
 از وی   را ����ه +#ط و +#ط آن +ر���� 
�	�د ؟ ��3ن 3
 را�� ��&�   ��&� A� د�ن �	و در

�ر ���
 ا�Hم  �%��ر3
 و �� Cدرت )�P رھ�ران، 
��ش ھ� و )���داران آن ���د، �س د�ن و �ذھ�� را �
�� 	وان ��+ت �
 ��رات و ��درت ���د؟ �ن در 
را�ط
 �� در	� راه  و آ�وزش ھ�ی و����، 2و	ری 

��ر 	رد�د دارم.  آ�� ا�ر ا�ن �� آن و ��� �	پ �ر
رھ�ر و �� �#�م د��� د	ور �*و�ت �را  در �%� از 
 

 ھ� ��در ����د، ذره ای اط����ن �ن �Cا�ن +ر

���د؟ ا�2	
 وا�5Cت رو�ن ا�ن   در	� آ�"� ا+زا�ش ��
�، �� )�P رو$���و�� �
 ا$%�م �ر�� �&� 
ات �

�را	ب ���	ری در در��ر و  ���د، ��وذ �
   - ��در ��
 P*ر�%س.  3.و�.� و� �	دار�د،  �	ه $%و��.	د
� در دورۀ د�ر��ت ا��را	وری ار	ودو�� و �&�
�ده ات و ا�ر ھم  
	�����ذھب آر�و� ا�ری 

�د، ��)راھ�ی )د�د 	ر در �� 
	��	5&ق �
 	�ر�\ �ذ
ا�.&	�ن ��و�
 ھ�ی 	�زۀ ا�ن �ورد در دوران $%و�ت 

�م، �ری و ا�2زا�ت ھ	�د �
 ھ�ری ھ�	م�، ادوارد 
رو$���ون 3
  آ�ن $	� از �#�دۀ  �ود، ا$%�م �رع و 

 و در �د�ت +ر���روا��ن 	��رام �ذھ�� دت �ردا

�دن رو$���ون   Cرار�� Eر� 
� Eر�د. ا�ن ر���
�را�ط، آن ھم �را�ط� ��3ن *د و �#�ض،   
�ت ��

 ��2�A �ود �.و�م �زد�  -�و�
 ای ات �
 ھ�X �#ل 
�� و)دان آوده و ر�&�دی �Cدر  -$	� ھ�X  �� �دا�� 

��د ا�ر �
 ا�)�م آن ��ت.  �	�)
 ا��%
 	��و	� ��� 
د�د �ود و �� �را�س +	وای �ر �A�  $H $%�ران ���

 ��#�م د��� و �� د	ور �&��، در ا�ور د��� �
د��2ت ��د.  ا�	Hف در +	وا و 	���م ھ�ی �ردان 

 ��رای ھ�
 رو�ن  ات، �� ا�ن $�ل ا�ر ھ�.� �&�
ی و �A �دا ھم ��و�د، �ر ��رو و 	وان أ�A ر

$%و�ت ��� ا+زا��د.  ���د �
 ا�ن �%	
 ��ز 	و)
 دا�ت 
��ھ�ن و $%�را��ن �� رو$���ون د�ن ھ�ی د�.ر  
�

���د، �
 و�ژه ا�ر آ�"� �� د�ن و آ��ن و   ��	ر �زش ��
� 
	���ه +��&
 دا Eرا�)�م، آن �.رش �� +رھ���د. �


 ا�ن ���زه  و ��رادو�س ����ن ��� 
دھد،    ا�و�2، �
��3ن ات: $	� ا�ر �
 +رض، ��ور د��� رھ�ری 

 
�د و �$%و�ت ��و��� 
	�وده و $�2ت �����د�� دا
�د،   راھ� را �
 او ���ن ���� ����دھد �را	� راه آ

�ذ�ر+	
  	� ھ�.��� �
 �ن �ودم آن را �� C&ب و و)ودم 
	وا�د راه آ���� و ر	.�ری   ����م، �رای  �ن ���

�د و از آن ��روی ��� ��م.  ھر راھ� �
 در �را�ر ��
ر  
و)دان �ن Cرار �.�رد، ھر�ز ��� 	وا�د �را �
��زل  �#�ود و �راد رو$م �ر��د.  ���د از راه 
 
��ری �
 دوت  �دارم، دارا �وم. ���د �� دارو�� �

د و ا�	#�دی �دارم، در��ن �وم.  و�2  �دان ا�	��
�م، �� 
	�
 آن ا���ن و اط����ن �دا�  
ھر�ز از د��� �
 
ر	.�ر ��� �وم. �رای �A ����ور��د ��"وده ات �
 �رام ������ د�ن ��ص د�.ری را �.�رد.  ��ور

 
دا�	ن، دل �ردن و ��ت ��ک، آن �3زھ��� ھ	�د �
�واھد.  �"	ر�ن،   ��دد و از ��روا�ش ��  �دا ��

 A�  ق&$ 
اOر��د و ��رآ	ر�ن دارو را ا�ر �� زور �
ز�د و ��    ����ر �����3د، �5دۀ او دارو را �س ��

ا	�راغ  آن را ��رج  �� ��د و �د�2ل ر�ت و �"�د 
م �� 
�ود.  در � A�Hم:  ا�ر ھر  او دارو 	�د�ل �

 A� م در�ت �3زی در د�ن �ورد 	رد�د ���د، و�2 د
�3ز ����� ��ت و آن ھم ا�ن ات �
 ھ�X د��� �رای 
 
�ن ود��د و ��ارزش ��ت و ��واھد �ود، �.ر ا��%

�ن  در آن $#�#ت را ����م و �
 $#�#ت آن ��ور ���ورم.   
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����را�ن ��"وده ات �
 �A $%�ران �� ا��د و �� ���ل 
 A� ذ�رش� 
�)�ت و �وش ��	� روح، �ردم را �

���د، �&�� �)�ور ��  
	�زد.  ا�ر آ�"� ��ور C&�� دا
�� ��&� 
آ��د و ا�ر ھم ��ور��د   �� ر*��ت �ود �

��د، آ�دن آ�"� �رای ا���ن �� ارزش ات.  ھر ���
�H	� و  
� 
ا�دازه ھم ا��ن دو	�، ��ت ��%و، 	و)
�5دت روح �طرح و �و)ود ���د،  ��ز ھم ��� 	وان 



 د�ن داری �)�ور آد���ن را،  3
 ��واھ�د �� �� ،
�رد.  در �	�)
 ���د آ�"� را، �5د از ا�)�م  ھ�
 ا�ور، 


  و)دان �ود  وا�ذا�ت. �  

 
  ����ن ��ش دوم ���

 : P���  

John Locke  

Ein Brief über Toleranz  

Englisch- Deutsch  

Felix Meiner Verlag Hamburg   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                148)2١۶٨٩ک ���� ای %�را�ون �دارا ( �ن  

  

  :�	ن ا�.&�� 	ر)�6 +�ر� از

Letter Concerning Toleration  

از �	ن ا�&� �
 ز��ن  	�ن  �149
 	ر)�6 و�&��م ���ل 
   150و 	�$�_ )��ز 	و�2

  

��ر��د�ت د�C#��ن  

  

* ���ھ�م �&�دی: آزادی؛ �دارا؛ )��65 �د��؛ $#وق 
 6�  $ق.�د��؛ 	�%�A �"�د $%و�ت از د�ن؛ +&

  

رور �را��،   

ی �	#��ل �دارااز آ�)� �
 )و��ی د�د��ه �ن ��را�ون 
���ن ��$��ن �ر ر �را�ش ھ�ی �ذھ�� �	��وت 

 
�  �داراھ	�د، ���د �
 �را$ت �.و�م ��را ا
	ر�ن ��&ت �&��ی $#�#� �� دا�م.  ز�را در ھر 
$�ل، �ر�� �
 �%�ن ھ� و ��م ھ�ی ��	��� �� ���2د �� 

                                                           
148 John Locke (1632- 1704): 
 

:�)�ن  ک +�&وف و �ز�A ا�.&�� و از  	و*�_ �	ر)م +�ر
�.���ن رو��.ری، در دوران 	��5د در ھ&�د، ���
 ای ��را�ون ��

 Philipp �دارا را �ط�ب �
 دوت �ود +�&�پ +ون ���2ورک 
van Limborch )١ – ١٧١٢۶٣٣ 
Cھ&�دی از +ر 
2:	� ،(

 �6و�ت.  از �ظر 	�ر���، ا�ن ���
 ا+زون �ر ����� ر��و�	ر�ت
�&� 	�	�ش �#��د و 	دا�ل دو �"�د $%و�ت �د�� و د�ن، �را�ط 
	�ر��� ��ص Cرن ھ�دھم در ارو��ی ;ر�� را ��ز �د �ظر دارد.  
در ا�ن Cرن، 	5#�ب و آزار �ذھ�� در ارو�� اوج �ر+	
 و �
 د���ل 
آن �ورش ھ� و )�E ھ�ی دا�&� در ��ورھ�ی ارو��ی ;ر�� 


 راه ���ن ��	وA�2 ھ�، �رو		�ن ھ� و � �$�
 ھ�ی �Cد�.ر +ر
�ل  
� 
2و�� 3"�ردھم  ١۶٨۵ا+	�ده �ود. از )�&
 در +را�

Cر+ 

 را �&�ھو�و�وت وادا�ت و در  6��	وA�2 ھ�ی +را�
ا�.&	�ن، ا�)&�A ھ� �س از ��ز��ت �3ر2ز دوم �
 	�ج و 	�ت، 

 ھ�ی Cھ� و د�.ر +ر A�2و	��وا���� �رای ��.رد و آزار C


 	�و�ب ر��د�د.      �رو		�ن ;�ر� A�&(ا�   
 
149 William Popple  (1638–1708) 
150  James Hamilton Tully (1946-  ): 
 

  :�)��ز ھ��&	ون 	و�2، +�&وف ����دا�� 	و*�_ �	ر)م +�ر
 
���5ر و از �	����ن +&�6 )�ن  ک، 	ر)�6 ���ل را �

 ١٩٨٣دارای ;&ط ھ��� ارز���� �ده �ود، 	�$�_ و در �ل 
�ر �رد.  	ر)�6 $�*ر �
 ز��ن +�ر� از �	ن 	�$�_ )��ز 	��

  	و�2 ا�)�م �ده ات.  
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�%وه ��رو�� ����ش؛ د�.را�� �
 ا�H$�ت در  
�
�د.  داررات ����  ھم اد��یا�ول د���؛ و ھ�.� 

ز�را ھر �س از د�د �ود، رات ��ش ات.  ا�ن 
�	ر ���ن از  ر+	�رھ��� از ا�ن دت،و  �ر�وردھ���

$رص آدم ھ� �
 Cدرت و +ر���روا�� �ر �%د�.ر دار�د 
  ._�� �
 +رض ھم ا�ر 	� ���ن از �&��ی ���

� را	� �د�� ا�ن ا�ور ���د، �دون ا)رای ��ر �
�ری و ��ت ��ر �رای ھ�6 ��ر�ت و $	� ��� ،A��
 �#�#$ �$�� A� رد�دی	 Xن، �� ھ���$�;�ر�
ت.  ��)� �� �
 ��روان �ود ��ت: " ��ه �&ل ��د�ن ��
�ر آن ھ� $%و�ت �� ��د، و�2 ��� ����د ��3ن ���د" 


 �&� �	��وت ات.  د�ن وظ��6 د�ن $  151� ،�#�#
 

 �رای �ر���� �%وه و )Hل ��رو�� و �� �#�#$
�رای �ب &ط6 رو$���ون �� ا���ل زور، �&%
 )"ت 
�ظم دادن �
 ز�د�� ا��ن ھ� �ر ا�س Cوا�د +*�&ت 

 �ود را � �و ��ر���، �� ر�زی �ده ات.  �
���رد، ���د در �ر	�6 �� _��$� و ز�ر 2وای �� 

ت و ��ش از ھر �3ز �� �"وات و ���5ب �ودش ��
���رزه ��د.  �دون 	#دس ز�د��، ���� ا��CH و 
ر$�ت و +رو	��، �� ��� 	وا�د ��م ��$� �ودن �ر 

 -�ود  �"د . "���د ھر آن �
 ��م ��_ را �
 ز��ن ��

رور �� �
 �	روس .  152آورد، از ���ه �
 دور ���د" 
ه ای، �رادران �ود را ��ری ��ت: "ا�ر 	و ا���ن آورد

�	� 153ده" 

 در �� ا�Hح �ود ����د، �� ��  .
�را �	#��د��د �
 وا5C: �.ران ر	.�ری �ن ات.  
ز�را ��� �ود آ��ن �
 ���د �� رورا	� و از 	
 C&ب 
�$� �ردن د�.ران ��رداز�د، در C&ب �ود � 
�

��د.  ا�ر ا�)�ل ھ� �� 
�$�ت را ��ذ�ر+	� 
��Cو ��د
$وار�ون �5	�ر ھ	�د، ھ�X ا���� ��� 	وا�د �دون 

 �� زور �&%
 	�"� �� �"ر � 
ر$�م �ودن و آن ا����� �
�د.  ا��A �ن و)دان �� �$�� A� ،ر �� آ�د�� 
�
��� را +را�� �وا�م �
 �� 	ظ�ھر �
 د�ن، ا��ن �
 
� ،
	��ھ�ی د�.ری را 	5#�ب و آزار ��وده، ���ود 

؛ �واه از ر دو	� �� �"ر����، �واه ر���د  C	ل ��
;�ر از آن.  و �ن 	�"� ز���� �
 را	� ��ور �� ��م 

 ��3ن ات [از ر دو	� �� �"ر����] �
  ����م، آن �
 
�	���5ن آ	��ن، دو	�ن و �زد�%�ن �ود را ��ز �
�ر	%ب ر���3 �&�� از د	ورھ�ی ا�)�ل �� �و�د، 

ن ��ه �
 ����م آن ھ� �� ھ��ن روش ھ� ا�Hح ���د:  آ
��ر، ا�*�ی �$�ل �ود را �
 در اOر ���� آ	ش و 
                                                           

151   �C٢٢:٢۵ا�)�ل 2و.  
  ٢:١٩�	�ب دوم 	��و	�   152

153   �C2٢٢:٢٣و  

���ھ�ن �زرگ �� ھ�X ار+��C در �طر ���ودی ا�دی 
 
3�م �ود ��ھد ���م � 
ھ	�د، �)�زات �� ���د و �
�ق و ��ل �ود �
 ر	.�ری روح ھ�ی آ��ن را ��ز �
�#�وت �
 ا)را�� �ذار�د.   

 و ھ�
 �و�(�%� ��

از ر  –��3ن 3
 اد�� دار�د  - ا�ن ا���ل  ز�را ا�ر
 
�د ��� �����ر�واھ� و �$�ت ��ت �
 روح �
ا�وال و )م آن ھ� را ���دره و 	���
 �رده، در 

 -ز�دان ھ�ی ��ور �ر�.� �� دھ�د و را�)�م ��

��د، آن ��ه �� �و�م $�ل �
 ھ�6 ا�ن ��رھ� +#ط �
�رای ��$� �ردن ا+راد و ر	.�ری آن ھ� ات، 

 رو��.ری، 	#&ب، � H	�� ا�ن ا�دازه �	ود �س 3را �
 ��� 
��ر�E و ��ھ%�ری ھ��� از ا�ن دت ھ	�د �

، در �Hء ��م، +�د �ت �ر	�ن را ��3ن �154
 ا�)�ل
، رواج �� دھ�د؟ ا�ن در ��وف �ود و ���ن �ردم

�و�
 ر+	�رھ� �� 	رد�د در 	*�د ���	ری ھ	�د �� 
)Hل �داو�د، ���� �&�� و ر	.�ری )�ن ھ� در 

 �� ����2ت �� 	���م ھ�ی آ��ء �&�� از ر ��#�
و)دان ا���� �� ���ره ��ری از د��ی )��5 �
 د�2ل 
�ذرھ�ی �و)
 ز�د��.  �س 3را ا�ن ;�رت وزان 

�� �و�م  –�&�� و �)�ت روح ا��ن ھ�  �رای �دا،
;�رت وزان �
 ���5ی د�Cق �&�
، ھ�راه �� آ	ش و 

آن �#��ص ا��CH و �رارت ھ� را �
 ھ�.�ن   - ھ�زم 
در 	#��ل �ط&ق �� ��$�ت �� دا��د، �� ھ�X ا�	#�دی 
��د�ده �ر+	
، 	��م ھ�ت �ود را �� �رف ا)رای 


 ���$ث  ���A �� 	$��ل ا+%�ری �� ��د �ر�وط�
د��� ���3ده و�2 ورای ظر+�ت +"م ھ�ی ��5ول؟  ا�ن 

 $ق �� �دام �A از ا�ن �د���ن ات و �دام �ر	%ب �
 
ا�$راف �� ار	داد �ده، �واه &ط
 �ران و �واه �
 
ر�W ا+	�د��ن، را�)�م ز���� رو�ن �واھد �د �
د �ل ا�	Hف آن ھ� �زد �دا داوری �ود.  و �� 

�
 آ�وزۀ �دا را �ذ�ر+	
، �وغ او را 	رد�د، ��رو �� _

 �ردن �� ��رد، ھ�3ون �ر	د داوری ��واھد �د �

�ردھ���� $	� ا�ر �در و ��در �ود را 	رک ��	
، از 
�ور �ود ���ره �ر+	
 و ھر �س و ھر  ھ�� Aو ���

  �3ز د�.ری را رھ� �رده ���د.


 ھ� ����د �ذا�ت �
 ، ھر �3د ا�روزCف ���ن +ر�%�
 Xھ� 
� 
���P ر	.�ری روح ا��ن ھ� ��ود، و�2 و)

ا�ن را ھم ��� 	وان ��د�ده �ر+ت �
 را�ط6 ����روع، 
��ء، �"وت �ر	�، �ت �ر	� و ا�وری از ا�ن $+
دت، �$�ول ;&�6 )����ت ات �
 ��را�ون آن ھ� 
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ا�)�ل �
 �را$ت �� �و�د:" آن ھ� �
 ��3ن ���د، 
  . 155وارث �&%وت �داو�دی ��واھ�د �د" 

  

اCرار �� ��م �رای �ن ���ر ;ر�ب ات �
 ھر 
 A� �	$ ود را �$ق �دا�د +رد د�.ری و� ���ا�
�د %� 
(�%�;�ر��$� را �
 ��م ر	.�ری او ز�ر 
و �رای  ھر �س د�.ر ��ز ���د ��3ن ���د.  ا�� �� 
	رد�د، ھ�X �س ��ور ��� ��د �
 ��3ن ر+	�ری �	وا�د 

�د.  ا�ر ھر �س �ر از ر ر$�ت، �"ر �� ��ت ��ر ��
 
��ر ���آن ات �
 ا��ن ھ� ���د 	وط آ	ش و 
�ر�� ا�ول د��� ا���ن ���ور�د و 	ن �
 ا�ن �� آن 
����ش ��رو�� �دھ�د و ھ�P�� X ا��CH ھم در آن ����د؛ 
 
ا�ر ھر �س �%و�د 	� �ط���ران را از راه ا)��ر �
ا�	راف �
 آن 3
 ��ور �دار�د، �� ا���ن �زد و 

� 
�رھ��� ا�)�م �دھد �
 ا�)�ل ھ� $رام �� دا��د؛ �
را	�، ھ�X 	رد�دی ���C ��� ���د �
 ��3ن +ردی 
���ل �
 ھ�راه �ردن )��5 �ر���ر �� �ود �رای ا�)�م 
��3ن ��ری ات؛ ا�� ا�ن �
 ��3ن �� �� آن روش ھ� 
 
�د، ��� 
	��ی ��$� را دا�&� A� ل�%��Cد 	

 -����را�ن، )�ی �.�	� ��� �&� در 	�ور ��� �)�د. 


 را	� �واھ�ن ���ر+ت د�ن � 
���د �
 3را آ��ن �
	�د، از Hح ھ��� ا	��ده �� �$�$#�#� و �&��ی �
��وۀ ��رد ��$� 	5&ق �دار�د.  ا�ر آن  
� 
�� ���د �

 ��ر�واه ��Cری �� ��د�.	ھ� ھ��ن �� +ر���ده ر

ی ��ھزادۀ �&_ روح آد���ن �ود�د، �� ���د �� )�ی ��

، او را د���ل �� �رد�د �
 �رای 	��ر �&ت ھ� 	��ذا
 
ر��زان �ود را � ،�و آوردن آن ھ� ز�ر 2وای �&�
��ر �� د�.ر ا�زارھ�ی C"ر �&%
 �� ا�)�ل �� 
� _&�
�&_ و �Hم �#دس، ��ل دا�ت.  ا�ن �ود روش او.  

ا�ر ا�ر Cرار �ود �� ا���ن ھ� �� زور ا���ن ���ور�د، و 
 _& زم �ود �ورد ن �� ر�ش ھ� 	وط ر��زان �
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 ھH�ت �ر�د، ��A �� دا��م �
 �رای او �س آ�ن �
	ر �ود �
 ا�ن ��ر را �� ��ه �رش ا�)�م دھد 	� 	وط 
+رز�د �&��، ھر Cدر ھم ��رو��د و دارای 2�%ر 

�وران.$&  

�دارا �� د�را�د���ن د���، از د�د ا�)�ل ��� و �رد 
�ر�ت، ھ��ن Cدر �وارا ات �
 �رای �ردا�� 	�  ��ب�

ا�ن ا�دازه �وردل �
 2زوم و ا�	��ز �س رو�ن آن را 
��� �����د، ���وار.  �ن ا�ن )� ;رور و 	�5ب �ر�� 
و ودا و ;�رت ��ر$����6 �ر�� د�.ر را رز�ش 
 ������ ��م.  ا�ن ھ� �ط�ھ��� ھ	�د �
 ز�د�� ا�

ھ� آزاد ��ود؛ و�2 �� ا�ن  ���د ھر�ز �%ره از �Cد آن

 ھ�X �س 	"�	� را �%ره ���� 
 -$�ل، ھ��ن �و�


 آن �دھد، آن ھ� ��ز � 
�ذ�رد �� آن �
 ر�.� �و)

 راه وداھ�ی � 
	��ش دار�د، در �2�$ � PCو	

  �ر���ن �ود ر+	
 ا�د.

��ری، ودای آزاردادن و �#�وت � 
و�2 �رای آن �
ی ��ر )"ت �ذ�رش و ;�ر��$� �ود را �� ھ�X اد��

ر���ت Cوا��ن 	وط �ردم، ر�E �%��د؛ و �رای ا�ن 

 ا+رادی �� 	ظ�ھر �
 د��داری، �
 �� ��دو��ری و �
 A� دھ�د؛ در� 
�ودری �ود �� ھ�X �)�زا	� ادا�
�Hم، از آن رو �
 ھ�X �س ز�ر ��م و+�داری و 
اط��ت از �#�م �د�� �� ا$�س و �داCت در �ر	ش 

و د�.ران 	5رض �%�د، �
 �ظر �ن،  زم  �دا، �
 �ود
ات �
 در در)6 اول �"�د دو2ت �د�� را از �"�د د�ن 

 دCت 	�%�A ���م و ��و�دھ�ی درت ���ن آن دو �
 Xت �ز��م، ھ��رCرار�ز�م.  ا�ر �
 ��3ن اCدا�� د
������ ��واھد �ود �ر 	��W ھ�واره ر�رآورد�� ���ن 

� ھ	�د �� ��3ن آن ھ� �
 د�2�?ول روح ا��ن ھ
	ظ�ھر �� ���د و از وی د�.ر، آن ھ� �
 د�2�?ول 

ھ	�د �� ا�ن �و�
  156��ر و �Hح )��65 �د�� 
  وا��ود �� ���د.

، ا)	���� از ا��ن ھ� ات �
 157از د�د �ن، ��ور 
آن  158	�"� �رای ����رد و $�ظ و �	رش ���+P �د�� 

  ھ� ���
 �ذاری �ده ات.

�ن ���+P �د�� را ���ل $��ت، آزادی، �H	� و 
را$ت )���� و دا�	ن ا�ور ��رو�� ����د �ول، 

  ز��ن، ���
، ا��ب ���
 و از ا�ن دت، �� دا�م. 
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آن ات �
 �� ا)رای  159وظ��A� 6 �#�م �د�� 
��طر+��C 6وا��ن �%�ن �رای ھ�6 �ردم و ھر �A از 

�&زو��ت  ا+راد ز�ر �@و�2ت �ود، 	�&A ��د �6
 
ز�د�� آ��ن را 	*��ن ��د.  ا�ر ھر �س +رض ��د �

��و�� �رای  ��160 	وا�د Cوا��ن �دا2ت و ��وات 
$�ظ آن �&زو��ت را ز�ر�� �.ذارد، ���د از ا�ن +رض 
او �� 	رس از �)�زات )&و��ری �رد.  ا�ن �)�زات 
���ل �$رو��ت �� ��ھش ���+P ��و�� �� ا�%���ت 

�ر آن �ورت، �� 	وا�ت و �رای او ات �
 در ;
 
���د از آن ھ� �"ره ��د �� �د.  و�2 �� �&م �
 ا�ن �

، �و��	ن را در �5رض �)�زات 	ھ�X �س �ود�وا
�$رو��ت از ھ�A� X از دارا�� ھ� و $	� آزادی �� 
$ق $��ت �ود Cرار��� دھد، �#�م �د�� �رای ادارۀ 

رت )��5
 و)ود دارد 	� �� دا�	ن $ق ا���ل زور و Cد
�ر ر����ی �ود، ز�ر���ذار�د��ن $#وق ا��ن د�.ر را 

  �)�زات ��د. 

 
@ول )��5� ���*C ه�.	�س، �رای ا�ن �
 �ل د
 

 ا�ن ا�ور �ردا�	
، �ل Cدرت �د�� و $ق &ط� �"�	
	�"� �� �را�Cت از ����رد ا�ن ا�ور �ر�وط و �$دود 
�ود و از آن )� �
 ا�	��رات ا�ن �@ول )��5
 در 

 Xری روح ھ��.	�ور	� ����د و ��� 	وا�د �
 ر
ا��ن ھ� �ط ��دا��د، �
 �ظر �ن، �H$ظ�ت ز�ر ���د 

�و�د: �  �� دCت �رر

ت، �را�Cت از روح ا��ن ھ� ھ��ن Cدر وظ��6 ��
�#�م �د�� ��ت �
 وظ��6 ھ�X ا��ن د�.ری. ا�ن ا�ر 
از وی �دا �
 او �رده ��ده؛ ز�را �
 �ظر ��� رد 

ھر�ز اC	داری �
 �A ا��ن در �را�ر ا��ن  �
 �دا
د�.ری داده ���د 	� او را �
 �ذ�رش د�ن �ود وادارد.  
��3ن Cدر	� �� 	وا+ق ��وم ��ز ��� 	وا�د �
 �A �#�م 
�د�� وا�ذار �ود، ز�را ھ�X ا���� ��� 	وا�د 
 
� 
د�2�?و�2 �ود �رای ر	.�ری را �ور�ورا�

�� ر��ت وا�ذارد 	� ا�	��ب +رد د�.ری، �واه &ط�ن 
  �رای او روش ا����� �� ���د	� 	��5ن ��د.      

�س، ھ�X ا���� ��� 	وا�د ا���ن �ود را �ر ا�س 
�6 	$��&� د�.ری 	�ظ�م ��د.  	��م دوام و Cدرت �
د�ن $#�#�، درو�� �وده، در �	#��د�دن ���ل ذھن +رد 

 ات؛ و ا���ن ��� 	وا�د �دون ��ور��دی ���د. 	�"� 
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 :�
 ���5ی ��وات در �را�ر ��Cون  equity	و*�_ �	ر)م +�ر�
 ات. 

 

�� ھ�.�م ��روی از ھر د�ن و ھر آ��ن ��رو�� ا���ن، 
ا�ر در ذھن �ود �
 طور ���ل از $#���ت آن د�ن 
 ����م �
 آن آ��ن ������ 
	�را*� ��وده، ��ور �دا
 �� �"�	 
�ورد �ذ�رش �دا ات، آن ا���ن و آن ����ش �
د راه ر	.�ری �� ��  
را �
 ��ش ��� �ر�د، �&%

�ن �ورت، �
 )�ی �رھ�ز از د�.ر �رد�د.  ز�را در ا
���ھ�ن از راه ا)رای د	ورھ�ی د���، �� �.و�م، �� 

 - ا)رای ������ �رای �دا �
 �� دا��م او را �وش ���

���ر ���ھ�ن �ود ا+زوده ا�م و �ر	%ب  
آ�د، �
  ر����ری و 	وھ�ن �
 ��ر��ه )Hل او �ده ا�م. 

�د ��ر دوم آن �
 د2وزی �رای روح ا��ن ھ� ��� 	وا
�#�م �د�� ���د، ز�را Cدرت او 	�"� ���ل ��روی 
��رو�� ات؛ و�2 د�ن $#�#� و �)�ت ��ش، ���ل 
�	#��د �دن ذھن ات �
 �� آن، ھ�X ��ری �ورد 
�Cول �دا Cرار ��� ��رد.  ھ���3ن ات ط��5ت +"م 
 

 �� ا���ل ھ�X زور ��رو�� ��� 	وان آن را ��

�Hک، ز�دا�� �ردن، ��وردا�	ن وادا�ت.  ���درۀ ا

، و ھ�X ��ری از ا�ن دت، �Cدر �
 وادا�	ن (�%�
ا��ن ھ� �
 	?��ر داوری درو�� و �%ل �ر+	6 آ��ن از 

  ا�ور ��	�د. 

���د 	�ور �ود �
 �#�م �د�� �� 	وا�د  ،PCدر وا
�رھ�ن آورده و از ا�ن راه، �د����ن را �
 راه رات 

 -د.  �ن ��ھدا�ت و ر	.�ری آن ھ� را 	*��ن ��

�و�م ���د؛ و�2 او ا�ن $ق را �
 ھ��ن ا�دازۀ ھر +رد 
د�.ر دارد.  او �� 	وا�د �� 	رد�د �رای آ�وزش، 
��ددھ� و راھ����� �ط���ران 	وط �رد، ھ��ن 
��ری را �%�د �
 ھر ا��ن ��A ا�)�م �� دھد.  �#�م 
�د��، او را وادار �
 ���ر�ذا�	ن ا����ت �� ��$�ت 

ا�� �	#��د��	ن، �A ا�ر ات و ��� ��د؛ 
د	وردادن، ا�ر د�.ر.  ز�ر+��ر�ذا�	ن �� �رھ�ن، 
�A ا�ر و �� �)�زات، ا�ر د�.ر ات.  +#ط Cدرت 
�د�� $ق ��ل دارد؛ اC	دار ھر +رد د�.ر، 	�"� در 
 
��ر�واھ� او ات.  ھر ا���� ا�	��ر دارد �
 د�.ری را از �ط�ی او آ��ه، �ر$ذر و �	#��د �زد و

وی $#�#ت  
از راه ا	د ل �ردورزا�
، او را �
 
روا�
 ��د؛ و��C �2و�.زاری و 	وPC اط��ت و ا)��ر �
��ر، �
 ھ�X �س 	5&ق �دارد، )ز �
 �#�م ��*رب 
�د��.  و �ر ا�ن ا�س، �ن 	:��د �� ��م �
 Cدرت 
�#�م �د��، ��Cل �ط �
 ا	#رار ھ�X ا�ل ا����� �� 

��ل +��ر Cوا��ن ��ت.  ز�را آ��ن ������ از راه ا�
Cوا��ن، �دون �)�زات، ھ�C Xدر	� �دار�د و �)�زات 
 [��ھ� در ا�ن ز���
[ا�ول ا����� و روش ھ�ی ����
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ره ���ورد ھ	�د، ز�را ��رآ�� در �	#��د��	ن %�
 
ذھن �دار�د.  �
 اCرار �
 ھ�X ا�ل ا����� و �

�� 
�%ل ����ش ��رو�� (��3ن 3 Xز��ری �� ھ���	ر 
�د) �
 ر	.�ری روح ا��ن ��واھ�د ا�)���د،  
	��
�.ر آن �
 اCرار و ا)را ���د��ن، $#�#ت او�2 و 

��د.  �� 
	��ذ�رش دو�� 	وط �دا را �%ره ��ور دا
و�2 �)�زات ھ� �
 ھ�X رو �Cدر �
 ا�)�د ��3ن ��وری 
	�د.  	�"� رو��� و �واھد ات �
 �� 	وا�د در ��

?��ر دھد و ا�ن �ور �
 ھ�X رو از راه ا+%�ر ا��ن ھ� 	

 ھ�ی )���� �� ھر �)�زات ��رو�� د�.ر (�%�

  $��ل ��� �ود.    

وم آن �
 �را�Cت از ر	.�ری روح ا��ن ھ� ��� - 

	وا�د �
 �"دۀ �#�م �د�� ���د؛ ز�را $	� ا�ر �دت 
Cوا��ن و +��ر �)�زات ھ� �Cدر �
 �	#��د ��	ن و 

�� �ود، ھ���3ن، 	وا����  	?��ر ذھ��ت ا��ن ھ�
 A� �"�	 ت.  ا�ر�ر	.�ر��	ن روح آن ھ� را �دا
وی �رش ا2"� و)ود دا�ت؛  
$#�#ت و �A راه �
ا�ر ا��ن ھ� 	�"� د�ن $%و�	� را ھ�3ون �A راھ��� 

، �� $%م 	�
 و �
 ا)��ر �ور �رد �ود را ���ر�ذا	�دا
 
&�م �و�د �	 
و)دان ����2ت �رده و �ور�ورا�

وات $%�م �ود و �
 د��� �
 ��دا��، )�ه ط&�� و �
�را+�ت در ��ورھ�ی زاد��ه آن ھ� �	#ر �رده، د�.ر 
وی  
3
 ا��دی ���C �� ���د 	� ا��ن ھ�ی د�.ری �
آن ھدا�ت �و�د؟  در 	�وع و 	*�د د�د��ه ھ�ی �ذھ�� 
 P+��� ھ��ن ا�دازۀ 
��ھزاد��ن د��� �ر ر آن ھ� � 
�

H	�ود ا�د�����  �� Aراه ��ر� A� �"�	 ،ف دار�د
�ور �$ق 	�ور �ود و ���C د��� � A� د:  +#ط���
���3ر �
 ��روی از راه ھ�ی ��ھزاد��ن �ود �
 و�را�� 
 Xھ� 
� 
	ن �دھد.  در ��3ن و*�5ت $��Cت ��ری �

 ھ�X رو �� ��"وم � 
در ��3ن و*�5ت $��Cت ��ری �

ی ا��ن ا2وھ�ت �ز��ر ��ت، �5دت �� +H�ت ا�رو
�ود.  �� 
	  ھ� �
 �%�ن ھ�ی زاد��ه آن ھ� وا�


 �ظر �ن ا�ن �%�ت، �ر+�ظر از د�.ر �H$ظ�ت �
 ����	 
در ا�ن ز���
، ��+� ھ	�د 	� �	�)
 �.�ر�م �
Cدرت دو2ت �د�� ���د +#ط �	و)
 ���+P �د�� ا��ن ھ� 
�وده، �
 ا�ور ا��)"��� �$دود �ود و ھ�X ��ری �� 

�د.ا�ور آ�)"��� ��� 
	�  دا

�3ت؟   ��&� 
�.ذار�د ا�ن �%	
 را �رر� ���م �
� را ا)	���� داوط&���
 از ا+راد �� دا�م �&� A� ن�

 ����ش �دا  �� � P�( ود �ردھم آ�ده، در�ل �� 
� 
�
�رداز�د 	� �ورد �Cول او Cرار�ر+	
 در ر	.�ری 

�ود.  PCر واOروح ھ� �ؤ  

و داوط&���
 ات.   �� �و�م �
 ا�ن �A ا)	��ع آزاد
��� د��� ����ده، در ;�ر ا�ن �&� Xس �*و ھ�� Xھ�
�ورت، د�ن وا2د�ن ���د �
 ھ��ن �ور	� �
 +رز�دان 
�� ر�د �
 دارا�� ھ�ی ��دی و ھر �� ا���ن �ود 
را �� ھ��ن )د�	� $�ظ �� �رد �
 ��2%�ت ھ�ی �ود 
را؛ و�2 ��� �وچ 	ر از ا�ن و)ود �دارد.  �س، ا�ن 


 Cوۀ �ود ���C ات: ھ�X �س �
 طور ط���5 �	�� 
(
 �ت، �&%
 ھر ��� 
	
 ای وا�Cر+ �� ��&� Xھ� 
�

 )���	� �� ��و�دد �
 ا�ول و ����ش آن � 
داوط&���
 
را �
 را	� �ورد �Cول �داو�د �� دا�د.  ا��د �

 	�"� �&ت ورود +رد �
 ��3ن � 
ر	.�ری، ھ��ن �و�

�د 	�"� د�2ل ���دن در آن ���د.  )���	� �وده، �� 	وا
�ط��� در ا�ول �� ا�ر در �ورت ��ف ز�را �5دھ� 

��در	� در ����ش )���ت آن ا�����، 3را �رای 
 Xھ�.�م ورود؟  ھ� 
�روج، ھ��ن Cدر آزاد ����د �

 ای )ز 	��*و �A )���ت ا����� ����د �� ھ�X ر
 A� ،د.  از ا�ن رو��� 
		وPC $��ت )�ودا�� وا�
�، ا)	���� از ا�*��� ات �
 )"ت ھدف آن �&�

  داوط&���
 �رد آ�ده ا�د.

 
3 P��	 درت وC 
�س ا��A ���د د�د ا�ن �&�� دارای 3
  Cوا���� ات؟

ھر �&�� �� )���ت ا����� �
 �ظر �ن، ����د ھر 
ا)	����، ھر Cدر ھم آزاد و �� در ھر و*�5ت 

ی، �� ��5ول، �واه ا)	��ع +�&و+�ن �رای ��د��ر
��زر����ن �رای 	)�رت، و �واه ا+راد د���ل 	�ر�_ �� 

، �دون ��روی از �ر�� Cوا��ن و 	وا+ق O$��� و و.	��
��و�� ا�*�ء �ر ر ر���ت آن ھ�، دوام و Cوام 

، از ھم �� ���د.  �%�ن و ز��ن �ردھ���� ���د 	+���
�ورد 	وا+ق ���د؛ Cوا�د �ذ�رش �� رد ا�*�ء ���د 

و از 	��5ن ا+راد �@ول و 	��5ن �ظم  	دو�ن �و�د؛
ا�ور، �ر�زی ��ت.  و�2 از آن )� �
 �ردآ�دن 
�	ر �� 
�3د�ن �*و در �A )���ت �&����، ��3ن 3
�رح داد�م، ���د �%ره آزاد و �ود)وش ���د، �س 
 
� 

 ھ�X +ردی، �&%� 
ا2زا�: ���د $ق 	��5ن Cوا��ن، �

�د؛ �� د�� 
	�	%م (�
 ھ��ن �ود آن )���ت 	5&ق دا
 ،P�( وا+ق	 �� 
�د ��� ����ود)، از آن � ��

  �ر�ز�دۀ �ود آن ا)	��ع ھ	�د.

���د �ر�� ا�	راض ���د �
 ��3ن ا)	���� ��� 	وا�د 
�ی $#�#� ���د، �.ر �� و)ود �A ا#ف �� �&� A�
�در رو$��� �
 اC	دار از �ود $وار�ون �
 طور 


 و دت �
 دت، �
 او ر�ده �	�د.                                                  ��و�
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�ن �
 آ��ن ��\ �واھم داد: در در)6 ��ت، ���د �
 ،_�� �
 �ن �	�� را ���ن دھ�د �
 در آن ���
� ا�Hغ �رده ���د و �.ذار�د �&� 
��Cون �ز�ور را �
	� �دا�د ا�ر در �	�)
 ��واھم ���ھ�X �س �را +رد ��

 ��	� 
�د؛ ز�را آن ��ه ا�ن ��� Pط�C ر وا*_ و���
 

 ��ر �ردآ��د �
 ��م �دا،  161و�ده �" ھر )� دو �� 

�دا در ���ن آن ھ� �واھد �ود"، ���5ی �	*�دی 
��دا�� ��د.  $	� ا�ر ��3ن ا)	���� ھر ���ر  زم 
�د، �� 
	��ی $#�#� را �م دا�&� A� 
�رای 	�د�ل �

دارم �
 آن )� ھ�X  �رای ��و�
 د��، ��ز اط����ن
���ودی ��واھد �ود در ر	.�ری روح ھ� �
 �رای 
  ھدف �� ��+� ات.                                        

�س 	و)
 ���د ھ�واره 3
 ا�دازه )دا�� $	� ���ن آن 
 
ھ��� �وده �
 ا�ن ��3ن 	:��د �ر �"�د د��� �رده، �


 ای از $����ن �ر �&�� ادا&&
 �� دھ�د.  	وا�2 �
 ��	ت �ود آن ھ� ���ز�ر �� را �
 2زوم �رر	 ،Aا��
د�Cق و در �	�)
، آزادی �ر�ز�دن $��ل 	:�ل �ود 

 ات.                                               	�  وادا

و را�)�م، �ن �� �ذ�رم �
 ا�ن ا+راد، �#�م $���� در 

 *رورت،� ��� 
��د ��� 
	�د���62  �&��ی �ود دا

�رط دا�	ن  

 ای طو�ل از )������ ھ� ���د، �&&

 دارای ����ر  زم � ����&� 
آزادی �رای ��و	ن �
�رای ر	.�ری رو$م 	���ص داده ام.  �
 ا�ن 
	ر	�ب، آزادی رو$��� در ھ�6 طرف ھ�ی در��ر $�ظ 
�ده و ھ�X +ردی ز�ر &ط��C A� 6و�.ذار Cرار ��� 

�ر�ز�ده ���د.  و�2 از آن )�  ��رد، �.ر �ود، او را
�ی $#�#� ��&� اھ��ت �� دھ�د، �ن �&� 

 ا+راد ��
 _�ا�ن )� 	�"� از آن ھ� �� �رم، آ�� �رای �&��ی �
�را�ط �ردھ���� �ود را �
 ھ��ن  
�"	ر ��ت �

 ��د �
 روح ا2#دس �
 رو��� در �	ن 	ا�وری وا�


 ات؟  �#دس، 	�"� ھ��ن ھ� را  ز�6 ر	.�ری دا�	
�ن �� �رم و �� �و�م آ�� درت ات ا�ول �ن 
 
درآوردی و 	��رھ�ی �ود را اC	دار ا2"� )�زده، �
د�.ران 	$��ل ���م و �رای ا	#رار Cوا��ن رو$��� 
 
 زم �رای ا���ن ��$�، ا�وری را 	)و�ز ���م �

�	ون �#دس ذ�ر �� د	%م �
 رو��� ا�ر �%رده ات؟  
ا�����، ا)رای آن ا�وری را  ھر �س از )���	�

 ،
	�_  ز�6 $��ت )�ودا�� �دا�� ��� 
��واھد �
او در واPC، ا)	���� �رای �رآوردن �#�دۀ ���� و 
��P +ردی �ود �ردآورده ات.  ا�� ا�ن را ��� +"�م 

                                                           
161 Matt. 18. 20. 


 3.و�
 ��3ن ا)	��ع ا	وار �ر Cوا���� )ز Cوا��ن �
��� را از �ود �� را�د �
 روز� 
ی �
 ا2"� �

�&%وت آ��ن راه �واھ�د ��+ت، �� 	وا�د �&��ی 
�_ �وا�ده �ود.                                                                                                             �

 
���و�2 3ون ا�ن )� �%�ن ����� �رای ��دو��و در �
��� �� �ردازم ھ�ی �&��ی $#�#� ��ت� 
� �"�	 ،


 �رای ا$%�م �&��ی �ود ��	�
 ا�ن ��3ن ر�
 !��ر���ن �3ک داده، �دام +ر��د ر�� دھ�د: " �&�

 آن �#ره ��ر اھل ا+زوس در ����!"؛ ���د د�2&� ��&�

��د �� 
	�.  ���&م �
  162$���ت از د����ی �ود دا

  �ط�ب �
 آ��ن �.و�م: ا�)�ل ��رھ� ا�Hم �رده�

��د؛ و�2 %� Wر� 
��روان $#�#� ��_ �#رر ات �
ا�ن ا�ر را �
 ��روان �&��ی ��_ ���د د�.ران را 
 6���ر وادار �
 �ذ�رش ���آزار �دھ�د و �� آ	ش و 
�ز�د، ھر�ز در ھ�A� X از � �ا���ن و ا�ول �&�
  ا�)�ل ھ� ��واھ�م ��+ت.                                    

 A� د) ھدف� 
�	ر ��	�� 
)���ت د��� (��3ن 3
���دت )��5 �دا و از آن راه، ر�دن �
 $��ت 
)�ودا�� ات.  از ا�ن رو ���د ھر �و�
 �ظ�م رو$��� 
�	و)
 آن ھدف ���د و ھر ��Cون �&���� در ھ��ن 
 A&�	 
�$دوده ����د.  در ��3ن �&���� ھ�X �و�


 Oروت ھ�ی �د�� و د����� ����د �
 دادو	د 	��ذا
�ود.  در ا�ن را�ط
 ھ�X ا���ل زوری �
 ھ�X د�2&� 

 �#�م � ����	 
)��ز ��ت. ز�را $ق ا���ل زور �

، ھ�6 ��2%�ت ھ�ی ��رو�� ز�ر �ظر 	��د�� 	5&ق دا
  ��Cو�.زاری او ھ	�د.                                     

و�2 ���د ا�ن �رش �
 ���ن آ�د:    �س از 3
 راه 
ھ��� Cوا��ن �&�� ���د �	#ر �و�د ا�ر �&�� ���د از 

  ھر �و�
 Cدرت ا)��ر�ر �$روم ���د؟    

�ن ��\ �� �و�م: از راه ھ�ی ���ب �� ط��5ت ا�ن 
�و�
 ا�ور؛ از )�&
 ا�ول ا����� و ر���ت د	ورھ� 


 از ا�	#�دی 	���ل و +"م ذھ�� �����د، �
 ا�ر �ر��
ره ��"وده و �����ده �واھ�د �ود؛ از ا�ن راه ھ� %�
ا�*�ء �&�� �ورد �و�ظ
، �ط��
 و ا�درز Cرار�� 
��ر�د.  ا�ر �
 ا�ن روش، ر���3 ���د��ن �
 راه 
                                                           
162 Diana of Ephesus 

�د����: �	� در �"ر ا+زوس �
 �دای وارۀ  -	و*�_ �	ر)م +�ر
�د.  ا��رۀ )�ن  ک �
 �#ره ��ر �"ر،  �� 
	زاد و و2د دا�


 �ر در ا�)�ل ات  �١٩:٢۴ر�ر+	
 از ر�62 ا���ل رو ن �
�5
 ھ�ی �#ره ای ( 
ا�س آن �#ره ��ری �
 ��م د���	ر�وس �
�رای 	��Oل ھ�ی د���� �� ��ت، �
 �و2وس ا�	راض �رد �
 3را 
)&وی ا�رار ��5ش و ودآوری او از ا�ن راه را �� ��رد.  از 

  ا�ن رو ����6  ک �
 ���+P ��دی ات. 
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رات ھدا�ت و �ط���ران �	#��د ��و�د، ھ�X ��ر 
د�.ری ���C ��� ���د )ز آن �
 ا+راد 2)وج و ر�ش 


 ھ�X ا��دی �رای ا�Hح �ود ���C ��� �ذار�د، از �

 و )دا�و�د.  ا�ن آ�ر�ن و 	�ا)	��ع ا����� ���ر�ذا
�	ر�ن $د ا���ل زور 	وط اC	دار �&�� ات.  از ��
 Xو آن �*و، ھ� P�( ن��� 
ا�ن رو، )ز �ر�دن را�ط
�)�زات د�.ری )��ز ��ت.  +رد �$%وم، د�.ر 

  ود. �*وی از آن �&�� ��واھد �

��ص �دن ا�ن ��@ل، �
 �رش �5دی � �� Aا��
�رو�م:  وظ��6 �دارا 	� 3
 $د �ط �� ���د و ھر �س 

  در�را�ر آن 3
 	5"دی دارد؟ 

 Xس وظ��6 رواداری، ھ��ا�	دا �� ا+زا�م �
 �ر ا

 دا�	ن +ردی در دا��ن �ود .� 
���، �&زم ��&�
ر���3 از 
ت �
 �س از راھ�����، ھ���3ن ��� 

Cوا��ن ا)	��ع ا����� ادا�
 �� دھد.  ز�را ا�ن Cوا��ن، 
�رط ا)	��ع ا����� �رای ��و�د �وده و ا�ر 
ز�ر���ذا�	ن آن ھ� �دون ھ�X وا��ش �����2 �)�ز 
��رده �� �د، آن ا)	��ع در دم، از ھم �� ����د.  
و�2، در ھ�6 ا�ن �وارد ���د �راCب �ود �
 $%م ار	داد 


 [	%��ر] و ا)رای آن � ���� �ود ھ� X�Hم �� ��
�د �
 ط� آن ھ� +رد را�ده �ده، �ورد �� 
	�ھ�راه �دا
 
	5رض )���� �� ���%2	� Cرار��رد.  ز�را ��3ن 3

�د، $ق ا���ل زور �%ره �
 �#�م �د�� �� 
	��- 


 ھ�X و)
، $ق ��ر�رد � ����رد و ھ�X +رد 
 زور را �دارد، �.ر در �#�م د+�ع از �ود در �را�ر

 
.  	%��ر �Cدر �
 �$روم ��	ن 163��و�ت ����د �
+رد 	%��ر�ده از ھ�A� X از $#وق �د�� ��ق او ��� 
	وا�د و ����د ���د.  ھ�6 آن ا�ور �
 �"دۀ دو2ت �د�� 
و ز�ر $��ظت �#�م �د�� ھ	�د.  �ل ��روی 	%��ر 
	�"� در ا�ن ا�ر �"�	
:  	���م ا)	��ع ا����� �
 ا�Hم 

��ق ���ن )���ت و �A +رد، از ا�ن  �� دارد و$دت
��ر�ت آن +رد در �ر�� � ،

 و در �	�)	�س �
ا�ور �
 ا)	��ع ا����� �� ا�*�ء �ود در ���ن �� 
 �@ول �&�� �	Cد.  ز�را و��ذا�ت، �	وCف �واھد 
 _�+رد 	%��ر�ده را از ��ن و �راب در �رام ��م �


 ھز��6 د�.ران 	"� 

 �� �ول او �&%� 
�ده �$روم � 
�
  ��د، ھ�X آ�ب �د�� �
 او �ر��ده ات. 


 ھ�X رو $ق �دارد �
 د�2ل � ����دوم: ھ�X +رد 
�*و�ت �� در �&���� د�.ر �� ��روی از د�ن 
 
��	��وت، �
 �"ره ��دی او از $#وق �د�� �د
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 A� او ھ�3ون 
� 
وارد��د.  ھ�6 $#وق و �واھ�� �
�"ر A� ن �� اھل�	5&ق دارد، �رای او �$�وظ  164ا�

 
�و�ت و �د�� Xد.  ھ��	و �ر���ر از ھر 	5رض ھ
�د و �واه �� �$�ای �
 او �)�ز ��ت، �واه �

.  ھ���3ن ����د �
 اCدا��ت �$دود �دا2ت ��165د�ن
�A ا�	�� ���م؛ ���د �
 آن ر$�ت، ا$�ن و �
آزاد���� را ��ز ���زا��م.  �ر ا�س ا�)�ل، ا�ن ر+	�ر، 

�#ل ات و $%م ھ��	.� ط���5 �
 �� �� آن  $%م
زاده �ده ا�م.  ا�ر ھر ا���� از راه درت ��$رف 

 	و؛  از � ����ود، ا�ن �د��	� �ود او ات و �
 آ
ا�ن رو 	و $#� در �)�زات �ردن او در ا�ن د��� 
�داری، ز�را +رض ات �
 او در د���ی د�.ر �%�+�ت 

  �واھد د�د. 

اداری �	#��ل ���ن ا+راد ���� و آن 3
 ��را�ون رو
دارای �را�ش ھ�ی �	��وت �ذھ�� �� �و�م، ��دق 
�� دا�م در �ورد �&��ھ�ی ���ص �
 �� �%د�.ر 

ھ��ن ����	� را دار�د �
 ا+راد ���� �� �%د�.ر:  
ھ�A� X �و3%	ر�ن Cدرت ��Cو�.زاری �ر د�.ری را 
�دار�د؛ $	� ا�ر �#�م �د�� �
 ا�ن �� آن )���ت 

&� 
�د(�
 ��ه ا	��ق �� ا+	د).  ز�را ��� 
	��� وا��
� �دھد و �&� 
دو2ت �د�� �� 	وا�د ھ�X $ق )د�دی �
�ی �&� 

 دو2ت �د��.  �س ا�ر �#�م �د�� �� ��&� 
�
���� ���و�دد �� از آن )دا�ود، آن �&�� در ھ��ن 
��ق ���C �� ���د: �A ا)	��ع آزاد و  P*و

*و�ت �#�م �د�� در آن، ���ز��د داوط&���
.  ھ���3ن �
��ر ��وده، ھ�.�م �روج از آن، $ق ����روی 
���$ت و 	%��ر �رای او �دق �� ��د.  ا�ن $ق 
 
� و 	?��ر���ذ�ر �A ا)	��ع �ود)وش ات ��ا
Cدرت ا�راج ھر �A از ا�*�ء ر���3 ���ده از 
 Xد؛ و�2 ا�*�ء )د�د از ھ���� 
	�Cوا�د آن �"�د را دا


 ا�د، �ر�وردار $ق ��Cو	�.زاری �ر آن ھ� �
 ���و
�و�د.  در ا�ن �ورت، �&_، ��وات و ر+�Cت  ���
ھ�واره �
 طور �	#��ل از وی �&��ھ�ی �	��وت 
ر���ت �� �ود؛ ����د ا+راد ���� �دون ھ�X اد��ی 

  �ر	ری �� $ق ��Cو�.زاری �ر د�.ران.

رض ���د ا�ن ا�ر �� ��2�O رو��	ر �ود. دو �&�� را +
���م:  �&��ی ار����ن و ��2و���ت ھ� در �"ر 
ط�ط��
.  آ�� �� �� �و�د �%� از ا�ن دو $ق C
�$روم �ردن ا�*�ء د�.ری از ا�Hک و آزادی ھ�ی 
آن ھ� را دارد (��3ن 3
 )�ھ�ی د�.ر ��ھد ا�ن ر+	�ر 
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ھ	�م)؟ 	�"� �
 ا�ن د�2ل �
 آن ھ� از �ظر �ر�� آ�وزه 
ھ	�د؟ در �2�$ �
 	رک ھ� در ھ� و آ��ن ھ� �	��وت 

�وت $�وا�� ��$��ن C رده، �� د�دن�وت �ظ�ره %
�$��ن �
 ��ده �� ا+	�د؟  و�2 ا�ر �%� از ا�ن � 
�&�
�د، �ن �� 
	��ھ� Cدرت �در+	�ری �� د�.ری را دا�&�
 
�� �رم �دام �A دارای ا�ن Cدرت +رض �ده و �

�ی 3
 $#�؟  �� 	رد�د، ��\ داده �واھد �د �&� 
�
اور	ودو�س دارای $ق اC	دار �ر ��راھ�ن و ��+ران 
ات.  ا�ن �
 ���5ی �.�	ن ھ�X �3ز در 2�Cب �&��ت 
�ر ط�طراق و در�ت ات.  ز�را ھر �&���� از د�د 
�ود، رات ��ش ات و از د�د د�.ران، �د��ش.  
��د، درت و �� 
� ��ورھ�ی �ود را ھر 3�&� A�

درت �� دا�د؛ �
 �و�
 ای �
 ��ورھ�ی د�.ران را ��
)دل ���ن ھر �A از ا�ن �&��ھ� ��را�ون $#�#ت 
آ�وزه ھ� و ا��2ت ����ش �ود، �
 �A ��زان ا�	��ر 
ط�ط��
 و 3
 ھر )�ی C در 
3 �*�C Xدارد؛ ھ�

 $%م او �	وان ا�ن )دل را � 
د�.ر د��� ��ت �
داوری �رد.  	���م ��را�ون ا�ن �رش 	�"� �
 �"دۀ 

ا ھ�3ون �C*� ا2#*�ت ھ�6 ا��ن ھ� ات �
 �د
ھ���3ن، $ق �)�زات ��راھ�ن �
 او 	5&ق دارد.  در 
ا�ن ���ن، ���د �
 آن ا+راد از �دت ز�	� ���ھ�ن �ود 
 
� 

 �ط� �&%� 
آ��ه �و�د، ز�را �� ا+زودن ��5دا2	� �
 
;رور �ود، �� ��وت و 	%�ر وظ��6 �ود �� دا��د �

�.ری �
 ھ�X 	5"دی �
 آ��ن �� �د�	%�ران رور د
  �دار�د، �در+	�ری ���د.  

ا+زون �ر ا�ن:  ا�ر ��%ن �ود آ�%�ر �ود �
 $ق �� 
 
�دا��A از ا�ن دو �&��ی �	���م ات، ھ���3ن �
�ی �&� 
�ی اور	ودو�س ھ�X $#� داده ��� �د ��&�
د�.ر را ���ود ��د.  ز�را �&��ھ� �
 ھ�X $ق ��Cو�� 

��ر، ا�زارھ�ی �ر ا�ور د����� ��دار�د و �
 آ	ش و 
 
�� ھ	�د �رای �	#��د�ردن ذھن ا��ن ھ� ����
 
$#�#ت آن 3
 ارا@6 �ده ات.  �.ذار�د +رض ���م �
 
�� ا�ن و)ود، �#�م �د�� ���ل ���د �
 ا�	��زدادن �
 ���ر �ود �
 دت آن �&����%� از آن ھ� و دادن 

ود، �%�+�ت ��د.  �
 �� 	وا+ق او �����2ن را �
 ��ل �
آ�� ھ�X �س �� �و�د �
 ھر �و�
 $#� از وی 
 �$��ی ��&� A� 
ا��را	ور 	رک ھ� �� 	وا�د �
 
� �$��ی د�.ر داده �ود؟  �A +رد ;�ر��&� 
�&�
�ود ھ�X اC	داری در �)�زات ��$��ن �
 ��م ا�ول 
 Xھ� 
ا����� آن ھ� �دارد، ��� 	وا�د ��3ن اC	داری را �

��رد �� $#� را �
 آن ھ� ا)	��ع ا� �$�� �����

 �ود او 	5&ق �دارد. ��)رای � 
	�و�ض ��د �

ط�ط��
 ��3ن �����5 دا�ت و �رھ�ن آن در ھر C
 A� �( 
C&�رو ��$� ��دق ات.  Cدرت �د�� ھ�
 �$���ھ�ت دارد.  آن Cدرت در د	�ن �A ا��ر �

در ��� 	وا�د اC	دار ���	ری �ر �&�� ا���ل ��د 	� 
د	�ن �A ا��ر ;�ر��$�؛ ���5 ھ�A� X ��3ن $#� 

  �دارد. 

�ن 	ر�ن ا�ن � 
و�2 �و)ب 	و)
 و ا�	راض ات �
 
�دا+�5ن $#�#ت، �����2ن �ط�ھ� و +ر��د�ران �&�
ار	داد، �
 �درت، ��روی ;�رت آ	��ن و وزان �ود 
�رای �دا را آزاد �� ���د، �.ر $���ت �#�م �د�� را 

��� 
	��د.  و�2 ھ��ن ا+راد �
 �$ض �ب �� �ود دا
)���داری در��ر، �ود را Cو�	ر ا$�س �رده، 
��در�E، �&_ و ر$�ت را ���ر �� �ذار�د.  آن ھ� 
در ��ود ��3ن +ر�	�، ا�ول د��� را ر���ت �� 
���د.  وC	� Cدرت ��.رد و آزار و 	�د�ل �
 ار��ب را 
�را�ط  6���دار�د، آن ��ه، �وا	�ر ز�د�� در 


 �وده، رواداری را �و�ظ
 �� ���د.  وC	� ��د� 
	وط Cدرت �د�� 	#و�ت ��و�د، �� ��ر +راوان و �� 
��&�، رواج �ت �ر	�، �را+�ت و ار	داد در �$ل 
�ود را 	$�ل �� ���د؛ ���5 ھ��ن ا�وری �
 در 
�را�ط د�.ر، ا���ن را ��ت �
 ���+P د�ن �س $�س 

 
� 
�ط�ھ�ی �روم در �� �ز�د.  آن ھ� ���#دم $�&
در��ر �� رزده از وی دو2ت، ��� �رد�د و �ود را 
�� آوردن �رھ�ن ���ود �� �ز�د �
 ھ�وز 	�"� روش 
	رو�W $#�#ت ات، ز�را ھ�X �3ز �ر �رھ�ن ھ�ی 
��رو��د و �#ل &�م در ھ�راھ� �� �ر��و�� �د��ت و 

  �ر�ورد ��Oت، ��ر�ر ��ت. 

�ھ�، و �
 $	�  ����ر ا�ن، ھ�X �س، �
 ا+راد و�&� 
�
�"�دھ�ی �د��، دارای ا�	��ر 	"�)م �
 $#وق �د�� و 
ا�ور د����� �%د�.ر در ز�ر 2وای �ذھب ��ت.  
��$��ن آراء �	��وت، ���د در�ظر �.�ر�د �
 ���ق و 
3
 ا�دازه آ�ب ر�ن �وده، �را�.��	ن ��رت،  E�(
	)�وز و ��	�ر در $ق ��ر�ت، 3
 ��روی �"��� 

&ط
 �A دارد.   
	� وC	� ا�ن د�د��ه )�ری ات �
�وھ�ت �وده و د�ن ���د �
 *رب Hح رواج ���د، 
�	رک � �	ھر�ز �&_ و ا���ت و ��	ر از آن، دو

  در ���ن ا��ن ھ� �رCرار��� �ردد.     

در در)6 وم، �����م  ز�6 وظ��6 رواداری �رای آ��ن 
�ر�ت �
 د�2ل �ر�� ��&ت ھ�ی � �C�� از 
�

$���ت و �&�� �	���ز ھ	�د (از �ردم ���� رو
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، ��3ن 3
 دوت دار�د �� را �����د)، �واه ا#ف، 166
����ز �� ھر �#�م ر�� و �� ،���ش، �@ول �&��
;�ر آن، �3ت؟  ا�ن )� ��ر �ن ز�ر ؤال �ردن 
	.�ه Cدرت �� ر��ت رو$���ون ��ت.  �ن 	�"� ��


 �ر��زد، 3ون �� �و�م �
 اC	دار آن ھ� از ھر )� �
 �اC	داری رو$��� ات، ���د �$دود �
 �رزھ�ی �&�
���ده، �
 ھ�X رو �
 ا�ور �د�� را�ت ����د؛ ز�را 
�، �ود، ا�ری �%ره ���A و �	���ز ات از �&�
)��65 �د��.  $دود ھر دو طرف ��Oت و 
	?��ر���ز�ر�د.  ھر �س �
 ا�ن دو ا)	��ع �%ره 

ت از �ظر ��	.�ه، ھدف، �	���ز و ���"��ت �	��و
وظ��
 و ھ�
 �3ز را �� ھم ��&وط ��د، آ��ن و ز��ن 

 ات.  �س، ھ�X ا���� در 	��را در ھم ��دوش 
ھر ���ب رو$���، ��� 	وا�د �
 د�2ل 	��وت �ذھ��، 
� و ا���ن او 	5&ق �دارد، �&� 
� 
ا��ن د�.ری را �

��دی �واه از آزادی و �واه از ھر ���� از ��2%�ت 
 ��ود �$روم ��د.  ز�را ا�ور ;�ر��Cو�� �رای �&�
��� 	وا��د �
 ��A ھ�X �و�
 $ق رو$���ت، �رای 

  ھ�A� X از ا�*�ء آن ��Cو�� �و�د.  

و�2 �و*وع �
 ھ��ن )� �	م ��� �ود. ��+� ��ت 

 �ردان رو$��� از ��و�ت و 	5رض و ا�واع �
����
 اد��ی )��� � ��.رد، �ودداری ���د.  �

$وار�ون و وظ��6 آ�وزش را دارد، ھ���3ن �وظف 
ات ���ط��ن �ود را +را��وا�د �
 ��روی از وظ��6 
�&_ و ��ر�واھ� �رای ھ�6 ا��ن ھ�، �واه ��راه و 
�واه رات ��ش، 3
 دارای ا�ول ا����� و آ��ن ھ�ی 
�	��وت و 3
 ھ�%�ش �ود.  و او ���د ��.�را�
 ھ�6 

	 ����@و ن $%و�	� را ا��ن ھ� از ا+راد � �
�د �� ���و�ق �
 ا$�ن، ����ری و �دارا �رده، �و	
 
در 	5د�ل و ��ھش $رارت و د���� ذھ�� ���5#ول �
 
�و)ب �دا�	ن 	�5ب وزان �
 +ر6C �ود �� �&�
��ن دادن ا�ن ا�ر ��واھم � 
د�د��ه �����2ن �� �ود.  �
�ردا�ت �
 ا�ر ھ�
 )� �و�ظ
 ھ� در را	�ی ��3ن 

وزۀ �&_ آ��ز و روادارا�
 ای ����د، 3
 	:�Oر آ�
���رک و �ظ��� �ر روی �&�� و $%و�ت �واھد 
دا�ت، ���دا �� )د�	� ��ش از $د، روی �ردا�� 
ا�.�ت �.ذارم �
 ���&م $ر�ت آن ھ� از وی 

 �.ردد.  	�"� �� 	
 و ��	%��ود��ن �� د�.ران 


 �ود ر� �ا $�+ظ �و�م �
 ا�ن ��3ن ���د ���د.  �
�Hم �دا �� وا�ظ ا�)�ل �&_ �� دا�د، ا�ر �
 �و�
 ای 
د�.ر �و�ظ
 ��د، �� ھدف +را�وان �ود را ��� دا�د 
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�� در آن "ل ا�.�ری �� ��د و روزی ���د ���.وی 
��ھزادۀ �&_ ���د.  ا�ر ��$��ن �
 دوری )	ن از 
ھر �و�
 ا�	#�م ��ری، $	� �س از ��رھ� 	$ر�A و 

+را�وا�ده �ده ا�د، �س 	� 3
 ا�دازه  �3د�ن )را$ت،
�	ر، وC	� ھ�X ر�)� و آ��� �د�ده ا�د ���د از ��
 
� ����و�ت �رھ�ز �رده از ھر�و�
 �در+	�ری �� ��
 Xده ا�د، دوری )و��د.  �� ھ����د�
 ای �
 آ��ن �ر
	رد�دی ���د �A ��3ن ا$	��ط و �ر��و�� را �� آن 

ر �
 ��ر �ود 

، ھ�X ���  ھ��� $�ظ ���د �	�دا
�واھ�د )ز ���دت �دا �
 ھر روش �
 �ورد �ذ�رش 
او �� دا��د و ���	ر�ن ا��د ر	.�ری ا�دی را �
 آن 
ھ� �� دھد.  ھر ا���� در ا�ور ���واد��، ادارۀ 
ا�Hک و $�ظ �Hت )���� ���د آن 3
 را د���ل ��د 

 و ���	ر �� ��دد.  ھ�X �س از 	ب دا���� 
�

رۀ ا�ور ���2 ھ���6 �ود �%��ت ��� ��د.  وء ادا
ھ�X �س از �ط�ی +رد د�.ر در ��م زدن ز��ن �� 
�وھردادن د�	ر �ود، ���.�ن ��� �ود.  ھ�X �س 
ت �
 ��ل �ود را در �� ��د���ل ا�Hح +رد �
��%ده ھ� �� ��زد.  ھر �س �� �واھد �&A �ود را 

�%�د؛ �راب ��د �� ��زد و ھر �ر)� �
 دوت دارد 
� +*و�2 ��� ��د و در �دد د��2ت در ��ر � Xھ�
 �او �ر��� آ�د؛ او آزادی �ود را دارد.  و�2 ا�ر �
� �ر+	
، ر+	�ر �ود را �%ره �� روم )�ری �&� 
�
�زد و ا�ر +رز�دان �ود را �رای �ر�ت � Eھ��ھ�
در آ��ن ھ�ی �#دس ا�ن �� آن �&�� ��رد، آن ��ه، 


 �ر از $رف و �ن �� رو�دا �� �� ��رد&$�  .
�ود.  ھر �س آ��ده ات �
 ا�	#�م ��ر�دۀ ��3ن )���ت 
�زر�� ���د.  ا�ن �	���5ن �
 �$ض ���دن ��3ن 
��رھ��� ھ�X در�.� در ا)رای ��و�ت و 	5رض 
&ب آزادی،  
�%رده، آن +رد ���3ره را �$%وم �
 
Cط���ن ھر +ر� 
��2%�ت �� $��ت �� ���د.  وای �

�رھ�ن ھ�ی �CطP، �ود را ا�H$.ر �ط�ھ�ی  ای ��
 
ا��ن ھ� �� دا��د!  و�2 ���د �
 آن ھ� از �ود ���
�.ذار�د.  ���د �
 �#ص �#��H �ود را ھ�راه �%��د 
 ،
	�
 ��Cو�.ذار د�.ری 	5&ق دا� 
�� ا�زارھ�ی زور �
ھ�.�م ا+	�دن �
 دت آدم ھ�ی �&�� آ�ب ر�ن �� 

�و�د.  ���د �
 آن ھ� � ،
راغ اC	دار $%و�	� �ر+	 

از و�Cر و واد آن ھ� ��A �.�ر�د، ���دا 3ون اد��ی 
 
� 
	��+#ط ��ق و $#�#ت دار�د، ا�ن 	�5ب 2)�م �
 
��ر از آن �ر��� د�د، ����3زی )ز آ	ش و 
 Xھ� 
�زد � Hرده و �ر��ت ����د�روازی آن ھ� �&�

	وان )ز &ط6 د����� ��� �واھ�د.  ز�را �
 د�واری �
 �� 
ا��ن �رد��دی را �	#��د ��ت �
 آن �س �
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�A و ر*��ت ��طر، �� 	وا�د �رادر �ود � �����3
را �
 دت )Hد ���رد 	� او را ز�ده ز�ده �وزا�د، 
 
&5�
 و از 	
 C&ب، �
 +%ر �)�ت آن �رادر از ��Cد��

  ھ�ی دوزخ در د���ی آ��ده ات. 

د�� در ز���6 را�)�م، ا��A �����م وظ��6 �#�م �
�� 
 -رواداری �
 �� 	رد�د ���ر �.�ن ات، 3

�د؟��  

	� ا�ن )� ��Oت �رد�م �
 �را�Cت از روح ھ� ��ر �#�م 
@و�2ت �د�� (ا�ر �	وان آن را � A� ت و�د�� ��
��3ن ����د) ���ل 	)و�ز Cوا��ن و ا)رای �)�زات ھ� 
���ل آ�وزش،  
�د.  و�2 �را�Cت رو$��� ��� ��
 Xوا�د از ھ�	ت، ��� راھ����� و �	#��د ��	ن ا

�ود.   ����ر rدر� ���ا�ن، �را�Cت از روح ھر ا�
�ود  �� 
ا��ن �
 �ود او �رده �ده ات.  ا�� 3
ا�ر او در �را�Cت از روح �ود �و	�ھ� ��د؟  �ن 
�ود ا�ر او در �را�Cت از  �� 
\ �� دھم: 3��
�H	� �� ا�Hک �ود �
 ا�وری �زد�A 	ر �
 �#�م 
�د�� ھ	�د، "ل ا�.�ری ��د؟  آ�� �#�م �د��، ��Cو�� 

اری ��در�� ��د �
 ��3ن ���� ����د +#�ر �� ا*طر
 
����ر �ود؟  Cوا��ن 	� $د ا�%�ن 	*��ن �� ���د �
��2%�ت ھ� و �H	� ا+راد ��ور �
 د�2ل 	#&ب و 
�و�ت د�.ران، آ�ب ����د؛ Cوا��ن، ا�ن ا�ور را �
در�را�ر "ل ا�.�ری �� وء �د�ر�ت �ود ��$��ن 

� Xد.  ھ����2%�ت، �$�+ظت ��� �� 
س ����د وادار �
Oرو	��د �� �2م �دن ��ود، 3
 ��واھد و 3
 ��واھد.  
�ود �داو�د ھم ا��ن ھ� را �Hف ��ل آن ھ� �)�ت 
 
��� دھد.  و�2 +رض ���م �
 ا��ری ���ل ���د �
ر��ت ھ��ش Oروت ا�دوزی �رده �� �H	� و Cدرت 
 
�د�� �ود را $�ظ �����د.  آ�� ��Cو�� و*P �� ��د �

� ���د �زد ھ�X �ز�%� )ز �ز�%�ن �"ر رم آن ھ

 ھ�ی 	)و�زی آن ھ� ��رو�د و ھ�
 ���د �ط��ق �
�ر�ت �� و�� ����د ��رف  Xد؟  آ�� ھ����ز�د�� 
�ود، �.ر آن �
 �O] در د���� واPC در وا	�%�ن �� 
ژ�و درت �ده ���د؟  آ�� �رای Oرو	��د �ردن ر���� 

�د �� �و�#�دان؟  $%م ��در �ردد �
 �� ���د 	�)ر �و
 ����� ھر �س ���د �� آ��ز ���د �� آھ�.ر؟  ز�را �
ھ	�د �
 �� ا�ن �?ل ھ� ���وادۀ �ود را �وب اداره 
�ود: ھزاران  
�رده، Oرو	��د �ده ا�د؟  و�2 ���د ��	
راه �رای Oرو	��د �دن و)ود دارد، و �2	�A� �" راه 

�ده، � 
وی �رش ھت.  ��3ن ��� ز��د ��	 
� 

 

 �وا	�ر ا)��ر ا��ن ھ� �� ���و�ژه از وی �
در ��ش �ر+	ن ا�ن �� آن راه ھ	�د.  ز�را ا�ر راه 

وی آن )��.�ه ���د، د�.ر، اد��ی  
ھ�ی �	5ددی �
ا���ل زور ���ورد �� �ود.  و�2 ا��A ا�ر �ن �� 

 )?را+��ی � ��� 
$دت 	��م در راھ� ��ش �	�زم �

�&�م ��	"� �� �ود، 3را ���د �#دس، �%رات �
 اور
�%3
 ��و��ده �� �وھ��م �رش ���ب  

 ا�ن د�2ل ��
�دار�د �� ���د ظ�ھر ���� �دارم �� در راه، �و�ت �� 
;ذاھ��� ���ب �5ده ام �� �ورم و �� �
 د�2ل �رھ�ز 
���د �
 ��رزار �� ��	Hق �رد،  
از �ر�� �����رھ� �

�.�رم؟  	�"�  �ورد ��و�ت و �در+	�ری د�.ران Cرار

 ا�ن د�2ل �
 از �3د�ن راه  �و)ود در آن )�ده، آ�� �

 �ظرم ررات 	ر و ھ�وار	ر � 
را �ر�� �ز��م �
 �� 
ات؟  ز�را از ھ�راھ� �� �ر�� ��+ران دو����
 
ا+راد 	ر�رو، �رھ�ز�� ��م؟  �� را�)�م، ز�را �
د���ل �&ده راھ� روان ��	م �
 ��2س ��د �و��ده و 

ردارد �� ;�ره؟  ���د ا�ر ��A ��.ر�م، 	� 
� ��#ج ا
 
�	ر ا�ن ھ� ا�وری ��3ن �ذرا ھ	�د ��� 
در����م �
ر���ت �ردن �� �%ردن آن ھ� +ر�C ��� ��د(ا�ر 
ھ�راه �����د �� ھ�X 	�5ب در �ذھب و ر	.�ری 
روح ھ� �� �� �را+�ت و ر����ری).  �ن �� �و�م ھ��ن 

$ل ��د�� ���ن �رادران �و�
 ا�ور، �@ول ��و�ت 
�$� ھ	�د �
 در ��ن $�ل، ھ�.� �ر ر ��ش �

� و $#�#� د�ن 	وا+ق دار�د. �  ا

و�2 �.ذار�د از ا�ن �	���5ن �
 ھر 3
 ;�ر از ا+%�ر 
�ود را �$%وم �� ���د، ��ذ�ر�م �
 ا�ن �را�ط �ورد 

 راھ� �	��وت �� رود.  آن ��ه � A� ف، ھرH	�ا


 ای �� ��ر(�	� 
�م؟  	�"� �%� از ا�ن ھ� راه 3
وی �5دت )�ودا�� ات:  و�2 در ا�ن  
� �5Cوا
 A��و�
 �و�� �	ردۀ راه �رای ا��ن ھ� ھ�وز 
ھت �
 �دام درت ات.  �� ا�ن $�ل، �
 ھدف 
�را�Cت از )��65 �د�� و �
 ر���ت Cوا��ن �Cدر ات 
ا�ن راه ��	"� �
 �رش را �ط�@ن 	ر �
 �#�م �د�� 


 �رای ��+	ن آن ���ن � �����دھد 	� �
 ھر +رد 
	$#�ق و �ط�52
 �� ��د.  �رای ��و�
، �ن �د�� 

 ����ری �د�دی ھ	م �
 �رای � H	�� �5ف دارم و*
آن (+%ر �� ��م) �A راه در��ن، و�2  ھ�وز 

، ھت.  آ�� در ا�ن �ورت، ��ر �#�م �د�� 	������


 �ن در���� 	)و�ز ��د، ز�را 	�� 
"� �A ات �
در��ن ھت و آن ھم ���5&وم؟  3ون 	�"� �A راه 
�رای از �رگ )	ن �ن و)وددارد، آ�� ���د �
 ھر 
	)و�ز �#�م �د�� 	ن �دھم؟  ا�ن ا�ور �
 ھر +رد ���د 
��.�را�
 از راه 	:�ل، �ط�52
، 	$#�ق و 	Hش +ردی، 
دا�ش  زم �رای �ود را �
 دت ���ورد، ��� 	وا��د 
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رات ھ�X +ردی ����د.  در واPC، �#�م در C&�رو ا�	��
ھ�ی �د�� از �ظر Cدرت، �ر	ر از د�.ران، و�2 از 
�ظر ط���5، ��وی د�.ران زاده �ده ا�د.  �#�م �د�� 
�ودن �� ھ�ر آن، ا2زا�: دا�ش ا�ن ا�ور را �
 ھ�راه 
���ل ����ت د�ن $#�#�  ،
��� آورد و ��	ر از ھ�

ار����ن ز��ن  �� �ود؛ ز�را ا�ر ��3ن �ود، �س 3را
 
	����د ا�ن ا�دازه در ا�ور د��� �� ھم ا�	Hف دا
���د �A ا��ر �"	ر از  
��د.  �
 +رض ��ذ�ر�م ���
ر����ی �ود راه ز�د�� )�ودا�� �دا�د؛ �� د	%م در 
ا�ن ا�ور، ا�ن 	ر�ن و را$ت 	ر�ن ��ر �رای ا+راد 
����، د���ل �ردن د	ورھ�ی ا��ر ات.  آن ��ه 

��د: " �5د 3
؟  ا�ر او ��� را �
 �ر�د و ��� �� �و
+روش )�س ���� )"ت ا�رار ��5ش وادا�ت، آ�� از 
 �� \	رس �و+ق ��دن، ر��ز�� ز��د"؟  �ن ��
دھم: �ن ��� �
 د	ور �#�م �د��، 	)�رت آن )�س را 
ت �وردم، او %�در ��ش �� ��رم، ز�را ا�ر 
ا 	وا���� ���ل )�ران ��رت �ن از راه د�.ری ر

دارد.  ا�ر ا�ن اد��ی او $#�#ت دارد �
 �� �واھد �ن 
Oرو	��د �وم، �را �س از �رھ�ی ���و+ق دو��ره 
$���ت �� ��د.  و�2 ا�ن ا�ر در �ورد ا�ور $��ت 
)�ودا�� ��دق ��ت؛ ا�ر �ن راه ��در	� در ��ش 
�ر+	
، �A ��ر ز��ن ��ورم، )�ران آ�ب، ��ھش 

	� ھر �3د �
 ���ل، ر�W و ��ز�ردا�دن �ن �
 و*�5
 
و�2 ���ب، از �"دۀ �#�م �د�� ��رج ات.  3


 �&%وت آ��ن ��%ن ات؟� ����	  	*���� �رای د

���د �ر�� �.و��د �
 ا�ن داوری �CطP را �Cول �دار�د 
و ھ�6 ا��ن ھ� ���د ا�ور د��� را ��روی ���د و ز�ر 

5	 ��&� 
��ن +ر��ن �&�� و �
 �#�م �د�� ����د.  آن 3
�رده 	وط �#�م �د�� ���د  زم ا )را ��رده �ود؛ و 
�#�م �د�� �� اC	دار �ود �#رر��د �
 ھ�X �س ����د در 
�ورد ا�ور د�ن �
 ;�ر از ا�ول �&�� ��ل �رده �� 
� �ر�ز $%م �ردن آن �&� 
���د��د؛ �
 �و�
 ای �
ا�ور ���د.  �#�م �د�� �ود از آن 	��5ت �رده، از 

��3ن �� �واھد.  �ن ��\ �� دھم: 3
 د�.ران ��ز 

 در ز��ن $وار�ون، � �� �د�ده �
 �%رر، ��م �&��
 
�$	رم �ود، در دوران ھ�ی �5د، �رای ����دن ��ک �
3�م �ردم ا	��ده �ده ات؟  و�2 ا�ن ��\، در �ورد 
$�*ر �
 �� ��%� ��� ��د.  �"	ر ات 	�"� راه 


 �رش ��	"� �� �ود، � 

 �ظر �#�م ��ر�%� ��
�د�� �� ا+راد ���� وا�ذار ��ود؛ �ن ��ز ��� 	وا�م 
 
� g��	$ا 
� را 3ون راھ���ی �ود �ر�ز��م ��
ھ��ن ا�دازۀ �ن در ا�ن راه، �� اطHع و �� 	رد�د 

��	ر از �ودم دل �.ران ر	.�ری �ن ات.  از ���ن 
��ھ�ن �"ود��ن، �3د 	ن 	وا�	�د )&وی  
آن ھ�

ارا@�ل �
 �ت �ر	� و در �	�)
 در;&	�دن ��� 
�"��ت �رده �ر  ���و�را�� را �.�ر�د؟  �� ا�ن $�ل، 
�رھ�ن �ن ���� �ر+	
، �.و��د �
 ھ�
 �3ز ا��A ا�ن 
و �ط�@ن ات، ز�را �#�م �د�� ا��ون �
 ا$%�م �ذھ�� 
�ود، �&%
 ا$%�م �&�� را ��روی �� ��د.  آن ��ه �ن 


 �ن ���	ر �� �رم �دام �&��؟  $	�u آن � ����&�

 	وط ��Cون و �)�زات � �دوت دارم.  �و�� �
ھ�، �را وادار �
 ورود �
 ا�ن �� آن �&�� �� ��د، 

 ات.  3
 +رق 	��C*�وت ���� �ود را د��ل �
�� ��د �
 او �ودش �ر �ن $%�را��  ��د �� 
راھ����� �را �
 �"دۀ د�.ران �.ذارد؟  �ن در ھر دو 

 P��	 ،%� از دو $�2ت�  �	وم ��وات او �� 
و*�5ت �ن در د���ی ا�دی را 	��5ن ��د.  آ�� �A +رد 

 د	ور ��ه �ود �5ل �ر	� �رده � 
��� ارا@�ل �
 Xه ھ��� 
� 

 او ��	� �
 3ون �	�و*P �"	ری دا

، ر����ی �ود را 	�$%م ر�ودی در ز���6 د�ن �دا

	�
، �.ر �
 ھ�X ��ری در ز���6 ���دت �دا وا�دا
�ورای ��ھ��ن او 	�و�ب و �واب ا2"� از وی 
�	����ن �"�د آن د�ن، �#رر �ده ���د؟  ا�ر د�ن ھر 

 ا�ن د�2ل، $#�#� و �)�ت دھ�ده +رض �ود � ����&�

 ھ�.� &��C ھ��ن و ا+راد��وران و ��� ،
Cرھ�ر +ر 
�
�� 	��م 	وان، آن را 	�&�r و 	��ش �� ���د، آن ��ه 

ھر�ز �� 	وان �ط�، ��درت و و�را�.ر �دام د�ن را 
�%وک و  167دا�ت؟  �ن �
 آ�وزۀ و��� ھ� �

ھ� �� 2و	ری ھ� �168�ت �
 ���دت ھ�ی ���	�ت  
�ردد ھ	م؛ آ�� ھ�X ��ه، �رای �ن ا�ن 	ر �واھد �ود 
ا�ر �
 د	ور �#�م �د�� �
 �%� از آن �&��ھ� ���و�دم، 

ھد، �.ر �
 ز�را او ھ�X د	وری در �ورد د�ن ��� د
�	وا�6 اC	دار و ��ورت �	����ن آن �&��؟     �  

� (ا�ر )��5 از �&� 
و�2 $#�#ت را ���د ��ذ�ر�م �
��ن ��Cو�.ذار ���د �
 ا�ن ��م �وا�ده �و�د) ���	ر ���
��%ن ات 	$ت 	:�Oر در��ر ���د 	� در��ر 	$ت 	:�Oر 
3
 $د �&��ی اور	ودو�س  �	 
آن.  ھ�
 �� دا��د �

&ط6 ا��را	وران آر���� �وده ات.  ا�ر آن ھ�  ز�ر
 
��و�
 ای دور ھ	�د، 	�ر�\ )د�د ا�.&	�ن �� ��و�
ھ�ی ز�ده ای از +ر���روا�� ھ�ری ھ�	م، ادوارد 
 
��ن 3��� 
�م، �ری و ا�2زا�ت ���ن �� دھد ��
 
آ�ن و را$ت، ا$%�م، ا�ول د�ن، �%ل ����ش و ھ�

                                                           
167 Socinians 
168 Baptists 
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آن ��ه �� �&%
 �3ز را �ر ا�س �را�ش ا�ن �� 
	?��رداده ا�د.  و�2 آن ��ھ�ن و �&%
 ھ� ��3ن د�د��ه 

 و در �	�)
 �3دان 	�ھ�ی �	��و	� در ز���6 �ذھ�� دا
ا�ور �	��و	� را ��ب �رد�د �
 ھ�X +رد ھو���دی 
(�.و�م 	#ر��: ھ�X �س )ز �A �دا����س) ��واھد 
��ت �
 ھر �دا�رت ��دق و را	وار �� و)دان 

وا�د $%م ھ�ی آن ھ� را د���ل ��د.  �	�)
 را$ت �� 	
�� ��ر�م �
 +رق ��� ��د ا�ر ��ه 	$��&.ر ا�ن 
Cوا��ن، آن ھ� را $��ل داوری �ود �دا�د �� 	)و�ز 
اC	دار رو$��� و ��ورت د�.ران.  	���م ھ�ی 
@و ن �&���� ��ز �
 ا�	Hف ھ� و )دل ھ�ی آن ھ� �

�م، ��� 	وا��د �����
 	ر �� ا�ن را �
 �و�� �� �HC
�ود، ��روی  P�( 
	ر ����د؛ �ل $ق رأی آن ھ� ھم �
�	ری �
 Cدرت �د�� ��واھد ����د.  ھر �3د ���د ��
دا�ت �
 ا��ران �
 �درت، ارز�� �رای رأی ��ری 

 ا���ن و روش ���دت آن � 
رو$���و�� �C@ل �ود�د �

  ھ� �را�ش �دا�	�د. 

��5ن ���دۀ ا�ن و�2 �س از ا�ن ھ�
، �H$ظ6 ا�&� و 	
)دل، آن ات �
 ھر Cدر د�د��ه �#�م �د�� در ز���6 
�ذھ�� �5#ول و راه و روش او �
 را	� �ر ا�س 
ا�)�ل ���د، �� ا�ن ھ�
 ا�ر �ن �%ره �� ذھن �ود 
�	#��د ��ده ���م، ھ��C Xط�5	� �رای ��روی از آن 
��واھم دا�ت.  ا�%�ن �دارد ا�ر �ن �&�
 $%م و)دان 

ت ��م، ھر�ز �
 ��ز2.�ه ھ�ی �	�رک �رم.   �ود $ر�
��%ن ات �� ھر $ر+
 ای �
 از آن 2ذت �� �رم، 
 ���
 ھ��� �
 ��ور �دارم، �Oرو	��د �وم و �� �� �

 آن اط����ن �دارم و ���د	� � 
���م، و�2 	وط د��� �

 از آن ��زارم، ھر�ز روی �)�ت ��واھم د�د.  �رای �

ت �
 	ظ�ھر �
 د�ن +رد د�.ر �A �دا����ور ��"وده ا
�%�د.  	�"� ا���ن و �داCت درو��، �ورد �ذ�رش �دا 
�د.  �$	�ل 	ر�ن و 	:��د�ده 	ر�ن در��ن �ر �� ��
 
�د، ا�ر او ��� 
	�روی ����ر، ��%ن ات اOری �دا
�$ض +رور+	ن دارو آن را �� ���ورد.  و ��� ��"وده 

*�5ت دارو�� را �
 $&ق ����ری �� ر�ز�د �
 و
م 	�د�ل �� ��د.  در � A�Hم،  
��ص او آن را �
�د، د	%م ا�ن �%� �� A�ھر ا�ر �ذھب �
 �ورد 
Cط�5ت دارد �
 ھ�X �ذھب ����ور �
 $#�#� �ودن 
�ود، �رای �ن ��� 	وا�د ود��د ���د.  �س، ��"وده 

�� 
 -ات �
 ا��ران، ر����ی �ود را �� ا�ن اد�� �

�ت دھ�د، �)�ور �
 ر+	ن �
 �واھ�د روح آن ھ� را �)
�ھ�ی �ود �%��د.  ر���� در �ورت ��ور، �� �&�

	وا+ق �ود �واھ�د آ�د و ;�ر از آن، ��� آ��د.  

را�)�م، ھر Cدر اد��ی ��ت ��ر و ا$�ن و د2وزی 
�رای �)�ت روح ا��ن ھ� $#�#� ���د، آن ھ� را ��� 

د.  	وان �)�ور �
 �)�ت �رد، 3
 ��واھ�د و 3
 ��واھ�
�س وC	� ا�ن ھ�
 ا�)�م �د، ���د ا��ن ھ� را �
 و)دان 

  �ود آ��ن �رد.

&ط
 را در  

 آزادی ا��ن ھ� از ھر �و�� Aا��
$�ط6 ا���ن آز�ود�م، �.ذار�د �����م آن ھ� 3
 ���د 
�%��د.  ھ�.�ن �� دا��د و �ذ�ر+	
 ا�د �
 �دا ���د در 


�ر�ت  )�P ����ش �ود.  و�ر�
، 3را �%د�.ر را �
���د؟  �س ا��ن ھ� �� در �رام ��و�� �وظف 

آزادی ورود �
 ا)	��ع ھ�ی د��� ��ص و د�دار �� ھم 
 
%&� ،�CH�د ا��
 ا�د؛ �
 +#ط �رای ار	�را ����ذا
ھ���3ن �رای ���ن دادن �
 د��� �
 �دا را ���دت و 

�.�ه ا2"� 	#د�م �� �� 

 �ود از آن  ���د������ را ��
ه، در �ور و �ورد �ذ�رش او �� دا��د؛ �ر�.�ن ��ود

و را�)�م، از راه ���� ا���ن، 	#دس ز�د�� و ����ش 

 ��د CH� �#�#$ د�ن 

، د�.ران را ��ز �	���

��� ���"�	 

، ��رھ�ی د��� را �
 �A +رد �	��- 

  	وا�د ا�)�م دھد، ���ن ����د. 

م ا�ن ا)	��ع ھ�ی �ذھ�� را �&��ھ� �� ���م و �� �و�

 �#�م �د�� ���د �� آن ھ� �دارا ��د، ز�را ��ر ا�ن �
)����ت �ردم �3زی )ز آن 3
 �رای ھر +رد، ��Cو�� 
ات، ��� ���د؛ ���5 �)�ت روح و در ا�ن �ورد ھم 
ت ���ن �&��ی �&� و د�.ر �&��ھ�ی �� �Cر+ Xھ�

  �)زا.

و�2 3ون در ھر �&�� دو ا�ر ���د �ورد 	و)
 ��ص 
ن ھ�ی ����ش ��رو�� و آ�وزه ھ� و Cرار��رد، آ��

ا�ول ���د ھر �A )دا���
 �رر� �رد�د 	� �ل ا�ر 
  �دارا �"	ر +"��ده �ود.

در �ورد ����ش ��رو�� �� �و�م �
 در در)6 اول، 
 Xون �رای ھ���C P*دارد در و� �#$ Xم �د�� ھ��#�
آ��ن و �رام ���دی در �&��ی �ود و ��	ر از آن در 


 	�"� 3ون ا�ن �&��ھ� ا)	��ع ھ��� د�.ر �&��ھ�؛ �
آزاد ھ	�د، �&%
 3ون ھر ��ر �رای ���دت �دا 	� آن 

 ��ور ا)را���د��ن، �ورد � 
)� 	و)�
 �ذ�ر ات �
�ذ�رش �دا Cرار�� ��رد.  ھر ��ری �دون اط����ن 

 �ودی �ود �وب و �
 �ورد �ذ�رش �دا � 
ا����� �


 ا�ور �
 ات.  از ا�ن رو، 	$��ل �ردن ا�ن �و�
�ردم �ر�Hف +"م آن ھ�، در واPC، $%م 	وھ�ن �
 �دا 
دارد.  �� �&م �
 ا�ن �
 ھدف ھ�6 �ذاھب، �و����د 
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� دارد، ��3ن ��دا �وده و آزادی، *رورت ا
  	$��ل ھ��� �
 �و�
 ای و�ف ���ذ�ر �����5 ھ	�د.

�ود �
 ھر �و�
 Cدرت  
���د از �ن �ن �	�)
 �ر+	
در ا�ور د�.ر را ھم ��� �� ��م �
  �رای �#�م �د��

در آن �ورت، �ل ��$ث ��Cو�.زاری ��	�� �� �ود.  
��ر!  �ن �� �ذ�رم �
 ا�ور �&� ا2و�
 و ���د +#ط 
 
ھ��ن ھ�، در $�طC 6درت ��Cو�.زاری ھ	�د.  و�2 �

 ا�ن ���5 �
 �#�م �د�� �� 	وا�د ھر $%�� در ھر �

��زان و �#��س  �ورد �&� ا2و�
 �دھد.  ��ر ��وم،
ود ��ور ����د،  
ھر ��Cو�.زاری ات.  ا�ر ا�ری �
�د، ��ز ��� 	وا�د از راه ��� 
ھر �3د ا�] �&� ا2و�

�ود. 
	����  ��Cون �
 ر��ت 

 
و �س، ا�وری �
 ھر�ز ��2ط�P �3دان �&� ا2و�
	�د، ھ�.�م Cرار�ر+	ن در C&�رو �&�� و ���دت ��

��Cو�.زاری �#�م �د�� ��رج �� �و�د، �دا، از C&�رو 
ز�را در آن ��ر�رد ھ�X ار	��ط� �� ا�ور �د�� �دار�د.  
 Xھ� 
	�"� وظ��6 �&�� �)�ت روح ا��ن ھ� ات و �
رو )��5
 �� ھ�X �*و آن $ق �دارد ا�ن �� آن آ��ن 
�� را $%م ��د.  ھ���3ن، ا+زودن �� $ذف آ���� ����

�ز ات و �
 ����5 �رای �
/از آن ا)	��ع ھ� �
 ا�	�
 
ز�د��، آزادی، �� ��2%�ت ھ�X ا����.  �رای ��و�
 
	ن �A �وزاد �� آب ا�ری �&� ا2و�� 
��ذ�ر�م �
�و�� 	�ات و ��ز �#�م �د�� �� +"�د �
 ��3ن 
�.�ری از ����ری +رز�دان ر���� �� �� �	�H�رای 

�C از راه 
�ون ���د ات و آن را �3دان �"م �� دا�د �

 �ظ�رت آن ��ردازد.  در آن �ورت، ��%ن ات �
$%م �
 ا)رای آن �دھد.  و�2 آ�� ھ�X �س �واھد ��ت 
�#�م �د��، ھ��ن $ق را دارد �
 د	ور �دھد ھ�6 
��ن در آب ���ود��ن ���د �رای �� �ش روح 	وط �
�#دس ;ل داده �و�د؟  	��وت ��رز ا�ن دو �ورد در 

�%�ر ات.  �� �.ذار�د آ�ر�ن �.�ه اول �ر ھر �� آ
 
� 
��Oل را در �ورد +رز�د �A �"ودی �رر� ���م �
�ودی �ود، �و�� ات.  ا�ر �A ا��ر ��$� ر����ی 
�د، 3
؟  ا��A ا�ر ��ذ�ر�م �
 ��3ن �� 
	��"ودی دا
آ��� را ��� 	وان �
 �A �"ودی وارد آورد و او را 

 
د�ن �ر�Hف ��ور �ود، �)�ور �
 ا+زودن ��ری �
 
�ود ��د �
 ط��5	� �&� ا2و�
 دارد، �س 3.و�

�$��ن 	$��ل ���م؟� 
  ��ری از ا�ن دت را �

ھ���3ن، ا�وری �� ط��5ت �&� ا2و�
 ��� 	وا��د از 
�� از ���دت �دا 	�د�ل �� 
� ���وی ھ�X اC	دار ا�
 
�و�د.  درت �
 ھ��ن د�2ل �
 ط��5	� �&� ا2و�


 ھ�X رو دار�د.  ز�را از آن )� �� 

 ا�ور �&� ا2و�


 �ودی �ود د��ل در ���دت �دا ��	�د، ھ�C Xدرت �
ا���� �� اC	دار ��� 	وا�د �
 آن ھ� ا�ن ا�دازه اھ��ت و 
�ظ�ت �دھد �
  زم ا )را �و�د. در ز�د�� 

 �دا ���وع � 
روز�ره، ا	��ده از ا�ور �&� ا2و�


، آزاد و ��Cو�� ات و از ا�ن رو،	��اC	دار  �
ا���� �ر آن ھ� ھ�X ا�	��ری �دارد.  و�2 ا�ور 
�ذھ�� ��3ن ��	�د.  ا�ور �&� ا2و�
 در ���دت �دا 

 ��Cون 	�د�ل ��� �و�د، �.ر �ود �دا در 2�Cب ا�ر، �
آن ھ� را ���� از ���د	� �
 از ا��ن ھ�ی ���3ره و 

�د.  و�� 
	C	� �دای �	��رک ���ھ%�ر �� �ذ�رد، دا�
� از ��� ا�)�م ا�ن ��رھ� را ��ر�د: "از �� � 
3


 �ود؟"، آ�� ��+� ات �
 او ��\ دھ�م �
 �#�م 	�وا
�د�� د	ور داده �ود؟  ا�ر ��Cون �د�� 	� ا�ن $د ��ش 
�رود، د�.ر 3
 �3ز را ��� 	وان ��Cو�: �
 �ذھب 

 ای از �رام و 3
 ا�داع ھ�ی �?&� 
ا*�+
 �%رد؟  3

���6 اC	دار �#�م �د�� ����و�د و  �را+� �� 	وا��د �ر
(�ر�Hف و)دان) �
 ���دت �دا 	$��ل �و�د؟  ز�را 
ا�ن �رام و �را+�ت، ��د	: ا	��دۀ �ذھ�� از ا�ن 
�و�
 ا�ور �&� ا2و�
 ھ	�د �
 از ھ�X �ظر د�.ر 
���ه ��� ����د، �.ر ا�ن �
 ا�ر �دا ��	�د.  ����دن 

Pراب ��2ط��و در ز�د��  آب و ا	��ده از ��ن و 
 Xد.  �س آ�� ھ��	��5و�2، �%ره �&� ا2و�
 ھ
ا���� �� �و�د �
 ا�ن ا�ور ���د �
 د�ن ا+زوده و 
�� از ���دت، ا�ر �
 ا�ول ��و�د؟  ا�ر ھر اC	دار ��
ا���� �� �د�� �� 	وا�ت ��3ن ��د، �س 3را �وردن 
 ����ھ� و �و��دن آ�)و در ��م �#دس را ��ز 3ون ��

�دا ���زا��م؟  3را �ون $�وا��ت را در  از ����ش
��م و �� 	و�
 �� آب �� آ	ش و ���ری ��رھ�ی ��� ��&�
ا�ن ��3ن ا+زوده ��و�د؟  و�2 ا�ن ا�ور ھر Cدر در 
 �� �	Cد، و���� 
��ر�رد ��5ول �ود، �&� ا2و�
ا)�زۀ �دا �
 ����ش ا+زوده �و�د، ھ��ن ا�دازه �
 در��ه 

 
E.  و ا2"� ���وش �� آ��د � A� ردن�ر���� C
3را E ا�ن ا�دازه $رام ات؟  از �ظر ط��5ت �دا 
 A� 
� 
� E A� ز و� A� ت ��ن3
 +ر�C ھ
ا�دازه از ھر ار	��ط �� ا�ر ا2"� دورھ	�د، �.ر آن 

 �دا د	ور �
 ا	��ده از �%� در �رام ���دت و �
 
�دم ا	��دۀ د�.ری را داده ات؟  �س �� ����م �

�&� ا2و�
 ھر Cدر ھم ز�ر ا�	��ر �#�م �د��، ا�ور 
 
ھ�وز ��� 	وا��د �� ��3ن اد���� �
 د�ن ا+زوده و �
ا)	��ع ھ�ی د��� 	$��ل �و�د؛ ز�را آن ھ� ھ�.�م 
	�د.  ���دت ���دۀ �دا �� 
���دت �دا د�.ر �&� ا2و�
ا�ن ��ر را �
 �Cد �و����د و ��ول ����ت او ا�)�م 


 د	ور د�.ری �� دھد.  ا�� ��3ن �� �� �	Cت و�
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�.�ه �دا �� �رد �
 �� دا�د �ذ�ر+	�� 
آن 3
 را �

 ���5ی � 
ت، 3ون او ا�ر �%رده ات.  ا�ن ���
)&ب �ظر �دا �� +رو����دن ��م او، �&%
 از ر 
ا�	��ر و آ��ھ�، �را�.��	ن او ات �� �A ��ل 
  ���2ف آ�%�ر، �Hف ط��5ت ���دت و �زد او �%روه. 

و�2 ا�ن )� �ر�ده �واھد �د: " ا�ر ھ�X ا�ر �ر�وط 

 ����ش �دا در ا�	��ر ا��ن ���C ��� ���د، �س �
�ھ� �ود، Cدرت 	��5ن ھ�
 �3ز �&� 
3.و�
 ات �
 \��را�ون ز��ن و �%�ن ���دت را دار�د؟"  �ن ��
 ���� 
�� دھم �
 در ���دت �ذھ�� ���د ���ن آن 3

ط آن 	���ز �.ذار�م.  آن از �ود ���دت ات �� �را�
��ش ���دت �
 �ورد �و����د �دا �� دا��م، از وی 
او $%م �ده و از ا�ن رو *روری ات.  �را�ط 
����ش، ���ل ز��ن و �%�ن ���دت، ��دت ھ� و 
و*�5ت ھ�ی �د�� �����.ر ات.  ا�ن ھ� �را�ط �وده، 
ره �&� ا2و�
 ھ	�د، ز�را �دا ھ�X د	ور %�

د آن ھ� �داده ات.  �رای ��Oل، �زد �ر�$� در �ور
�"ود��ن، ز��ن و �%�ن ����ش و ��دت ھ�ی �����.ران 
 
+#ط �را�ط ��	�د،  �&%
 )ز@� از �ود ���دت �

���ر �� رو�د �
 ا�ر �3زی از آن ھ� �م �ود، ���- 

��د.  و�2 ا�ن ھ� �� 
	�	وا��د ا��دی �
 �ذ�رش آن دا
�)�ل، 	�"� �را�ط �رای ��$��ن و ز�ر 2وای آزادی ا

���دت ھ	�د �
 ا�ر �
 C*�وت �&�� در �د�ت ���ل 
 
	.� و ار��د ����د، ����ھدف آن �ظم ا�����، 
�� از ���دت 	�د�ل �� �و�د.  $	� �ر ا�س ��
ا�)�ل، �زد آن ھ� �
 روز اول �� ھ�	م را 	�"� وCف 
�را�ط،  �"�	 
���دت �� دا��د، آن ��ش از ز��ن، �

 ���� 
وا�5C از ���دت �دا ات �
 	?��ر�ذ�ر و �&%
  ��د�ده �ر+	�� ��ت.


 �#�م �د�� ھ�C Xدر	� � 
در �ر$&6 �5د: ھ��ن �و�
�دارد �رای 	$��ل Cوا��ن �
 ھ�X آ��ن و ���%� در 
�، ھ���3ن +�Cد ھر �و�
 Cدر	� �رای ��P آ��ن و �&�
�د؛  ز�را در ��3ن �� �� ��A �و)ود و ر���

� را ���ود �� �رد:  ھدف �&�� �ور	�، )وھر �&�
  	�"� ���دت �دا �� آزادی و �
 روش ��ص �ود ات.

�واھ�د ��ت �
 �� ا�ن ��Cده، ا�ر �&���� ���ل Cر���� 
 
�$��ن او�2� 
�د (��3ن 3�� 
	��ردن �ود��ن را دا

 ;&ط �
 آن �	"م �ده �ود�د)، �� �ود را �
 ا���ل �

و�
 ��ل ���P د�.ر �"وا��، �� ��دو��ری و ھر �
آ2وده �زد، آن ��ه �#�م �د�� ���د �� آن ھ� �دارا ��د؟  

�� \ -3ون �	5"د �
 �A ا)	��ع �ذھ�� ھ	�د؟  ��

دھم: ��ر!  ا�ن ا�ور در ز�د�� ��دی و ���
 ھ�ی 

����، ��Cو�� ��	�د و از ا�ن رو در ���دت �دا و 
	�، ھر �و�
 )�P د��� ���وع �� ����د.  و�2 �
 را


 از �ردم �ر ا�س �ذھب، ��واھ�د ��وی 	ا�ر �A د
 P��� ون ���د��C 
را Cر���� ���د، �ن �5	#د ��	م �
�ود.  �&��و@وس ��ودار، �� 	وا�د �
 طور ��Cو��، �
 
��و را در ���6 �ود ذ�_ ��د و ھر �*و آن را �
 
ب �دا�د، �وزا�د.  ز�را ھ�X آ��� از ا�ن ��ر ����

� ��� ز�د.  ھ�X �س ��� � P+��� 
رد و *رری �
 P�( A� ود را در�وا�د ��و 	ھ��ن د�2ل، او ��  
و �
�ذھ�� ��ز ذ�_ ��د.  	���ص �� آن )�P ات �
 ��3ن 
��ری �و����د �دا ھت �� �
.  وظ��6 �#�م �د�� 	�"� 
 
�را�Cت از ���+P ��و�� و )&و��ری از ھر �و�

د ات.  �س آن 	��5ض و آ�ب �
 $��ت و ��2%�ت +ر
 A� وا�د در	ت، �� �ن ا( A� وردن در�ل ��C 
3
 P�� 
�رام Cر���� ا	��ده �ردد.  و�2 ا�ر ��� �

 د�2ل � 
��و�� و �رای ا+زا�ش ���ر �&
 ھ��� �
�ر�� $وادث ;�ر��دی از ��ن ر+	
 ا�د، ���د ذ�_ 

 - $�وا��ت �رای �د	� �	وCف �ود، آن ��ه، $��م ��


 ھر 	وا�د ھ�6 ر����� 
2�ی �ود را از ذ�_ �و
 
�	�، ��P ��د.  ���د دا�ت �
 ��3ن ��Cو�� ����
 
�رای ا�ر �ذھ�� �&%
 �رای ا�ر �د�� ات؛ آن 3

2
 و �
 Cر���� �ردن ات. ��ده، ذ�_ �و P��  

3
 +ر�C از ا�ن �ظر ھت  

 ا�ن 	ر	�ب �� ����م ��
���ن �&�� و ��ور.  ھر 3
 در ��ور ��Cو�� ات، 
��� 	وا�د 	وط �#�م �د�� �رای �&�� ���وع �ود.  
��ر�رد ��5ول آن 3
 �رای ھر �A از ر���� آزاد 
ات، ����د و ��� 	وا�د از وی �#�م �د�� �رای ھر 


 ای از �ردم در ��رCود.  ا�ر ھر +ر� P�� رد �ذھ���
+ردی �
 طور ��Cو�� ��ن و �راب ا	��ده �� ��د، 
ر �� �رد، ��Cون  

 در ���6 �ود �	�زا�وزده �� �
����د ھ��ن آزادی را در ���دت د��� از او در�r ��د؛ 
ھر Cدر ھم در �&�� ا	��ده از ��ن و �راب �س 

�دا ���د.   �	��وت و از ارار ا���ن و آ��ن ھ�ی ���دت

 از ا�ور در ���A �#دس 	ا�� ا	��ده از آن د
�ھ� �
 �Hف ��P ��و�� �ردم �وده، در �	�)
 از �&�
�ده ا�د، ��Cو�� ��ت.  �#�م �د��  P�� ون��C وی
ھ�واره ���د ���ر �راCب ���د �
 از اC	دار �ود وء 
��� را �&� Xردم، ھ�� P�� م�� 
ا	��ده �%رده و �

  �%�د.    ر�وب

��ده � �	
 �ت �ر� ����ود: " ا�ر �&� 
���د ��	
�ود 3
؟  آ�� آن ��ز ���د از وی �#�م �د�� �دارا 
�ود؟"  �ن ��\ �� دھم:  3
 Cدر	� در ر�وب 
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�ی �ت �رت �� 	وا�د �
 �#�م �د�� داده �ود ��&�
در ز��ن و �%�ن ���� �ورد وء ا	��ده )"ت 

�ی را�&� A� ودی��� 
ت ��ش Cرار �.�رد؟  ���د �
��د آور�م �
 Cدرت �د�� ھم )� �
 �A �و�
 ات و 
�ذھب ھر ا��ر �رای �ود او رات ��ش ات.  �س 
ا�ر در ز���6 رو$��� ��3ن Cدر	� �
 �#�م �د�� داده 
 
�ود، ��3ن 3
 در ژ�و ا	��ق ا+	�د، او ��%ن ات �
*رب ��و�ت و �و�ر�زی، �
 �ذھ�� ��ص 	"�ت 

�ر	� زده، آن را �
 ز�ر �%�د؛ �#�م �د�� �ت 
د�.ری در )��� از ��ور، �ذھب ا�Hح ط&ب را 

ر�وب ��د؛ و �� در ھ�د، ��$�ت را ر�وب �����د.  
Cدرت �د�� �� ھ�
 �3ز را در �ذھب �
 ��ل ا��ر 
	?��ر �� دھد و �� �Cدر �
 	?��ر ھ�X �3ز ��ت.  ا�ر 

ی �
 و�&C 6وا��ن �A ��ر ا)�زه داده �ود �
 ھر �3ز
�ود، د�.ر ھ�X $د  
و �)�زات ھ� �
 �A �ذھب ا*�+
و �رزی �رای آن �	�ور ��واھد �ود؛ آن ��ه �ر 
ا�س �ظم �ذھ�� �ورد �6CH �#�م �د��، �� �ود 
ھ�
 �3ز را 	?��رداد.  �س ھ�X ا���� ����د از �واھب 
ز���� �
 د�2ل �ذھب �ود �$روم �ود.  $	� �و���ن 


 ز�ر $%�را�� �A ا��ر ��$� �Cرۀ آ�ر� �%�
ھ	�د، ����د �
 د�2ل ��ذ�ر+	ن د�ن و روش ���دت �� 
�و�د.  ا�ر آن ھ� �	#��د � �	�%2�� �� �����)�زات )
�ده ا�د �
 �� ر���ت آ��ن ھ�ی رز��ن �ود، �ورد 
�5دت �� ر�د، ���د آ��ن  
� ،
�و����د �دا Cرار�ر+	

.ذار�د ا�ن ��و�
 را را �
 �دا و �ود��ن �رد.  �

 ���� ���م.  ��)را از ا�ن Cرار �وده: ���ر ا�دک �ر�
و ;�ر��Cل 	و)"� از ��$��ن �
 از ھ�
 �3ز �$روم 
 
رز��ن �ت �ر	�ن �� ر�د:  ا�ن ;ر�� 
�ده ا�د، �

 ��م ا����ت، � 
ھ� �
 اھ��2 �واھش �� ���د �

د؛ ���ز��دی ھ�ی ز�د�� را در ا�	��ر آن ھ� �.ذار�
*رور��ت و ر���ه �
 ا���ن داده �� �ود و آن ھ� 
 �� 
5��( A� 
در ���ر ھم ز�د�� �رده، 	�د�ل �
 ،

 �ر+	��و�د.  ��$�ت از ا�ن راه در ��ور ر�
رواج �� ���د، و�2 �%��ره �
 Cوی 	ر�ن 	�د�ل ��� 
�ود.  در ��3ن �را�ط�، �&_، دو	�، ا���ن و 

Cرا�)�م در �دا2ت �را�ر در ���ن آن ھ� �ررار ات.  
�دن �#�م �د��، طرف آن ھ� Cوی 	ر�ن  �$�اOر �

 و ھ�6 	%��ود.  �س ��در�E ھ�6 ��5ھده ھ�  ��
 �	$#وق �د�� �ورد 	5رض Cرار �� ��ر�د 	� �ت �ر
ر�وب �ود؛ و �رای ا�ن �ت �ر	�ن ��.��ه �
 Cوا�د 
 
�وات و ��Cون ط��5ت را �
 دCت ر���ت �رده، ��

	�ب، Cوا�د )��5
 را ز�ر����� �ذار�د، �#رر ھ�X 	ر
�ود ا�ر �ذھب ��	��� �ود را رھ��%رده و  ��

�ذھب )د�د و Cوی 	ر را در ��ش �.�ر�د،  آن ��ه از 
ز��ن ھ�ی �ود ا�راج و &ب ��2%�ت ا)دادی و $	� 
&ب $��ت �� �و�د.  �س را�)�م، آ�%�ر �� �ود 

،
&ط 

 ھ�راه ��ل �� ��Cدر �
 ا�)�د  �
 ;�رت �&�
�را�ط� ات و 3
 آ�ن، اد��ی د�ن و د2وزی  
3
�رای روح ا��ن ھ� در �د�ت $رص، 	)�وز و ز��ده 

  �واھ� Cرار�� ��رد.  

ا��A ھر �
 �5	#د ات �ت �ر	� ���د 	وط ��Cون 
��ر �ر�3ده �ود، ��از ھ�
 )� ��ک و 	وط آ	ش و 

ر آ�ر�%� و �
 ��Oل ��د�ده +%ر ��د.  ز�را �&ت ا�ور د
 Xھ� 
ارو�� �%�ن ات.  �
 �ت �ر	�ن آن )� و �
�A از ��$��ن �	���م در ا�ن )� ����د �� +ر���� از 

��&� Xوی ھ�داد��ھ� از �واھب �ود �$روم - 
�و�د.  ھ���3ن $#وق �د�� ����د در ھ�X �%��� را$ت 

  	ر �ورد 	?��ر �� 	5رض Cرار��رد. 

 �	���ه ات و از ا�ن رو ا�� �ر�� �� �و��د �ت �ر
 
����د �ورد �دارا Cرار��رد.  ا�ر آن ھ� �� ��	�د �
 
� 
���د از آن دوری �رد، ��	
 ای درت �ود؛ ا�� �
ا�ن ���5 �
 3ون ���ه ات �� 	وا�د از وی �#�م 
�د��، �)�زات �ود.  ز�را در ا�	��ر �#�م �د�� ��ت 

C ود در �)�زات ھر ا�ری از ھر�ر ������ل �
 از 
���ص او �&�
 �دا ���د، ا	��ده ��د.  $رص، 	 
� 
�
ت، ��%�ر�� و ���ری ا�ور د�.ر ��ز �
 	وا+ق �

 ���د � 
ا��ن ھ� ���ه ھ	�د، و�2 ھ�X �س ھر�ز �.�	
از وی �#�م �د�� �)�زات �و�د.  ز�را آن ھ� 

، $ر�م ��و�� 	�*رری �رای $#وق ا��ن ھ� �دا

	� ���ه درو;.و�� و 	#&ب )وا�P را ��� �%��د.  $
ھ�X )� 	وط ��Cون، ��Cل �)�زات ��ت؛ �.ر در 
�ر�� �وردھ� �
 �ر+�ظر از ز�	� ��ل و ر���3 

 و ��P ��و�� �� رد.  آن ��
 ھ�� ���از �دا، آ
�ود ا�ر �
 �ظر �A ا��ر �&��ن �� ��+ر،  �� 
��ه 3
�$�ت، ��درت �� 	وھ�ن �
 �دا �رد؟  آ�� در ا�ن� 

�ورت، ��$��ن �
 ھ��ن د�2ل و روش، آزار 
  ��واھ�د د�د؟

و�2 ���د ��ش ر+	
، �.و��د ط�ق ��Cون �و�، �ت 

 �ن �و�د.  در ��Cون �و� ��3ن ��ر	�ن ���د ر�
ات؛ و�2 ا�ن ��ر �رای �� ��$��ن ا)��ری ��ت.  
ھ�X �س اد�� ��� ��د �
 ھر 3
 در �&�ت ��Cون 

$��ت ا)را �ود؛ ا�� در ��ن �و� ات، ���د در �
$�ل، د�2�واه 	ر از 	���ز ��5ول و را�W در ��ن �ردم 

���ن ��Cون ا�C ،�CH*��� و �ذھ�� و)ود �دارد.  
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��� 	وا�د ھ�X �رد�� را  169ز�را ���C Aون ��Oت 
�%&ف ��د، �.ر آن �رد�� �
 ��Cون �
 آ��ن داده �ده 

ا2زام ھ�ی ��Cون  170ات.  " ���و ای ارا@�ل" 
�و� را 	�"� �
 آن �ردم �$دود �� ��د.  ا�ن 
��� ات �
 �#���ت را � \�� ،���"�	 
� 
�H$ظ

 ا)رای ��Cون �و� �رای ا�دام �ت �ر	�ن � Aر�$	

  �� ���د.  و�2 �ن ا�ن �رھ�ن را ���	ر �� �%�+م.

�ورد �ت �ر	� در )��65 �"ودی �H$ظ
 ای ات 
:
  �� ا�دی دو���

 ���
 ��رو آ��ن �و� و �"رو�د آن �5د اول: ��
5
 �وده، و�2 �س از ���دت �دای ارا@�ل روی ��(
�ردا�د�د.  �� آن ھ� ھ�3ون ��@ن و ��;� و ا�د 
����%�ر �ر�ورد �� �د.  ز�را )��65 �"ود��ن از ا�ن 
�ظر �� د�.ران 	��وت دا�ت �
 �دا� ری �ط&ق �ود 

��ود.   و در آن ھ�X 	��و	� ���ن )��5
 و �"�د د�ن
Cوا��ن �	#ر ��را�ون ���دت �دای �%	� ھ��ن Cوا��ن 
� آن ھ� �ود �
 �دا ���د�� آن �ردم و دو2ت 

 �ن � ����ر �� ر+ت.  و�2 ا�ر � 
��Cو�.زار آن �
� را ���ن �دھد، �ا�روز )��5
 ای �د�� �ر ��3ن ا
آن ��ه �� �ذ�رم �
 Cوا��ن د��� ���ز�ر در آن )� 

د�� �ده و ر����ی آن دو2ت ���د و ���� از ا�ر �
���د 	وط Cدرت �د��، �وظف �
 ��روی از آن �"�د 
د��� ��و�د.  ا�� �ط&#: �3زی �
 ��م ��ور ��$� �ر 
�"رھ� و &ط�ن  ،PCس ا�)�ل و)ود �دارد.  در وا�ا
��ن ھ�ی ���ری ا���ن ��$� را �ذ�ر+	
 ا�د، و�2 �

 �� 
��Cون ��_ در آن ھ� �%ل د�ر�ن دو2ت �ود را �
 �ھ�X 	*�دی ��ت، $�ظ �رده ا�د.  در ا�ل، ��

 ا��ن ھ� آ�و�ت �
 3.و�
 $��ت )�ودا�� � _��
 
�وری را ���� Xد؛ و�2 ھ����*��ن 	ود را �
�%ل )د�د و ��ص  Xود ھ��روان �� 
�.ذا�ت.  او �
��ر در �ف ھ�X �#�م ��دو2ت را 	و��
 �%رد و 

�ر ا��ن ھ� �رای �د�� Cرار �داد 	� )"ت ا)�
  ���ر�ذا�	ن د�ن ��ق و �ذ�رش د�ن او �
 ��ر��ر�د. 


 وارد � 
 -ارا@�ل �� رز��ن�5د دوم: ا+راد ��.��

�د�د، �)�ور �
 ر���ت آ��ن ھ�ی ��Cون �و� ��ود�د؛ 
                                                           

169 Positive law          

	و*�_ �	ر)م +�ر�: "��Cون ��Oت" ��Cو�� ات �
 ا)رای 
  ��&� را ا)��ری �� ��د. 

	و*�_ �	ر)م +�ر�: د��ی ا�&� �"ود��ن �
 �� ا�ن ���رت   170
آ;�ز �� �ود: " ���و ای ا�را@ل �
 �داو�د، �دای 	و �%	� 

ات" و �� ا�ر �
 دوت دا�	ن �دا �� 	��م C&ب، ��س و 	وان و 
روز�رۀ ز�د�� ادا�
 �� ���د؛ �ر�ب از آ�
 ھ�ی  ��رھ�یط� 

 
��O	 :ورات	۴١-١۵:٣٧و ا�داد  ١٣-١١و  ٩-۶:۴ز�ر از .   

$	� �ر�%س، ھ��ن )� �
 �� ��ت ھر +رد ��� 
 171ارا@�ل �
 �ت �ر	� ��د، �
 �رگ �$%وم �ود 

�ود �
 ;ر���ن ����د آزار و اذ�ت �و�د.  �ن ، د	ور 
رز��ن �و�ود  
اCرار�� ��م �
 ھ�ت �&	� �
�د�د؛ ا��  �� P&� د، ���د�	��"ود��ن را در 	��$ب دا

 ا�ن د�2ل �
 �ت �رت �ود�د.  ��ر.  د�2ل ��3ن � 
�
 

 �و�
 ای ��ص، ��د��ه �"ود��ن �� 
�ود: �دا �

	ش �دا�.�ن د�.ر در ���ر �� ر+ت، ����د ��ھد �ر
 ،�	رز��ن ���5ن، �C ��5&�رو او �� �د (�
 را
����	� �زرگ �
 او �ود).  ز�را ��3ن ر���3 
� او ���ز��ری �� روری �%ره  Xری ھ��%�آ
در آن رز��ن �دا�ت.  �س ھر �و�
 �ت �ر	� ���د 

 �ن �� �د، ز�را �
 ���5ی �از C&�رو روری او ر�

ر، ���5 ��د��ھ� د�.ر و �ر �Hف �ذ�رش �دا�� د�.
 -Cوا��ن ا��را	وری �ود.  ����ن ��ز ���د ا�راج ��

�د�د 	� 	�&A �ل رز��ن �
 ��� ارا@�ل داده �ود.  

 ھ��ن د�2ل، ���م و ھور�م 	وط +رز�دان ��و و �
2وط از رز��ن ھ�ی �ود را�ده �د�د و ز��ن ھ�ی آن 

(�"� 
��ن داده �د ھ� �ر ھ��ن ا�س، 	وط �دا �
.   و�2 $	� �� آن �
 ھر �و�
 �ت �ر	� ���د از 172

�� 
	�رز��ن ���5ن ��ک و ھر �ت �رت ���د � - 

�د، و�2 �ل ���دان را$�و و )��C Pوم ���و�� �� 
��5ھدۀ �&_ �	�د.  )�P ا�ران،  �173"و�ووع 


 �ت �ر	� �رو�ده � 
���ل �"ود��ن ���ری �� �د �
�&��ن ���ری از رز��ن ھ�ی �ود�د.  داوود و 

��رج از ���5ن را ز�ر +ر��ن �ود درآورده، +	و$�ت 
 
�ود را 	� رود +رات �	رش داد�د.  در ���ن آن ھ�
�?&و��ن و �&ت ھ�ی ز�ر +ر��ن درآ�ده �
 ھ�.� �ت 
�رت �ود�د، $	� �A ��ر را ��� ����م �
 د�ن �"ود و 

�ت �ر	� ���دت �دای $#�#� �
 او ا)��ر �� �
 ��طر 
 
�)�زات �ده ���د.  در واPC، ا�ر �� ���ل �
%و�ت درون ��ور آن ھ� �ود، �� ���د Cوا��ن را 
ر���ت �� �رد؛ ���5 �
 د�ن آن ھ� در�� آ�د.  ا�� او 
ا�ن ��ر را �� ��ل �ود ا�)�م �� داد و �
 ز�ر +��ر و 
زور.  او �ر�Hف ��ل �ود 	���5ت را ��� �ذ�ر+ت، 

 -ون �A ا�	��ز در�وات �� �رد و ���&%
 آن را 3

�دن، ز�ر Cوا��ن  
�ذ�ر+ت.  و�2 �
 �$ض �ذ�ر+	
�ور در�� آ�د �
 �ر آن ا�س، �ت �ر	� در �
 
�رزھ�ی رز��ن ���5ن ���وع �ود.  ا�� (��3ن 3
��	م)، آن ��Cون ���ل ھ�A� X از رز��ن ھ�ی د�.ر 
                                                           

   ٢٢-٢٠:٢١�روج   171
172   
��O	٢.  
173  .���ن �و��( :�    	و*�_ �	ر)م +�ر
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�د �
 ھر�3د ز�ر +ر��ن �"ود��ن �ود�د، و�2  ���
  ا)��ر �
 ر���ت آن �دا�	�د. 

 
$�ل �
 �و*وع ���دت ��رو�� را �رر� �رد�م، �
  ا�ول ا���ن ��رداز�م.  

ا�ول د�ن، �ر�� ��&� و �ر�� �ظری ھ	�د.  و�2  
����ت $#�#ت �ر�وط�د، و�2  
�� آن �
 ھر دو �وع �

�ردارد و دو�� +#ط �� +"م.  او�2 �� �وات و ر+	�ر �
 
�س د�د��ه ھ�ی �ظری و ا�ول ا����� �
 (��3ن 3
از ��م آن ھ� �ر�� آ�د) +#ط ��ور �
 آن ھ� ا2زا�� 
 Xھ� 
ات، ��� 	وا��د از وی ��Cون رز��ن �
��� 	$��ل �و�د.  ز�را �����5 ات �
 ا)رای �&�

�� ا�وری ��رج از ارادۀ ا��ن �
 ��Cون �ر�وط �و�د؛ 
اراده ��� ���م �رای ��ور �
 $#�#ت دا�	ن ا�ن �� آن 
 �
 ا�دازۀ ��+� �رر� 
ا�ل.  ھر �3د �
 ا�ن �%	
�ده، ���د �ر�� �.و��د: " �.ذار�د آدم ھ� د	%م 
 
اCرار���د �
 ��وردار�د".  ا�ن �� �ود �A �ذھب �
در واPC، آدم ھ� را �)�ور �
 ��"��%�ری و درو;.و�� 

�رای �)�ت روح آن ھ� �� ��د!  ا�ر  �
 �دا و ا��ن
�#�م �د�� در +%ر �)�ت ا��ن ھ� از ا�ن راه ���د، 
�و�� از راه ر	.�ری ھ�X ��� دا�د.  و ا�ر ا�ن ��ر 
را �رای �)�ت آن ھ� ��� ��د، 3را ا�ن ا�دازه د�2.ران 
ا�ول د�ن ���د �
 ��واھد آن ھ� را �
 *رب ��Cون 

  $��م �زد؟

م �د�� ����د �و�ظ
 و اCرار �
 ھ�X ا+زون �ر ا�ن، �#�
��� ���وع ��د، ز�را �&� Xد�د��ه �ظری را �رای ھ�
آن ھ� �و3%	ر�ن ار	��ط� �� $#وق �د�� ر���� �دار�د.  
 
�ی رم، آن 3�&� 
� 
	ا�ر �A +رد ��	وA�2 و وا�
 Xرد، او ھ��.���� �+رد د�.ر ��ن �� دا�د را )م ��


 ھ���6 �ود �زده � ���ات.  ا�ر �A �"ودی �
 آ
 Xد، او ھ���� 
	�ا�)�ل ھ�3ون �Hم �دا ��ور �دا

 ای �
 $#وق �د�� ا��ن ھ� وارد �%رده ات.  ��د
 
�د، ��� 
	�ا�ر +رد ��د��� �
 	ورات و ا�)�ل ��ور �دا
�"رو�د ��ط� �)�زات  A� وان�� 
ا�ن د�2ل، ����د �

�ود.  Cدرت �#�م �د�� و $%و�ت ��ور، ھ�X آ ���
 
	�
 �� �دا	�
 ا�ن ا�ور ا�	#�د دا� ���� ���د ا�ر �
�د.  $	� ا�ر ��ذ�رم �
 آن ا+راد، د�د��ه ھ�ی ;&ط ��

 ا�د، ��ز ھم وظ��C 6وا��ن، �
 	*��ن $#�#ت 	�دا
دا�	ن ا+%�ر، �&%
 ا���ت و دوام ��ور و ا�وال و 
��ص ھر ا��ن ات.  ��3ن ��ز ���د ���د.  ز�را 

�ود، �� 	رد�د، �ود را  $#�#ت ا�ر ھم 
	�ز�ر �� �ذا
 
� 
آ�%�ر �� �زد.  �
 �ظر �ن، Cدرت $������ �
�درت �� $#�#ت آ��� �وده و �
 �درت 	ر از آن ا	#��ل 

�� ���د، ھر�ز ��%� �
 $#�#ت �%رده ات.  $#�#ت 

 2�Cب ��Cون در ��� آ�د و ھ�X ���زی �
 زور �رای �

� �دارد.  در واPC، وارد �ردن آن �
 ذھن ا��ن ھ

 ��A اCدا��ت ��ر)� و ��ر�	� � 
�ط�ھ� ھ	�د �
دوام �� ����د.  و�2 ا�ر $#�#ت �� �ور �ود راه �ود 
وی +"م ا��ن ھ� ��ز �%�د، �� ا+زودن ھر  
را �
�و�	� �
 آن، *�5ف 	ر ھم �واھد �د.  ا�ن �رای �
 Aت.  ا��د�د��ه ھ�ی �ظری �س ��دق 	ر ��ز ھ

  ول ��&� را �رر� ���م.�.ذار�د ا�

�A ز�د�� ا����� �
 د�ن و ��ر��� $#�#� در آن 
اھ��ت دارد، ھ���3ن �� دو2ت �د�� ھم ��ر دارد.  
 
ا���ت روح ا��ن ھ� و ���+P ا)	���� آن ھ� از )�&
 �CH�ت.  از ا�ن رو، ا���ل اوظ��ف دو2ت �د�� ا

�	د؛ �
 ھر دو ��Cون داد��ه ��رو�� و درو�� �ر�وط ھ
ھم �
 $��م �د�� و ھم $��م ���.�، ���5 ھم �
 �#�م 
�د�� و ھم �
 و)دان.  �س، در ا�ن )� �طری �ظ�م 

 ات ا�ر ھر �A از ا�ن ��Cو�.زاران �
 د�.ری 	�"�
	5رض ��د و ���ن $�+ظ +*�ی ��و�� و ��ظر روح 
ا��ن ھ� ا�	Hف �د�د آ�د.   و�2 در �ورت ر���ت 

�	ر ��را��� 
ون $دود ھر دو ا�ن ��ظران درت آن 3
�د�� ھ�6 ��%Hت �ر�وط، $ل �واھ�د  
��	�م، �

�د.   

 
� ����	ھر ا���� �A روح ����را دارد �
 �Cدر �
 د
 

 ات �	�5دت �� +H�ت �وده و �5دت آن وا�
��ورھ�ی او و ا�)�م ��رھ��� در ز�د�� �
 �دا را 

�ده �وش �� آ��د و �
 ا�ن ��ظور از وی او 	و� 
�
ت، ر���ت ا�ن ا�ور، �� 	ر�ن �� ،
ا�د.  در �	�)
وظ��6 ��ر�ت �وده، ���	ر�ن ھ�ت، 	Hش و ��	%�ر 
 Xت.  ز�را ھ��رای +"م و ا)رای آن ھ� *روری ا

�د.  �� 
�3ز در ا�ن د��� ��ت �
 �� ا�د�ت ��Cل �#��
دوم، �� �&م �
 ا�ن �
 �A ��ر �� ا+%�ر �ط� و ا)رای 

$ق ھ�X �س را �����ل �%رده، ��راھ� ���دت ;&ط، 

 ای �
 ا�ور ا��ن د�.ر وارد ��� آورد، �او �د
�را�Cت از �)�ت ھر ا��ن 	�"� �
 �ود او �رده �ده 
ات.   و�2 �ن ا�ن ا�ر را ��3ن ��� +"�م �
 �و�� 
ھ�6 ا�درزھ�ی ر$����
 و 	Hش ھ�ی �$�ت آ��ز �رای 

 	ر�ن وظ��6 دور�ردن ا��ن ھ� از �ط�ھ�، ���5 ��
�$�ت، ���د �$%وم �و�د.  ھر �س �� 	وا�د ھر �
Cدر ��واھد �رای ����رد �)�ت +رد د�.ر، ��د و �رھ�ن 
���ورد.  و�2 از ھر �و�
 زور و ا)��ر ���د �ودداری 
�ود.  ھ�X ��ر آ�را�
 ای �)�ز ��ت.  ھ�X �س در 
ا�ن �ورد �)�ور �
 اط��ت از ��دھ� و 	و��
 ھ�ی 
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ت، �.ر �ود �	#��د �ده ���د.  ھر �� د�.ری ��
در ا�ن ز���
 اC	دار �ر	ر و �ط&ق داوری �رای �ود را 
دارد؛ ز�را ر+	�ر او �
 ھ�X �س د�.ر �ر�وط ��ت و 

  ��� 	وا�د آ�ب �ر��د. 

و�2 ا��ن ھ� ا+زون �ر روح ����را، ز�د�� +��� �ود 
ت، �ذرا و دارای  
�ر روی ز��ن را ��ز دار�د �

� ���5&وم و ���ز��د ا�%���ت ��رو�� و $��ل طو2
ز$�ت و 	Hش ات.  ز�را ا�ور *روری �رای ر+�ه 
ز�د�� �� �$�ول �ود)وش ط��5ت و آ��دۀ ا	��ده 
 ،
	�	�د.  �س، ا�ن ��ش، �
 �را�Cت د�.ری ���ز دا��
 
� 
�ری ر+	� 
�"�د د�.ری �� ط&�د.  ا�� ا��ن �

ن ات 	� +راھم ���	ر �
 ط�P �$�ول ��ر د�.را
�ردن ���زھ�ی �ود؛ و *رورت $��ظت دارا�� 
$��ل از ��ر �را+	��دا�6 ا��ن ھ�، آزادی و دوام آن 

 ھ�ی �5دی، ا�)�ب �رده ا�د 	
 �وا� ����	ھ� و د

 ا��ن ھ� در 2�Cب ا)	��ع �� ھم ز�د�� �رده، �رای �
ا���ت ��2%�ت �%د�.ر �ر ا�ور  زم �رای �5دت 


ھ�%�ری �	#��ل ��رداز�د؛ و �را�Cت از  د�����، �
 

 �� ��A +رد د�.ر �� 
�5دت ا�دی ھر �س را �
دت �� آ�د، �
 از دت ر+	ن آن �
 د�.ری آ�ب �� 
�و�ت ��رو�� � Xا��د آن را از راه ھ� 
ر��د، و �
 �	Cر�د.  و�2 و���� 	وان �د�د آورد، �
 �ود او �

��ری و د+�ع از ا��ن ھ� �ر ا�س ����ن �	#��ل ھ�
�و�د، د�.ر ����د از  �� 
��2%�ت �%د�.ر وارد )��5
راه 	5رض و 	#&ب �"رو�دان د�.ر �� ��و�ت 
�����6 ��ر)��ن از آن �$روم �و�د.  در��ن ا�ن 

، ھز��
 و ھزاران �"رو�د ��%ن ات $&دو�� �� ا
و در��ن او�2 از راه ��Cون.  )��5
، �را�Cت از ھ�6 

�ن دو را �
 $����ت �د�� �رده ا�ور �ر�وط �
 ا
ات.   ��3ن ات ��	.�ه، ��ر�رد و $دود Cدرت 

��Cو�.زاری در ھر ��ور (�
 �� 	ر�ن Cدرت ات).  
���5، �رای ا���ت ��2%�ت ��و�� ھر +رد و �رای 
�&_، Oروت ھ� و 	"�Hت ��و��، 	دا��ری ا	��ذ 

م �ده، 	� $د ا�%�ن، Cدرت درو�� آن ھ� در�را�ر 	"�)
 �����رو�� ا+زا�ش ���د.  �س �� 	�ر�_ ا�ن ا�ور، �
 آ
�� +"��م �
 ھدف Cدرت ��Cو�.زار 3
 ���د ���د و 
�	و)
 �دام اCدا��ت ��Cو�� ات.  ا�ن �و�
، ��ر 

 	�"� د�2ل و ھدف � 
د����� و ر+�ه ��رو�� )��5

ا��ن ھ� �رای 	�%�ل آن ات، +راھم �� �ود.  
زادی و ر	.�ری ا�دی �
 ھ���3ن آ�%�ر ات �
 آ

Cوت �ود ���C �� ���د؛ �
 ا�ن ���5 �
 ھر �س ���د 

 $%م و)دان او �ورد �Cول � 
��ری را ا�)�م دھد �

�5دت ا�دی �
 �و���د و ر*��ت او  -�داو�د  
�
�د.  ز�را در در)6 ��ت،  -�	.� دارد�� ��

  اط��ت، اول از �دا و �5د از ��Cون وا)ب ات.

�ود ا�ر �#�م �د�� و�2 ���د � �� 
ر�� ��ر�د: "3
 
� ��� 
�� 	ول �
 اC	دار �ود، �ر	%ب ��ری �ود �

و)دان +رد ���� ��%ن ات ;�ر��Cو�� ���د"؟  
\ �� دھم: ا�ر )��5
 درت اداره �ده، ���وران ��
�#�م �د�� �
 را	� طرف ���+P ��و�� ����د، ��3ن 


 �درت �� ا+	د.  و�2 ا�ر رخ� �C��	دھد، �� �و�م  ا
ا�ن +رد ���� ���د از ا�)�م ��رھ��� �
 ;�ر��Cو�� 
�� دا�د �ودداری �رده، �)�زات را �
 �ذ�رش آن 
�را�ش ;�ر��Cو�� ��ت، �ر�ز��د.  ز�را داوری 

 �ورت � 
��و�� ھر +رد ��را�ون ��Cو�� �
� و �رای ���+P ��وم ا)را�ده، ���P 	%&�ف ��

آن ��ت.  �س ا�ر  ��Cون و �و)ب ��5ف �دن از
��Cون، �
 ا�وری ��رج از ا�	��ر �#�م �د�� ��ردازد، 
 

 ای �)�ور �Cردم �� ھر +ر� 
(�رای ��و�
 ا�ن �
�ذ�رش �ذھ�� ��.��
 و ���دت و آ��ن ھ�ی �&��ی 
د�.ر ��و�د)، �� در ا�ن �وارد ����د از وی ��Cون 
و �ر �Hف و)دان �ود، �)�ور �ود.  ز�را )��65 

��� �رای ھ�X ھد+� 	��س ��ده، )ز ا���ت 
��2%�ت �&زو��ت ز�د�� ھر +رد.  ر�د�� �
 روح 

 در ا�	��ر ��ور ات و � 
ھر ا��ن و ا�ور �رش �

 �� 	وا�د ���د، �%ره �
 ز�د�� ھر +رد �رده �� �
 
�ود.  �س، $��ظت ز�د�� ا��ن ھ� و ا�ور �ر�وط �

%�ت ھ� �رای آن، ��ر $%و�ت ��وری و $رات ��2
��$��ن، وظ��6 �#�م �د�� ات.  �
 ا�ن د�2ل، �#�م 
 
�د�� ��� 	وا�د �&زو��ت ��دی ز�د�� را �
 د�2&� �
ھ�X ار	��ط� �� ھدف دو2ت �د�� �دارد، ���5 د�ن، از 

 د�.ری �دھد؛ �� $ق � ،

 �ر+	Cن �� +ر��A ا�
��2%�ت ر����ی �ود را د	%�ری ��د ($	� 	وط 

را ا�ر آن د�ن درت �� ;&ط ���د، �
 ا�ور ��Cون)؛ ز�
د����� ر���� �
 	�"� در ا�	��ر $%و�ت ��وری ات، 

  �د�
 ای ��� ز�د.

 P�� 
و�2 ا�ر �
 ��ور �#�م �د��، ��Cو�� از ا�ن دت �
 
� 
�ور ���د، 3
؟  �ن ��\ �� �و�م:  ھ��ن �و��
داوری ���� �ط�، +رد را از ا2	زام �
 ��Cون �ر���ر 

��د، �
 ھ��ن �ورت، داوری ��و�� �#�م  ���
 
�د�� (�
 ���ن �ن)، �
 او $ق 	$��ل Cوا���� را �

 او � ��
 از وی ��Cون ا� 
ر���� ��� دھد �
	�و�ض �ده و �
 	�و�ض آن ھ� ھر�ز در Cدرت �ردم 
�وده ات؛ �د	ر آن �
 ا�ن ��ر را �� ر�وه و ھد�
 و 
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�ود ا�)�م دھد.  ا�	��ز دادن �
 ��روان و ���وران 
$�ل، ا�ر �#�م �د�� �ر آن ���د �
 $ق و*P ��3ن 
Cوا���� را دارد و �
 ��P �ردم ھ	�د، ا�� ر����ی او 
�Hف آن را +%ر ���د، 3
؟  �دام �C*� ���د ���ن آن 
ھ� داوری ��د؟  �ن ��\ �� �و�م:  	�"� �دا.  ز�را 
ھ��C X*� در ز��ن ��ت �
 ��ن �A $��م �ط&ق و 

دم C*�وت ��د.  �� �و�م �دا 	�"� �C*� ��3ن �ر
�وردی ات �
 در روز آ�ر ھر �س را �ط��ق 
ا���ل �ود ��داش �� دھد؛ ���5 �ر ا�س �داCت و 
را	واری او در ����رد ��ر��� و ا�Hق و �&_ در 
 \���ن �وع ا��ن.  و�2 �)�2	: ���د 3
 �رد؟  �ن ��

�س ���د �� �و�م: �را�Cت و ر�د�� ا�&� ھر 
�	و)
 روح �ود ���د و �س �&_ ��و��؛ ھر Cدر 
ھ�وز ا�دک ���� �&_ ��و�� را آن )� �
 ھ�
 �3ز 

  از ھم ����ده، �رCرار �� دا��د.

 
دو �و�
 ا�	Hف ���ن ا��ن ھ� ��ش �� آ�د، �%� �
	وط ��Cون $ل �� �ود و د�.ری �
 �� ا���ل زور؛ 

�	Cو 
 -�%� ����ن �� و ا�ن ھ� ��3ن ط��5	� دار�د �

���د[��Cون]، ھ�واره د�.ری آ;�ز�� �ود[ا���ل زور].  
� �&ت �و�2 �رر� Cدرت �#�م �د�� در Cوا��ن ا

�� �C��	ا 
3 g"� �� دا�م ��5و�	ت.   -ھ� ��ر �ن ��

ا+	د وC	� ا�	Hف ھ� �� �� ��ر�د و �C*� �رای 
داوری و)ود �دارد.  �واھ�د ��ت �
 در ا�ن �ورت، 

�د�� �
 ��وان Cدرت ��+وق، �وات و �ظر �ود  �#�م
را �
 ��ش �� �رد.  �دون 	رد�د.  و�2 ا�ن )� �رش، 

 $#���ت � 
��را�ون �A در ��3ن روا�2 ��ت، �&%

  �ر�وط �� �ود.  

��ش از �ردا�	ن �
 )ز@��ت، ا�	دا �� �و�م ھ�X ا+%�ر 
�	*�د �� )��65 ا���� و ���2ف Cوا�د ا�Hق  زم 

، ����د 	وط �#�م �د��  174$�ظ )��65 �د�� �رای 
	$�ل �و�د.   و�2 در واPC، ��3ن ��و�
 ھ��� در ھر 

 ای ��� Cر+ Xد.  ز�را ھ��	��ر ��در ھ� ����&�
 
	وا�د �
 را$	� �
 ��3ن در)
 ای از )�ون �رد �
ا�وری از آن دت را در ھ��ھ�.� �� آ�وزه ھ�ی د�ن 


 آ�%�را �Hف ����ن ھ�ی �دا�د؛ ���5 آن ا+%�ری را �
5
 �وده، از ا�ن رو در داوری ��ر�ت �$%وم ��(
ھ	�د.  ز�را در ا�ن �ورت، ���+P و ��م ��A آن ھ�، 

  �&_ و ھ�6 ا�ور د�.ر �
 �طر �� ا+	�د.  

                                                           
174 civil society 

 

 �	Cور، و��ر ��"�ن د�.ر و �طر��ک 	ر �رای � A�
ات �
 ا+راد، در +ر6C �ود ��$رف �ده، ز�ر �و�ش 

ر���ده ا�وری را 	�&�r ���د �
 در $#�#ت، واژه ھ�ی +
 Xھ� ،
�Hف $#وق �د�� )��5
 ھ	�د.  �رای ��و�
 r�&�	 را�%�
 ای را ��� ����م �
 در �Hءء ��م و آCر+
��د �
 آدم ھ� ���د �
 و�ده ھ�ی �ود ��ل ���د؛ �� 
 P&� ،وت��	ط ا+راد دارای �ذھب �ا��ران ���د 	و


 	5&ق دارد؛  �و�د؛ �� 	&ط �ر ھ�6 ا�ورCآن +ر 
�
ز�را در �ورت  ���ن �ر��ن و آ�%�ر، ��در�E �#�م 
�د�� وارد ��ل و �ل ��ور �&�
 رواج ��3ن �ر 
�طر���� ھ���ر �� �ود.  و�2 �� ا�ن $�ل، ���� را 

 -�� ����م �
 ھ��ن $رف ھ� را �
 ����� د�.ر ��

�و��د.  �.ر وC	� �ده ای �و�ظ
 �� ���د �
 ا���ن �� 
ود ��+ران ا�%�ن �دارد، ��ظور د�.ری دار�د؟ و)

���5ی 	&و�$� آن )ز ا�ن ات �
 ا�	��ز ا���ن �
 آن 

 ;�ر +ر6C �ود � 
	ھ� �� رد و �� 	وا��د ا+راد وا�
را ��+ر �� ھر 3
 د�.ر ا�Hم ���د؟  3
 ���5ی د�.ری 
��ھ�ن 	%��ر�ده ���د 	�ت و  
دارد وC	� �� �و��د �

د را وا�ذار���د؟  آ�%�ر ات �
 C&�رو ��د��ھ� �و
��ھ�ن �	�د را �
 �ود 	�و�ض �رده، از  
���Cدر	� �
Cدرت 	%��ر در دت ھ�ی �و�ش ھ�3ون $#� �رای 
ھرم Cدرت �ود ود �� )و��د. آن ھ� �رای 	��$ب 

 د�2ل ����ت از وی �دا را � 
ھ�
 �3ز، $ق &ط

را ��ش �� ���د، ز�را آن Cدر �داCت �دار�د �
 �ود 
��ر� و �ؤ�ن $#�#� �دا��د �� د	%م )��ز��د.  آن ھ� و 
د�.را�� از ا�ن دت، ھر ا�	��ز و Cدر	� �ر روی 
د�.ر ا��ن ھ�ی +��� و �H$ظ�ت �د�� را �
 �ؤ�ن، 
�ذھ�� و رات ��ش، ���5 �
 �ود �� دھ�د.  از ا�ن 

 �� 	ظ�ھر �
 د�ن، �وا	�ر � ���رو �� �و�م: �


 آن ھ� و ا)	��ع �ذھ�� ا��5دی از اC	دا� 
ر ھ	�د �
ر�ط� �دارد، $ق �ط�6�2 �دارا از وی �#�م �د�� را 
�دار�د؛ ھ��ن طور، آ���� �
 وظ��6 �دارا �� ھ�6 ا��ن 

ھ� در �وارد �ر+: د��� را ا)را و 	�&�r ��� ���د.  
ا�ن آ�وزه ھ� و ھ�	���ن آن ھ� ھر 3
 �.و��د، اCرار 

� در او�2ن +ر�ت، دو2ت را ��� ���د �
 آ��ده ا�د 	
 P�� 
��ر و �ر ��2%�ت ا�Hک و Oروت ھ�ی ر���� �	
�ود E�3 ���داز�د.  آن ھ� 	�"� 	� ز���� �وا	�ر 
�دارای �#�م �د�� ھ	�د �
 �ود را �
 $د ��+� �رای 
�&P او Cوی �%رده ����د؛ و در ھ��ن $�ل، ھ���3ن 

ا)را و  وظ��6 �دارا �� ھ�.�ن در ز���6 �ود �ذھب را
  ��دآوری ��� ���د.  
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 �ر آن ات ھ�6 وارد�و�د��ن � ���ھ��ن طور �&�
���د �ود را ز�ر $���ت و �د�ت ا��ر د�.ری 
در���ور�د.  ز�را ا�ن ���5 �#�م �د��، راه را �رای 
��Cو�.زار ��.��
 ای در ��ور �.���د و �ردم �ود را 
در �5رض ر��ز ��ری �&�
 دو2ت �ود Cراردھد.  

ت ���ن در��ر و �&��، در ��ن $�ل، 	���ز +رار و 
ا�%�ن ھر راه $&� �رای  ا�ن و*P ���و����د را 
�زد؛ �
 و�ژه وC	� ھر دو �%�ن ز�ر  �� ��	��

 	�"� Cدرت � 
&ط6 �ط&A� 6# ��ر ����د �

�� 
 -�	#��د�ردن ا�*�ء �&��ی �ود �
 ھر 3


 �واھد، از �ذھب ��ب 	� �#ررات، را دارد، %&�
دارای Cدرت �ردن آن ھ� �
 آ	ش ا�دی ��ز ھت.  
� را +رض ���د �
 �ود را از �ظر د�ن، ��رو آ��ن �
 A� 
�$�دی �دا�د، و�2 در ھ�6 ا�ور د�.ر، و+�دار �
 
ط�ط��C �	�� رط�H� P��	 و ھ�ز��ن �$�$��م �
�د �
 �ود او �%ره 	��P ا��را	ور رم ات �
 او ��

د �رای ا�ن �ذھب، ��وت ھ�ی 	#&�� ��ز �ط��ق ��ل �و
��در�� ��د.  ا�ن �&��ن �
 در ���ن ��$��ن 
ز�د�� �� ��د، �
 ا$	��ل Cوی 	ری از دو2ت روی 
 
�� �ردا�د، ز�را ھ��ن +رد رأس �&�� را ���د �

  ��وان �#�م �د�� �ل ��ور ��ذ�رد.


 و)ود �A آ+ر�د��ر را ��� ��� ���را�)�م، �- 

ورد �دارا Cرار��ر�د، ز�را و�ده ھ�، ���د، ����د �
����ن ھ� و و��دھ��� �
 ر�	6 ��و�د )��65 ��ری 

 176، ھ�X ا�	��ری �رای �A �دا����ور  175ھ	�د 


، ���ر�ذا�	ن �دا $	� در ذھن، ھ�6 آن ھ� را 	��دا

 �� �دا����وری � �����طل �� ��د.  ا+زون �ر ا�ن، �
�ود �� ھر �و�
 د��� ���رزه �رده، �Cد ���ودی آن را 
دار�د، ��� 	وا��د �د�� $ق �دارا ����د.  در �ورد 
ره ���2 از �ط� %� 
د�.ر د�د��ه ھ�ی ��&� �

�دا�	ن �Cد &ط
 )و�� �ر ��	�د، در �ورت 
د�.ران �� �رCراری ��5+�ت از �)�زات �د�� �رای 
�ی �ود، د�2&� �دارد �
 �ورد �دارا Cرار �.�ر�د. �&�  

                                                           
	و*�_ �	ر)م +�ر�: ا��رۀ )�ن  ک �
 �"د �وح و ده   175

	�ن و Cرون وط� ����.ر Cوا��ن +ر��ن ات �
 در دوران ��
��ول و 	وا+ق ��ری �رای ر���ت $#وق �%د�.ر و �ورد ��"(
�Cول ھ�6 اد��ن �وده ا�د.  �س از رو��.ری، �
 آ�Oر  ک از 
���ر �� رود، ����ن ھ� و و��دھ�ی )"����ول  
�.���ن آن ���
در 2�Cب %و ر و �د�� ���ن �د�د �
 �	�)6 )"��� آن ���ور 

��� $#وق ��ر ات.  از ا�ن رو �
 �ظر ا�ن �	ر)م، ا	د ل )"

 	�	�ش �#��د، �
 در ���� 
)�ن  ک در �ورد �دا����ور را �
 -را	�ی ر���ت $#وق )"����ول ا��ن در �را�ط ز���� او ��

                                                                          	وان +"��د.                                                                              
176 Atheist 

 


 ا)	����	� �.و�م 	�� ���د 	� ��� ��را�ون آن د

 ھ�ی 
 در ���ن �وام، ��ه ھ�3ون �$ل ا�)�م )&�



 ھ� و �����2ن �%ل �ر+	Cو ���.�ه +ر ���ور ��	 ،
���ل ا�ن آ�وزۀ �دارا ��� ����د.  ا��  
�ود � ��
��3ن ا	���C در ���ن ا)	����ت ا��ل ��� ا+	د، �.ر 
در �را�ط ���واری �
 آزادی، ر�وب �ده �� آ�ب 
د�ده ���د.  ا�ن �و�
 ا	"�م ھ� +رو�ش �� �رد�د، ا�ر 
��Cون �دارا �A ��ر �	#ر �ده و ھ�6 �&��ھ� �%&ف 

ارا �
 ����ن آزادی �ود �ده، آ�وزش �� �
 	�د�ل �د
 
داد�د �
 آزادی و)دان $ق ط���5 ھر ا��ن ات و �
طور ��وی، �
 �����2ن و ��ز �ود آ��ن 	5&ق دارد؛ و 
ھ�X �س، ����د در ا�ور د��� �
 *رب زور و ��Cون 
�)�ور �ود.  ا	#رار ا�ن �A ا�ل ھ�6 ز���
 ھ�ی 

 -�� را از ��ن ���%��ت و 	��W در ز���
 ھ�ی و)دا

 ،�����رد؛ و �� از ��ن ر+	ن ا�ن د �ل ��ر*��	� و د
د�.ر در ا�ن ا)	����ت، ھ�X ���ل ا�	Hف �را�.�ز و 
�د�د	ر  
دردرزا�� �رای $%و�ت ���C ��� ���د �
از د�.ر ا)	����ت ���د.  و�2 �.ذار�د ���وص، 

  ر@وس ا�ن ا	"�م ھ� را �رر� ���م. 

���ت و )&�ت، �&_ ��و�� را ���د �.و��د �
 ا)	�
 \�ور را 	"د�د �� ���د.  �ن ��� ،

 �طر ا�دا�	�
 
�� دھم: ا�ر ��3ن ���د، 3را �ود آن ھ� روزا�
�3د�ن �ردھ���� در ��دان ھ� و 	� رھ�ی ��و�� 
�ر�زار�� ���د؟  3را ا)	��ع ھ� )"ت 	��دل �ظر و 
\ �� دھ�د: " آن�� ��� �ردھ���� 	�%�ل �� �و�د؟  

 �ھ� ا)	����ت �د�� ھ	�د، و�2 ا�ن ھ�، �&�
 آ��ء �&�
 �	
 را� 
ھ	�د".  �ن ��\ �� دھم:  ا$	��ل دارد �
��3ن ا)	����	� �%ره دور از �د��ت و در ����2ت �� 
آن ����د.  [��� �� �و��د]ا)	����ت �د�� از �ردا�� 
�%�ل �ده ا�د �
 در ز���6 �ذھ�� د�د��ه ھ�ی �	��وت 	


 ھ�ی رو$���ون ھ�.� از ا+راد دار�د، و�2 )&
ھ�5#�ده 	�%�ل �� �و�د.  �و�� 	وا+ق در ا�ور د�ن 
�ور ات؛ �� �و�� ا��ن ھ� � 
در واPC 	وط@
 ای �&�
ا�ر آزادی ��	ری �رای ا)	����ت دا�	�د، در ز���6 
�ذھب �
 ا�	Hف ھ�ی ��	ری �� ر�د�د.  و�2 ھ�وز 

� ���د ��ز و آزاد ا�ن �#�ده ھت �
 ا)	����ت �د�
�ت �����2ن &( 
�رای ورود ھ�.�ن ����د، در �2�$ �
�ذھ�� ��و�� 	ر �وده، +ر�ت $ر�ت ھ�ی 
ز�رز���� را �د�د �� آور�د.  �ن ��\ �� دھم �
 ا�ن 
���] درت ��ت، ز�را ���ری از ا)	����ت �د�� 
�وده �
 روی ھ�.�ن ��	�د.  و ا�ر �ر�� از �

��د، (از ��� �� �رم) )&�ت �ذھ��، ��و��� �
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رز�ش آن ھ� � 
3
 )��� �رای رز�ش ھت؟ 3

 ��و�� �ودن 	���ل دار�د و 3
 آن ھ� �
 �����2د!  �
دو��ره، ���د �.و��د �
 ا)	��ع �ذھ�� �
 طرز +زا��ده 
ذھن ا��ن ھ� را �	$د �رده و �$�ت �
 �%د�.ر را 

و�2  ا+زا�ش �� دھد و از ا�ن رو �طر��ک 	ر ات. 
�س 3را �#�م �د�� از �&��ی �ود ��� 	رد؟  و 3را 
ا)	����ت آن را �
 د�2ل �طر �رای دو2ت، ���وع ��� 
��د؟  �واھ�د ��ت ز�را �ود او �*و و $	� ر@�س 
آن ات.  ��3ن 3
 �و�� او در ��ن $�ل، �*وی از 

�ور و ر@�س �ل �ردم ��ت! �  

�س �.ذار�د ا�ن �و*وع را ���ل �رر� ���م.  �#�م 
�د�� از �&��ھ�ی د�.ر �� 	رد، و�2 واھ�
 ای از 
�ی �ود �دارد، ز�را �
 �%� 2طف دارد و �� �&�
د�.ری �	.�ر و ��ر$م ات.  او �� آن ھ� ����د 
�ود��ن 2وس ر+	�ر�رده، آزادی ��$د و $�ر در 

�.ر �&��ھ�، ����د ا�	��ر��ن Cرار�� دھد.  و�2 �� د
�رده �ر�ورد��وده، �� �ذاب و)دان آن ھ� را 
	$#�ر�� ��د و ��\ آ��ن را �� ��ھ�3ل، ز�دان، 
���درۀ ا�وال و �رگ �� دھد.  �%� را �ز�ز �� 
دارد و د+�ع �� ��د و د�.ران را آزار و ر�وب.  �� 
���د �#�م �د�� ر+	�ر د�.ری در ��ش �.�رد، �� �.ذارد 


 د�.ر آن ���2�����ن ��ز از ھ��ن ا�	��زھ�ی �د�� �
 
�ردم �ر�وردار �و�د؛ آن ��ه �#�م �د�� �واھد د�د �
ا�ن )&�ت �ذھ�� د�.ر �طر��ک ��واھ�د �ود.  ز�را 
 
�و�د، � ���ا�ر ا��ن ھ� وارد 	وط@
 ھ�ی 
 
�ذھب، �&%
 ر�W ھ� و ر�وب ھ�ی وارده آ��ن را �

ھ�ی ��دل و �5	دل  ا�ن )&�ت ����ده ات.  دو2ت
ھ�
 )� آرام و ا�ن ھ	�د؛ و�2 ر�وب، ا�)�د +��ر 
	ن ھر �و�
 �وغ 	م و %��رده، �ردم را �
 درھم 
 ����#�وت وا�� دارد.  �� دا�م �
 ����2ت ھ�ی 
در ���ری �وارد، �
 �"��6 د�ن �
 راه �� ا+	�د؛ و�2 

 �ورد 	د�2ل، آن ات �
 ر����ی �ذھ�� ��و

ی �وده، ز�د�� +H�ت ��ری دار�د.  $رف �را �در+	�ر

 د�2ل �&ق و � 
��ور���د �
 آ�وب ھ�ی رخ داده �

 از 	�وی ا�ن �� آن �&�� �� +ر6C �ذھ��، �&%
 �ر��
ط��5ت ��	رک ا��ن ھ� ات �
 ز�ر +��ر �.�ن، 
 

 طور ط�� �5	Hش در ���	ن �و;� �� ���د ��

��د �
 �و*وع �ردن آن ھ� را �� +��رد.  +رض �
 
�ذھب �
 ���ر �رود و 	���ز د�.ری ��ن ا��ن ھ� �
د�2ل 	��وت ر�E �وت، �%ل و ظ�ھر آن ھ� �
 ���ن 
3�م  �� (
آ�د؛ �
 �و�
 ای �
 �و��ه ھ� (�رای ��و�
	ری ھ� ھ��ن ا�	��زھ�ی د�.ر �"رو�دان را ���


، �)�ز �
 �ر�د و +روش �� $ر+
 ای �رای 	��دا
از ا�	��ر اداره و 	$��ل +رز�دان �ود ز�د�� ��وده، 

�$روم، از �واھب ��Cون �ر���ر و �
 داد��ه C*�ت 
)���دار، ا$*�ر �و�د.  آ�� �A ��� ���د �
 ا�ن ا+راد 

 ��3ن �
 د�2ل ر�E �و �� 3�م �ورد 	��5ض �
ر�وب ��	رک آن ھ� را �
 ھم  A� ا�د و 
Cرار�ر+	

�د�� �طر��ک ��و�د �� دھد، ھ��ن ا�دازه �رای �#�م 
 
��د �
 د�.را�� �
 +#ط �"ر �A �ذھب ��ص را ���
�ود زده ا�د؟  �ر�� وارد �را�ت �� �و�د �رای 
	)�رت و ود و �ر�� ���.�ه ھ�ی �راب +را�وی 
دا�ر �� ���د.  �$&
 ھ� �ر�� را �رد ھم �� آور�د و 
�ذھب، �ر�� د�.ر را.  و �2	�A� �" ���ل، �ردم را 

� ���2ف �	$د �� �زد در �$�+ل و )��ش ��ھ�ی 
  و آن ر�وب ات. 

��5 3
؟ آ�� �� �ذار�د �ردم در )&6  :�واھ�د ��ت�"
���دت �ر�Hف �ظر �#�م �د�� $�*ر �و�د؟" �ن 
\ �� دھم: 3را؟ �.ر د��ی �ن �Hف ��ل او ��
ات؟  آ�� �ردھ���� آن ھ� ھم ��Cو�� و ھم *روری 

�3ت؟  ا�ن  ��ت؟  ��ظور ��� از �Hف ��ل او
 6�
 و ر�	��%��ت وادا 
ھ��ن ا�ری ات �
 �را �
���ر �� رود.  3را ا)	����ت در  
ھ�6 ��راھ� ھ� �
 �� 
�������	 A� در �	و�د �� ��	ر 	$�ل �� �&� A�
�و�د، �د	ر  �� P�( [�
 آن )� [�&�� �����زار؟  �
و دررزا	ر از د�.را�� ��	�د �
 در )�ھ�ی د�.ر 

�د.  ��%ل ا�ن ات �
 آن ھ� �ورد وء �رد�� آ�
ا	��ده Cرار �ر+	
 و از ا�ن رو ����د 	$�ل �و�د.  آن 
	��5ض ھ� �
 در ز���
 ھ�ی $#وق �%�ن �
 آن ھ� 
وارد �� �و�د را �ردار�د؛ Cوا��ن را 	?��رداده، 

 آ��ن روا �� دار�د را 2?و ���د؛ � 
�)�زات ھ��� �

ا��ن �� �ود.   آن ��ه ھ�
 �3ز ��در�E ا�ن و 
�����2ن �ذھب �#�م �د��، �ود را ��&� ���	ر �وظف 

 $�ظ �&_ ��ور �واھ�د د�د ا�ر ��ور آن ھ� �
�د؛ و �� 
	��ت )�ھ�ی د�.ر دا� 
�را�ط �"	ری �
ھ�6 �&��ھ�ی �و���ون ����د �3د�ن �."��ن �&_ 
��و��، �راCب �%د�.ر �واھ�د �ود 	� ���دا در دو2ت، 

ی �ورت ��رد؛ ز�را آ��ن �"	ر از ا�داع �� 	?��ر
و*P �و)ود �ود را راغ �دار�د؛ ���5 �را�ط� 
�وی �� د�.ر ر���� ز�ر $���ت دو2	� ��دل و �
�5	دل.  $�ل ا�ر �&��ی �وا+ق �ذھب ا��ر، (���	ر 
��ن داد�م) 	�"� �
 ا�ن د�2ل �
 ا��ر �� آ��ن �"ر��ن �

$��� �وده و Cوا��ن �
 ��P آن ھ� ات، �"م 	ر�ن 
دو2ت �د�� ���د، �س 	� 3
 ا�دازه دو2ت �	$%م 	ر 
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�واھد �د ا�ر ھ�6 ر����ی �ذھ�� از ھر �&���� و 
�� ھ�X �ر	ری �ذھ��، ���ل ھ��ن 2طف ا��ر و 
�واھب ��Cون �وده، �
 $��� و $�+ظ دو2ت 	�د�ل 
�ود ا�ر ھ�A� X 	ر� از  �� 
�و�د؟ و 3

�وع و �	.�ری ��Cون )ز در �وارد آ�ب �
 ھ�
��د؟  �� 
	�  	5رض �
 �&_ �د�� �دا

�و�م.  �	�)6 �&�  �� Aری �زد��� 
(�	� 
ا�ن )� �
آن �
 ھر ا��ن ���د از ھ��ن $#و�C �ر�وردار �ود 

 د�.ر ا��ن ھ�.  ا)�زۀ ���دت �
 روش �&��ی رم �
و)ود دارد؟ ���د �
 روش ژ�و ��ز �)�ز ���د.  �$�ت 

 
و ��زار آزاد ات؟  �ردن �
 ز��ن  	�ن در �و3
�.ذار�د ھر �
 �� �واھد، در �&�� ��ز �
  	�ن �ن 
�.و�د.  آ�� �رای ھر �س ��Cو�� ات �
 در ���6 �ود 
زا�و �ز�د، ���	د �� ھر و*�5ت �د�� د�.ر �
 �ود 
�.�رد �� ��د �� ��ه �� )��6 �&�د �� �و	�ه ��و�د؟  

در �&�� �.ذار�د �وردن ��ن و �و��دن �راب �� ;ل 
آزاد ���د.  در � A�Hم، �.ذار�د ھر ��ری �
 در 
 ����را�ط ��دی ز�د�� آزاد ات، �رای ھر �&�
 
ھ�.�م ���دت آزاد ����د.  ���د �
 ز�د��، )م، ���

 ا�ن د �ل �ورد 	��5ض Cرار � ����� ا�Hک ھ�X ا�

را آزاد �� �ذار�د؟   �177.�رد.  آ�� +ر6C �ر���	ر�ن 
��ز ھ��ن �و�
 آزاد ���د؟   178+ر6C ا��%و��ل 3را ����د

اC	دار رو$���، �واه در دت �A +رد �� �3د ��ر، 
ھ�
 )� �A )ور ات و ھ�C Xدرت ��Cو�.زاری در 

، +�Cد 	�ز���
 ھ�ی �د�� و ا���ل زور �دا

  ا�	��رداری Oروت ھ� و درآ�دھ� �� ���د. 

ا)	����ت �&���� و �و�ظ
 ھ� �
 �ورت روزا�
 و 
 A� د.  ا�ن ھ� �رای �رد�� دارای�	)��5 �$ق ھ
ا�	#�د ��ص �)�ز�د؛ 3را �رای د�.ران �����د؟  ا�ر 
ھر 	وط@
 و ��ر �Hف �&_ ��و�� در )&�ت د��� 
ا	��ق ���	د، �
 ھ��ن �ور	� ���د �)�زات �ود �
 ا�ر 
 
در ��زار �%�ره �� ��دان �"ر رخ �� داد.  ا�ن �و�


 ھ�ی 	وط@
 �ران و �ردھ���� ھ� ����د ���	ھ.�ه د
 
�H+%�ران ��و�د.  ھ���3ن $*ور در �&��ھ� ���د �
ھ��ن ا�دازۀ $*ور در �2ن ھ� ��Cو�� ���د.  ����د 
�ردھ���� ���� از ر���� ��	ر از د�.ران �$	رم 
�د.  ھر �س �@ول ��رھ�ی �ود �وده، ھ�X +ردی ��

ری ����د در �ظ�ن ا	"�م �� طرد �
 د�2ل �ط�ی د�.
�د.  	وط@
 �ران، �C	Hن، دزدان، ز����ران و ��
�� ���د��ن و ;�ره، از ھر �&��، �واه �&� و �$+
                                                           
177 Persbyterian 
178 Epicopal 

�و�د.  و�2 ��روان  
	�;�ره، ���د �)�زات و ��زدا
آ�وزه ھ�ی �&_ آ��ز و آ��ن �
 ر+	�ر ��ک و �� 

 دار�د، ���د از �را�ط ��وی �� د�.ر ر����ی ��د

�س ا�ر ا)	����ت  ��ور �ود �ر�وردار �و�د. 
�%وه و )��واره ھ� و ���دت )��5 �رای �ؤ���ن ��

 آزاد ات، ���د �رای �ر���	ر�ن ھ�، Cر+ A�

 181، ار��� ھ�  180، ا�����	�ت ھ�  179ا��د���د�ت ھ� 

و د�.ران، �
 ھ��ن ��زان، آزاد ���د.    182و �وا�رھ� 
ا�ر ��واھ�م �� �رده و ����د دو �رد، رو در رو 

&����ن و �
  �183.و��م، �
 ��د���ن$#�#ت را � 
� ،
�"ود��ن ����د �
 د�2ل د�ن �ود، از $#وق �د�� ��ور 
 
� ��$روم ����د.  ا�)�ل ��3ن $%�� ��� ��د.  �&�
"ا+راد ���ھ%�ر" را �ورد C*�وت ���� Cرار ��� دھد 

، ��3ن ���� �دارد.  و ��ور �
 ھ�6 ا��ن ھ�ی 184
�.ر راH	 ر�ف، �&_ آ��ز و��� 	��5ض در�ر��   

 �� 
��رد، ا�ن �و�
 ر+	�ر ��� ��د.  آ�� �A ��د�ن را �

 و 	)�رت �� ��د، 	$�ل �� ���م، ا�� ���&��5� ��- 

�دای �%	� را ���دت ��د؟  ا�ر �
  ی�ذار�م +رد د�.ر
�"ود��ن ا)�زۀ دا�	ن ���6 ���� در ��ن �ود را �� 


 را �دھ�م؟  دھ�م، 3را ����د �
 آن ھ� ا)�زۀ ��	ن ���
آ�� ھ�.�م ����ش در )�P، آ�وزۀ آن ھ� ��درت 	ر و 
ت 	ر �� �ود از ھ�.�م ا)را در ������دت آن ھ� ��

 ھ�ی ��و��؟  و�2 ا�ر ا�ن $#وق �
 �"ود��ن ���

 ھ�ی Cو*�5ت +ر ،A�و ��د���ن داده �ود، �� 
�د. �� �$��ور �� A� ر از آ��ن در	د �د���� �$��  

�د �
 ھت؛  !��ر: "���د �.و��د�� 
���د ھ��ن �و�
 E�( و W��	 ،
ز�را آن ھ� ���	ر �	���ل �
 	وط@
دا�&� ھ	�د". �ن ��\ �� دھم:  آ�� ا�ن 	#��ر 
�$�ت � �	�$�ت ات؟ ا�ر ��3ن ���د، �
 را�
�د	ر�ن �ذاھب ات و ����د ھ�X �س �
 آن ا)را��د و 

�ور ����د آن را 	$�ل ����د.  ز�را در ا�ن �ورت� ،
ط��5ت ��$�ت �رای �&_ �د��، دردرزا و 

 �#�م �د�� �
 آن 	5&ق � ���و�را�.ر �وده، �ود �&�

 ��5وم ��واھد �ود.  و�2 از �� ��5د �دارد، ھ��
ات ��3ن ����� را در �ورد د��� ادا���م �
 در 
	*�د �ط&ق �� $رص، &ط
 )و��، 	�	ت آراء، 

رو	ن 	ر�ن و د���� و ھ�6 ا�ور ���و����د �وده، +

                                                           
179 Independents 
180 Anabaptists 
181 Arminians 
182 Quakers 
183 Pagans 
184 I Cor. 5. 12, 13. 
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�&_ آ��ز	ر�ن د�ن ات.  از ا�ن رو ���د د�2ل د�.ری 
�رای ا�ن �رھ�ی 	$��ل �ده �
 د�ن ��دا���م.  ا�ر 

 آن � 
��A ��.ر�م، د�2ل را در ھ��ن �و*و�� �
�ردا�	
 ام، �واھ�م ��+ت.  د�2ل، �و�
 �و�� د�د��ه ھ� 
ت (�
 ���ز�ر �� ���د)، �&%
 �ودداری از �دارا ��

��� ات �
 د�د��ه �	��وت دار�د(�
 ���د �رCرار �� �
�ود) و ھ��ن ا�ر، 	��م �و�ر�زی ھ� و )�E ھ� �ر 
ر �را�ش �ذھ�� را در د���ی ��$�ت دا�ن زده 

  ا�.�زۀ $رص و ��ل � �ات.  ران و رھ�ران �&�
&ط
، از �&�د�روازی 	�د �#���ت �د��  
�ری ���ذ�ر �

	وده ھ�ی �وام وء ا	��ده و �ده 2و$� �را+
 آ��ز 
�رده، آن ھ� را �ر �&�
 ا+راد �	��وت �� �ود �ورا�ده، 
Cوا��ن ���درۀ ا�وال و C	ل ا+راد ��رج از د�ن و ��+ر 

را، �Hف ا�)�ل و ا$%�م ر$�ت، �و�ظ
 �رده ا�د.  

 ا�ن 	ر	�ب، دو ا�ر �� ط��5	� �س �	��وت، ���5 �

� و $%و�ت، �� �%د�.ر ��&وط و ا�&� 
�	��ه �ر+	
�ده ا�د.  ا��A، 3ون �رای ا��ن ھ� ���ر د�وار 
ات �
 ��ورا�
 �$روم �دن از دارا�� $��ل از 
	Hش �را+	��دا�6 �ود را 	$�ل �رده، �ر�Hف ھ�6 
Cوا��ن ��وات ا���� و اC ،�"2ر���� ��و�ت و 
	5رض ا��ن د�.ر �و�د؛ �
 و�ژه وC	� در �)�وع، 

ی ��ده ا�د؛ و 3ون د�2&� �
 �ر	%ب ��ر رز�ش �ذ�ر

 Cوا��ن �#�م � 
�� آ�"� ��3ن ر+	�ر �ده �
 ھ�X رو �
�د��، �&%
 �ر�وط �� �ود �
 و)دان ھر +رد �رای 
ا)رای آن 3
 	�"� در ���.�ه �دا �وظف ات؛ آن ��ه 
3
 ا�	ظ�ر د�.ری �� 	وان دا�ت )ز ا�ن �
 ا�ن ھ� 

C را�)�م $ق��و�� �ود از �ر دا��.�ر �
 	�E آ�ده، 
�دا��د �
 زور را �� زور ��\ داده، از $#وق ط���5 

 �%��د (�
 د�ن آن را ��	�� �����$& -�ود د+�ع �

  ��د).  

�واھد ���ر در 	�ر�\ ���ن �� دھد �
 )ر��ن ��5ول 
ا�ور ا�ن �و�
 �وده و �� ا�ن او*�ع، از ا�ن �س ��ز 
 ��3ن �واھد �ود.  در واPC ��دام �
 ا�ل آزار و

��.رد �ذھ�� �و)ود 	وط �ردم و �#�م �د��، �
 Cوت 
�ود ���C ����د؛ 	� وC	� آ��ن �
 ���د وا�ظ �&_ و 
 
ھ��ھ�.� ����د �� 	��م 	Hش و Cدرت �ردم را �
�ر���دن Hح و د��دن در ���ور )� E	W��" ���د، 
و*�5ت �
 �و�
 ای د�.ر ��� 	وا�د ���د.  و�2 ���د 

	ش ا+روزی ھ� �ر$ذر����د و �#���ت �د�� از ا�ن آ
�رھم ز��د��ن �&_ ��و�� �
 را	� ���د���د �
 آ�� 
ا�ن �#���ت �د�� ��وده ا�د �
 �� 	ط��P، از 	�5ب و 
;رور آن ھ� �رای ا+زا�ش Cدرت �ود وء ا	��ده 

ت �
 �ردان �� 
� �	و)� 
�رده ا�د؟  ز�را 3
�	ر �:�وران دو2ت ھ	�د�� ،PCو�� در وا��رو$���  

	� ا�)�ل؟ ھ��ن ھ� �
 �� 	ن دادن �
 )�ه ط&�� و 
)���داری از &ط6 ا��ران و �ردان $%و�	� �� 	��م 
 
�و	� را در ط_ ��ور �
 ��ش �� �رد�د �C واC
;�ر از ا�ن، در ط_ �&�� ��Cل ا	#رار ��ود؟  �� 
��ھد ا�ن ھ�د	� �����رک ���ن �&�� و $%و�ت 

آن ھ� در �$دودۀ �ود ��ھد ھ	�م.  ا�ر ھر �A از 
����د، ���5 �%� �رای ر+�ه ��ور و د�.ری )"ت 
�)�ت روح ھ�، د�.ر، ھر�ز ھ�X �دم 	وا+#� ���ن آن 

 Sed pudet hoec opprobria 185ھ� ��واھد �ود.  


 او ���ه �� �رم، �#رر � 
و ;�ره.  �دای �	�5ل �
�ود و  

 ا�)�ل �&_ ���د �
 	���ل �و�ظ� 
	��

��	ن و)دان �#���ت �د�� Eب ھ��ھ�Cر �را	��� ،
�ود �� ��Cون �دا و ��	ر �
 +%ر 	&ط �ر و)دان 
ا��ن ھ�ی د�.ر 	وط ��Cون ����د؛ و ����د �دران 
�ور، 	��م ��ورت و 	Hش �ود را �رف ����رد �
��ول ر+�ه +رز�دان �ود �ز�د.  ا�2	
 �رد�%��ن،  
ھ�

�ود ��Cون �ر�زان و آ�ب ز��د��ن �
 �رادران 
	��O ھ	�د.  و ���د ھ�6 �ردان رو$��� �
 �ود را �
����ن $وار�ون �� دا��د، �� �&_ و +رو	�� در راه ��(

، �دون د��2ت در ا�ور 	�ھ�ی $وار�ون ��م �ردا
دو2	�، �%ره �ود را وCف ر	.�ری روح ا��ن ھ� 

�ز�د.  

  ا��د �
 ��3ن �ود.

ورد ا	"�م ���د ��"وده ����د �
 �3د ���H ��ز در �

 ا+%��  186ار	داد Cر�	187و   
���زا�م.  �A 	رک �


 ا+%ن و ��� 	وا�د Cر�	 
�$�ت ات و �� 
�ر	د �
��3ن ���د؛ و ا�ر ھر �س از ��$�ت �
 د�ن �$�دی 

���ر ��� 

 ا+%ن �Cر�	د �� 	ا�ن د�2ل �ر 
 -���و�د�د، �

رود.  �&%
 او را ���د روی �ردا�ده از ��$�ت و 
 �%�;�ر��$� دا�ت.  ھ�X �س در ا�ن �ورد 

 -�دارد و �
 ا�ن ���5 ات �
 ��روان اد��ن د�.ر ���

���ر �رو�د. 

 ا+%ن �Cر�	د �� 	وا��د �ر	  

 
����ر ا�ن، ���د ��ر�م ��روان �A د�ن ��	رک 3
ات �
 ��روان ���� ھ	�د؟  در ا�ن ��ره آ�%�ر 

�A �ظم ا����� و ���د	� وا$د، ��رو �A د�ن ��	رک 

                                                           
185   :�
  	�ن در �	ن ���6 )�ن  ک، �
 	و*�_ �	ر)م +�ر�

�رم آور  
ا�ن ���ن را در��رۀ ��  ا�ر���5ی �2ظ�:  "3
  ".�.و��د

186 heresy 
187 schism 



92 

 

 

ھ	�د و آ���� �
 �A �ظم ا����� و ���د	� وا$د را 
د���ل ��� ���د، ��رو اد��ن �	��وت.  �رای ��و�
، ھ�6 
ا�ور �A د�ن در �ظ�م ا����� آن 	5ر�ف �ده ا�د، ���5 
ا2زا�: �وا+#�ن �� آن �ظ�م، ��رو �A د�ن ��	رک 
ھ	�د و ��52%س.  ����ر ا�ن، 	رک ھ� و ��$��ن، د�ن 
ھ�ی �	��و	� دار�د، ز�را ��$��ن، �	�ب �#دس را 
�#��س د�ن �ود Cرار �� دھ�د و 	رک ھ� ا2#رآن را.  

 -و �
 ھ��ن د�2ل، �ذاھب �	��وت در �ود ��$�ت ��

��د.  ��روان ��پ و 2و	ری ھ� ھر �� 
	�	وا��د و)ود دا
� 
�_ ��ور دار�د و ��$� ����ده �3د ھر دو �� ��

�و�د، وA� �2 �ذھب �دار�د، ز�را 2و	ری ھ� 	�"�  ��
�	�ب �#دس را ��زان و ����ن �ذھب �ود �� دا��د، 
و�2 ��روان ��پ، �ت ھ� و ا$%�م ��پ ھ� را ��ز وارد 
�ظ�م �ود �رده ا�د.  ��$��ن ��رو �ت )�ن و 

دار�د، ز�را ��$��ن +ر6C ژ�و، �ذھب ھ�ی �	��وت 
ژ�وی ھ� ��ز 	�"� �	�ب �#دس را ��زان �� دا��د و 
�ت ھ�ی د�.ری �C@ل ات �
 �ن  
�ت )�ن � 6Cر+

  �� اط�Hم. 

�� ا�ن 	5ر�ف ھ� �	�)
 �� ��ر�م �
 اوg، $%م ار	داد، 
���5:  در �A ا)	��ع �&����، )دا�ردن �A +رد از 

 
در آن �ظم د�.ر ��روان �
 د�2ل دا�	ن د�د��ه ھ��� �

 	�"� �	�ب � ���ا����� ��� ��)�د.  دو�:، در ���ن �
�#دس را �Cول دار�د، ار	داد �
 ���5ی )دا�ردن +ردی 

 د�2ل د�د��ه ھ��� ات �
 در � �$�از �&��ی �

�	�ب �#دس ��� 	وان ا��رۀ آ�%�ر �
 آن ھ� را ��+ت.  
  ا�ن )دا�ردن �� 	وا�د �
 دو �ورت ا�)�م �ود:

١-  Cدر �ورت �را�ش و �� �	� ��ش ا�ظم �&�
 �� ،��#�م �د��، Cدر	��د	ر�ن ��ش �&�
���ر�ذا�	ن دار�د��ن د�د��ه ھ�ی ��رج از �	�ب 
�#دس، �ود را از آ��ن )دا �� ��د.  ز�را �
 د�2ل 
*5ف +رد طرد�و�ده �� اC	دار �#�م �د�� ��ت 
 �� �"�	 

 �� 	وان +ردی را 	%��ر �رد، �&%�


 اCر�	 �.	� را د�3ر �3دد�&� 
+%ن ات �

، ��م و ���ن ھ�ی 	���ز درت ��د و 	��
  داوط&���
 �� ��3ن د�د��ه ھ��� �ود را )دا �زد. 


 ا�ن   -٢� �� �ود را از )���ت �� �&�� �	Cو
د�2ل )دا �� �زد �
 آن �&�� �ر�� د�د��ه ھ� را 


 �	�ب �#دس �
 آ�%�ری ���ن ��� ��د، ���� - 

  ذ�رد و اCرار ��� ��د.�

ھر دو ا�ن �وارد 	%��ر �� �و�د ز�را از ا�ول، 
��$رف �ده، �� 2)�)ت از ����ت روی �ردا�ده 

 
	ا�د.  وC	� �	�ب �#دس را 	�"� ����ن ا���ن دا�
ا�د، د�.ر ����د �ر�� �زاره ھ� را �
 در آن ��+ت 
�و�د، ����ن Cرار �دھ�د.  ��3ن ا+رادی 3ون  ���

د��ه ھ�ی ا+زودۀ آن ھ� را ��ذ�ر+	
، د�.ران د�
� ��� دا��د، �� از طر�ق �*روری و ا
)دا�ردن �ود �� طرد د�.ران، �&�� را د�3ر 

 �� ���د.  د�.ر �����5 �واھد �ود ا�ر Cر�	
�.و��د �
 اCرارھ� و ���دھ�ی آن ھ� �� �	�ب �#دس 
�� ��Cس ا���ن ھ��وان ات، ز�را ا�ر �� �	ن 

س �	#��د �ده �ود�د، د�.ر �ر�_ �	�ب �#د
)دا�C�� �2 ��� ���د.  3را �
 ا�ور ھ��وان �� 
�ص �ر�_ �	ن �#دس، 	وط ھ�6 ��$��ن، 

� ھ	�د.  ��ده و از ا�ن رو ا 
	و$� ا2"� دا�
و�2 ا�ر �.و��د �
 ا�ول  زم ا Cرار از د�د 
آ��ن، ��	W از �	ن �#دس ھ	�د، �� 	رد�د �$ق 


، �واھ�د �ود �
 ا�ن ا	��ول را ��ور و اCرار دا
ھ��وان �� �ظ�م ا����� �دا��د.  و�2 ر+	�ر ���ر 
 
��در	� ات ا�ر ا�ن ا�ول 	$��ل �و�د �

 آن ھ� را آ�وزه ھ�ی آ�%�ر �	�ب �#دس � ����
��� دا��د.  )دا�دن �
 د�2ل ا�وری �
 آ�وزه ھ�ی 
 
�A ���ذ�ر �	�ب �#دس �
 �ظر ��� ر�د، �

�رای $%م ار	داد ات.   ز�را �ن ���5ی آ��د�� 
���ن ��� ��م �
 ھ�X �س �
 آن در)
 از )�ون 
�رد �
 )رأت �رده، �	��W ذھ�� و 	��رھ�ی 

 را �� 	���ود را و$� ا2"� و ا�ول �ود
 
اC	دار �	ن �#دس، ھ��E �دا�د.  �� دا�م �
�ر�� �زاره ھ� ھ	�د �
 �Cط��5
 �� �	ن �#دس 

Xوا�� دار�د و ھ��وا�د آن ھ� را  ھ�	س ��� �
��	W از �	ن �#دس �دا�د و �
 �و�
 ای �	��وت 
 
��� 	وا��د ����د.  	�"� �
 ھ��ن د�2ل �� �و�م �

 از 	ھر �3د �
 رو��� ا�ن �� آن آ�وزه را �ر��
�	ن �#دس �� دا��م، ����د آن را 3ون ھ��وان �� 
 
�ظم ا����� �� دا��م، ����د �A ا�ل ا����� �

	$��ل ���م، �.ر ��ذ�ر�م د�.ر آ�وزه ھ� د�.ران 
 

 ھ�ی د�.ر] ��ز ���د �
 ھ��ن �%ل �Cر +ر��	]
 
�� 	$��ل �و�د و �)�ور �
 �ذ�رش و اCرار �
ھ�6 د�د��ه ھ�ی �	��وت و �	*�د 2و	ری ھ�، 
��2و���ت ھ�، ر��و�	ر�ت ھ�، ا�����	�ت ھ� و 

 ھ��� ����م �
 ���دھ�، �ظ�م ھ� و Cد�.ر +ر

ارھ�ی آن ھ� �
 ��وان آ�وزه ھ�ی ا��ل و اCر
�	�)6 *روری �	ن �#دس در ���ن ��روان آن ھ� 
 
رم ات.  �ن در $�ر	م از 	%�ر ;&�ظ آ���� �
�ود را در 	�ر�_ ا�ور  زم �رای ر	.�ری 
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�$ق 	ر از �	ن �#د� �� دا��د �
 $%�ت ا�دی 
  و ��%ران �داو�د ات. 

��� 
ر را�W ات،  	�"� ����را�ن، واژۀ ار	داد �
 Aط دارد.  ا����	ش آ�وزه ھ�ی د�ن ار�� 
�

 ا+%�� را �رر� ���م �
 )ر�� Cر�	ذار�د .�

 آن ات، ز�را ا�ن واژه ھ� [ار	داد و � Aزد��

 ا+%��] �
 �ظر �ن �ر �%�+� ��درت در Cر�	
�A ا)	��ع �&���� �ر ر ا�وری ;�ر*روری، 


 ��ر�رد ا�ن واژه د 2ت �� ���د.  ا�� از آن )� �

 ا�ن ���5  -���5 �ر ا�س ��Cون اول ز��ن –ھ��

)� ا+	�ده ا�د �
 ار	داد �� �ط�ی ا����� در ار	��ط 

 ا+%�� �� �ط� در آ��ن ھ�ی ���دت، Cر�	ت و ا
 ����د آن ھ� را در �3ر3وب ھ��ن 	���ز �رر

  ���م. 

�	ر ���ن �� 

 ا+%�� �
 ھ��ن د �&� �Cر�	س �
�A  ا�)�د �%�ف ���ن��ت )ز  �د، �3زی

)���ت �&���� در ز���6 ���دت �� �ظم آ���� �ر 
*روری ��	�د.  $�ل  ھ�ر ا�وری �
 �رای آن 

���د ��ت �
 ھ�X �3ز در ���دت و �ظم آ���� 
 _�� ��� 
� ا�	��ر �دارد )ز آن 3�&�
��Cو�.ذار �� و $وار�ون، ز�ر ا2"�م روح ا2#دس 


 ا�د.�� �&��ت آ�%�ر ��	  


 ��%ر ھ�X آ�وزۀ �ر�_ � �در � A�Hم، �
 

 ای �	%� Xر ھ��	ن �#دس ��ت و �ر 

 ا�)�د Cر�	ده، �آ�%�را در �	ن �#دس ��)��ده �

ھر �3د ��%ن ات 	وط ھر +ر6C  -��� ��د 
د�.ری از ��$��ن �	"م و 	وط �%� �� ھ�6 آن 

و�2، در  -ھ� 	"� از ��$�ت $#�#� ا�Hم �ود 
Cا+%ن وا 
Cر�	 

 �ر	د و �� ��5ت، ��3ن �

  ات. 

	رد�� و ��ق ���	ری � 
ا�ن �و*وع ھ� ���د �
 ����و�د.  و�2 �رای +ردی در ردۀ  ��رر

  ا��ره �
 آن ھ�، ھر �3د +�رده، ��+� ات.  

  
  ا�	"�ی ���

  

  

  

  

  

   )١٩۵٨آ�زا�� �ر�2ن ( دو ��"وم از آزادی

  

 :�  �ر�ردان +�ر� از �	ن ا�&� �
 ز��ن ا�.&�

 Two Concepts of Liberty 188  

��ر��د�ت د�C#��ن  

  

ا�ر ا��ن ھ� ھر�ز �� �%د�.ر �ر ر ;��ت ز�د��، 
	��وت آراء �دا�	�د و ا�ر �����ن �� �� ھ�X ���5 در 
 Aد����د آ���غ �دن ���ده �ود�د، �ط��52ت )�ری "�

 "���
 �رای �ظر�
 ھ�ی ا)	���� و &3�3189 ،
ز�را ��3ن �ط��52	� از �دم 	وا+ق  ��190 �ر+	�د. ���

 �وی آن �را�ش دار�د.  ���د � 
� ،

 �ر+	��ر3
 65��( A� در �	رده، �.و�د: $�ا�ن �ظر 2�3ش  ��
ت ھ�ی ��ب �
 در آن ا�	Hف �ظر ���%ل از آ��ر	�
��را�ون ;��ت ھ�ی �"��� )��� �دارد، ھ���3ن ��%ل 

� از ��Cل ا�	Hف �ر ر ��Cون ا��� �� ھ�ی �
ا�ور ��Cون �ذاری ر�ر�� آور�د. و�2 ��3ن 
ا�	را*� از �A �ط� �ر�� ��زد.  در �ورت 
	وا+ق �ر ر ھدف ھ�، 	�"� �رش ھ�ی ���C ���ده، �ر 
 ���
 ھ� ھ	�د؛ و ��3ن �رش ھ���، &�ر و
	�د، �&%
 �رش ھ��� +�� �وده، ����د )دل ھ�ی ��

��ر��ن و �� ����ن ���ن �"�د�ن و �� �ز�%�ن، 	وط 

 �ر�� �د�ده � 
ھ� $ل �� �و�د.  از ا�ن رو، آ�"��� �
ھ�ی �ظ�م و د�ر�ون ���دۀ د���، از )�&
 ��روزی 
�CطP �#ل �� ا�#Hب �رو2	ری، دل �� ��د�د، ���د �ر 
� و ��ا�ن ��ور ��ز ����د �
 ھ�6 ��%ل ھ�ی 
�%ل ھ��� +�� �دل � 
ا��CH در ار	��ط ��  آن ھ�، �

�و�د.  ا�ن ھ��ن ��ظور ���رت ��"ور ا�.&س � �

                                                           

   �ر�ر+	
 از: 188  

Berlin, Isaiah.: (1969) Four Essays on Liberty. 
Oxford: Oxford University Press  
 
189 The Chichele Chair of Social and Political 
Theory 

 ١٩۵٨ا�ن �2�#
 �ر ا�س ��را�� ا+		�$�
 در �ل   190

�ده ات.   
	�  �و



94 

 

 

ن ��ون  �) ��را�ون 191ات ( در ��ز�و�
")��.ز��� دو2ت �ر�ب از ا+راد �� �"�د اداری �ر�ب 

؛ و �� ���5ی ���.و�� ھ�ی ��ر�س 192از ا���ء" 
در��رۀ �$و�ردن دو2ت و آ;�ز 	�ر�\ ا����.  ا�ن 
د�د��ه، از وی آ���� �
 	�ور ��3ن �را�ط 
ھ��ھ�.� ���ل ا)	���� را ��زی �����2+� �� دا��د،  
 
���)�آ��د�را ����ده �� �ود.  و�2، �� ا�ن ھ�
 	و)
ت، ���%Hت ����د�ن � 
)دی +�&و+�ن $ر+
 ای �
���د �	وان �ذر د�دار���ده ای �ر��� از دا��.�ه ھ�ی 
ا�روز ا�.&	�ن �� آ�ر�%� را �و)
 دا�ت ا�ر ا�*�ء 

و*�5	� �س ھ����د �� آن �����2+� آن ھ� را در 
  ��5و���
 	�ور��د.

و�2، ا�ن و*�5ت ھم $�رت ا�.�ز و ھم �طر��ک 
ات.  $�رت ا�.�ز، ز�را ���د ھ�X ز��ن د�.ری در 
	�ر�\ �درن ��وده �
 ��3ن ���ر ا��وھ� از ا��ن ھ�، 
3
 در ;رب و 3
 در �رق، د�د��ه ھ� و ز�د�� �ود 

اده، در �ر�� �وارد، �� د+�ع را ا�ن ��3ن ���#: 	?��رد
 
� ،���	�5ب آ��ز از آ�وزه ھ�ی ا)	���� و 
�و�ت، �ر����ده ����د.  �طر��ک، ز�را +%رت ھ� �

 ���د آن ھ� � ���[ا�ده ھ�] در �ورت "ل ا�.�ری �

���5 از وی آ���� �
 آ�وزش د�ده  - را د�ده ���� ���د
از ��3ن  ��ه -ا�د �رای �ر�ورد �)ش �ر �� ا�ده ھ� 

�	�ب �� �"�ر و ��روی ���ر روی 	وده ھ�ی  ر�
�و�ت � 
�� ا���� �ر�وردار �ده، آ��ن را 	� $دی �


 د�.ر �#د �رد�را���
 �� 	:�Oر �� �ود.  ��ش  ����د�
 

 193از �د �ل �Cل، ���ر آ����2، ھ���� ،

+را�و��ن ھ�دارداد �
 Cدرت ا�ده ھ� را ��د�ده �.�ر�د: 
��
 در �&وت �ط�A� 652 �رو+ور �%ل  ���ھ�م +&�

�� ��ر�د، �Cدر �
 ا�"دام �A 	�دن ھ	�د.  او از �#د 
��ری ��د�رد �
 �� آن ���رد ��ب ���ت ھ�3ون 
�دا��وری آ����2 ر�ر�ده �د.  ھ���
 ھ���3ن، آ�Oر 

را H$� �ون آ2ود 	و��ف �رد �
 در  194روو 
ھ���
   دت ھ�ی رو���ر، �ظ�م �"ن را و�ران ��ود.

                                                           
191 Claude Henrie De Saint Simon ( 1760 –
1825)  
192 Engles in Anti-Diihring (1877-8): Krl Marx, 
Fredrich Engels, Werke ( Berlin 1965-8), 

vol.19,p. 195. Cf. "Lettres de Henri de Saint-

simone à un American", eighth letter, in 
L’industrie (1817), vol. 1: pp. 182-91 in 
Oeuvres. 
193 Christian Johann Heinrich Heine (1797 –
1856) 
194 Jean----Jacques Rousseau    (1712 –1778) 

 
	��+ A�	روزی، ا���ن ر��� 
و  ��195�.و�� �رد �
 E��&�در $�ل و ھوا�� دھ�ت ا�.�ز 	وط  196

��روان �	�5ب آ����2 آن ھ� و �ر�&�
 +رھ�E ��2رال 
ر�دادھ� در وا�5Cت،  ;رب، ��ز�رد �واھد�رد. 

ره �Hف ا�ن ��ش �و�� ھ� ��وده ا�د.  و�2 ا�ر %�
	�د ا�ن Cدرت �ر���ر �رو+ورھ��� در ��ل �� 	وا�

را آزاد ���د، آ�� ا�ن ��ز ��دق ات �
 د�.ر 
�رو+ورھ� �� د	%م د�.ر �	�%ران ( و �
 دو2ت ھ� و 
 P&� د آن را�	
 ھ�ی ��ر����2) �
 	�"��� �� 	وا�	���

Hح ���د؟   

  

  

�و�� +�&و+�ن �� �
 طرز ;ر��� از ا�ن 	:�Oر و�را�.ر 
+�2�5ت ھ�ی �ود آ��ھ� �دار�د.  �&ت �� 	وا�د ا�ن 
�د �
 �"	ر�ن آن ھ�، ر�ت از د	�وردھ�ی ��
 
�%وه �ود در C&�روھ�ی ا�	زا�� 	ر، �
 ��دا�� ���
� ��5د �وده و �در آن ر�دن �
 ا�	��ف ھ�ی ا

��داش �� ��رد، �
 د�دۀ ا	5داد 	$&�ل +وری ��	ر 
	$#�ر �� �.ر�د.  و�2، �&�ر;م ھ� 6	Hش ھ�ی 
ت از ���را�ش �در� �2ظ C&م �رای )دا�ردن 
ت، ھ���3ن �
 �ورت )دا�� �� ،���.ری +&�ر
 ���.ری +&���ذ�ر و درھم 	��ده �� ھ�6 �ور �ر

 ���
  –���ده ات.  ��د�ده �ر+	ن �ر�6 	�%ر �
� �	��O �� در آن؛ �رزھ�ی د�2ل �و*وع ھ�ی �رر

	�ر آن؛ ��Cل درک ��ودن از راه ���ھ�م ��Oت، �دل ھ�ی 
ا�	زا�� و ا�زارھ�ی ظر�ف ���ب �رای ��طق و 
	$&�ل ز��ن ����	�؛ ا�	ظ�ر و$دت روش ����	� در 

 و �س زدن ھر آن 3
 ��3ن رو�� �Cدر �
 ادارۀ �&+


 �ود  	�"� �
 ا�ن ���5 ات �
 �� –�و+ق آن ��ت �
� ا�	دا�� و �#د ��دۀ ��ا)�زۀ ���دن در ���ه ��ورھ�ی 
� را داده ا�م.  ا�ن �ر�ورد، �ر+: �و�
 ای ��
                                                           
195 Johann Gottlieb Fichte (1762 –1814) 
196 Friedrich Wilhelm Joseph 
von Schelling (1775–1854) 
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��	ر���2م 	�ر��� ������
 ات �
 Cدرت ا�ده ھ� را 
ا�%�ر �رده، آر��ن ھ� را �3زی )ز ���+P ��دی در 
� �دون +��ر ����2س ��دل ��� دا�د.  ���د ا�ده ھ�ی 

ھ�ی ا)	���� �رده �	و2د �و�د:  وC �2در �&م آن ��رو
ات �
 ا�ن ��روھ� ا�ر �ود را در ��2س ا�ده ھ� 

  ��و����د، �ور و ھدا�ت ��ده ���C �� ����د.


 ای از +&�6 ا�Hق ات �
 از ��� ،����ظر�6 
�ف �� ��ر�رد ���ھ�م ا�Hق در +*�ی �����ت �
� آ;�ز�� ��د.  �ر�Hف آن 3
 �ظر �ر�� ��
و+�ن ا�ده آ�2ت �� دا�م، از د�د �ن، ھ�6 )��ش &�+
ھ�ی 	�ر��� �� )دال ھ�ی ا��ن ھ� ��Cل 	#&�ل �
 )��ش 

�روھ�ی ��5وی، �� $	� ھ� �� )دال ھ�ی ا�ده ھ� و �
�5&ول آن ھ� (�� و�
 ھ��� از آن) ��	�د.  �&%
 �رآ�م 

 +"��دن ��3ن )��ش ھ� و )دال ھ���، +را	ر از ھر �
 
�3ز، �
 ���5ی +"��دن ا�ده ھ� و رو�%رد آن ھ� �

 	�"���، �رای 	�د�ل � 
ز�د�� ا��ن ات؛ ���&� �

 ����� از 	�ر�\ ا��� 
و �
 +#ط ��3ن )��ش ھ��� �
	�ر�\ ر�دادھ�ی ط���5، ����ت �� ��د.  واژه ھ�، 
� ��Cل +"م ��� �و�د، �.ر �����ھ�م و ��ش ھ�ی 

 ��ر�ران آن ھ� را از ھم � �&@�در ��ش ز���6 �
	�%�A �� ��د.  در �	�)
، ر+	�رھ� و +�2�5ت ھ�ی �� 
 

 ا$	��ل ز��د �ر �� �و��ده �� ����د، �.ر آن ��

ر د���ی �ود را ��"��م.  $�د	ر�ن ا�ن ��@ل $��م �
	م +%ری ات �� ��@ل، )�.� رو��ز ���ن دو �
ت ��\ ھ�ی �	��وت و �	*�د �
 �رش �ر�زی ��
از د�ر��ز: �رش ا�#��د و ��ر�رد زور.  "3را �ن (�� 
ھر �س د�.ر) ���د از +رد د�.ری ��روی ��م"؟ " 3را 


 �� �واھم ز�د�� ��� 
م"؟  " آ�� ���د ����د آن �و�
اط��ت ��م"؟ " ا�ر ��+ر���� ��م، آ�� �� ��ر�رد زور 
� و � 
�وا)
 �واھم �د"؟ " ��ر�رد زور از وی 3

  در 3
 در)
 ای و �
 ��م 3
 و �
 ��طر 3
؟"  


 �رش $دود �)�ز ��ر�رد � \ا�روزه در د��� در ��
 ،A� ھر 
زور، د�د��ه ھ�ی �	*�دی و)ود دار�د �

	�ن ھواداران ���ری در ���ن ا��ن ھ� �د�� دا
و�
 ھ�ی ا�ن  A	 A	 ،ظر �ن� 
ھ	�د.  ����ر ا�ن، �

  �و*وع، ارزش �رر� دار�د.

  

١  

��ر�رد زور �ر روی �A ا��ن �
 ���5ی �$روم 
آزادی از 3
 ؟ 	#ر��: ھ�6  –��	ن او از آزادی ات 

ا�Hق �را��ن 	�ر�\ ��ر، آزادی را 	وده ا�د.  آزادی 
ز ����د �و���	� و �و�� و ھ����د ط��5ت و ��

 
وا�5Cت، واژه ای ات �� �����5 ��3ن �ر�%�ف �
در�را�ر �5دود 	��رھ��� ا�	�د�� �� ��د.  ���ل 
�$ث �دارم ��را�ون 	�ر�\ ا�ن واژۀ د�ر�ون �و�ده و 

آن �
 �زارش 	�ر�\  از�� 	�ر��63 دو�ت ���5 
��"�د �ن �ر ا�س��  .
��رر� 	�"� دو  �.�ران +&

ا�ن ���5ھ� ات �
 �� ا�ن $�ل، ���5ھ�ی  از���5 
�ت �ود دار�د و � ���.� ����ر�زی �وده، 	�ر�\ ا�


 )رات �� �و�م �
 ��ش از ا�ن ��ز در راه ات.  �
� آزادی �� ��2ر	�( �
 ھر دو ��او�2ن از دو ���5ی 
��5 �
 ��ر�واھم �رد) � A� 
واژه را �

]liberty/freedom روی از�� 
�) 
] ��"و�� ات �
 ��5�negativeی را�W 	ر) آن را ���5ی " ����" 

freedom  197  تاز آزادی �� ���م و در ار	��ط ا

 �رش ز�ر: " �دام +*� ات �
 در آن، � \�� ��


 $�ل  –+ردی �� �روھ� از ا+راد  –+��ل ا�د���ده �
�ود �� ���د ��ود 	� ھ��ن ���د �� 
	�و ا�)�م  �ود �ذا

دھد �
 �Cدر �
 �ودن و ا�)�م آن ات، �� آن �
 از 
�ود"؟  دو��ن ��"وم، �
 آن را  P�� وی +رد د�.ری

 -����5�positive freedom  198ی "��Oت" از آزادی 

 

 ا�ن �رش: " 3� \���م، در ار	��ط ات �� ��
� ���P ��	رل �� �دا�&
 �وده، ��� 
 -ا�ری �� 3

�د �� 3
 �%�د و ��3ن و �� 
	وا�د 	��5ن ��د +رد 3
��3ن �%�د"؟  ا�ن دو �رش �
 رو��� �� �%د�.ر 
\ آن ھ� �� �� ��	��وت دار�د، $	� �� و)ود ھ��و

  �%د�.ر.

  

  ���وم ���� از آزادی

  

 
�ود �ن �
 طور ط���5، آن ��زا�� آزادم � �� 
	��
�ن ھ� در ھ��ن ا�دازه، ھ�X �س �� ھ�X )��5 از ا�

� در ا�ن ��+�2�5ت �ن �دا�&
 ��� ���د.  آزادی 

                                                           
197 Negative Freedom   �5دل� :�: ��ددا�ت �	ر)م +�ر

+�ر� درت 	ر ا�ن ا�طHح �
 �ظر �	ر)م، " آزادی از 
 ��5� A� �"�	 ����P" ات. ز�را واژهء ���� در +�ر

 
دارد، و�2 در ز��ن ا�.&�� ���5ی &ب ھم �� دھد �
  ��ظور �ظر �ر�2ن ات.  

198   Positive Freedomر)م	ت ��+�ر�: "  : ��ددا
واژهء ��Oت در +�ر� 	�"� �A ���5 دارد، .  آزادی 	$#ق"

 
و�2 در ز��ن ا�.&�� ���5ی 	$#ق و ا��Oت ھم �� دھد �
   ��ظور �ظر �ر�2ن ات.
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���5 +*��� ات �
 در آن �A +رد �� 	وا�د �دون 
)&و��ری 	وط د�.ران، ��ل ��د.  ا�ر �ن از وی 
�وم از ا�)�م ��ری �
 در ;�ر آن  P�� د�.ران
�ورت ا�)�م �� دادم، �
 ھ��ن در)
 ;�رآزادم؛ و 

ن، +را	ر از $داC&�، �ورد ا�ر ا�ن +*� از وی د�.را
�دا�&
 Cرار ��رد، �� 	وان �را �)�ور �� ���د �رده 
ت �رای ھر �� �$Hد.  و�2 ا���ل زور، ا�ط����
�و�
 ��	وا��.  ا�ر �.و�م �
 �ن ��	وان از �ر�دن ��ش 
از ده +وت در ھوا ھ	م، �� �
 د�2ل �������� ��� 	وا�م 

�وار آ�Oر ھ.ل ��وا�م، �� �Cدر �
 +"م ��$
 ھ�ی د
 
	م، ���ورد �واھد �ود ا�ر �.و�م �
 ھ��ن ��زان ���
�رد�� ر+	
 �� �)�ور�ده ام.  ��ر�رد زور �
 ���5ی 
�دا�&6 ا�	��ری د�.ر ا��ن ھ� در +*��� ات �
 در 
 ���;�ر آن �ورت، �ن �Cدر �
 ��ش در آن �ودم.  
 
� ھ	�د ���	�"� ز���� +�Cد آزادی �� ��2ر	� 

�ده  	وط P�� �+ھد 
� ����	ا��ن ھ�ی د�.ر از د
��199��د.   A� 
� ����	�دم 	وا����  زم �رای د

� ������5 دھد. ��ھدف، �
 	�"���، �دا�	ن آزادی 
ا�ن ا�ر �� ا�طHح ھ�ی �در�� 3ون "آزادی   200

�" ���ن �� ��اC	��دی" و �	*�د آن، "�رد�� 

 آن $د �ود.  �
 �را$ت ا	د ل �ده �
 +ردی �

 -+#�ر �
 	وان 	"�6 آن 3
 ;�ر��Cو�� ��ت را �دارد 

����د �C Aرص ��ن، �ر دور د���، د	رس �
 داد��ه 
 ���*C ت  –ھ�یھ��ن ا�دازه +�Cد آزادی دا�	ن آن ا


 ا�ر ��Cون او را از دا�	ن آن ��P �� �رد.  ا�ر �
+#ر �ن �و�
 ای ����ری �ود �
 �را را از �ر�د ��ن �� 

دا�ت ھز��6 �ر دور د��� �� 	�%�ل داد��ھ� �رای �ر
�%��	م ��ز�� دا�ت، درت ����د ����ری  
ر�د�� �
 ،Pوا�� ��2ط�	د، ا�ن ����دو�دن �را ����%ن  
� �(&+
 ���+#دان آزادی و �
 طر�ق او�2، +#دان آزادی 
	و��ف ��� �د.  �ن �ود را 	�"� از آن رو Cر���� 


 ���ن دارم، ��	وا�� �ن در زور و �رد�� �� ���م �
�� از �رCراری ���ن ھ��� �� ،����	"�6 �3ز �
��ص �را، �ر�Hف  
	وط د�.ر ا��ن ھ� ات �
د�.ران، از دا�	ن �ول ��+� �رای �ر�د آن �$روم 

                                                           
ا�2	
 ��ظور �ن $#�#ت دا�	ن �5%وس ا�ن $�2ت     199

ت. ��  
ھ&و	�وس ا�ن �%	
 را �
 رو��� ���ن دا�ت: " ا��ن   200


 ز�)�ر آھ��ن� 
ت، ز�دا��  آزاد، ا���� ات ��� 
	�
�A ھدف و ����د �رده ای ��%وب 	رس از �)�زات ��ت.  

 ھ� �رواز �� 	�ا�ن ���ود آزادی ��ت ا�ر �	وان ����د +ر

��� De l’esprit, first�رد". در:  ����د �"�E ھ� 
discourse, chapter 4      

 
� �.	�رده ات.  �
 ���ن د�.ر، ا�ن ��ر�رد واژه، �
	@وری ا)	���� و اC	��دی ���� ��را�ون �&ت +#ر 

��	وا�� �ن دارد.  ا�ر �$رو��ت �ن از ا�%���ت �� 
 ����دی �
 د�2ل �$رو��ت ذھ�� �� +#دان ظر+�ت )
�ن در��رۀ  
�ن ���د، آن ��ه 	�"� در �ور	� آ;�ز �

 -�$روم �دن از آزادی ( و �
 +#ط ��را�ون +#ر) ��

�م.�� 
ا�ر ھ���3ن �ود   201��م �
 �ظر�
 را �ذ�ر+	

 و ���واب �دا�م، از �رد�� را در��د ����� ����د �

 
	م اC	��دی �ن ��	
 ام.  روو �� ��ت � ��
�م ��� آورد، 	�"� �Cد � 
ط��5ت ا�ور �� را �

�Hک 	م، آن   ��202�2م، ��3ن 	:�Oری �ر �� دارد. 

 �ظر �ن د�.ر ا��ن ھ� �	#�م �� � 
�� ات �#�
;�ر�	#�م، �� �� �دون �Cد، در ر�وب آرزوھ�ی �ن 
��زی �� ���د.  ��ظور �ن از آزاد �ودن در ا�ن 
 
�دن از وی د�.ران ات.  ھر 3� P�� ،وم"��
�دن و�P 	ر ���د، آزادی �ن ���	ر � P�� ی�*+

  ات.

 �� ا�.&���و+�ن &�+ 
ا�ن ھ��ن �����5 ات �
آن ھ� �ر   203ھ�.�م ا	��ده از ا�ن واژه در�ظر دا�	�د.


 و5	� �� 	وا�ت �� ر ا�ن �
 ��3ن +*��� از 3
 
���د �ر�وردار ���د، ا�	Hف �ظر دا�	�د.  ��� �
 
� 
+رض ا�ن +�&و+�ن، ��3ن +*���، ھ��ن �و�
���ن �ر+	
، ����د ���$دود ���د.  ز�را +*�ی 
���$دود �
 و*�5	� �� ا�)��د �
 ھ�6 ا��ن ھ� �� 

ھ�X �$دوده ای در ا�ور ھ�6 ا+راد د�.ر �دا�&
 ���د.  
�د ا�ن �وع آزادی "ط���5"، آ�و�� ا)	���� ات ���


 در اOر آن، ���زھ�ی $داCل ا��ن �رآورده ��ده، �� �
آزادی ھ�ی *���5ن از وی Cوی 	رھ� ر�وب �� 
� ا�.&��] ھدف ھ� ���ردد.  ز�را آن ھ� [+�&و+�ن 
                                                           

�ده   201 
	����	� از Cوا��ن ا)	����، �ا�2	
 ��"وم ��ر�
	ر�ن ��6 ا�ن �ظر�
 ات؛ و�2 ا�ن �ظر�
، ���ر �"�� 
در �ر�� از آ�وزه ھ�ی ��$� و ا��2ت +��ده و ھ�6 

���ر �� رود.   
�2	� ��ز ���  آ�وزه ھ�ی و
202 Emile, book 2: p 320 in Oeuvres completes, 
ed. Bernard cagnebin nd others (Paris, 1959), 
vol. 4. 

ا��ن آزاد �� ات �
...از ا�)�م آن 3
  ھ��س ��ت:"  203
�ده ���د." در:� P�� ،واھد� ��  

Leiathan, chapter 21:p. 146 in Richard Tuck’s 
edition (Cambridge 1991). 

��� را  �	Cو �	ت، $
 �A ���ل ��زدار�ده ا���Cون ھ��
�.�ن 	ر از ز�)�رھ�ی از ���ده �دن  
در ز�)�ری �

��Cون ات، ����د ��Cون �� �رف وا�س �را �� �ود���.� 
 Aر �زد���د�2�واه �� آ�وب، $��ظت �� ��د.  ��	"�م ھم �


 ا�ن �� �و�د.�  
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و +�2�5ت ھ�ی ا���� را دارای ھ��ھ�.� �ود�
 �ودی 
3ون (آ�وزه ھ�ی ر�� آن ھ�  �� �%د�.ر ��� د�د�د و

ھر 3
 �ود)، ارزش �� �� �
 ھدف ھ�ی د�.ر از 
 

 �دا2ت، �و���	� �� +رھ�E �� ا���ت �� در)&�(
ھ�ی ��	&ف ��وات �� داد�د، آ��دۀ �$دود�ردن 
ود �ود  
� ،PCد�.ر ارزش ھ� و در وا P�� 
آزادی �
آزادی �ود�د.  و�ر�
، �&ق ا)��ع �ط&وب و �ورد 


 �ظر ا�ن �ظر آ� ،
ن ھ� ����%ن �� �د.  در �	�)
�	�%ران، +*�ی ��ش آزاد ا��ن ���د از وی ��Cون 
�$دود �ود.  ا�� ھ���3ن و �
 و�ژه از وی 

] 3ون 204طر+داران ا�	��ر آزاد ا���� [��2ر	�ر�ن ھ� 
و  207و ُ��	�ن  206و ��ل در ا�.&	�ن  205)�ن  ک 


، و)ود �A +*�ی 208دو 	و�و�ل $داCل در +را�

 ھ�X د�2&� �ورد 	)�وز Cرار � 
آزادی +ردی �
�د.  ز�را در �ورت 	)�وز  
	�.�رد، *روری دا�

 ا�ن +*�، +رد �ود را در +*��� �$دود	ر از آن �

 –�� ���د �
 $	� آن $داCل ر�د Cوه ھ�ی ط���5 

 زم �رای د���ل �ردن و $	� درک ھدف ھ�ی �وب، 
	$#ق ����د.  در  –درت �� �#دس از �ظر ا��ن ھ� 


 ���د �رزی ���ن +*�ی ز�د�� ��و�� و (�	�
+*�ی ز�ر�ظر اC	دار دو2	� 	ر�م �ود.  ا�ن �
 ��3ن 
�رزی �)� ���د، ���6 )دل و در ��ل، ا�	Hف آراء 
 
		رده �
 �%د�.ر وا�� �ات.  ا��ن ھ� در �#��
ھ	�د و +�2�5ت ھ�X +ردی آن ا�دازه �%ره ��و�� 

 
ھر�ز �
 ھ�X رو ���P ز�د�� د�.ران ��ود. ��ت �
" آزادی اره ��ھ� ھ� �
 ���5ی �رگ �رای ��ھ��ن 


 �$دود�ت   209��ور ات"� 
	آزادی �ر�� ���د وا�
�ر�� د�.ر ���د.  ��"وم آزادی �زد �A ا	�د ار�د 
دا��.�ه آ��ورد �� ھ�و�دان او، �س �	��وت ات از 

��ورز ��ری. � A� آزادی در ذھ��ت   

ا�ن �زاره ��روی �ود را از ا�ری �� ��رد �
 ھم 
$#�#ت دارد و ھم �"م ات، و�2 �ود ���رت، 

�� �C�� ل�"� ��� - ھ���3ن �
 �ورت �A $رف 

 �� ������د.  ا�ن درت ات �
 ا�ط�ی $#وق 
                                                           
204 Libertarians 
205 John Locke        (1632 –1704) 
206 John Stuart Mill (1806 –1873) 
207 Henri-Benjamin Constant de Rebecque 
(1767 –1830) 
208 Alexis-Charles-Henri Clérel de 
Tocqueville (1805 –1859) 
209  R. H. Tawney, Equality (1913), 3rd. (London, 
1938), chapter 5, section 2, “Equality and 
Liberty”, p. 208 (not in previous editions). 

 
	*��ن در�را�ر �دا�&6 دو2ت �
 ا��ن ھ��� ���
�� �� 
وء 	?ذ� 
� H	�� ،واد�� ،
��ر، �
 ���5ی �رھ�

�ره �ردن �را�ط آن ھ�ت؛ آن ھ� ��ش از +"م �� �
 �� �%�ا+زا�ش ��زان آزادی �ود، ���ز �
 ��A �ز
آ�وز�� دار�د.  آزادی �رای ا+راد ��	وان در ا	��ده 
از آن، 3
 ���5 �� دھد؟  آزادی، �دون و)ود �را�ط 
ب �رای ا	��ده از آن، 3
 ارز�� دارد؟  اول ���

ر او�2
 	��Oت �و�د:  در �ر�� �را�ط، �
 Cول ���د ا�و
 �%ت ھ�،  210ط�ز ���دار دا	��و�&�"�� 
�ط�ب �

".  آزادی 211"�%3
 �#دم ات �ر [�5ر] �و�%�ن 
+ردی، ���ز او6�2 ھ�.�ن ��ت.  ز�را آزادی 	�"� 
�� �	� -;��ب �$دود�ت از ھر �وع ��ت؛ ��3ن �ردا

و در �	�)
  	وا�د ���5ی ا�ن واژه را �	ورم �زد
آزادی، ���	ر �� ��	ر از $د ���5 �دھد.  ���ورز 

 آزادی +ردی، � ����	��ری، ��ش و ��ش از د
���ز��د ��2س و دارو ات.  و�2 $داCل آزادی �ورد 
���ز ا�روز و $دا�Oر �رای +ردای او، �و�� از آزادی 
��	ص او ��ت، �&%
 ھ��ن آزادی �ورد �ظر 

  ��&�و�رھ� �واھد �ود.  �رو+ورھ�، ھ�ر��دان و

آن 3
 و)دان ��2رال ھ�ی ;رب را ��را$ت �� ��د، 

 �ظر �ن، 	��وت آزادی �ط&وب ا��ن ھ� �ر ا�س �
�را�ط ا)	���� �� اC	��دی آن ھ� ��ت؛ �&%
 ا�ن 
ات �
 اC&�ت �ر�وردار از آزادی، آن را از راه 
ا	��Oر �� د	%م، 3�م �و�� �ر روی ا�Oر�ت �ظ�م 

از آن، �
 دت آورده ات. ���ری از آن ھ�  �$روم

 $ق �رآ��د �
 ا�ر آزادی +ردی، ;��ت �"��� ا+راد �
ا��ن ات، ھ�X �س ����د از وی د�.ران از آن 
�$روم �ود و �
 طر�ق او�2، ����د �ر�� �
 ��Cت 
�$رو��ت �ر�� د�.ر از آن �ر�وردار �رد�د.  

ات در دا�	ن ز�ر���ی ا�Hق ��2رال ��3ن ات: ��و
آزادی؛ ر+	�ر�%ردن �� د�.ران �
 طر�#� �
 �ن 
دوت �دارم ھ��ن �و�
 �� �ن ر+	�ر �ود؛ ��ز�ردا�ت 

 آزادی، ر+�ه �� رو��.ری �را � ���� 
د�ن �ود �

 ا�د؛ و �دا2ت در �ده 	ر�ن و )"����ول 	����%ن 

	ر�ن ���5ی آن.  آزادی 	�"� ھدف ا��ن ھ� ��ت.  
��د ��	#د روس، �&��%�، �.و�م ا�ر �� 	وا�م ��

ا�ر �رادران  –د�.ران Cرار ات از آن �$روم �����د 
 –�ن Cرار ات در +#ر، �%�ت و ز�)�ر�د�� �����د 

                                                           
210 Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky ( 1821 –
1881) 
211 Alexander Sergeyevich Pushkin ( 1799 –
1837)  
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 �	�س �ن آن را �رای �ود ��� �واھم؛ �ن دو د
 
آزادی �ود را رد �رده، و 	� آ�ر 	ر)�_ �� دھم �

ر�و�ت آن ھ� ���م.  ا�� از ا�"�م Aر��واژ����  
ھ�X ���5 $��ل ��� �ود.  �ن �رای �رھ�ز از 
����ش �دم ��وات �� +H�ت ھ�
 ��ر، آ��دۀ +دا�ردن 
�� �� �ل آزادی �ود ھ	م: ���د ا�ن ��ر را ���ر ��
آزادا�
 و از روی ا�	��ر ا�)�م دھم؛ و�2 در راه �ب 
�دا2ت �� ��وات �� ��ق �
 ھ��وع، ا�ن آزادی ات 

+�ظر �رده ام.  در �ورت �دم آ��د�� �
 از آن �ر
�رای ا�ن +دا��ری در �ر�� �را�ط، ���د �
 $ق، د�3ر 
��را$	� و)دان ��وم.  و�2 +دا�ردن، ا+زا��� در آن 
3
 +دا�رده ام، ���5 آزادی، ��واھد داد؛ ھر Cدر ھم 

  اC	*�ی ا��CH �� ��داش آن �ظ�م ���د. 

ات �
 ھ�
 �3ز ھ��ن ات �
 ھت: آزادی، آزادی 
 �	����وات �� ا�	دال �� �دا2ت �� +رھ�E �� �و�
ا��ن �� و)دان را$ت.  ا�ر آزادی �ن �� ط�#
 �� �&	م 
	.� دارد �
 +H�ت ���ری از ا��ن ھ�ی د�.ر، �
 �CH�و *دا 
	م ��&r ��3ن و*�5، ����د ��ھر 
ات.  و�2 ا�ر �ن �رای ��ھش �رم �ود از ا�ن 

را �$دود ��م �� از دت �دھم و ���را�ری، آزادی ام 

 �ورت ����، آزادی +ردی د�.ران را ��ز ا+زا�ش �
�دھم، �A ���ت �ط&ق آزادی ا	��ق �� ا+	د.  ا�ن 
و*�5ت �� 	وا�د �� ُ�ردی در C&�روھ�ی �دا2ت �� 
�و���	� �� �&_ )�ران �ود، و�2 در ھر $�ل، از 
دت ر+	ن آزادی، از �وع ھ�ی "ا)	���� و 

"، ا+زا�ش ��+	
 ات.  ا�� ا�ن ��ز درت "اC	��دی
�� ���د �
 ���د آزادی �A �ده، ھ�ز��ن، �رای 
	*��ن آزادی د�.ران، �$دود �ود.  ��3ن +را��دی �� 
��روی از 3
 ا�&� ���د 	$#ق ���د؟  ا�ر آزادی، 
ارز�� �#دس و دت ��ورد�� ات، ��3ن ا�&� 

ا�ن  ا�%�ن و)ود �دارد.  در ھر ط_ ��&�، �%� از
Cوا�د �� ا�ول �	���م، از د�.ری ���� �واھد 

 ھم د �&� رو�ن و ���ن �د�� در ��ر ��ر+ت.  ھ��
ت، 3
 رد �
 	��5م در 2�Cب Cوا�د �� ��دھ�ی ��
 
��ول.  ا�� ھ���3ن ���د �ز�� ��ل �را�����"(

  ��+ت �ود.

و+�ن �و���ن �
 ا�%�ن ھ��ھ�.� ���ن ���+P ا��ن &�+
و �� در �ر��  212)�ن]  ک �� آدام ا��ت  ھ�، ����د [

 
�وارد، [)�ن ا	�وارت] ��ل، �ر ا�ن ��ور �ود�د �
ھ��ھ�.� ا)	���� و ���ر+ت، ھ��وان ھ	�د �� $�ظ 

                                                           
212 Adam Smith (1723-1790) 


 $%و�ت و � 
+*��� و�P �رای ز�د�� ��و�� �

 ھ�X اC	دار د�.ری، ا)�زۀ دت درازی �
 آن را �

�د.  ھ��س و �وا+#�ن �� او،�� 
	�
 و�ژه �	�%ران  �دا�
�$�+ظ
 ��ر �� وا�.را، ا	د ل �� �رد�د �
 ا�ر 
Cرار ات ا��ن ھ� از ���ود�ردن �%د�.ر و 	�د�ل 
�و�د،  P�� رو و$ش�&C �� ل.�( 
ز�د�� ا)	���� �
	*��ن ھ�ی �زرگ 	ری ���د �رCرار �و�د 	� آن ھ� را 
در )�ی �ود �.
 دار�د.  از ا�ن رو او [ھ��س] 

ا�ش +*�ی ��	رل �ر�زی و ��ھش +*�ی �واھ�ن ا+ز
 ���� 
+ردی �ود.  و�2 ھر دو طرف 	وا+ق دا�	�د �
از و)ود ا��ن ���د �	#ل از +*�ی ��	رل ا)	���� 
����د.  	"�)م �
 آن ��ش $��ظت �ده، ھر Cدر ھم 
�$دود، ھ���3ن 	�.ری �واھد �ود.  ��ژا�ن ُ��	�ن، 

 �وCر	ر�ن �دا+P آزادی و $ر�م ��و�� �

د�%	�	وری ژا�و�ن ھ� را +را�وش �%رده �ود، ا�Hم 
دا�ت �
 د	%م ���د، آزادی د�ن، د�د��ه، ���ن و 

��2%�ت در �را�ر 	"�)م ھ�ی د�2�واه �$�+ظت �و�د.  
)�رون، �ورک، ��ن و ��ل +"رت ھ�ی �	��و	� 
�رای آزادی ھ�ی +ردی 	دو�ن �رد�د، و�2 در ا�ن 


 دا�ت، ا	د ل �
 ���د اC	دار را ھ�.� 
��واره در $�
� دا�	�د.  ا�ر در �� "�واردا�ت �ا�	راک �ظر ا

، ���د $داC&� از ��213 ا�%�ر ط��5ت �ود ��	�م" 
+*�ی آزادی +ردی را ��س �دار�م.  �� ��� 	وا��م 
ره آزاد �����م و ���د از ���� از آزادی �ود %�

 �.ذر�م 	� ���C آن را $�ظ ���م.  و�2 	&�م ���ل �

ت �ود ات.  �س در ا�ن %����5ی رCم زدن 
 
�ورت، آزادی $داCل، 3
 ���د ���د؟  [��\:] آن 3
�A ا��ن، �دون �ذ�رش 	وھ�ن �
 )وھر ط��5ت 
ا���� �ود ��� 	وا�د از دت �دھد.  ا�ن )وھر �دام 
ات؟  3
 ا	��داردھ��� �ر آن $��م ات؟  ا�ن 

�و*وع )دل �رش ھ�واره ����ء )دل �وده و ���د 
ھ�ی �����ر ���C ����د.  و�2 ا�&� �
 +*�ی �دم 

�د �� 

 ��A آن 	��5ن �� �ود، ھر 3� 
 –�دا�&

�واه ا�ل ��Cون ط��5ت ���د �� $#وق ط���5 �� 
�� 	#دس   214ا��2ت +��ده �� ���ن �A د	ور �ط&ق 

Cرارداد ا)	���� و ھر ��"وم د�.ری �
 ا��ن ھ� از 
_ �� 	و)�
 ا�	#�دھ�ی �ود طر�ق آ�"� �5 در 	و*�


 ا�د 	�در ھر $�ل، آزادی در ا�ن ��"وم �
 ���5ی  -دا
، ;��ب د��2ت در ورای �رزھ�ی �	?�ر و�2 از آزادی

�ده ات. �%� از ��"ور	ر�ن  ����ھ�واره ��ز
                                                           
213 Constant, "Principes de politique", ch. 1: p. 
275. (Paris 1980). 
214 categorical imperative 
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	6 ا�ن ��م، ����دا+�5ن ا�ن د�د��ه ��ت: " 	�"� آزادی 
��ص آزادی ر+	ن �
 د���ل ��ر �ود از راه ھ�ی 

ا�ر ��3ن ات، آ�� ا)��ر ھ�X  215�و�ش ات". 
	و)�"� �� ���د؟  ��ل 	رد�دی �دا�ت �
 	و)�"� 
دارد.  3ون �
 اC	*�ی �دا2ت، ھ�6 ا+راد ���د از 
$داC&� از آزادی �ر�وردار �وده، �&�6 ا+راد د�.ر ���د 
�و�د، $	�  P�� ردن د�.ران از آن�ا2زا�: از �$روم 

��ر�رد زور.  در واPC، 	��م در �ورت ���ز، از راه 
��ر�رد ��Cون، )&و��ری از Cرار�ر+	ن �ن در �5رض 
�ل ��   
��3ن 	��دم ھ��� ات.  دو2ت �
 آن 3

 �� �&�س ����2$�� 	$#�ر آ��ز، ��ر�رد د�ده ��ن 

  راھ����� و را��د�� �� دا�ت، 	#&�ل ��+ت. 

3
 �3ز $��ظت از آزادی +ردی را �رای ��ل 	� ا�ن 
62 ��"ور �ود ا�Hم $د ��#دس �� �رد؟ او در ر

دا�ت �
 	�دن ���ر+ت ��واھد �رد، �.ر +رد در 
ا�	��ب روش ز�د�� و " ز�د�� ��و��" �ود، 

 د�2ل ���ود �A ��زار آزاد ا�ده � ،
آزاد ���د.  و�ر�
 ،��ھ�، $#�#ت رو�ن ��ده، �ر�
 �ر �ود)و
E�	 �CH�ت ا��"� ا�	%�ر، ��وغ، ا�رژی ذھ�� و 

، 216"�	وط �ودن ��و��"  آوار�ده، ا)	��ع ز�ر 
ھر آن 3
 ;�� و �	%Oر، �رد  217. +رو�واھد ر+ت

�د ز�ر وزن �.�ن روم و �را�ش ا��ن �
 �ردن 
 "
�"�دن �
 و*P �و)ود �
 	�"� "ظر+�ت ھ�ی و�	

 و 	%�و "ا��ن ھ�ی ر�وب �ده و وازده"، " 

ت �وار�ده" �
 )� �� �ذارد. "�ود����.ری �

" ھ��ن Cدر �� ارزد �
 "�ودا�%�ر�ری ��	�ر

 ."�$�"�ل 	�ط� ھ�ی +رد از ا�ط�ر و  �218

 د�.ران �)وز � 

 ��ی ا�ن �ر ��� ر�د �� ،
	و��
 -�دھد �رای �$دود �ردن او �
 آن 3
 �را�ش ��ر ��

د+�ع از آزادی، ���ول ات در ھدف "  219دا��د".  
����" )&و��ری از د��2ت.  	"د�د �A ا��ن �
 ��.رد 
و آزار �.ر آن �
 	ن �
 ز�د�� +�Cد �ز��6 ھدف ھ�ی 
�ود �دھد و ��ز، �
 روی او �	ن ھ�6 درھ� )ز �%�، 
ھر Cدر ھم ��وده �
 روی ھدف ھ�ی �ر�ف �� ھر 

د��ن، �
 ���5ی ا�دازه �� �Cد ��ر�واھ��6 ���ن دھ�
 A� ،ن �وده����ه در�را�ر ا�ن $#�#ت ات �
 او ا�

                                                           
215  J. S. Mill, On Liberty, chapter i: p. 226 in 
Collecte Works of John Stuart Mill, ed J. M. 
Robson (Toronto/London, 1981- ), vol. 18. 
216  ibid., p. 224. 
217  ibid., chapter 3, p. 268. 
218  ibid., p. 265-6. 
219  ibid., p. 2ch. 4, p. 277. 

 
ز�د�� �رای ز�	ن دارد.  ا�ن ���5ی آزادی ات �
(  220روا�ت ��2رال ھ�ی د���ی �درن از ارا�وس 

) 	� ز��ن ��.  ھر �و�
  �221ر�� �� �و��د ا�	ون 
 
�ط�6�2 $#وق �د�� و +ردی، ھر ا�	راض �&�

ت درازی ھ�ی �#���ت دو2	� و �� ا	��Oر، 	$#�ر، د
ھ���و	�زم )��5 	وده ھ� از راه آ��ن ھ� و آوازه �ری 
ھ�ی �ز��ن ��+	
، ھ�.� از ا�ن ��"وم +رد�را���
 و 


 �� ��رد.��  �س آز�وده ر3


 دادۀ ا�ن �	.�ری  زم ات.  [)�ن 	و*�_ 
ا	�وارت] ��ل از ا�	دا ��ن دو ��"وم �	���ز، ا�"�م 

��د.  ��ت: ھر ��ر�رد زور، �
 ھ��ن ا�)�د �� 
��زان ر�وب ا���ل ا��ن، �د ات، ھر �3د �رای 
)&و��ری از �دی ھ�ی �زرگ 	ری �
 ��ر�رود؛ در 

 �#ط6 �	*�د ��ر�رد زور � 

 �دم �دا�&� �2�$
 �"�	 
ات، �
 ھ��ن ��ت �وب ات، ھر �3د �
�و�� ��ت.  ا�ن ��"وم "����" از آزادی در �%ل 

H� ن ھ� ���د �� در��A �ود ات.  دادۀ دوم: ا�
	)وی $#�#ت �وده، �� از �ود �و�
 ای ����ت (

�.ر،  - ��ز�د �
 �ورد 	:��د ��ل ات (� ��5�
ا��ل، دارای 	��ل، �	#ل، 	� $د �ر�ز از �ر�ز، 	ن 
�داده �
 و*P �و)ود، و ;�ره. از وی د�.ر، 	�"� در 

�+	�� و آن ����ت، �را�ط آزادی، آن $#�#ت دت �
��Cل �رورش �واھد �ود.  ا�ن ھر دو، د�د��ه ھ��� 
��2رال ھ	�د و�2 �� ھم �%� ��وده، ار	��ط ���ن آن ھ� 
در �"	ر�ن $�2ت، 	)ر�� ات.  ھ�X �س ��� �و�د 
$#�#ت و آزادی �ود����.ری �� 	وا��د )��� �
 )زم 

ھ� ھر �و�
 	�%ر را در ھم �� �%��د، �%و+� �و�د.  
�واھد 	�ر���، ���	ر ���ن �� دھ�د �
 �داCت، و �2

�"ر، $#�#ت و +رد�را�� آ	��ن، د	%م ا;&ب، در 

 طور )دی دارای ا�*��ط � 
)وا��5 ر�د �� ���د �

 )��ز ا	��ن در $�&6 �د�د �ود � 
ھ	�د (ھ��ن �و�

�طرح �رد)؛  آزادی، �را�ری و �رادری�
 ��ل در 
ت ھ�ی ��ور�	ن ���5 ���	ر در )وا�P ��2و���

 �� 
ا%�	&�د، ��وا��.&�د و �� در �ظم ار	ش در �#��
)وا�P �دارا�ر	ر �� �� 	��وت.  ا�ر ��3ن ���د، 
ا	د ل ��ل �رای و)ود آزادی ھ�3ون �رط 
*روری ر�د ��وغ ا����، +رو�� ر�زد.  در 
�ورت ا��Oت ��ھ��وا�� ا�ن دو ھدف، آن ��ه، ��ل �� 

و�
 رو �� �ود ا*�+
 �ر د�واره ای ��ر$���
 ر

                                                           
220 Desiderius Erasmus Roterodamus (1466 –
1536) 
221  William of Ockham (1287 – 1347) 
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�%Hت �5دی $��ل از ��ھ��وا�� آ�وزه ھ�ی �ت �
   222در��د ا��2ت +��ده و ا�2	
، ا��ن �رای او. 

 
�ت �درن ات.  �� 
در در)6 دوم، ا�ن آ�وزه �

 �درت ھر�و�
 �$ث آزادی +ردی � 
�ظر �� رد �
� در د���ی ��	�ن و)ود ��در �#�م و)دان آر��ن 


 ا	�ت�)ر�Hف و(ود آن در د���ی ��و��).  دا
�و�دورت، ���	ر، ��"وم $#وق +ردی را در ��"وم 
�ردازی ھ�ی رو���ن و �و�����ن ;��ب دا�ت؛ ھ��ن 
ا�ر در �ورد 	�دن ھ�ی �"ود و �3ن و د�.ر 	�دن ھ�ی 

�3ر�� ا�ن آر��ن، $	� در  �223�ری، ��دق ات. 
�C �	 ء �وده��O	�ده.  	�ر�\ ا��ر ;رب، ���	ر ا

ھ���3ن آزادی در ا�ن ��"وم �
 �درت �
 +ر��د �ط�6�2 
	وده ھ�ی ��ر�ت 	�د�ل �ده ات.  �را�ش ا+راد و 
 6���ر�وب ��دن و دا�	ن $ر�م آزاد، � 
� Pوا�(
	�دن ���ر ��  �وده ات.  �را�ش �
 $��ظت از 
$ر�م ���� و روا�ط ��و��، ھ�3ون ا�ری +� 


 �#دس $��ل ��"و�� ازآزادی ات �
 ��  ا��2

 ھ�ی د��� آن، Cد�	� +را	ر از �وزا�� �و)ود ھ�6 ر�

#وط آن،  224و �"*ت ا�H$�ت �دارد.  ،
�� ا�ن ھ�
���6 �رگ �A 	�دن از �ل ��ظر ا�Hق �واھد �ود. �  

و��ن و�ژ�� ا�ن ��"وم از آزادی اھ��ت ���	ری 
دارد.  آزادی در ا�ن ��"وم، �� �ر�� از ا�واع 
�ود���.� ھ��وان ��ت و �
 ھ�X رو �� ;��ب 
�ود�ردا�� �ز��ری �دارد.  ا�ن ��"وم از آزادی، از 
��ء �� 
�ظر ا�و�2، د�2�?ول +*�ی ��	رل ات و �

                                                           
ت )ز ����ش د�.ری از �را�ش ط���5 ھ�6   222�� Xا�ن ھ�

 
�	�%ران �)ز ا�دک ���ری �
 ��وردار�د �
  ھرآن 3
�وب �� دا��د، ���د در �"��ت �
 ھم �ر	�ط ����د.  	�ر�\ 

 ����د 	�ر�\ �&ت ھ� �ر ات از ��و�
 ھ�ی ����وان �ا�د�
 
� 
�� د	%م �را��ده و ����ری �
 در �A �ظ�م �ود���

ر ���و�� �
 �%د�.ر ز�)�ر �ده �� �� �طر د���� طو
�ده ا�د.  وC	� ط� ز��ن،  
	�
 دا.� 
	�	رک، ھ���
�طر �رطرف �� �ود، ا�	Hف ھ� ���ن �	$دان ر�ر�� 
	م را درھم �� �%��د و ��ھ� ا�ن، �آور�د �
 ا;&ب 

�ر�ت 	��م �� �ود.     � P�� 
��ر ��  
�"وم $#وق و�ژ�	�و �رای رد��ی �%ل ��ری )���� �  223

  �زد او��م، �.�ه ���د �
 �رر� ارز���دی از آن در:
 Michel Villey, Leqons d'histoire de la 
philosophie du droit (Paris, 1957) 
 
 

�$��ن (����د �"ود��ن و �&����ن) �
 اC	دار �ط&ق  224�
ا2وھ�ت �� Cوا��ن ا�Hق �� 	�وی ھ�6 ا��ن ھ� �زد �دا 

دار�د، و�2 ا�ن ھ� ���ر 	��وت دار�د �� ��ور آزاد ��ور 
   ز�	ن �ر ا�س 	ر)�_ ھ�ی �ود.

� 
� 
A د�و�را� ا���ل ��	رل.  درت ھ��ن �و�
در ��ل ��%ن ات +رد �"رو�د را از ���ری آزادی 
ھ�ی �و)ود در )وا��5 از �وع ھ�ی د�.ر �$روم 
	�د � A� 
��د، �
 ھ��ن 	ر	�ب ھم ��Cل +"م ات �
دارای ذھ��ت ��2رال �
 ز�رد	�ن �ود ��زان �� �� از 
آزادی +ردی �دھد.  ھ��ن $��م �	�د ��%ن ات ظ�2م 

�د�د	ر�ن ���را�ری ھ� را ��دان �دھد؛ ��%ن ���د و �� 
ات اھ��ت ��� �
 �ظم، +*�&ت �� دا�ش �دھد؛ و�2 
	�"� ا�ر آزادی ز�رد	�ن را �$دود �%�د، �� د	%م 
��	ر از رژ�م ھ�ی د�.ر �ر آن �$دوده �.ذارد، آن 

  ��225ه، او وا)د �را�ط �ورد �ظر ��ل �واھد �ود. 

�ط#� و ھ���و�د �� آزادی در ا�ن ��"وم، �
 ھ�X رو �
د�و�را� �� �ود�ردا�� ��ت.  �ود�ردا�� ���د در 
�ت د�.ر �ظ�م ھ� 	*��ن �"	ری � 
�&�ت �ود، �
�رای $��ظت آزادی ھ�ی �د�� +راھم ��د و �
 ھ��ن 
د�2ل، �ورد د+�ع ��2ر	�ر�ن ھ�[ھواداران ا�	��ز آزاد 
ا����] Cرار دارد.  و�2 ا2زا�: ھ�X ار	��ط� ���ن 

ی +ردی و $%و�ت د�و�را	�A و)ود �دارد.  آزاد
� �ر �ن $%و�ت �� ��د؟" از � 

 �رش "3� \��
 
�ظر ��ط#� �	���ز ات �� ا�ن �رش �
" دو2ت 	� 3
$د در ا�ور �ن د��2ت �� ��د؟".   در ھ��ن 	��وت 
ات �
 	*�د �زرگ ���ن دو ��"وم " ����" و 

"وم ز�را �� �O�"226ت" از آزادی �%ل �� ��رد. 

                                                           
در وا��C ،PCل 	:�ل ات �
 در �روس ز�ر $����ت   225

+ردر�A ���ر �� در ا	ر�ش ژوزف دوم، �ردان دارای 
	��ل، ا�	%�ر و ��وغ �Hق �
 در اC&�ت �ط&ق �ود�د، ��	ر 

�دھ� و �رف Cراردا�	�د؛ �ورد آزار و ز�ر ا$�س +��ر �"
�ت د�و�را� ھ�ی � 
��ر روی آن ھ� ���ر ��	ر �ود �+

  �	#دم و �	:�ر.
	رۀ آن در �A ��"وم ���� آزادی  226� 
، ا�ری ات �

��ش ز���6 ��ص، ��Cل 	���ن ��ت.  ��%ن ات �
 ظ�ھر 

 Cدرت �ز��ش ���ن دو �ز��6 )��.ز�ن ���د. � 
		�"� وا�


 �A ا�دازه آزاد ��	�د و �� �%ره و�2 ھ�6 �ز��
 ھ� �
 
� 
(�%�آزاد ��	�د. ا�ر �ن در �A �ظ�م 	و	��2	ر، ز�ر 
دوت �ود ����ت ��م، $	� ا�ر ا�ن ��ر را ز�ر 	رس از 
دت دادن �?ل �ود �%�م، درت ات ا�ر �.و�م ا�ن ��ر 
را آزادا�
 ا�)�م �داده ام.  �� ا�ن $�ل، ا�2	
 �ن �A �ز��ش 


، �رده ا	�م و �
 طور �ظری در ھر $�ل �� 	وا�	م �

 �� ز�دا�� �دن را ا�	��ب ��م.  �س، �رف و)ود (�%�
�ز��
 ھ�ی )��.ز�ن، ��+� ��ت 	� ��ل �را �
 ��&� آزاد 
&�
 	�د�ل ��د(ھر�3د �
 داوط&���
 �وده ��5 C��5ی وا� 
�
 
	�	رۀ آزادی �ن �	.� دا� 
�د).  �
 �ظر �� رد ���

�د �� :
2ف:  3
 	5داد ا�%�ن ھ� در �را�ر �ن ��ود ا�د �١
(ھر �3د �
 روش ھ�ی �	��وت ��ردن آن ھ� 	��وت 
��د؛ ا�%���ت ��ل، وا$دھ��� �� 
	�وس �� �%د�.ر �دا$�
����د �ب ھ� ��	�د �
 �	وان �
 را$	� آن ھ� را ��رد)؛ 
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 ا�ن �رش � \"��Oت" از آزادی �رای 	Hش در ��
� �ر �ن $%و�ت �� ��د؟" � 

 ���ن �� آ�د: " 3�
 
� �� 	وا�د �.و�د �ن 3
 ھ	م و 3� 
و ��: " 3

 ا�ن � \�م و 3
 �%�م؟"، و �
 ھ�.�م ���� 
	م و 3��
�رش �
: " �ن �رای 3
 �ودن و 3
 �ردن آزادم؟"  

را� و آزادی +ردی �� ��رو��د	ر ار	��ط ���ن د�و�
از آن ات �
 �دا+�5ن ھر دو �� ا�.��	�د.  �وات 
اداره �دن 	وط �ودم و �
 ھر ��زان، ���ر�ت در 
+را��دی �
 ز�د�� �را ��	رل �� ��د، �� 	وا�د 
آرزو�� �
 ��ق �وات +*��� آزاد �رای ��ل ���د 

�2 ا�ن و از �ظر 	�ر��� ���د از آن ھم، Cد��� 	ر.  و
دو، �وات �A ا�ر وا$د ��	�د؛ در واPC، ��&� ھم 
+رق دار�د و �
 ھ��ن د�2ل، را�)�م �
 �ر�ورد �د�د 
ا�د@و2وژی ھ�ی $��م �ر د���ی ا�روز ا�)���ده ا�د.  از 
ا�ن رو، �دا+�5ن ��"وم "����" از آزادی، ا�ن ��"وم 

 – �رای، �&%
 آزادی از�
 آزادی  - "��Oت" از آزادی 


 ای 	��5ن �ده را ��رھ� �د�دهو ز� -�د�� �ر ا�س �

�وت $�وا�� در C ری �ر	ر� Xد ھ�C�+ ا�د 
	ای دا�
.
  ��2س ��دل و ظ�ھر �و)

  

٢  

                                                                                    

ب: 	$#ق ھر �A از ا�ن ا�%�ن ھ� 3#در آ�ن �� د�وار 

 �� ات؛ ج: در طرح ز�د�� �ن، ا�ن ا�%�ن ھ� در �#��

�%د�.ر 	� 3
 $د �	��ب �� ����ت و �را�ط ��5ن �ن 
 ���ھ	�د؛ د:  	� �)� ا�ن ا�%�ن ھ� �� ��ل ��	�ر ا�
�و�د؛ ه: 3
 ا�دازه ا$�س ��و��  �� 
	�وده و ��

ا)	��ع  و �
 +رد �
 ا�%�ن ھ�ی �و���ون ارزش �� �ذارد.  
�ظ�م ���د درھم آ��ز�د 	� �	�)
 ای �
 )�رأ  ا�ن ھ�
 �وا�ل

ھر�ز د�Cق �� �� 3ون و 3را ��ت از ا�ن +را��د ��رون 
آ�د.  ���د �
 ا�ن د�2ل ���د �
 ا�واع و در)
 ھ�ی �	5دد و 
;�ر��Cل ���ر�� از آزادی و)ود دارد و �� �A �#��س 
وا$د ا�دازه ��ری �)�ده ��� �و�د.  ا+زون �ر ا�ن، در 

وا�P، �� ��3ن �رش ھ��� ( ��ط#: �وچ) رو �
 رو �ورد )
ھ	�م: " آ�� ���ن ا�%س آزادی ھ�ی آ�Cی ا2ف را �
 $دی 
 
�	ر از آزادی آ���Cن ب و )�م و دال روی ھم ر+	��
ا+زا�ش �� دھد؟" ھ��ن د�واری ھ� �� �
 ��ر��ری ���5ر 
 
�رط� � 
+��ده ر��� ��ش �� آ��د.  �� و)ود ا�ن، �

ا�دازه ��ری د�Cق �����م، �� 	وا��م د �ل �5	�ر �وا	�ر 
�رای ا�ن �ظر ���ور�م �
 �A +رد �	وط در $%و�ت ��ه 

)، از �ظر �&� ���ر آزاد	ر ات از ١٩۵٨و@د، ا�روز ( 
�"رو�د ا����� �� آ����2.  �&�ت ا�.�ره ھ�ی ز�د�� ���د  A�

�و�د، ھر �3د ����ش روش ھ�ی �#�� 
 �� �%د�.ر �#��
و $#�#ت �	�)
 ��ری ھ�، د�وار �� ����%ن ات.  و�2 
ا�"�م ���ھ�م و 	5دد �Hک ھ�ی در��ر، ��&ت ھ�ی �ود 
�و*وع �رر� ھ	�د و �
 ��&ت ھ�ی روش ھ�ی ا�دازه 

  ��ری �����ل و �دم ا�%�ن 	�%ر د�Cق.  

  ���وم ��
ت از آزادی

  

��"وم "��Oت" از آزادی �� �وات �ودروری آ;�ز 
�� ��د.  �وات �ن ا�ن ات �
 ز�د�� و 	���م 

 
	�
 ھ�X �و�
 ھ��م �
 �ودم �	.� دا� 
��د ���
��روی ��رو��.  �ن �� �واھم �
 ا�زار ��ش ھ�ی 

ا�	��ری �ود و �
 ��ش ھ�ی ا��ن ھ�ی د�.ر ���م.  
�ده] ���م و ���وژه [+��ل  
�وات �ن ا�ن ات �
���]؛ �
 ��روی �رد و ھدف ���
 ا�ژه[�و*وع �

 ��روی �&ت ھ�ی � 
ھ�ی �ودآ��ھم $ر�ت ��م و �

O�	 م و ��رو����� �� A� واھم�ر�ذار �ر �ن.  �� �
���ر�روم؛ ���.ر و 	���م ��ر�ده ���م  
ھ�X �س �
�ود؛ �ود )"ت ��ری  
و �
 ا�ن �
 �را�م 	���م �ر+	
ام را 	��5ن ��م؛ �
 ا�ن �
 	وط ط��5	� ��ر)� �� 
ا��ن ھ�ی د�.ر )"	� ��5ن �.�رم، ��3ن 3
 �و�� 

���ء، )��ور �� �رده ای ��	وا A� ن از ا���ی �#ش

 ���رت ات از 	��5ن ھدف ھ� � ��ا���� ھ	م؛ �#
و راھ�ردھ�ی ��ص �ودم و 	$#ق آن ھ�.  ا�ن ا�ر، 
د	%م ���� از ��ظور �ن از ا�ن $رف ات �
 �ن 
�ردورز ھ	م و �رد �ن �را ھ�3ون �A ا��ن از 
 ،
د�.ر ا)زاء )"�ن �	���ز �� ��د.  ورای ا�ن ھ�

ه �ودن ����د �و)ودی ا�د���ده، �وات �ن، �ودآ��
��اراده، +�5ل، �@ول در �را�ر �ز��ش ھ�ی �ود و 
�)ش آن ھ� �� آر��ن ھ� و ھدف ھ��م ات.   
�Cدر �
 
�ن �
 ��زا�� ا$�س آزاد �ودن �� ��م �
 ��ور �
�م و �
 آن در)
 �رده �� 
	�$#�#ت �ودن ا�ن �وارد دا

  ھ	م �
 �Hف آن ھ� �
 �ن ا�#2 �ود.

آزادی ا	وار �ر �ودروری و آزادی ا	وار �ر 
�$روم ��دن �ن از ا�	��ب در اOر �دا�&6 ا��ن ھ�ی 
د�.ر، ���د در ظ�ھر، �3دان ��ھ��وان �� ���ھ�م 
 
"����" از آزادی �
 �ظر �ر�د �
 ط� 	�ر�\ و �

 از روی ��طق، در )"ت ھ�ی �	��وت �%ل �ھ��

آ�ر �ط �� �%د�.ر �ر+	�د.  ا�� ا�ن دو �وع ��"وم در 

 	*�د �	#�م �� ر�د.�  


  ��momentum �رر� )"ت/�	�ب � �&#	�
ا	�5رۀ "�ودروری" �� و)ود ظ�ھر ا�	دا�� �� 
*رر آن ��دا�� ��د، ا�ن �و*وع رو�ن 	ر �� �ود. 
"�ن رور �ود ھ	م"؛ " �ن �ردۀ ھ�X ا��ن د�.ری 

ھ.ل) �ن ��	م".  و�2 آ�� (�
 Cول ھواداران ا+H	ون و 
�ردۀ ط��5ت ��	م؟ �� �ردۀ وداھ�ی "�"�ر��د��" 
�ودم؟  آ�� ا�ن ھ� ا�واع �و���ون از �وع وا$د 
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 ،����و)ودی �
 ��م "�رده" ��	�د؟  �ر�� �ردۀ 
�ر�� $#و�C، �ر�� ا��CH و �ر�� د���؟ آ�� ا��ن 
ھ� 	)ر�6 رھ��� از �رد�� د��� �� �رد�� ط��5ت را 


 و در )ر��ن	�و �	و)
 �ودی �
  �دا A� آن از
$��م �� �ود و از وی د�.ر �3زی در و)ود آن ھ� 

 زا�و درآ�ده، ��ده ا�د؟  �س ا�ن �ود $��م � 
�
�ده ��  
	�%ل ھ�ی �و���ون، ھ��ن دا� 
�ده، �

�� 
��$�  
 -�#ل، "ط��5ت وا 	ر �ن" و �ودی �

ود ��د 3.و�
 در �&�د �دت آن را 	$#ق ���د: از راه �
"وا�5C" �� �ود "آر����" �� �ود "�ود��	�ر"، �� 

  "�"	ر�ن ��6 �ود".  

�س 3
 �3ز در 	��Cض ات �� ا�.�زش آ�� 
;�ر�#��H و ا���ل �"�ر��ده؟  ط��5ت "+رودت" 
�ن؟  �
 د���ل 2ذت ھ�ی +وری ر+	ن؟  �ود "	)ر��" �� 
"���	)��س" �ن �
 �� وزش ھر ��ل و ودا�� از )� 


 ��ده �� �و� 
�ود ھر ��ر � 
���	 �	� 
د و ���د �
اوج ط��5ت "وا�5C" �ود �� رد؟ ا��A ا�ن دو 
�و��	ن �� 	وا��د )دا�ده، 	وط �%�+� �زرگ 
������ده �و�د؛ �و��	ن وا�5C را �� 	وان ا�ری 
�زرگ 	ر از �ود +رد دا�ت (�
 ���5ی را�W ا�ن 
 A� ،رد+ 
ا�طHح)، ����د �A "�ل" ا)	���� �

��� A� ،ژاد� A� ،
&��C A� :تر �� و�6 آن ا
�ور، و )�P �زرگ ز�ده ھ� و �رده � A� ،دد����"�
ھ� و ھ�وز د�������ده ھ�.  �س ا�ن �و)ود�ت، �� 
�ود �
 ارادۀ )��5  �� 
	�و��	�� $#�#� �%� دا�
�� "ا�دا�واره" �� 	A �ود را �ر د�.ر "ا�*�ء" 

�ود و �س ��+ر��ن 	$��ل �رده، آزادی " +رادت" 
آن ھ� را �
 دت �� آورد.  �طرھ�ی ا	��ده از 
ا	�5ره ھ�ی ا�دا�وار�� �رای 	و)�
 ��ر�رد زور 
	وط �ر�� �ر روی �ر�� د�.ر )"ت ار	#�ء آن ھ� 
ط$� "�� 	ر" از آزادی، ا;&ب �و�زد �ده ا�د.   
�
 
�ود � �� 
و�2 ��ر�رد ا�ن آرا�6 ز���� وC	� 	و)�

ھ� �و)
 ات �
 �ر روی ا��ن ��ذ�ر�م ��%ن و ��
ھ� زور ا���ل �ود �
 ��م ر�دن �
 ھدف ھ��� ( ����د 
�دا2ت �� �"دا�ت ��و��) �
 ا�ر آ��ه 	ر �ود�د، �ود 
د���ل �� �رد�د، و�2 ��3ن ��� ���د، ز�را �� 
���رت، ��دان �� +�د ھ	�د.  ��3ن ا	د �2 راه را 

ھ�ی د�.ر  �رای �ن ھ�وار �� ��د �
 �ر روی ا��ن

 ��طر ��P �ود آن ھ� ا���ل زور ��م؛ �رای ��P آن �
ھ� و �
 ��P �ن؛ و آن ھ� در�را�رم �#�و�ت ��� ���د 
ا�ر ��ط#� و �
 ا�دازۀ �ن ��Cل ����د و ���+P �ود را 

 ا�دازۀ �ن ��"��د.  و�2 �ن در ا�ن )� ��ظورھ�ی �

د�.ری ھم دارم.  ��%ن ات ا�Hم ��م �
 آن ھ� در 
ل ھد+� دار�د �
 از ر ��دا�� �
 ��د در�را�ر آن ا�

�#�و�ت �� ���د، ز�را در درون آن ھ� �و)ود�	� 
�وات �#��H ��"�ن �� ;��ت  –�ر�وز ھت 

"$#�#�" آن ھ�.  ھر �3د ا�ن �و)ود�ت، در �ورد ھر 

 ظ�ھر $س �رده، ا�)�م �� دھد و �� �و�د � 
3

ھ�ت �
  و�2 ھ��ن �ود "وا�5C" آن –دروغ ���ده 

 ز��ن و �%�ن آن ھ� � 
	�ود 	)ر�� *�5ف و وا�
���د در��ره اش ھ�X �� ��&� �م �دا�د؛ ا�ن روح 
	6 �رآورده �دِن �وات ھ��ش ���درو�� 	�"� �وِد 

 -�ن �
 �$ض ا	��ذ ا�ن د�د��ه، Cرار��  ��227 ���د. 

 �5Cت ھ�ی وا��رم در �و*P ��د�ده �ر+	ن �وا
ا��ن ھ� و )وا�P و ار��ب و ر�وب و آزار آن ھ� 
 
� 

 �����د�� و �
 ��م آن �ودھ�ی وا�5C.  ا�ن ھ��
�د �� 
ا�ن ���ل �
 ھدف $#�#� ا��ن ھر 3
(�و���	�، ا�)�م وظ��
، �رد، )��65 ��د �
 و 

و و ھ��ن ار*�ی ���زھ�) ھ��ن ات �� آزادی ا
ا�	��ب آزاد �ود "$#�#�" او، ھر �3د ا;&ب �ودی 

  ��"�ن و �� ز��ن، ���د.

  ا�ن ���زه ا;&ب 3"ره ��وده ات.  �A $رف ات

ا�ر �.و�م �ن ��ر ��ص ا2ف را �� دا�م، و�2 �ود 
او ��� دا�د و �ن $	� �وات ھ�ی او را �رای �Hح 

��ر �ودش، ��د�ده �� ��رم.  و�2 ا�ن �A $رف �
 
��ص ا2ف ��ر و �Hح �ود را � 
�	��وت ات �
آ��ھ��
 و در ز�د�� روز�ره، �&%
 در �#ش �ودی 

 �ود 	)ر�� او از آن ����ر ات، �ر�ز�ده � ��H#�

 ��&$ت � �5Cود وا�وی ات؛ ���5 �ز��ش از 

                                                           
"  ���ل �ط&وب آزادی $#�#�، و)ود $دا�Oر Cدرت   227


 طور �%�ن ات 	� �رای ھ�6 ا�*�ی )��65 � ���ا�
�	وا��د �
 �"	ر�ن $�2ت �ود �ر�د".  ا�ن را 	�. اچ �ر�ن 

     ��ت. در: ١٨٨١در 
Lecture on Liberal Legislation and Freedom of 
Contract: p. 200 in T. H. Green, Lectures on 
the Principles of Political Obligation and Other 
Writings, ed. Paul Harris and John Morrow 
(Cambridge, 1986).     
ا�ن د�د��ه، )دا از ا�)�د ا�"�م ���ن آزادی و ��وات، ا�ن 
	�ور را �
 د���ل دارد �
 ا�ر �A +رد 2ذ	� ��در�E را 

�؟) او را �Cدر �
 	�د�ل  –د���ل �� ��د � 

 (از د�د 3�

 �"	ر�ن ��6 �ود ��� ��د (�دام �ود؟) �– �� 
� ��

ا�)�م داده، آزادی $#�#� ��وده ات: و ا�ر از آن �$روم 
 A� ت ��� داد.  �ر�ن�د، ھ�X �3ز ��ارز�� را از د ��

 - ��2رال �
 	��م ���5 �ود؛ و�2 ���ری از $����ن �	�د ��
	وا��د ا�ن +ر�ول را �رای 	و)�
 �د	ر�ن ا���ل ر�وب از 

وی �ود �
 ��ر��ر�د.   
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+ردی را 	���ص داده و در �	�)
 د�.ر ��� 	وا�د از 
 -ل ھو�ت ھ�و وار �ز��ش آن �ودداری ��د.  ا�ن )5

��5 ��وی Cراردادن �ز��ش ��ص ا2ف ا�ر �3ز �
ت �� د	%م ھ�وز ��ت �� آن ��  �$ 
د�.ری �ود �
3
 ا2ف در $�ل $�*ر �� �واھد و )	)و �� ��د 

� "	$#ق �ود"  –��ھ	6 �ر�زی ھ�6 �ظر�
 ھ�ی 
 
ات.  �A $رف �� �ود ا�ر �.و�م ��%ن ات �

ن آن ��	وا�م، روی �ن ا���ل ��طر ���5 �
 از د�د
زور �ود:  ا�ن ��ر ���د ��ھ� �
 ��P �ن ���د و در 

واPC �� 	وا�د �$دودۀ آزادی �را �	رده 	ر �زد.  
 
ا�� $رف د�.ری ات وC	� �.و�م: ا�ر ا���ل زور �
 
��P �ن ات، �س ا�] �ورد ا���ل زور Cرار �.ر+	

ھ�ن آن �وده ام، ز�را 3
 آ��ھ��
 و 3
 ���ودآ��ه، �وا
ام؛ از ا�ن رو �ن آزادم ( �� آزاد $#�#� ھ	م) $	� 
ا�ر )م ���� $#�ر و ذھن ��دا�م �
 	&�%��� ا���ل 
 

 ���رزه ��م �� آن ھ��� ��H(�� زور را �س زده و

  ��ر�واھ��
 آن را ا)را �� ���د.

 

 و�&��م )��ز، ط��زا��) �	ا�ن 	�د�ل )�دو�� �� 	رد
�� 
طر آن ��ره �رد)، ��� 	وا�د �
 ھ.&��ن را �

ھ��ن �د�� ھ� در 3"�ر3وب ��"وم "����" از آزادی 
ا)را �ود؛ ز�را �ر ا�س آن، �ودی �
 ����د �ورد 
	5رض Cرار ��رد، د�.ر +ردی ��ت �� �وات ھ� و 
 

 طور ��5ول  +"��ده �� �ود، �&%� 
���زھ��� �

�&� ا��ن " وا�5C" درون او ات �
 �� �ط�6�2 �
�ود و �
 �وات  �� 
	�ھد+� آر���� ھ��ن ا�.�
�ود 	)ر�� او در ا�ن ��ره.  �ود آزاد در ��"وم 
"��Oت" از آزادی، ��%ن ات �
 �ورت �و�
 ای 
 A� ،ور�� A� :ود��و)ود�ت +وق ���� �	ورم 
 
ط�#6 ا)	����، �A �&ت، �� �ود )ر��ن 	�ر�\ �

�ت �ود 	)ر� 
�� ھ	�د.  اطHق ھ�ی "وا�5C" 	ری �
و�2 ��"وم "��Oت" از آزادی در ���5ی �ودروری، 

 د�2ل ����"�د 	�%�A +رد �&�
 �ودش، در ��ل و �
 
#�ط� 	�ر�\، در آ�وزه و ��ر�رد، را$ت 	ر �
 دو
�ردن ����ت +رد �ردا�	
 ات: ��	رل ���دۀ 
ا	��H5 و $��م از و�� و 3��6 	)ر�� ا���ل و 

 
و 	&�م �و�د، از وی د�.ر.  وداھ��� �
 ���د 	���
ا�ن د�د��ه از �ظر 	�ر��� 	:�Oر�ذار �وده ات.  ا�ن 
ا�ر ا��Oت �� ��د ( ا�ر ا��Oت $#�#	� ا�ن ��3ن �د�"� 
 زم ���د) �
 ��"وم �ردازی ھ�ی آزادی، �	#�م از 
 
���3	� �ود، +رد و ا��ن ر3 
آراء �ر�وط �

ا��ن و آزادی �� ��ر�د.  آن Cدر �� 	وان در 	5ر�ف 
	$ر�ف و د	%�ری �رد 	� ��ظور وء ا	��ده ���ده 

��ن داد � ����رآورده �ود.  	�ر�\ ا��ر ��ر �
 رو

 ا�ن ��ر 	�"� در +*�ی آ��د��A ا�)�م ��� �ود.�  

����دھ�ی 	���ز ���ن دو �وع از �و��	ن، آ�%�ر	ر �� 
 

 دو �%ل ��دۀ ��ل �� 
�ود در �ورت 	و)

ھدا�ت �دن 	وط �ود "$#�#�" در �ود�ردا�� �� 
 
طول 	�ر�\:  �%ل اول، ر�وب و ا�%�ر �ود �
��ظور ر�دن �
 ا	#Hل؛ �%ل دوم، 	$#ق �ود �� 
�ودھو�ت ���� ���ل از راه �A ا�ل �� آر��ن 

  ��ص �رای ر�دن �
 ھ��ن ھدف[ا	#Hل]. 

    

٣  

  

�7- �ود' �
 ����  E&ب �

  

ف ھ� را 	���ص �ن �رو+ور �رد و اراده ھ	م؛ ھد
داده، �
 د���ل آن ھ� �� روم؛ و�2 در �ورت �$روم 

 آن ھ�، د�.ر ا$�س وار�ودن �ر � ����	�دن از د
و*�5ت را ��واھم دا�ت.  ��%ن ات �
 د�2ل Cوا��ن 
ط��5ت �� $وادث �� ��رھ�ی آدم ھ� �� 	:�Oر ا;&ب 
طرا$� ��دۀ �"�دھ� �	وCف �وم.  ��%ن ات ا�ن 

در�را�ر �ن ��ش از $د Cوی ����د.  3
  �و�
 ��روھ�
�وم؟  ���د � 
	%����د �%�م 	� 	وط ا�ن ��روھ� درھم 
�ود را از �ر ا����2 �
 �� دا�م �Cدر �
 	$#ق آن ھ� 
	م، �Hص ��م.  �وات �ن آن ات �
 ار��ب ��
C&�رو �ود ���م، و�2 �رزھ�ی �ن طو �� و ��ا�ن 

�$دود �� ��م 	� ھ	�د.  از ا�ن رو �رزھ��م را 

 �� $ذف ����م.  �ن �� ��ل 	+*�ی آ�ب �ذ�ر را ��

 ھد+� � ����	
 �و���	� �� Cدرت �� ����ت �� د�
��ص آ;�ز �� ��م.  و�2 ��� 	وا�م آن ھ� را +راھم 
ت �� ��رت %���م.  �ر آن �� �وم �
 از 
��رھ�زم.  از ا�ن رو 	���م �� ��رم �
 ھر 3
 را از 

�@ن ��	م، ��واھم.  �ن ا�ن �و�
 �ود را �ب آن �ط

 آن 3
 دت ���+	�� ات، ��&� � 
	5ر�ف �� ��م �
 ،A&� ر�ب�	 
�م.  $��م �	�د �را 	"د�د ��� 
	��دا
ز�دان، 	��5د �� �رگ �ز�زا�م �� ��د.  و�2 ا�ر �ن 
د�.ر ھ�X وا�	.� درو�� �
 �&A، ا$�س �%�م، 


 ز�د� 
ان ���	م، و ا�ر در د�.ر �را�م �"م ����د �
�م، آن ��ه، $��م �� 
	�درو�م �$�ت ھ�ی ط���5 را �
	�د ��� 	وا�د �را �
 ��روی از �وات ھ��ش �
وادارد؛ ز�را 	رس ھ� و ا���ل 	)ر�� �
 �#���ی �ن 
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د�.ر راه �دار�د.  ����د آن ات �
 �ن �A �#ب 

 درون C&65 �ود � Aژ�	را	�#ل �ن،  –����� ا

�رده ���م 	� ط�ق آن  -�ظری از �ودم روح �ن، +"م 
ھ� ��ل ��م و در ھ��ن $�ل، دت ��روی �ور 
 

 آن ھ� �رد.  �ن �� �����رو�� و رذا2ت ھ�ی ا�

 ام؛ در آن )� و +#ط آن )� 	�درون �ود �#ب �
ا���ت دارم.  ����د آن �
 �.و�م: " ���م ز�م �ده و دو 

آن �
  روش �رای رھ��� از درد و)ود دارد.  �%�
ز�م را در��ن ��م.  و�2 ا�ر در��ن ��ش از $د �ت 
�� ���ط�@ن ���د، روش د�.ری ھم ھت. �� 	وا�م �� 
�ر�دن ���م از �ر درد �)�ت ��دا��م.  ا�ر �ود را 

 و)ود �� � 
وادارم �
 ��&� $س �%�م �
 ھ�X �3زی �
���ز دارد، ��ودن آن را $س ��واھم �رد".  ا�ن ھ��ن 

�	� ر��*ت ���ن، ا�	%�ف )و��ن، �ودرھ��ری 
روا�Cون و رو$���ون �ودا�� ات؛ �ردا�� از د�ن 
ھ�ی ��	&ف �� �دون ھ�X د��� �
 	�رک د��� �ده، �ود 
را از �وغ )��5
 �� ا+%�ر��و�� رھ��رده ا�د.  آن ھ� 
 A� Xھ� 
در +را��د �ود�وا	6 د�ر�و�� �و��	ن، �

��6 ا)	��ع از ارزش ھ�ی )��5
 اھ��ت �داده، در $�

، د�.ر در�را�ر Hح ھ�ی 	در ا�زوا و ا	#Hل ز�

ھ�6 ا�واع ا�زواط&��  228آن آ�ب �ذ�ر ��ود�د. 
�، �ود����� اC	��دی و ھر �%ل از ��
�ود��	�ری درون، ����ری از ا�ن �ر�ورد را 
در�ردارد.  �ن �� رھ��ردن �ود راه، از �وا�P راه 

	Cا ،
Cل +ر�دا 
��د �ر���
 ر�زی دوری �� ��م؛ �
�ده 	وط �ودم و C&�رو ��زوی �دۀ �ود �#ب ��- 

���دن ھ�X �دا�� از  
���م �
 در آن ھ� ���زی ��
��رون ��ت و ھر ��روی ��ر)� �� 	:�Oر ات.  ا�ن 
�%&� از )	)وی ا���ت ات؛ و�2 ھ���3ن، 

	)وی آزادی +ردی �� ا	#Hل ��ز ��م �� ��رد.  (  

ت از ا�ن آ�وزه و ��ر�رد آن در +��&
 ای طو �� ھ
�ورد ا+راد، 	� ��"وم �ردازی ھ�ی ���� 3ون ���ت 

 آزادی را �
 �� $ذف ا���ل �&%
 �� �#�و�ت و 	&ط �
�ر آن ھ� 	5ر�ف �� �رد�د.  �ن �� �%� دا�	ن �ود �� 
��	رل ���ده از �رد�� و ��	رل �دن، �� �ر�زم.  آزاد 

                                                           
" �A ا��ن ��Cل $	� ا�ر �رده ���د، ا��روز ��ت:  ٢١

 A� �	$ 
�ود � �� 
���ر �� رود و از ا�ن �	�) 
آزاد �
ر�� �رد"  در: 
  $%�ران ا�ر ���رد ���د، در �رد�� �

Corpus Scriptorum Latinorum, vol. 82. part 1, 
ed. Otto Faller (Vienna, 1968), letter 7, §24 
(p.55).  

  ا��%		وس �� ���ت ��ز ���د. ا�ن �� 	وا�ت ��	6
  

�ردان ھ	م.  از Cوا��ن ھ	م، ز�را و 	� آن )� �
 �ود
��روی �� ��م، و�2 �ودم آن ھ� را �
 �و��	ِن 
 -رھ��ده از ا���ل زور، 	$��ل �� ��م �� درو�� ��

�زم.  آزادی ���5 	��5ت، و�2 �
 ���ن روو " 	��5ت 

 �ود 	)و�ز �� ���م"� 
؛ ھ�X ا���� 229از ��Cو�� �

وط ��� 	وا�د �ود را �
 �رد�� �.�رد.  اداره �دن 	

 �وا�ل ��ر)� و 	5"د 	�د�ل � �.	د�.ران ���5 وا�

 ��ز�63 د���ی ��رو�� �
 ھ��ن Cدر �
 آن را ��	رل �
�%�م، �
 ھ��ن ��ت �را ��	رل �� ��د و �
 �رد�� 
��ص �ن از  
�� ��رد.  �ن �
 آن در)
 آزادم �
وی ھ�X ا�ر 	��P ��روھ�ی ��رج از ا�	��ر �ن، 


 ��	رل Cوا��ن ط��5ت ��	م؛ �$دود ��ود؛ �ن �Cدر �
از ا�ن رو +�2�5ت آزاد �ن �دون ھ�X ��ش +ر*� ���د 
ط$� +را	ر از د���ی 	)ر�� �&ت و �5&ول  
�

، )�ی �رر� ا�	��ر 	�ھ�[�&�ت] +رارو�د.  ا�ن �و

 -ا�ن آ�وزۀ ��	��� و ��"ور ��ت؛ 	�"� ��دآور ��

�وم �
 ���ھ�م آزادی ھ�3ون �#�و�ت در�را�ر ا���ل 
 
;�ر��Cل 	$#ق (�� �ر�ز از آن ھ�) و ��ز آزادی �
ت ����وان ا	#Hل از +*�ی ز�ر 	��Oر �&�ت، در 

  ��ز، �#�� ��	ر از C&�رو ا�Hق، ��زی �%رده ا�د.

ز�را ا�ر )وھر ا��ن ھ� در ا�ن ات �
 �و)ودا	� 
�ؤ��2ن ارزش ھ� و ھدف ھ�ی  ���5 –�ود��	�ر ����د 

�ود����ده �وده، �
 د�2ل دا�	ن ا�	��ر آزاد، اC	دارھ�ی 
���ر �رو�د  
� ���"�-  
�س، ھ�X �3ز ارزش �دارد �


 ��طر آن �� ا��ن ھ� طوری ر+	�ر �ود �
 �و�� �
�ود��	�ر ��وده، �&%
 ا����� ط���5 ھ	�د ��ز�63 

ک ھ�ی 	:�Oرھ�ی ط���5 و �و)ودا	� در E�3 �$ر
��رو�� �
 $%�را��ن �� 	وا��د �ز��ش ھ�ی آن ھ� را 
د	%�ری ���د؛ �واه از راه ��ر�رد زور و �واه �� 
و�دۀ ��داش.  ر+	�ر �� ا��ن ھ� �
 ا�ن �%ل �
 ���5ی 
�دم �ود	5ر��.ری آن ھ�ت.  ���ت ��ت: " ھ�X �س 
�A �ودش  
��� 	وا�د �را �
 �و�$�ل �ودن �

ی +)�P 	ر�ن �وع ��Cل 	�ور وادارد.  �Cم � ر
��3ن ات، ز�را [�Cم � ری]   230�ود���.� ات" 

�� ا��ن ھ� �
 �و�
 ای ر+	�ر �� ��د �
 �و�� آن ھ� 
آزاد ��	�د؛ و�2 آن ھ� �رای �ِن ا�Hح ط&ِب 
��ر�واه، �وادی ا���� ھ	�د �رای ر��	ن در 2�Cب 
                                                           
229  Social Contract, book i, chapter 8: p. 365 in 
Oeuvres completes (op. cit., p. 195 above, note 
2), vol. 3; cf. Constant, op. cit. (p. 198 above, 
note i), p. 272. 
230 op. cit. (p. 16 above, note i), vol. 8, p. 290, 
line 27, and p. 291, line 3. 
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 ھدف ھ�ی آزادا�
 �ز��ش �دۀ �ود �ن و �
 آن ھ�. 

و+�ن Cد��� 	ر �%	ب &�+ 
	� ات ���ا�2	
 ا�ن 
و ِ��	"�م    231ا��2ت +��ده در ��ش �ر+	�د.  ِھ&ِو	�وس 

232  

 �#�و�ت �ردن ��ور �دا�	�د، �&%
 �5	#د ��
ا	��ده از �را�ش ا��ن �
 �رد�� وداھ�ی �ود 
�ود�د.  آن ھ� ا��دوار �ود�د �
 ��داش ھ� و �)�زات ھ� 

���5 ز�ر���
  –�ن ھ� 	%�ن �دھ�د را )&وی 3�م ا�
���د از  -	ر�ن �%ل ��%ن اداره �دن 	وط د�.ران

و�2 +ر�ب  233ا�ن راه �رده ھ� �و���ت 	ر ��و�د.
 
وی ھدف ھ��� � 
ا��ن ھ� و وق دادن آن ھ� �

 -	و، ا�Hح ط&ِب ا)	����، �� ���� و�2 آن ھ� ���

�ر �� آن ����د، �
 ���5ی ا�%�ر )وھر ا���� آ��ن و ر+	
ھ� ھ�3ون +5ل �ذ�رھ��� �� اراده و در �	�)
 	$#�ر 
ا��ن ھ� �� ���د.  ز�را دروغ ��	ن �
 آدم ھ� �� +ر�ب 

ا	��ده از آن ھ� ھ�3ون ا�زارھ��� �رای  -دادن 
	#ل از  - ر�دن �
 ھدف ھ��� �
 ��ل آن ھ� ��وده �


 ��P �ود آن � 
آن ھ� �ورت �ر+	
 ات؛ ھر �3د �

 ���5ی ر+	�ر �� آن ھ� ھ�3ون   ھ� ���د.� PCا�ن در وا

 
�و)ودا	� +رودت 	ر از ا��ن و �ر�ورد �
 �و�
ای ات �
 �و�� ھدف ھ�ی آن ھ� ��	ر از ھدف ھ�ی 
3
 ���� �� 	وا�م �ود را �$ق  
�ن ;��� ھ	�د.  �
�دا�م در ا���ل زور �
 ا��ن ھ�ی د�.ر )"ت ا�)�م 

وده ات؟  	�"� �
 ��م آن 3
 �وات و 	وا+ق آن ھ� ��
 
ارزش ھ��� وا 	ر از �ود آن ھ�.  و�2 ا�ر آن �و�

�5	#د �ود، ھ�6 ارزش ھ�، $��ل ��ش 234�
 ���ت  
ھ�ی آزاد ا��ن ھ� ھ	�د و او 	�"� آن 3
 وا)د ا�ن 
�را�ط �ود را ارزش �� ����د، �س ھ�X ارز�� �� 	ر 
از +رد ��ت.  از ا�ن رو ��3ن ر+	�ری �
 ���5ی 

� 
�ر�رد زور �ر روی ا��ن ھ� �
 ��م �3زی ات �
ا��ن ھ� را �
  –��	ر از آن �ود آن ھ� ;��� ات 

��ی �وات �ودم �
 زا�و درآوردن �� �
 ��ی $رص 

                                                           
231 Claude Adrien Helvétius (1715 - 1771)  
232  Jeremy Bentham (1748 –1832) 

ا���ل زور �رو2	ری در ھ�6 �%ل ھ�ی �ود، از ا�دام " 233
ھ� 	� ��ر ا)��ری، ھر Cدر �
 �ظر، ���زوار، روش 2�Cب 
�ر+	ن ��ر�ت ��و��	� ات 	وط �واد ��م دوران 


 ھ�ی رھ�ر �&�و�H%�� ،Aی ����	��2	�".  ا�ن &�(

 طور ز�ده � ،"����و��ر�ن، �
 و�ژه، واژۀ "��دۀ ��م ا�

  ا�ن �را�ش را 	و��ف �� ��د. در:
Nikolay Bukharin, Ekonomika perekhodnogo 
perioda [Economics in the Transitional Period] 
(Moscow, 1920), chapter 10, p. 146. 
   
234 Immanuel Kant (1724 –1804) 

�س د�.ری �رای �و���	� �� ��P، ا���ت �� را$	� 
او.  ���5 ھدف �ن ر�دن �
 ا�ری �و����د �رای 

�زه و ھر Cدر �ودم �� �روه �ن ات (�
 ھر ا�.
�ر�ف) و�2، از راه ا	��دۀ ا�زاری از د�.ر ا��ن 
ھ�.  ا�� ا�ن �Hف �ردا�ت �ن از ا��ن ھ�ت �
 آن 

 ھدف �� ���م.  ����ر ا�ن، ھ�6 �%ل ھ� را +� ا��2
ھ�ی ا���ل زور، 	"�)م و �ر�Hف ارادۀ ا��ن ھ� 
�%ل دادن آن ھ� �ط��ق ا�.�رۀ �ن، ھ�6 روش ھ�ی 


 ���5ی ا�%�ر 235و �رط� �ردن ��	رل +%ر � ،
���ری ھ	�د �
 از آن ھ� ا��ن و از ارزش ھ�ی آن 

  ھ� ;��ت �� �زد.

+رد آزاد از د�د ���ت، �و)ودی ا	��H5 و ورای 
C&�رو �&�ت ط���5 ات.  و�2 ا�ن آ�وزه در �%ل 


 در آن ��"وم ا��ن ھ��ن ��"وم  –	)ر�� �ود �
ا��ن �را��  ھ	6 �ر�زی –ز�د�� روز�ره ات 

� و ���#: ز�ر ����2رال ھم از �وع ا��CH و ھم 
	:�Oر ���ت و روو در Cرن ھ)دھم �ود.  ا�ن آ�وزه 
%و ر �ده از  �&%�در روا�ت او6�2 �ود، 
+رد�را�� �رو		�ن �ود �
 در آن، )�ی �دا �
 ��"وم 
ز�د�� �#��H وا�ذار�ده و )��.�ه روح ��	�ق و$دت 

�ردورز و �واھ�ن اداره �دن 	وط �� �دا �
 +رد 
�رد و 	�"� �رد؛ +ردی �
 ��� �واھد �
 ھ�X ا�ری 

�د �
 ط��5ت ;�ر�#��H او را رو�� آورد.  �� 
	وا�
�ود��	�ری و �
 د�.ر��	�ری: ��ل �ردن و �
 �ورد 

 –��ل Cرار �ر+	ن.  ��"وم �ردۀ وداھ�ی �ود �ودن 

�3زی ��ش  –�رای آن ھ� �
 از ا�ن در�3
 �� �.ر�د 
از �A ا	�5ره ات.  �ود را رھ���دن از 	رس �� 
�ق و ��ل �
 �ردن �"�دن، �
 ���5ی آزاد��	ن �ود �

از �طرۀ �ود���.� ا�ری ��رج از ��	رل �ن ات.  
و+%&س �
 ا+H	ون از Cو2ش �� �و�د ن ��  او را 
از ودای ��ق ھ�3ون �وغ ار���� ��ر$م رھ��� داد، 


 ا�دازۀ آزاد�ردن �ود 	)ر�
 ای را � 
��ز�� �و�د �
از �وغ ا���� �ود���
 �� �رده دار، وا�5C ات.  
�ردن �ود �
 ا�.�زه ای  �	����	)ر�6 روا�
"+رو���
" �� ��ل �ر ا�س ا�.�زه ای �
 از آن 
��زارم، و �� ا�)�م ��ری �
 در ھ��ن $�ن ��ل از آن 

ظ
 �ودم �	��رم و �5دأ �واھم ا�د���د �
 در آن $2
                                                           

� �زد ���ت و ��ز، روا�Cون و   235����را�ش روا�
ر�ت  –��$��ن، �	�)
 �� �ر+ت �
 ���ری در ا��ن 

�� 	وا�د در �را�ر �رط� �دن او را  –درو�� ذھن او 
�وی 	��$�+ظت ��د.  �	رش روش ھ�ی ھ���و	�زم، "
 �?زی"، ا2#�ھ�ی ��"�ن و �ظ�ر آن ھ�، از ا�	��ر  ا�ن اد��ی

 ات.   	����، د	%م ھ�3ون ��ش +ر*� 	)ر��، ����  
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��ودم �� ا�	��ر �ودم را �دا�	م، �
 ا�ن روش 	�%ر و 
	���ن 	5&ق دارد.  �ن �ود را از روی 2$ظ
 ھ�ی 
�)ش �را�
 و �#��H ام 	5ر�ف �� ��م.  ����دھ�ی 
��رھ�ی �ن ��� 	وا��د �"م ����د، ز�را در ��	رل �ن 
	�د؛ 	�"� ا�.�زه ھ�ی �ن ا�ن �و�
 ا�د.  ا�ن ��3ن ��

ر �	�%ری ا�زوا�ز�ده �
 د��� را ��� و �ود ات ��و
را از ز�)�ر ا��ن ھ� و ا���ء رھ� ��وده ات.  آ�وزۀ 
��د�ده، در ا�ن �%ل، ���د در �.�ه اول، ا�	#�دی 

 �ظر�رد.  �� ا�ن $�ل، � ���ا��CH و �
 �درت 
� آن رو�ن ھ	�د.  ا�ن آ�وزه �����5ھ�ی 	&و�$� 

ل �ده ات؛ د	%م در ھ��ن وارد �ت +رد�را�� ��2را

 ��"وم "����" از آزادی )�ی دارد.� �#��  


 C&65 درو�� � 
���د ��ت �
 ��"وم $%�م �رد��دی �
�و��	ن $#�#� �ود ���ه �رده، در �%ل +رد�رای آن، 
&م �� �ود د���ی � 
�و�� ز���� �رآ�د �� ��د �
 
��رون �
 طور ا	����O، 	&\، ��ر$���
 و ����د �


 اCH� ود�ر �� 
� 
ت.  روو ��ت: " ھر �س �

 ��ل �ود ��ل �� ��د، �
 را	� آزاد � ،
	�دا

در د����� �
 از ا��ِن )و��ِی �و���	�   236ات". 
�� �دا2ت �� آزادی، ��ر ز��دی �ر��� آ�د، ز�را 

 �� ���د، 	��ری از راه ھ�ی ��ش را �ر �ود ��


 درون، ��%ن ا� ����ت �#�و�ت وو6 �#ب �
���ذ�ر �ود.  ���د در �و��ن ا�ن ��3ن �را�ط� �وده و 
 �ره �� ار	��ط �� +رو���� د�و�را%� �Cآر��ن روا

ھ�ی ���Cل �ود���.� �ر�ز�ت ��+	6 �#دو���ن ��ت.  

 د�2ل ھ�ی ھ��ن، در رم �س از ����ن )�"وری، �
ا�ن ��3ن �ود.  ا�ن و*�5ت در آ��2ن Cرن ھ�دھم در 

P�(+ دورۀ  E�( ور آ��2ن ط��	ر�ن 	$#�ر �&� �
2
 ا	��ق ا+	�د؛ ز���� �
 3"رۀ ز�د�� � �ھ�ی 
��و�� �
 و�ژه در و �ت ھ�ی �وA3، آن ھ��� را 
 

 �را�ت ز�د�� ا���� ارج �� �"�د�د، وادار �� 
�
�"�)ر	� درو�� از ا�ن دت �رد؛ و ا�ن �
 او�2ن و 

�د ��ل �دا�	ن �
 آ�ر�ن ��ر �ود.  ا�ن آ�وزه �
 �ن ��
را �
 �ود ����وزا�م، و ��&� $ذف �ده �� �� �و+#�ت 
�"�ر�ده �
 ھ��ن ا�دازه �وب ات �
 ��&� ار*� 
�ده، +%ر	� وا  ات؛ و�2 �رای �ن د�C#: ھ�3ون 

�%&� از �Oل �5روف �
 ا�.ورھ�ی 	رش ات:  
  �3زی را �دون اط����ن ���ل ��� 	وا�م ��واھم. 

ا�ن ا�ر رو�ن �� �زد �
 3را 	5ر�ف "����" از 
آزادی، ���5 آزادی ھ�3ون 	وا���� ا�)�م آن 3
 +رد 

                                                           
236  Op.cit. (p.195 above, note 2), p. 309. 


 در واPC 	5ر�ف [)�ن ا	�وارت] ��ل  –�� �واھد �
در ا�ن ��3ن �را�ط� ��ر��� ��د.  ا�ر در���م  –ات 


 �وات ھ��م از �ن �ر��� � ����	
 ��ری )"ت د�
�� آ�د، 	�"� ��+� ات �
 آ�د و �� ���ر )ز@� �ر

�وا	م را +رو�ورده �� ���وش ��م 	� آزاد ���م.  ا�ر 
$��م )��ر (�� "�	#��د�ر ��"�ن") �و+ق �
 ا�#��د 

 ھ�ی 	ز�رد	�ن (�� ��	ر��ن) �ود �ود 	� �وا
ا��ل �ود را رھ��رده، �%&� از ز�د�� ا�	را�� او 

	5ر�ف،  را در ��ش �.�ر�د ("درو�� ���د")، ��� �
 ا�ن
او �و+ق �
 آزاد�ردن ز�رد	�ن �ود �ده ات.  �� 

 –ھ�X 	رد�دی او �
 آ��ن ا$�س آزادی داده ات 


 ا��%		وس �ود را آزاد	ر از ار���ش � 
ھ��ن �و�
 ،�&�O�	 A�� ن��ود آن ا� �� 
$س �� �رد (و ��	
 
�ود را در آ2و�A آزاد ا$�س �� �رد).  و�2 آن 3

� ات.او �&ق �رده، درت ��  �#ط6 �	*�د آزادی 

���د ����5 �رای  
����ودا�%�ر�ری ر��*ت �
�داCت �� آرا�ش �� Cدرت رو$� ���د، و�2 ���ر 
د�وار �� 	وان آن را �و�
 ای �	رش آزادی دا�ت.  
ا�ر �ن در �ر�ز از د��ن �
 درون ���
 ���ه �رده، 
ھ�6 درھ�ی ورودی و �رو)� را �Cل ��م، ���د 


 E�3 او ���	م؛ و�2 آ�� آزاد	ر ا� 
ز وC	� ����م �
ت داده و %�آزاد	ر ��واھم �ود ا�ر �ن او را 
د	.�ر ��م؟  ا�ر ��&� ��ش ر+	
، �ود را در +*��� 

�س �وA3 )��دھم، ��
 �واھم �د و �واھم �رد.  
��ط#:، اوج $ذف ھر 3
 ا$	��ل آ�ب زدن �
 �ن 

"�دن  �
 دارد، �ود��� ات.  در ��رون و �� ��م �
د���ی ط���5، ھ�X ��ه ��� 	وا�م در ا���ت �ط&ق ���م.  
�و��"�ور   
آزاد�دن ���ل در ا�ن ���5 ( ��3ن 3


 در	� �� +"��د) 	�"� �� �رگ 	%��ل ��237�- 

238�ود.   

�ن �ود را در د����� �� ���م �
 در آن �رای ر�دن 

 ھ��م �� �وا�P رو��روی �� �وم.  آن ھ��� 	
 �وا�

� 
	5"د �
 ��"وم "����" از آزادی ھ	�د، ���د �ذر �
��د ا�ر ���د���د ر��*ت ��� 	�"� راه �� 
	��و)
 دا
ت و �ردا�	ن ���P ھ� ��ز ا�%�ن �� P�3ر�� �ر �وا�

                                                           
237 Arthur Schopenhauer (1788 –1860) 

���ورد ��واھد �ود ا�ر �	�)
 �.�ر�م �
 �ز2ت �ز���   238
دا����ن �رق �
 ھ��ن 	ر	�ب، ���� �ود �
 ا	�داد �ظ�م 

���� �ر+ت �
 ا+راد، در  ھ�ی �ود���
 و ز��ن ھ���
�دن و �وغ $����ت ھ�ی  
�5رض 	$#�ر، ��د�ده �ر+	
��ر6���$ ���� �ود�د �
 ا�زارھ�ی +��رھ�ی ��دی را در 

   ا�	��ردا�	�د.
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�ذ�ر ات: در �ورد ا���ء ;�را���� �� ��ش 
+�ز�%�[)����]؛ در �ورد �#�و�ت ا���� [ھ�3ون 

�د��	ن؛ درت ����د ���P] �� ��ر�رد زور �� �	#�

 ��ز�ردن )� �رای �ن در در�%6 او �� � �	ر;�ب �
�ور �را 	"د�د �� ��د.  � P+��� 

 ا�?�ل ��وری ��
��3ن ��رھ��� ���د ��درت و ھ�راه �� ��و�ت، 
�وت و �رد�� �ر+	ن د�.ران ���د، و�2 �ت C
�	وان ا�%�ر�رد �
 +رد ���ل در ا�ن )� �
 د�Cق 	ر�ن 


، �Cدر �
 ا+زا�ش آزادی �ود ات.  �و�� ���5ی ��&
 �� 
	&\ 	�ر�\ �وده �
 ا�ن $#�#ت، درت، �زد �ر�� �
$دا�Oر ا���ل زور �
 آن ��ل �� �����د، �%روه 

 �� و)ود 	��ر Cدرت و آزادی � ���ات؛ ���5 �
��ل، ��"وم "����" از آزادی را �
 ��P �	��ظر " 

آن ھ� �ر ���� از ��Oت" آن �س �� ز��د.  د�د��ه 
)"�ن �� $%�را�� �� ��د.  �.ذار�د �����م ا�ن د�د��ه 

  �ر 3
 ����ن �	�+�ز�%� ا	وار ات.

  

۴  

  

  )*&ق �ود

  


 آزادی � ����	�ده �
 	�"� روش $#�#� د 
	�� �� 
�
�.ر و ����ت (����رت ات از �
 ��ر��ری �رد 
���رد  A� ا�ر *روری و ا�ر ��%ن.  ا�ر �ن
�م، ھ�
 �3ز )ز �ده 	ر�ن $#�#ت ھ�ی �� 
�در
ر��*��ت را +ر*�
 ھ��� �� ���م �
 *رورت آن ھ� 

ه ��ر�رد را ��� +"�م، و�2 3ون �وا��5 �ر ر را
آزاد ذھن �ن 	$��ل �� �و�د.  آن ھ� از وی اC	داری 
��رو��، $#�#ت ا�Hم �ده و ھ�3ون وا$دھ��� 
�و�د �
 ���د �
 ��وان  �� 
��ر)� �
 �ن ارا@
	م �ود )ذب ��م.  و�2 �س از +"م �ر��*� در 
��ر�رد ���دھ�، ��5د2
 ھ�، و �%ل ��ری و د	%�ری 

و  -ز راه آن �
 دت آ�ده ا�د��ط#� �
 �	��W ا -Cوا�د 
ا�ن درک �
 ا�ور �
 �ورت د�.ر ��� 	وا��د ����د، 
ز�را �و�� از ھ��ن Cوا�دی ��روی �� ���د �
 �ر 

، آن ��ه $#��ق  239+را��دھ�ی �#ل �ود �ن $��م ات 

                                                           
����ن ��	ن ات آن ھ��� �
 در دوران �ز2ت �ز���   239


 �واھ�ن آزادی �رای +رد و �&ت �وده، آ��2ن، در +را�

دام ا�ن ر+	�ر ���	�د�د. آ�� ��%ن ��ت  �رای آن )�.�د�د، �


 ا�ن د�2ل �وده ���د �
 �� و)ود ا	�داد $%و�ت � :#�Cد

 -ر��*� د�.ر �وا��5 ��ر)� وا)��ری �
 �ظر ���

 ،Aا�� 
ر�د؛ د�.ر �
 �ن 	$��ل ��� �و�د؛ �&%
زادا�
 در )ر��ن ��ر�رد �#��H �ود، �واھ�ن آن ھ� آ

 ��ھ	م.  �رای ر��*�دان، ا��Oت ا�ن +ر*�
 ھ� ��
از ��ر�رد آزاد Cوۀ ط���5 ا	د ل �ود او �� ����د.  
�رای �و�#�دان، �س از )ذب ا�.�رۀ �ت ھ�ی 
آھ�.�ز و 	�د�ل �Cد آھ�.�ز �
 �Cد �ود، �وا�	ن 

��ن ��ر)� و �P��� A �و�#� د�.ر اط��ت از Cوا
�� �� ���P ات.  �واز�ده �� 
�رای آزادی ��ت، �&%

 �ت �و�#� آن �و�
 �#�د ��ت �
 ��و �
 ��ش �� �

 د	.�ه ��5	�.  او �ت �و�#� را � 
��ر�ر ��ر���
	م �ود )ذب �رده و �� +"��د�ش �
 ھ��ن �در 
 
� P��� A� ده و آن را از �ورت���داری �� آن ر

�� آزاد و دارای ���ری از ��ش +ردی �ود 	�د�ل ��
 �� �#��رده ات.  ا�ن ا�ر ��دق در �ورد �و
 
�ده، ��Cل اطHق � 
	�� �� 
� 
ر��*��ت، ��3ن 3

 �ورت 	وده ای از � 
ھ�P��� 6 ھ�ی د�.ری ات �

 -ا�ور ��ر)�، د ��ر +رد �ر روی ر�د �ود ��

از ا���وزا   �و�د.  ��3ن �وده �ر���6 �رد رو��.ری

 ��ه �
 ا�ن ا�ر  241	� ���ردان �	:�ر ھ.ل240�)


  	�ن: Sapere aude�ودآ��ھ� �دا�	�د). �] .
� و ��� �� 

 ��ش].  آن 3	��"��ت ��Cل �ودن دا

*رورت  –از روی آن، *رورت را درک �� ��� 
در �ورت دوام �#��Hت 	و، ��� 	وا��  -�#��H را

�د.  ز�را ا�ن �وات �
 ��واھ� �
 �و�
 ای د�.ر ��
 
� 
�3زی �
 �و�
 ای )ز آن 3
 ھت ���د، �� 	و)
ا�ول �و*و��، ���5 *رورت ھ�ی $��م �ر 
)"�ن، �
 ���5ی ��دا�� �� *د�#��H �ودن ات.  
وداھ�، 	��5ض ھ�، 	رس ھ� و ا�	Hل ھ�ی روا��، 
�%ل اطوره و  

 از ��دا�� ھ	�د و �	�ر��

.  ز�ر &ط6 اطوره ھ� �وھو��ت )&وه �� ���د

 از 	��ل ز�دۀ �Hھ�رداران �� 	�ودن، �واه �ر��

 ��ظور ا	��Oر، �� را +ر�ب �� دھ�د، � 
�روا �
 
5��( �� �	�����واه ���� از �&ت ھ�ی روا�

                                                                                    


 و 	%�ر و ر+	�ر د�2�واه �روه ھ�ی �ط&#6 +ردی در +را�

، ا�ن ��ور، �&	� �?رور و ��	�ز در $%و�ت +را�
� از ��Cدر	��د �ود؛ ��وری �
 در آن، وا�5Cت Cدرت 

	5داد دور ��� ���د و از ا�ن رو، �#ب 3�م ا+راد ��ا
���� از ��دان ��رد �
 ���ھ� ا�ن در ورای آن، ھر �3د �
 ��� 	وا�ت 	وط +�&وف +را�وی ا�	��ق زدوده، �رر

�ود، و�2 	�"� راه �رون ر+ت ��ود؟    
240 Baruch Spinoza (1632 –1677)  
241 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 –
1831) 
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����	�، در ھر $�ل، �و�
 ای د�.ر��	�ری و �طرۀ 
�وا�ل ��رو�� در )"	� �
 ا2زا�: ھ��ن �� �وات 

ات.  ��روان )�ر�را�� �&�� Cرن  +رد ���ل
ھ)دھم، +رض را �ر آن �� �ذا�	�د �
 �ط�652 �&م 
ط��5ت و �%ل ��ری دا�ش ھ�ی ا)	���� �ر ا�س 

، 3.و�.� ��ر�رد ا�ن �&ت ھ� را ���ف ���ا�.�رۀ �
 ����
، در �	�)
، +رد را �Cدر �
 ��ز	��و رو�ن 

"م �ود در ����ش د����� �#��H �واھد�رد؛ د �����
 

 	�"� در �ورت +"��ده ��دن، ر�W آورات.  ��

در ز���� دور، ����ت، �� $ذف  C242ول ا��%وروس  

 �ودی 	رس ھ� و ا���ل ;�ر�#��H، ��&ت  �ود�

  رھ��� ��ش دارد.  

�دل ھ�ی �ود از  244، ھ.ل و ��ر�س 243ھردر
 ز�د�� ا)	���� و ��	�� �ر و)ود �A ���ر $��	� 

 vitalistic ر	د��� C �	را )��.ز�ن �دل ھ�ی �%���
��	�د.  و�2 آن ھ� ��	ر از $ر���ن �ود �5	#د ��ود�د 
����	ن )"�ن[*رورت ھ�] �
 ���5ی آزاد �دن  
�
ات.  	�"� 	��وت آن ھ� در ���ن �#ش 	$ول و ر�د �ر 
 A�� 
ا��ن �دن ا��ن ات.  ز�د�� ا)	���� را �

 W	�� [س��C] ����"ا�� 
از �&وم �%���A و ھ�X �و�
+�ز�A ��� 	وان +"��د.  ���د 	�ر�\ را ��ز درک �رد 

 Cوا��ن ��ص ر�د �داوم ات؛ �واه از راه )دال �

[دو ا�ل: 	ز/آ�	� 	ز/�	ز و 	�د�ل 245د��%2	�%� 
	?��ر ��� �
 ����]، �� در ;�ر آن �ورت، )دال 
$��م �ر ا+راد و �روه ھ� در )ر��ن ����ت �� �%د�.ر 

ط��5ت $��م.  از د�د ا�ن �	�%ران، درک �%ردن �� �� 
ا�ن ا�ر �
 ���5ی ا+	�دن در دام �ط��� ���ص ات: 
ا�ن ��ور �
 ط��5ت ا��ن ا�	� �وده، و�ژ�� ھ�ی 
 P��	 ن و�� آن ھ�
 )� و در ھ�6 ز��ن ھ� ھ��ا
Cوا�د ط����O �5ت �� ���د. ��روی از ��3ن د�د��ھ�، 

ه از د�د ا��2ت ��ده، �
 �واه از ��ظر ا2"��ت و �وا
ط
 �� ا�)��د �
 ���C Aو�.ذار ��Cل در �ا�ن 
ا�ل، �� 	وا�د از راه آ�وزش ���ب و ��Cو�.ذاری، 
در ھر ز��ن، )��5
 ای �%ره ھ��ھ�E ���+ر��د؛ 
ز�را ا��ن ھ�ی �ردورز در ھ�6 دوران ھ� و 
�ورھ� ھ�واره �ط��2
 �ر ار*�ی ھ��ن ���زھ�ی �

��د.  ھ.ل �ر آن �ود �
 ���5ران او6�2 ھ��ن ��� �
                                                           
242 Epicurus (341–270 B.C.E.) 
243 Johann Gottfried von Herder (1744-1803) 
244 Karl Marx (1818–1883) 

�� ��3ن 3
 �ر�� �ظر�
 �ردازان �درن �5	#د �ود�د: از   245
 - ا�ن رو �
 �ن آن ھ� را �رای �ود ا�	راع �رده ام، �� ��

  	وا�	م �%�م، ز�را Cوا��ن ��ت ا��ن ھ	�د.

او (و در واPC، ھ�6 �	�%ران �س از او) ط��5ت �"�دھ� 
(��Cل +"م از راه $��م را ;&ط +"��د�د، ز�را Cوا��ن 

�#��Hت �
 د�2ل و)ود ��	.�ه آن ھ� در ��ر�رد 
�رد) �ر �&ق و ا�Hح �"�دھ� و 	$ول ����ت و 

س و ��روان او ر+	�ر ا��ن ھ� را در���+	�د.  ��ر�
�ر ا��ن ھ� �
 	�"� �� �وا�C Pوا��ن � 
�5	#د �ود�د �
 
د �� �ود، �&% �	����ط��5ت �� �����ل �ودن 
 
�6 ��ر (�
 ھ��	���	ر، ��ر�رد �"�دھ�ی �ود��

 �و�
 ای �ظ�م ��د � 
آ��ھ��
) �رای �ر�� �#��د، �
�ر ���ر+ت ��2#�ن آن ھ� � P��� ،د+"�� ا�)���ده� 
�

�.  ��ر�س ��ش +رض ھ��� ا)	����، 246ده ات
اC	��دی ارا@
 داد 	� ���ز�ری ��3ن �د+"�� ھ��� را 
��ن دھد؛ �
 و�ژه ا�ن ��ش +رض 	وھم آ��ز �
 ا�ن �
���ن ھ�ی دت �ز ا��ن، ��روھ��� �	#ل �وده، 
����د Cوا��ن ط��5ت، �ر�ز���ذ�ر ھ	�د.  او ��و�6 

Cوا��ن �ر*
 و 	#�*� ��3ن ��روھ�ی ���� ��� را در 
�� �"�د ��2%�ت ��و�� �� 	�%�A )�ودا�� ا)	��ع 

 ;�� و +#�ر �� �
 ��ر���
 داران و ��ر�ران و �
 ،�����ری د�.ر از �#و2
 ��دی ھ�ی 	?��ر���+	6 ا��
�� ��+ت.  	�"� ز����، د���ی �"ن و�ران �ده و 
�زو��ر ا)	���� ���ب 	ر و رھ��� ��ش 	ری 

	ن ط&م  )��.ز�ن آن%�
 �ر$&6 � 
�واھد ��ت �
 
���ر ��+� ا��ن ھ� � �	Cم؛ ���5 و�ا�ن 	وھم ھ� �ر
�ر$&
 ای ا)	���� �ر�د �
 در����د ا�ن Cوا��ن و 

  �"�دھ� دت ��ت و $��ل ذھن ا���� �وده ا�د. 

�ده ا�م  
 –�� از وی ��روھ�ی C"�ری �
 �رد�� �ر+	


 	�"� وC	�  -ا���"�دھ�، ��ورھ� و ا�	Hل ھ�ی رو�
���رزده �� �و�د �
 	)ز�
 	$&�ل و +"��ده �و�د.  �� 
��ر ارواح �روری در آ�ده ا�م �
 �ود ��، 	 
�
ھر�3د ��آ��ھ��
، آن ھ� را آ+ر�ده ا�م و 	�"� از راه 
�ودآ��ه �دن و درت ��ل �ردن، �� 	وا��م آن ھ� را 

�ود، ��رون �را��م:  در$#�#ت از د�د ��ر�س، +"��دن، 
��ل درت ات.  �ن آزادم، +#ط و +#ط ا�ر ز�د�� 
ام را �ر ا�س �وا	م �ر���
 ر�زی ��م.  �ر���
 ھ� 

 د���ل �ود Cوا�د را �� آور�د؛ ���C Aده �را �
ر�وب ��� ��د و �
 �رد�� ��� ��رد ا�ر آن را 
 

 �ود 	$��ل ��م �� آزادا�
 ��ذ�رم و ��"�م؛ �� 
آ��ھ��

3
 ا�	راع �ودم 3
 د�.ران، �رط� �
 ��Cده ،
�#��H، ���5 ھ��وان �� *رورت ھ�ی ا�ور ���د.  
 
+"��دن ا�ن �
 3را ا�ور ���د �
 �و�
 ای ����د �
 P*ت آن ھ� در ھ��ن و��O تھ	�د، �
 ���5ی �وا
                                                           

�	ر از 	@وری.در ��ل    246�� �	$  
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ات. ����ت، �
 از راه ارا@6 ا�%�ن ھ�ی �	رده 	ر 
را�ر �
 �� �رای �ز��ش، �&%
 از راه $��ظت �� در�

ر��C Wد ا�)�م ����%ن ھ�، �� را �
 آزادی �� ر��د.  
 
ا�ن �وات �
 Cوا��ن )�ری �
 �و�
 ای )ز آن 3

 آن � ��H#دام ��&� *د� 
ھ	�د ����د، ���5 ا+	�دن �
3
 ا2ف ات ھ�ز��ن ا2ف ����د.  +را	ر ر+	ن و ا�ن 

 *رورت � 
� 
�وات �
 Cوا��ن )�ری، آن 3

�وا�.� ات.  ا�ن C&ب �	�+�ز�%� ھ	�د، �����د، د
�#ل �را�� ات.  آن ��"وم از آزادی �
 ا�ن )� 
�طرح ات، ��"وم "����" در $وزه ای ��ت �
 در 
 

 و �P��� H �رای �ن ���د، �&%	�آن ���P و)ود �دا
��"و�� ات در را	�ی �ود)"ت دھ� و ��	رل 

.  �ود.  �ن �� �ودم ھر ��ر �
 ��واھم ا�)�م �� دھم

�ن �A �و)ود �ردورز ھ	م؛ ا�ر �
 �ود ا��Oت ��م 

 و)ودی *روری دارم و در �A )��65 �ردورز �

وی ھدف  – 
ھدا�ت �ده �� ذھن ھ�ی �ردورز �
��� 	وا�م �
  -ھ�ی �	��ب �� �A �و)ود �ردورز 

�و�
 ای د�.ر ���م؛ آن ��ه ��� 	وا�م ھم �رورز ���م 
��و�� �ود.  �ن آن و ھم �وا	�ر ��رون ر+ت از راه 

را �� ر�ت �ود در�� آ��زم؛ ھ��ن �ر�ورد �� Cوا�د 
��طق و ر��*��ت: از آن ھ� ھ�X ��ه ��� �ر�زم، 

  ز�را ��� �واھم �
 �و�
 ای )ز آن 3
 ھ	�د، ����د.

ا�ن �ود آ�وزۀ ا	وار �ر 	$#ق[��Oت] در ز���6 
 
آزاد�دن از راه �رد.  �%ل ھ�ی ا)	���� آن �

ع و �	*�د �� �%د�.ر ھ	�د، ھ	6 �ر�زی ���ر �	�و
��ری از ا�	#�دھ�ی �&� �را، ��و��ت، اC	دار�را و �
	����ت �واه روز��ر �� را 	�%�ل �� دھ�د.  ���د ا�ن 
آ�وزه ط� +را��دی 	%��&� از ��	.�ه ھ�ی �رد�رای 
�ود ���ر ��$رف �ده ���د.  �� ا�ن $�ل، ھ��ن 

��ری از �#�ط د���، در آزادی ات �
 ا�روزه در �
د�و�را� ھ� و د�%	�	وری ھ� �ورد ��دو��و �وده، 

  �رای آن ���رزه �� �ود. 

  

۵  

  

7
د ��را�)رو�  

  

 ��H#� روش 
آ���� �
 آزادی را 	��5ن ��ر �ود �
 
�� دا��د، د�ر �� زود �
 ا�ن �رش �� ر�د �
 
3.و�
 ���د آن را �
 	�"� �ر ز�د�� درو�� ا��ن، �&%

روی د�.ر ا�*�ء ا)	��ع ���ده ���د.  $	� �ر 

  –+رد�را	ر�ن آ��ن � 
از )�&
 روو و ���ت و +��	

)��� از  –�� 	رد�د، ھ�3ون +رد�را �روع �رد�د 

 +#ط � 
�ود �ر�د�د �
 آ�� �A ز�د�� �ردورزا�
�رای +رد، �&%
 ھ���3ن �رای )��5
، ��%ن ات؟  و 

� -د؟  �ن ��ا�ر ھت، 3.و�
 �� 	وان �
 آن ر

�واھم آزاد ���م 	� �ر ا�س �وات و ارادۀ 
�ردورزا�6 �ود ز�د�� ��م ( �ود "وا�5C" �ن)، و�2 
د�.ران ��ز ���د ��3ن ����د.  3.و�
 �� 	وا�م از 
	��دم �� �وات ھ�ی آن ھ� �رھ�ز ��م؟  �رز ���ن 
$#وق �ن (�
 	5ر��� �ردورزا�
) و ھ��ن $#وق 

را ا�ر �ن �ردورز ھ	م، �رای د�.ران �)�ت؟  ز�
 
)�ی ا�%�ر ��� ���د �
 آن 3
 �رای �ن $ق ات، �
د �ل ھ��ن ���د �رای �ردورزان د�.ری 3ون �ن 
$ق ���د.  �A دو2ت/�ردم �ردورز ���د �� ��3ن 
Cوا���� �
 ھ�6 ا��ن ھ�ی �ردورز آزادا�
 �� آن 
 �وا+#�د، اداره �ود؛ ���5 �� ��3ن Cوا���� �
 ا�ر از آن

ھ� �ر�ده �� �د در �#�م �و)ودا	� �رد��د �واھ�ن 
3
 ھ	�د، ھ��ن ھ� را �طرح �� �رد�د.  از ا�ن رو 
�رزھ� ���د �
 �و�
 ای ����د �
 ھ�6 ا��ن ھ�ی 
�ردورز آن ھ� را �رای �و)ودات �رد��د، درت 

  �دا��د.

� Cرار�ود ا�ن �رزھ� را 	��5ن � 
3 ،PCو�2 در وا
ده ا	د ل �رد�د �
 ا�ر ��@ل ��د؟  �	�%ران ا�ن ر

�5 ����د Cوا ���
 �� 	رد�د �ود�د  –ا��CH و �– 

���د ا�و��C gل $ل ����د؛ ���5 �رای ھر ��%&� ���د 
�د.  ھ�6 �� 
	��A و 	�"� �A راه $ل $#�#� و)ود دا
$#��ق، ا�وg �� 	وا��د 	وط ھر �	�%ر �ردورزی 

 
ھ�6 ا��ن ��ف و �� ��3ن و*و$� ا��Oت �و�د �
��د.  �� 
	�ھ�ی �ردورز از �ذ�رش آن ھ� �ر�زی �دا
	رده در �ورد �&وم � �در واPC، ا�ن ا�ر در �#��
ط���5 �درن ��دق �ود.  �ر ا�ن ا�س، �@&6 آزادی 

 ھر ا��ن ھ�6 � 
� 
� �� ا	#رار �ظ�� ��د ���
	6 �و)ودی �ردورز را �دھد، ��Cل $ل ���آزادی 

ت آزادی ��$د از وی �ن در �ظر اول، �ود.  در�وا
��ھ� ��� 	وا�د �� در�وات ھ��ن و ھ��ن ا�دازه 
���و)
 	و، آ�	� �ذ�ر ���د؛ و�2 ��%ن ��ت راه $ل 
 ��H#� راه $ل ھ��ن ا�دازه �� 
&@� A� ��H#�
@&6 د�.ر، 	��دم ��د؛ ز�را دو $#�#ت، از �ظر �

��د.  از ا�ن ��ط#� ��� 	وا��د ��ھ��وان �� �%د�.ر ��
�ف �د�� ���د � :� –رو �A �ظم ��د �
 ���د ا

�ظ�� �
 Cوا�د آن، ��+	ن راه $ل ھ�ی درت �رای 
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ھ�6 ��@ل ر�رآورد�� را ��%ن �زد.  ا�ن و*�5ت 
آر���� و ھ��ھ�E از ا�ور، ��ھ� 3و��ن ��غ �دن 
��ش از ا�راج آدم و $وا 	�و�ر �� �د؛ ��غ �د�� 

�ده، و�2 ھ���3ن در ا�	��ق آن  �
 �� از آن را�ده
 
ھ	�م؛ �� ھ�3ون دورا�� ط��H و ����روی �� �
ط� آن، ا��ن ھ�ی �ردورز�ده، د�.ر " ز�ر ادارۀ 
�ز�د و  ��� "
د�.ران " ��	�د �� �%د�.ر را "��.��
ر�W ��� دھ�د.  در )وا�P �و)ود، �دا2ت و �را�ری، 

رد زور را آر��ن ھ��� ھ	�د �
 ھ�وز ��زا�� از ��ر�
���ز�ر �� �ز�د؛ ز�را �ردا�	ن زودرس ��	رل ھ�ی 
	م �ر *�5ف 	رھ� و ��دان  
ا)	����، ��%ن ات �
	رھ� از وی Cوی 	ر ھ�، 	وا��	رھ�، �ر��رو	رھ� �� �� 
�روا	رھ� ���)��د.  ا��ن ھ�ی �ردورز، ا�ول �رد 
 
را در و)ود �%د�.ر ا$	رام �� �ذار�د و از ھر �و�

)�.�دن �� �3ر�� �ر �%د�.ر �رھ�ز دار�د.   ��&� �رای
��ل �
 $��م �ودن، �ود، �و�
 ای ��ر*6 ���ردی 
���ص و 	 
ات و �� 	وا�د �� روش ھ�ی �ردورزا�
در��ن �ود.  ا���وزا �A �وع 	���ص و در��ن 

ارا@
 �� دھد، ھ.ل �وع د�.ر و ��ر�س �وع و��.  
�.ر را �ر�� از ا�ن �ظر�
 ھ� ���د �
 در)�	� �%د

	%��ل ���د و �ر�� د�.ر ��%ن ات ��Cل 	ر��ب �� 

 �� ��ر�د �
 در (�	� 
�%د�.ر �����د.  و�2 آن ھ� ھ�
5
 ای از ا+راد �
 	���� �ردورز، �"وت ��(
$%�را�� �ر ا��ن ھ�ی د�.ر )��� �� 	:�Oری ��واھد 
دا�ت.  و)ود ر�وب �� $رص �
 ا���ل آن، او�2ن 


 �ر ا�ن وا�5Cت ����د �
 راه $ل ��@ل ��� ��
  ز�د�� ا)	���� ھ�وز ��+ت ��ده ات.

ا�ن ا�ر را �
 �و�
 ای د�.ر �� 	وان ���ن �رد.  
آزادی �
 ���5ی �ودروری، ���5: $ذف ���P ھ� از 
ر راه �وات �ن؛ ���P ھ��� از ��Cل ��روی ���2ف 
 ،
ط��5ت، وداھ�ی �"�ر��دۀ �ن، �"�دھ�ی ����ردا�
�� �وات ھ�ی �	*�د د�.ران �� ر+	�ر آن ھ�.  ا�� آ�� 

��+ر��ن �
 �"دۀ �ن ات؟  ا�ر  �ر�ورد �� ا��ن ھ�ی
�	وا�م ���د �وات �ود را �
 آ��ن ��ز 	$��ل و آن ھ� 
را در ا�.�رۀ �ودم 2�Cب ��ری �رده، در ��زی �ودم 
�� �دھم.  ا�� آ�� ا�ن �دان ���5 ��ت �
 +#ط �ن #�
آزادم و آن ھ� �رده ھ	�د؟  �� طرح �ن ھ�X ��ری �� 

	�
، +#ط �
 [�وات �وات ھ� و ارزش ھ�ی آ��ن �دا
و ارزش] �ن  �� �ردازد؟  و�2 ا�ر طرح �ن �%ره 
�ردورزا�
 ات، ا�%�ن ر�د ���ل ط��5ت ھ�ی 
"$#�#�" و 	$#ق ظر+�ت ھ�ی آ��ن �رای 	���م ��ری 
�ردورزا�
 را ھم �)�ز �� دا�م 	� ھ�3ون ���� از 

	$#ق �و��	ن "$#�#�" �ودم، آن ھ� ��ز �
 " �"	ر�ن 
ل �و�د.  ھ�6 راه $ل ھ�ی درت ��6 �ود" 	�د�

�رای ��@ل وا�5C ���د �� ھم ھ��وان ����د:  ا+زون 
�ر ا�ن، ���د در �A �ل �ده ���ر �%د�.ر )��.�ر�د؛ 

�� Eو ھ��ھ� 
 -ز�را �
 ا�ن د�2ل آن ھ� را �رد��دا�

����ت و ��ز 	وا���� ھ�، آرزوھ�  �������م.  ھر ا�
درک ا�ن ھدف و ھدف ھ�ی ��ص �ود را دارد.  �� 

 
ھ� و ط��5ت ھ� و 3.و�.� وا�	.� آن ھ� �
�%د�.ر، د	%م در �ورت دا�	ن ����ت و 	وا����، 
ب �#��Hت و ط��5ت ��	 
�� 	وا�م ھ�6 آن ھ� را �
ھدف �ورد �ظر، �رآورده �زم.  �#��Hت ���5 

 ھ	�د.  �ن ����د � 
����ت از ا���ء و �ردم آن �و�

�E ا	��ده ��م؛ و �� ����د �رای ��	ن و�و2ن از 
ا+رادی �� ا	5داد ��درزادی �وا�	ن و�و2ن را �)�ور 

 �وا�	ن +&وت �%�م.  ا�ر )"�ن، ز�ر 	د��ر �رد �
ات، �س ھ�X ���زی �
 ��ر�رد زور ��واھد �ود.  

 در	� �رای ھ�
 طرا$� �ده �� � 
ز�د�� ای �

آزادِی  –آزادی ���ل �رای ھ�
 ھ�راه �واھد �ود 
�ود)"ت دھِ� �ردورزا�
.  ا�ن ��3ن �واھد �ود ا�ر 
و +#ط ا�ر، طرح، درت ���د؛ ���5 طرح �.��
 ای 

 	�"��� ھ�6 اC	*�ھ�ی �ردورزی را �رآورده � 
�
�رده،  Cوا��ن آن 	)و�ز �#��Hت ����د:.  ��3ن طر$� 
 

 �ظر ���� ���و����د �� آ�د �
 �رد آن ھ� �� �"�	

�ی" $#�#� �و��	ن ھ�ی "وا�5C" �واب ر+	
 و "���زھ
�د.  	� وC	� ھر �واز�ده ��ش �ود ����ود را ��� 

�#ل ھ�3ون Cوه ای �
  –را �
 	وط �#ل 	��5ن �ده 
ط��5ت وا�5C او را +"��ده، ھدف ھ�ی $#�#� اش را 

د و ��وازد، ھ�X )دا�2 در ���ن  - 	��ز �� دھد ����
رده و ��واھد �ود.  ھر ا��ن، ��ز�.ری �ودرھ��

�ود)"ت داده در ������ ��"��� �واھد �ود.  از ا�ن 
رو ا���وزا �
 �� �� �و�د �
 �ود��ن ھر �3د ھم 
�ورد ا���ل زور Cرار �.�ر�د، �رده ��	�د، ز�را آن 
ھ� �
 ��طر ��P �ود، از د�.ران ��روی �� ���د.  

 در Oروت ��و�� "م دارد، �رده ��ت، � ��

��� ک �
   247ل ��P او ��ز ھت. ز�را ���+P ��وم 
ھ��ن 	ر	�ب �� �و�د:" )��� �
 ھ���C Xو�� ��ت، 
ھ�X آزادی ��ز و)ود �دارد"، ز�را ��Cون �ردورز، 
وی "���+P �$ق" ا��ن �� "��ر ��و��"  
)�ده ای �
ات.   ک �� ا+زا�د، ��Cو�� از ا�ن دت، ھ��ن 
                                                           
247 Tractatus Theologico-Politicus, chapter 16: p. 
137 in Benedict de Spinoza, The Political 
Works, ed. A. G. Wernham 
(Oxford, 1958). 
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�3زی ات �
 "+#ط �� را در �را�ر $�رات و 
	6 ��م ز�دان ��ت". ��ر��� �248د�� ���ه �� دھد و 

�%ل ھ��� از  ،
 ک، ��ل �
 �ر�ز از آن را ����ردا�
 249"�ود�)وزدھ�" و "$�وا��ت" و ;�ره �� ���د.

�و�	%�و �� +را�وش �ردن 2$ظ
 ھ�ی ��2رال �ود، از 
�� 

 ھ�3ون ا)�زۀ ا�)�م آن 3� ،��� -آزادی 

�ز �� دا�د، �&%
 	�"� �واھ�م �� $	� آن 3
 ��Cون �)
 -ھ�3ون " Cدرت ا�)�م آن 3
 ���د ��واھ�م"، �ن ��

���ت ��ز �
 �و�
 ای د�.ر ھ��ن �ظر را  �250و�د. 
ا�Hم �� دارد �
 آزادی 251	%رار �� ��د.  �ورک  

+رد �
 ��P �ود او �$دود �� �ود، ز�را "	وا+ق 
$��ل �رای ھر �و)ود �ردورز در و$دت ات �� 

    �252ظم از ��ش 	��5ن �دۀ ا�ور". 


 ��ری ��	رک ا�ن �	�%ران (و ��ز ���ری از (�	�
�در�ن ��ش از آن ھ� و ژا�و�ن ھ� و ��و��ت ھ�ی 

 
���د ھدف ھ�ی �#��H �س از آن ھ�) ا�ن ات �
 

 از ط��5ت ھ�ی "$#�#�" �� ھ�.�م �ده �� �	�ر��

 ا�ن +را��د، +ر��د �&� 
ھ�.��� �ر�د �� �ودھ�ی �� �

ھر Cدر [�ودھ�ی ��] �ت �م  -ا�	راض ر�� دھ�د

، ��دان، 2.�م �رده �
 ا���ل، ھ�)��� و 	)ر�� ���

��د.  آزادی �
 ���5ی آزاد�ودن �رای ا�)�م �� 
ھر3
*د�#��H، ا$�#��
 �� ��درت، ��ت.  وادا�	ن 
 Xھ� 
�ودھ�ی 	)ر�� �
 ورود درون ا�.�رۀ درت، �
���ر �� رود.  
رو 	�.ری ��ت، �&%
 آزاد�زی �

روو �
 �ن �� �و�د �
 ا�ر آزادا�
 ھ�6 ��ش  253

                                                           
248 Two Treatises of Government, second 
treatise, § 57. 
249 ibid., §§ 6, 163. 
250 De I'esprit des lois, book n, chapter 3: p. 20$ 
in Oeuvres completes de Montesquieu, ed. A. 
Masson (Paris, 1950-5), 
vol. i A. 
251 Edmund Burke (1729 –1797) 
252 Appeal from the Old to the New Whigs 
(1791): pp. 93-4 in The Works of the Right 
Honourable Edmund Burke (World's Classics 
edition), vol. 5 (London, 1907). 


 �ظر �ن ��	"�م در ا�ن �ورد $رف آ�ر را ��	
 ات:   253�
ت، "آ�� آزادی ا�)�م �رارت، آزادی ��ت؟  ا�ر آزادی ��

�س �3ت؟ ... آ�� �� ��� �و��م �
 آزادی د�وا�
 و �رور 
�ود، ز�را آن ھ� از آزادی وءا	��ده �� 
 -���د �ر+	

  ���د؟"  در:
The Works of Jeremy Bentham, ed. John 
Bowring (Edinburgh, 1843), vol. i, p. 301. 

ھ�ی ز�د�� �ود را 	&�م )��5
 ��م، وا$دی �&ق 
ری ��وی ھ�6 ا�*�ء �رده ام �
 3ون از راه +دا��

 Xھ� 
�ده، ��� 	وا�د �واھ�ن آ�ب زدن � 
	��آن 
�A از آ��ن ���د.  در ��3ن )��5
 ای �
 �� اطHع 
ت.  " �� �� P�� 
داده �ده �
 آ�ب زدن �
 ھ�X �س �
 Xود را �رای ھ��ود در راه د�.ران، �ردن �ن �� +دا�

ا ؛ و ھر 3
 از دت داده ���م ر254�س +دا�%رده ام"
�س �� ��رم �� ��رو�� )د�د و ��+� �رای $��ظت از 
 �	Cو 
د	�وردھ�ی 	�زۀ �ود.  ���ت �
 �� �� �و�د �
" +رد، �%ره آزادی و$ش و �� ��Cون �ود را رھ� 
 �2H#	��د 	� آن را �
 �ورت �� �#ص در و*�5ت ا
ھ��ھ���C �� Eون ��ز���د، ھ��ن، �ود، آزادی $#�#� 

H#	ل، �$�ول �وات �ود �ن ات؛ ز�را ا�ن ا
آزادی، �
  �255رای ��ش در )��.�ه ��Cو�.ذار ات". 

�� اC	دار ھ��وان ��ت، �
 �و�
 ای �)�زی �� آن 
ھ��ن �� �ود.  �ر ھ��ن ا�س ات +%ر و ز��ن 
ھ�6 �����
 ھ�ی $#وق ��ر در Cرن ھ)دھم و ��ز ھ�6 
5
 ھ�3ون طر$� �� ر�زی �ده �ر ��( 
� 
آن ھ� �

C س�وا��ن �#��C ��Hو�.ذار �ردورز، �� ط��5ت، ا
�� 	�ر�\، �� و)ود ا	��H5 �� �.ر�د.  ��	"�م، 	#ر��: 
 

 	%رار�� �رد �
 ��ر ��Cون، ���	�ر ،���"�	 
�
 A� و����C ت: ھرآزاد�ردن، �
 �$دود ��	ن ا

$	� ا�ر ��3ن 	)�وزی �
  - 256	)�وز �
 آزادی ات 
  ���)��د. ا+زا�ش �)�وع ��زان آزادی

ا�ر ��ش +رض ھ�ی ��د�ده درت �وده، روش ھ��� 

 راه $ل ھ�ی ��@ل �&وم ط���5 �رای $ل ��@ل ���
 
ا)	���� ��+ت �� �د و ا�ر �رد آن �3زی �ود �

�� 
 -�رد�را��ن �� ��	�د، ���د ��3ن �	�)
 ای �ر+	

                                                                                    

 

 ���د �� د�د��ه ژا�و�ن ھ�ی ھ��ن دوره �ا�ن را �#��
 P�� ت؛
 ا�د: "ھ�X ا���� در ا�)�م �رارت آزاد ��	��و

  او �
 ���5ی آزادی دادن �
 او �� ���د".  در: 
Crane Brinton in 'Political Ideas in the Jacobin 
Clubs', Political Science Quarterly 43 (1928), 
249-64, esp. p. 257 

ا�ده آ�2ت ا�ن د�د��ه 	#ر��: �� واژ��ن ھ���� از وی 
  ھ�ی ا�.&�� ���6آ�ر Cرن �5د، �طرح �د.  

  
 
254  Social Contract, book i, chapter 6: p. 361 in 
Oeuvres completes (op. cit., p. 195 above, note 
2), vol. 3. 
255  op. cit. (p. 16 above, note i), vol. 6, p 316, 
line 2. 
256  op. cit. (p. 219 above, note 3), ibid.: 'every 
law is contrary to liberty'. 
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 �����د.  در $�2ت آر����، آزادی �� ��Cون ھ��و
ی �ود��	�ری ھ�راه �� اC	دار.  ��دا�� ��د: �و�
 ا

��Cوِن ���P آن 3
 ��� 	وا�م ھم �و)ودی �� �#ل �2م 
�م و ھم �واھ�ن ا�)�م آن، �$دود�	� �رای آزادی ��
���ر ��� رود. Cوا��ن، در )��65 آر����  
�ن �
�ر�ب از ا+راد �%ره �@ول، 3ون �ن �
 �درت 

د.  ��ت �
 آن ھ� �ودآ��ھم، �
 	در�W �$و �� �و�
	�"� �A )��ش ا)	���� آن Cدر )ور �ود �
 آ�%�را 

 ا�ن �	�)
 ر�ده، ����دھ�ی آن را �ذ�ر+ت: )��ش �
ت ھ�.  و�2 ھر �%ل از ��2را�2زِم ا	وار �ر ��آ��ر

 ھ�ی آب ر+	6 ا�ن ��	�+�ز�A �رد�را، �����ش، �

  ��ور ات. 

در ا�ن ���ن، �	�%را�� �
 ��روی �ود را �رای $ل 

&@در ا�ن ��ر �
 )ر��ن ا�دا�	�د، از C*� �� ا�ن  �

�رش رو �
 رو �د�د �
 3.و�
 در ��ل، ا��ن ھ� 
���د ��3ن �ردورز �و�د؟ �� 	رد�د ���د آ�وزش �����د. 
ز�را ا+راد 	$��ل �%رده، ;�ر�#��H و ���	)��س 
 
5��( A� ردورز در�د؛ و ا�ر ���د �� ا+راد �	ھ

رد ا)��ر دار�د؛ ا�ر ز�د�� ز�ت ���د، ���ز �
 ��ر�
���د �رای �ردورزان ��Cل 	$�ل ���د، ���3ر از 
ر�ذا�	ن �
 �$را �� ���ه �ر+	ن در �&�دا�� ا�2پ وار 
�و�د.  و�2 از ا+راد ��واد ��� 	وان ا�	ظ�ر +"م  ���
ھدف ھ�ی �ر���ن �ود و ھ�%�ری �� آن ھ� را دا�ت.  

ا�ن ا�س  +��	
 �� �و�د �
 آ�وزش ���د ���ز�ر �ر
��257�د �
 "	و ��ر ا�روز �را �5دھ� در�� ����".  

�ده  
�ود��ن ��� +"��د 3را وادار �
 ر+	ن �
 �در
ا�د؛ �
 ھ��ن روال ��ز، ا+راد ��واد �
 ا�روزه 
ا�Oر�ت �ردم د��� را 	�%�ل �� دھ�د، ��� +"��د 3را 
���3ر �
 ��روی از Cوا���� ھ	�د �
 آن ھ� را 

�رد. "وادا�	ن ��ز �و�
 ای آ�وزش  �ردورز �واھ�د
	و +*�&ت �زرگ اط��ت از ا+راد ��+وق  258ات". 

را �� آ�وزی.  ا�ر ھ�3ون �و)ودی �ردورز �	وا�� 
���+P �ود را ��"��، در )ر��ن �ردورز�زی 	و ��� 
	وان از �ن ا�	ظ�ر ��ورت �� 	و �� ھ�راھ� �� 
�وات ھ��ت را دا�ت.  �ن در �"��ت ���د 	و را 

)�ور �
 ا��ن �زی در�را�ر آ�&
 �ر;�ن ��م، $	� �
ا�ر �ودت ��واھ�.  $	� [)�ن ا	�وارت] ��ل، ا�ن 
آ��د�� را دارد �
 �� ا���ل زور، )&وی +ردی را 
�.�رد �
 �Cد ��ور از روی �&� در $�ل #وط را 

                                                           
257 Johann Gottlieb Fichte’s Sämmtliche Werke, 
ed. I.H. Fichte (Berlin, 1846-6), vol. 7, p.176.   
258  ibid., p. 574. 

دارد و +ر�ت 	و*�_ ھم ��ت؛ ز�را �� دا�م و در 
در آب ���	د.  ا�ن +رض �و)"م �
 او ��� �واھد 


 �� دا�د �
 آ����2 ��واد روز��ر او ��ش از آن 	��+

 �ود �دا�د، �واھ�ن �"�ود و ا�)�م �"	ر ا�ور ات.  �
د، ز�را ���+رد �رد��د، ��� را �"	ر از �ود	�ن �� 
 A� ن	��� Cر���� وداھ�ی �ود ھ	�د و �ردۀ ز�
ز�د�� اداره �ده 	وط د�.ران و �
 د�2ل �دم 

ت، ��	وان از 	���ص ھدف ھ�ی $#�#� �ود.  ���ر
 
�� �واھ�د ا��ن ����د و ا�ن ھدف $%و�ت ات �
�وات ��� را �رآورد.  ")"ت 	ر��ت �رای ���رت 

�رد  ��259دی آ��ده، ��ر�رد ا)��ر، �و)
 ات". 
درون �ن ا�ر Cرارات ��روز �ود، ���د ;را�ز 

ود �� "+رودت" و وداھ� و ا����2 را �
 �را �ردۀ �
�ز�د، $ذف �� ر�وب ��د.  �
 ھ��ن ��وال ( از آن 

 �ذار �ر���ر ���ھ�م +ردی �
 ���ھ�م ا)	����، � �(

 
���5  –	#ر��: ���$وس ات)، ����ر �� 	ر )��5
 
دارای 	$��Hت �"	ر، ��Cل 	ر�ن ھ� و آ���� �
"�� 	ر�ن ���رت را در ���ن �رد��ن ز��ن �ود 

�رھ���  �� 	وا��د – 260دار�د"C زی��رای �ردورز

 ��3ن ��	�د، از ا)��ر و زور ا	��ده ���د.  ازا�ن �
رو، ��3ن 3
 ا;&ب ھ.ل، �رد�2 و �وزا�%
 اط����ن 
داده ا�د، �� �� اط��ت از +رد �ردورز، از �ود 
اط��ت �رده ا�م؛ �
 از ا�ن �و)ود�ت +5&� و ;رق در 

��	H ��دا�� و وازد��، ���5 ��&وق ھ��� *�5ف و 

 ����ری ھ��� ���ز��د در���.ر و وا$دھ��� �$	�ج �

 ا�ر ا��ون �ردورز �ود�م، � 
�."��ن؛ �&%
 �دان �و�
��ل �� �رد�م؛ و در �ورت �وش �ردن �
 ���ر 
�ردورزی �
 �� ا	��Oء درون ھر ا��ن ز���دۀ ا�ن 

  ��م و)ود دارد. 


 در 2�Cب 	��+ 
و+�ن ھوادار "�رد ����"، 3&�+
2ت ا�دا�وار �	.�ر و دارای �ر�ز�ت آھ��ن و 3
 دو

در ��"وم 	�. اچ. �ر�ن از آزاد�زی ��Hم و 
��2را�2م ا����، ھر دو �� 	رد�د، �ود را در �#�م 
 
�رآوردن و �
 �#�و�ت در�را�ر ���زھ�ی �ردورزا�
ای �� د�د�د �
 ھر �3د ��رس، و�2 در ��6 ھر 

  �و)ود $س �ذ�ری ��+ت �� �ود.

ا�ن �و�
 �و����� د�و�را	�A را رد  ،�و�� �نِ  و�2
 
�رده، �� $ر�ت از )�ر�را�� ا�د@و2وژ�A ھ.&� �
 

 ای اراده �را	ر، ا�دۀ 	$��ل طرح �ود ���ت +&
���د �ر�Hف  
5
 �رای ��ر آن را �%ل �� دھم ���(
                                                           
259  ibid., p. 578. 
260  ibid p. 576. 
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�وات ھ�ی دا@�� ا�Oر�ت �"رو�دان د�.ر �وده، 


 �رد.  �� آن �(�	� 
ره ��"وم �رد را  ھر�ز �%�

رھ��رده، �ود را ھ�ر��دی �ر ا2"�م �� ���م �
 ا��ن 
ھ� را �� دور���ی ��$�ر �
 +رد �ود در ا�.�ره ھ��� 
��ن، ر�E ھ� را و �#� 
� 
2�Cب �� ��رم؛ ھ��ن �و�
�و�#�دا��ن، �داھ� را 	ر��ب �� ���د؛ ��ر�ت، ��دۀ 

�ود ���� ات �
 �ن �ر روی آن �وات ھ�ر��دا�6 
 Wن ھ� در ا�ن رو�د ر��را ���ده �� ��م؛ $	� ا�ر ا�
 
��ده، ���ر�د؛ ز�را آن ھ� �
 �&�دا�� ار	#� ��+	
 ا�د ��
ھر�ز �دون 	)�وز در ��ن $�ل �Hق �ن �
 ز�د�� 
آ��ن، 	)ر�
 ��� �رد�د.  ا�ن ا	د ل ھر د�%	�	ور، 
 �	$ �� �CH�ا 
��	ش �#��د و C&دری ات در 	و)�

����	� ر+	�ر �ود.  �ن ���د �رای ا��ن ھ� ( �� ز���
روی ا��ن ھ�) آن ��ری را �%�م �
 �ود ��� 	وا��د 
�رای �و��	ن ا�)�م دھ�د؛ و �ن از آن ھ� ا)�زه �� 

�را�ط� ��� Xوا+#� ��� ��رم، ز�را در ھ�	م Hا�- 

 
دا��د 3
 �3ز �رای آن ھ� �وب ات؛ در واPC، آن 3

 و �� �	ذ�ر�د، ��%ن ات �A آ��ن �)�ز دا�

ز�د�� �	وط 	"وع آور ���د �� $	� 	��ھ� و 
�ود���.  �.ذار�د �A ��ر د�.ر از +�&وف رآ�د 

  آ�وزۀ C"ر��ن �را، +��	
 �#ل Cول ���ورم:

" ھ�X �س �ر �&�
 �رد، ��$ب $ق ��ت".  " 
ا��ن از �
 ا�#��د درآوردن ذھ��ت �ود در�را�ر Cوا��ن 

�ت �� �د�دا���� را 	ر)�_  �#ل، ھراس دارد.  او
�د". ��261 دھد" �� P��	 262.  "�� ا�ن $�ل، او ���د 


 اد��ھ��� ��را�ون آن 3
 �رد �� ����د ��ش �� 	��+
 ،A�	دار�را��ن ر���	Cر �ل �� ا��د.  ���&@ون �� ���
ارزش ھ�ی د�.ری را �ر	ش �رده، �رCراری آن ھ� 

 
وی آزادی از راه ا���ل زور را 	�"� راه ��%ن �
  "$#�#�" �� د�د�د.

ھ��ن �ر�ورد �� )د�ت 	وط آ�وت ��ت 	%رار �د 

 �ر�د: 3را �� �
 ا�د��6 آزاد را در �&وم ���� و �
� �)�ز ��� دا��م، ���د آن را در $وزه ���ز�ت 

ت �)�ز ����ر�م؟ ��
 را	�  263ھ�ی ا�Hق و �

                                                           
261  ibid., pp. 578, 580. 

درت دو2ت، )��ر ا��ن ھ� �
 در ��ش �ر+	ن �%ل ا  262
 
	$��ل $ق �
 آن ھ� از راه زور، �
 	�"� �A $ق، �&%
وظ��
 ای �#دس �رای ھر +رد دارای ���رت و وا)د 

   Cدرت �
 ��ر�	ن آن ات".  در:
ibid., vol. 4, p. 436. 
263  See Plan des travaux scientifiques necessaires 
pour reorgamser la societe (1822); p. 53 in 
Auguste Comte, Appendice 

3
 �رای ،��� 3را؟  ا�ر �ن ��	ن از $#�#ت ھ�ی 

���ن ھدف ھ�ی  - +رد و 3
 ا)	��ع، �)�ز ات 
 
ا)	���� �
 ھ�6 ا��ن ھ� �
 د�2ل ا��ن �ودن ���د �

و ا�ر ��ت �5	#د �ود  -�$ض ��ف �� آن �وا+#ت ���د

 روش �&�� در )ر��ن �ود، $#��ق را آ�%�ر���- 

�زد، �س 3
 )��� �� ���د �رای آزادی د�د��ه و 

�ن �)�ز  ��ش؟  3را ھر �و�
 ر+	�ری ������ر


 ا�د، 	$�ل �ود؟  ��ت �%	
 ای �		ر در 	�دا�
ت از ھ��ن ا�	دای آن در �و��ن ��	�ن را ���ظر�6 
�� �رده �
 ���ن آورد.  در ا�ل، 	�"� �A راه درت 
ز�د�� ا�%�ن دارد.  �رد��دان آن را �
 �و�
 ای 
�ود)وش ا)را �� ���د و از ا�ن رو �رد��د ����ده 

.  ����ردان �� ��A ھ�
ء ا�زارھ�ی ا)	���� �� �و�د
در �ف �رد��دان، وادار �
 ا�)�م آن �� �رد�د.  3را 
 �#� Wر� 
�ط��� �
 ��در	� آن ا��Oت �ده، �$%وم �
و ��ز	و�2د ���د؟  ا+راد ����	
 و آ�وزش �د�ده را ���د 
وادا�ت 	� �
 �ود �.و��د: " 	�"�، $#�#ت، آزاد���ش 

ن �رای آ�و�	ن $#�#ت، ا�)�م ات و 	�"� راه �
 
�ور�ورا�6 آن �3زی ات �
 	و�� �
 �� دا��، �
�ن د	ور �� دھ� �� �را �
 ا�)�م آن وا�� داری؛ 

 دور���ی � 
ز�را 	و �� دا�� �
 �ن 	�"� ا�ن �و�

  رو�ن دت ��+	
، ����د 	و آزاد �واھم �د".

در واPC، ا�ن )� �� از آ;�ز��ه ��2رال �ود دور �ده 
�م.  ا�ن ا	د ل �
 ��رر+	
 	وط +��	
 در اوا�ر ا

از  -��ر، و �س از او 	وط ھواداران اC	دار 
دا��.�ھ��ن دوران و�%	ور�� 	� اداره ���د��ن 
	�5رات و )د�د	ر�ن د�%	�	ورھ�ی ���و���2ت �� �

درت ھ��ن ات �
 ا�Hق روا�C و  -��و��ت 

 ��م �رد +رد آزاد و ��رو �و� �	��� ��&	 
ر درون، �


 آن ا�	راض �� ���د.  �
 ا�ن 	ر	�ب، ا	د ل �
�ظری و �	�)
 ��ری در ز���6 و)ود �A راه $ل 
$#�#� وا$د، �� اCدا��	� ھ�راه �ده �
 ھر �3د +�Cد 
 �	����ا�	��ر ��ط#�، و�2 از �ظر 	�ر��� و روا�
3ون آ�وزه ای ا��CH ���� �ر �@و�2ت +ردی و 

�ر �A $%و�ت اC	دار�را، ��Cل +"م 	%��ل �ود در �را

                                                                                    

general du systeme de politiqne positive (Paris, 
1854), published as part of vol. 4 of Systeme de 
politique positive (Pans, 
1851-4). [Mill quotes this passage in Auguste 
Comte and Positivism: pp. 301-2 m his 
Collected Works (op. cit., p. 199 
above, note i), vol. 10. H.H.] 
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ھ	�د؛ ��3ن $%و�	� ��ز، 	��P د	ور��ل ھ�ی 

 در ��"وم ا+H	و�� [��ه/+�&وف] ات.��� ������".�  

3
 �3ز ��)ر �د �
 ��3ن وارو�.� ;ر���، ���5 
 
� A�3زی �زد� 
	�د�ل +رد�را�� )دی ���ت �
	����ت �واھ� ��ب �زد �	�%را�� �
 �ر�� ���ردان 


 اھ��ت ا	�و �ود�د؟ ا�ن �رش 	�"� �رای 	�ر�\ �ذ
�دارد، ز�را �روھ� از ��2رال ھ�ی ���5ر �
 ا�دک 
���ر ھم ��وده ا�د، در ��3ن د�رد�� ���� ��م 

 ا�د.  ا�ن $#�#ت دارد �
 ���ت و �
 د���ل او 	��ذا
روو ا�راردا�	�د �
 ظر+�ت �ود)"ت دھ� در ھ�6 

�� 
ر���س ا�Hق ��ت، ا��ن ھ� ھت و ���زی �
ز�را ا�Hق، �
 �و*وع دا��� ��ص (�
 ��ور 
�	�%ران ا��2ت +��ده و +�&و+�ن +را�وی Cرن 


، ا	��دۀ درت از �C Aوۀ )"����ول  -ھ)دھم)%&�
���ر�� ر+ت.  در �	�)
، ا�ن ��ز $#�#ت  
� ���ا�
دا�ت �
 آن 3
 ا��ن ھ� را آزاد �رد، ا)��ر �
 ر+	�ر 

راه ھ�ی �ود	%��ل �ری ��ود، �&%
  در )"ت �ر��
 
� �رای د�.ری �� �� 
+"م 2زوم ��3ن ر+	�ری �ود �
 
)�ی او ��� 	وا�د ا�)�م دھد.  و�2 $	� ���ت �
 Xھ� 
�، در��+ت ����@ل � 
�$ض �ردا�	ن �

�.ر وC	� از �ن �ر�ده �ود، �
 ��وان  –Cوا���� 
�را از  ��� 	وا�د –�و)ودی �ردورز آن را 	:��د ��م 

�� از آزادی �#��H ام �$روم ��د.  �� ا�ن �� Xھ�
د�د��ه درھ� �%ره �
 روی $����ت ��ر��ن ��وده 
�د.  �ن ��� 	وا�م ��را�ون ھ�6 ��رھ� در ھ�
 وCت 
از ھ�6 آدم ھ� �ظر��واھم.  دو2ت ��� 	وا�د �دام �رای 
ھر ا�ری از �ردم رأی ��ری ��د.  ا+زون �ر ا�ن، 


 �و�� �ر�� د�.ر، ھ��ز �� �دای  �ر�� ا��ن ھ��
��وا��د.  ا�ر �� �&� 
�#ل �ود ��	�د: �ر�� �و�� �
�ن ��Cو�.ذار �� $��م ���م، ���د �	�)
 �.�رم �
 ا�ر 
��Cون ا���ل �ده 	وط �ن، �#��H ات (و �ن ھم 
 
	�"� �� 	وا�م از �#ل �ود ��ورت �.�رم)، �س �

ر �ورت طور �ود��ر، ھ�6 ا�*�ء )��65 �ن د
�ردورز�ودن، آن را 	:��د �� ���د؛ ز�را در �ورت 
����2ت، ا2زا�: ����رد ھ	�د.  �س آن ھ� ���ز��د 
��ر �رد + 
ا���ل +��ر �#��H ھ	�د؛ +رق ��� ��د �
�ود آن ھ� ���د �� �رد �ن؛ ز�را 	)&� ھ�ی �رد Cرار 
ات در ھ�6 ذھن ھ� �%�ن ���د.  �ن 	ر	�ب ھ� را 

و ا�ر 	و �#�و�ت ���، �ر �ن ات �
  	��5ن �� ��م
���ر ;�ر�#��H ذھن 	و را �
 �� �#ل در 	*�د 
ات، ���ر�ز�م.  ��ر �ن آ�ن 	ر �� �د ا�ر 	و �ود 
آن را �س �� زدی؛ �� �و�م �رای ا�ن ��ر �
 	و 

آ�وزش دھم. و�2 �ن �@ول ر+�ه ��و�� ھ	م و ��� 
���ت  	وا�م ��	ظر ����م 	� ھ�.�ن �ردورز �و�د. 

��%ن ات ����2ت �رده، �.و�د �
 )وھر آزادی 
 
وژه [+��ل ا�د���ده] در آن ات �
 او و 	�"� او �
 A� د. و�2 ا�ن��ود، د	ور اط��ت داده ��
 
د	ور��ل در )"ت ���ل ا��ن ات.  ا�ر 	و در �
ت ��وری، �ن �
 )�ی 	و ا�ن %��ظم ���دن �ودت 

�� 	وا�� از ��ود آزادی ��ر را ���د ا�)�م دھم؛ و 	و �
�%��ت ���، ز�را ا�ن �
 �C*� �ردورز ���ت 	و را 

 �دای �رد درون � 

 ز�دان +ر	�ده، �واه ات ��

����د �A �ودک، �A ا��ن و$��،  ،�ود �وش �داده
�را�ط �ود)"ت دھ� �ر�ده ای و �رای  
� ،
�A ا�&

.�	
 ��	وان از آن ھ�    264ھ��

                                                           
�	ر �
 ��"وم   264�� 
 - آزادی �زد�A �� �������ت از ھ�

� �ود) ا�Hم ����2
 ھ�ی ��ود وC	� (در �%� ازر - 

 د�2ل ط��5ت �ود � 
دارد: "�زرگ 	ر�ن �@&6 �وع ��ر �
 
�)�ور �
 $ل آن ات، 	�%�ل )��5
 ای �د�� ات �
 
�ط��ق ��Cون، $ق را �
 ا)را�.ذارد. 	�"� در ��3ن )��5

و ��ز د�Cق 	ر�ن  –ای �
 در آن ���	ر�ن آزادی ھت... 
 �� �	�Cط�5ت و 	*��ن $دود آزادی ھر +رد �رای ھ�ز�

�� 	ر�ن ;��ت ط��5ت، ���5 ر�د ھ�6 –دی د�.ران آزا
ظر+�ت ھ�ی ��Cل د	رس �رای ��ر�ت د���ل �� �ود.  

  در:
Idee zu einer allgemeinen Geschichte in 
weltbürgerlicher Absicht' (1784), in op. cit. (p. 
16 above, note i), vol. 8, p. 22, line 6. 

*��� ا2"��	� آن، در �ظر  ا�ن +ر�ول ��دی، )دا از ���5ی
اول، �3دان �	��وت از ��2را�2م اور	ودو�س �
 �ظر ��� 
رد. و�2 �%	6 $�س آن )� ات �
 3.و�
 �Hک " د�Cق 
 
	ر�ن �Cط�5ت و 	*��ن $دود" آزادی +رد �
 ��ر �ر+	
�ود. ا�Oر ��2رال ھ�ی �درن در ��)م 	ر�ن $�2ت ���ن 

ھ	�د �
 در آن، د�د��ه ھ�ی �ود، �واھ�ن �را�ط� 
�	ر�ن 	5داد ا+راد �	وا��د ���	ر�ن 	5داد ھدف ھ�ی �ود را ��
	$#ق ����د، آن ھم، �دون 	���ن ارزش ا�ن ھدف ھ� ��دام 

 �و)ب ر�وب ھدف ھ�ی د�.ران ��و�د. آن ھ� �� �
�واھ�د �
 �رزھ�ی ���ن ا+راد و �روه ھ�ی ا��ن ھ� 	�"� 

ی ا��ن ھ� �� �� �H$ظ6 )&و��ری از 	��دم ھدف ھ�
 A� 
�%د�.ر 	ر�م �و�د و ھ�6 آن ھ� �
 �ودی �ود، �
��زان، ;��� و ;�ر��Cل ا�	#�د ����د. ز�را از �ظر آن ھ� 
 
�رزھ�ی آزادی �� ��ر�رد Cوا�د �رد ���ص �� �ود �
ا�ری ��ش از ��و��ت ��Cون ھ� �وده، Cوه ای ات [�رد] 

و)ود ��2ق و آ�%�ر�ر ھدف ھ�ی �	�وع +ردی و �&ت 
� و ���	��ل ھ� و 	��وت ھ�ی +ردی. �رای ��و�
، ز����� 
د�.ر ا�وا�� از 	$#ق �ود �
 در ز���6 �	��و	� �� �#ل 
ھ	�د، ���د د	%م در 	@وری، �
 ��م ��ودن راه �رای 
ر�وب �و�د.  اC	دار �#ل و وظ����  
Cوا�د �رد، ��ر$���


 �"دۀ ا��ن ھ� �� �ذارد، �� آزادی +ردی � 
� 
�%� �ر+	
�و�د �� ا�ن ��وان �
 	�"� ھدف ھ�ی �#��H �� 	وا��د  ��
  �و*وع ھ�ی "$#�#�" ط��5ت "وا�5C" ا��ن "آزاد" ����د.
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�ود���.� �� ا�)��د، ھر �3د $�ل �
 ا�ن د�د��ه �

  - �ود���.� 	وط �"	ر�ن و ��Cل 	ر�ن ���د� 
�

 -��5د �را	رو در دا	�ن +&وت $رآ��ز �	م ��

و�2 ھ���3ن �ود���.�، �
 ��وان آزادی  –�ود 
)�زده �� �ود.  �س، آ�� �� 	وان ��ت �%	
 ای در 
 
��ش +رض ھ�ی ا	د ل از C&م ا+	�ده ات؟  و ا�ن �

ض ھ�ی ���
 ای، )���، د	�وش �ط� �ده ا�د؟  +ر
�.ذار�د �A ��ر د�.ر ا�ن +رض ھ�ی ���
 ای را 
	%رار ��م.  اول: ھر ا���� �A و 	�"� �A ;��ت 
"$#�#�" دارد �
 ھ���� �ود)"ت دھ� �#��H ات؛ 
دوم: ھدف ھ�ی ھ�6 ا��ن ھ�ی �ردورز ���د ا2زا�: 

�.�)د �
  در �A ا�.�رۀ وا$د )"����ول و �	)��س
�ر�� ���د آن را رو�ن 	ر از د�.ران 	��زدھ�د؛ 
وم: ھ�E�( 6 ھ� و در �	�)
 ھ�6 	راژدی ھ� 	�"� 
$��ل 	��دم �رد �� ا�ر *د�#��H �� دارای 

����ر ��رس و ر�د���+	
 در  –�#��Hت ����+� ات 
و ا�ن �
 ��3ن 	��دم ھ���  -ز�د�� +ردی �� ا)	����

�رای +رد ���] �ردورز،  در ا�ل، ا)	��ب �ذ�ر و
����%ن ات؛ را�)�م، ا�ن �
 وC	� ھ�6 ا��ن ھ� 
�ردورز �د�د، از Cوا��ن �#��H ط��5ت �ود ��روی 
�واھ�د �رد �
 در ���ن ھ�
 �%� و �%�ن �� ����د؛ 
 
ا�ن �و�
 آن ھ� ھ�ز��ن، ھم �%ره 	����C Pون و ھم �

#راط  
و ��2#�ن 	���� آزاد ھ	�د.  آ�� ��%ن ات �
ت در ارو��ی �ر�زی �
 او را ���ت ا�Hق و 
د���ل �رد�د، �رای ��ش از دو ھزاره در ا�	��ه �وده 
 Xت و آزادی �� ھ���د �
 +*�&ت، ھ��ن ����ت ����
�A ھ��ن ��� ���د؟  و آ�� درت ات �
 ھر �3د 
ا�ن د�د��ه، ا�روز ��ش از ھر ز��ن د�.ری در 	�ر�\ 

�د�� ���	ر�ن ���ر ا��ن ھ� $��م طو �� �ود �ر ز
�ده، و�2 $	� �%� از ��ش +رض ھ�ی ا�ن د�د��ه 

�"ور �
 ا��Oت �ر�ده �� $	� $#�#ت �دارد؟�  

  

۶  

  

  در  �) وی  ����ه ر���

ھ�وز �رر� �A رو�%رد 	�ر��� �"م د�.ر �
 ا�ن 
�و*وع [آزادی] ���C ات؛ رو�%ردی �
 �� ا�	��ه 
                                                                                    

 
3 
�ن ھر�ز ردر���ورده ام �
 "�#ل" در ا�ن ��ش ز���
 
�����5 دارد؛ و ا�ن )� 	�"� �Cدم ا��ره �
 ا�ن ا�ر ات �

 ������ �� 	)ر�
 �را��، ��ش +رض ھ�ی ���
 ای روا�&+
���5 �� ھر آ�وزه ای �
 ا	وار �ر ����ت $��ل از 

    	)ر�6 �3	� ا��ن و ھدف ھ�ی او ���د، ھ��وان ��	�د.

آن، ���5 �را�ری و �رادری، �ر+	ن آزادی �� �واھران 

 �	��)� آزادی 	�ز از ھ��ن دت �� ا�)��د.  از �
ز��ن طرح ا�ن رو�%رد در ����ن Cرن ھ)دھم 	� ����ن 
 
� 
	Cرن �وزدھم، ا�ن �رش �
 "+رد ��ت"، ��و

 ات.  	� ز���� 	����ن آ�ده و 	:�Oری روزا+زون دا

ز�ر، �
 در )��5
 ز�د�� �� ��م، ھر ��ر �ن ���
��3ن 3
  ؛��رھ�ی د�.ران را 	$ت 	:�Oر Cرار�� دھد

��رھ�ی آن ھ� ��ز �ر �ن اOر�� �ذار�د.  $	� 	Hش 
�ت [)�ن ا	�وارت] ��ل �رای 	���ز ���ن +*�ھ�ی 
��و�� و ا)	���� ز�د��، �و+ق از آز�ون ��رون 
��� آ�د.  �
 واPC، ھ�6 ��	#دان ��ل ��	
 ا�د �
 ھر ��ر 

��W آ�ب ر�ن �
 د�.ر ا��ن ھ� �ن �� 	وا�د �	
�د.  ا+زون �ر ا�ن، ا)	���� �ودن �ن، �����5 �� 
	�دا
���ق 	ر از �ر+: در ار	��ط �ودن �� د�.را��ن ھ� 
 
دارد.  ز�را آ�� �ن �
 در)�	� آن �3زی ��	م �
د�.ران  +%ر و $س �� ���د �
 ھ	م؟  وC	� از 

A� :دھم �� \�رد  �ودم �� �رم 3
 ھ	م و ��
ا�.&��، �A� ،���3 A ��زر��ن، �A +رد ��5و�2، 

ھ�.�م 	$&�ل  –�A ��&�و�ر �� �A �$%وم ز�دا�� 
در�� ���م �
 ا+راد ا)	��ع از روی ا�ن ��&ت ھ� و 

 -	5&ق �ن �
 �روه �� ط�#
 ای ��5ن، �را ��ز��

� ��ز ���� از ���5ی ���	ر ����د.  ا�ن ��ز���
ردی 	ر�ن و دا@�� 	ری واژه ھ�ی دال �ر �ر�� از +

�ده از )م  A��� رد�ت.  �ن و�ژ�� ھ�ی �ن ا
	م.  ھ���3ن را���ون �روزو@
 ای 	�"� در )ز�رۀ ��
�ود ��� ���م.  	�"� ز�د�� ��دی �ن �
 ا��ن ھ�ی 
ت و +#ط �	�)6 ��روھ�ی ا)	���� �� 
	د�.ر وا�
	م؛ �&%
 �ر�� و ���د ھ�6 ا+%�ر �ن در��رۀ �ودم، ��


 و�ژه درک �ن از ھو�ت ا��CH و ا)	���� ام و �
 A� 
	�"� در �3ر3وب �ؤ�2
 ھ�ی ��%6 ا)	���� �
���ر آن ھ	م (ا�ن ا	�5ره ����د ��ش از ا�ن �	رش 

  ���د)، ��Cل درک �� �و�د.

�%��ت ا��ن ھ� و �روه ھ� در �ورد  ،ا;&ب
 
�$رو��ت از آزادی، ھ�راه ات �� �%��ت از �دم �
ر��ت ����	ن آن ھ�.  �ن ��%ن ات در )	)وی 

 -آن 3
 [)�ن ا	�وارت] ��ل از �ن �� �واھد ����م 

 ،
����د ا���ت در�را�ر زور، د	.�ری �ودرا�
�#�وت، �$رو��ت از +ر�ت ��ش �ری �� +*��� � 


در آن از �ظر $#و�C، در�را�ر ھ�X �س �رای ��رھ��م 
 ��H#� �$د���ل طر 
�.و ����م.  ھ���3ن، ���د ���
�رای ز�د�� �� �ود���ل �ری ��ر+� ��س زدوده، 
�م.  �3زی �
 از آن دوری �� )و�م، ���د ��&� ���
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�ده، ��د�ده �ر+	
 �� ����ده �دن، �ورد ��رت �ودن �� 
�دن ���د؛ �و	�ه �ن، ����د �A �� ارزش C&�داد 

+رد، �
 $د ��+� )��6 ��$�ر �
 +رد �ن �
 ر��ت 
�ده ات؛ �ن �
 ��وان �*و �&?�
 ای �� � 
	����
�%ل، �A �#و2
 و ھ�3ون وا$دی آ��ری و �دون 
ھو�ت و ھدف ��ص، ارز���� �ده ام.  ا�ن 	$#�ری 
ات �
 �� آن ���رزه �� ��م؛ در )	)وی $#وق 

آزادی ��ل �
 �وات ھ��م ��	م (ھر�3د  ��وی ��
�را�ط� را  
��%ن ات �واھ�ن آن ھ� ��ز ���م)؛ �&%
�ب آ�دن $ 
�� �واھم �رای ا$�ِس �ودن و �

�ب ��$ 
 -ھ�3ون ���.ری �@ول �
 �وات او �

آ�د؛ ز�را �ن �	$ق آن ھ	م؛ $	� ا�ر �
 ��طر ھر 
� 
� ��.رد 3
 ھ	م �� ��ش ا�	���� �ود، �ورد $�&

  Cرار�.�رم.  

 :����ا�ن ���5 )	)وی )��.�ه ر�� و ��ز
 A� ،ر�ن +رد آن	ن، ����د �� �	"+#�ر	ر�ن +رد ا�.&

.  �ن ��ل دارم �
 265 ز�د�� �رای ز�	ن دارد"
�وم، $	� �
 ��وان �د��م  
	����+"��ده و �
 ر��ت 
 �
 �� 	وا��د �
 �ن $س �� ����� ���ور.  	�"� �

ا �دھ�د، ا�*�ی )��5
 ای ھ	�د �
 از �ظر �ودن ر
	�ر���، ا��CH، اC	��دی و ���د Cو��، ا$�س 	5&ق 

�و��	ن +ردی �ن )دا�د�� ��ت  �266
 آن ھ� دارم. 

                                                           
265 Thomas Rainborow, speaking at Putney in 
1647: p. 301 in The Clarke Papers: Selections 
from the Papers of William Clarke, ed. C. H. 
Firth, vol. I ([London], 1891). 

ا�ن ار	��ط� آ�%�ر �� آ�وزۀ آزادی ا���� �زد ���ت   266

 ای ا)	���� �ده و 	)ر�� از آن ات و از �� 
دارد؛ �
���ر �� رود.  ا��ن  
ا�ن رو درت، �#ط6 �#��ل آن �
� ا+%�ر ��و�� �رای ���آزاد از د�د ���ت �
 ھ�X ��ز

�دارد.  ا�ر �� او ھ�3ون ا�زاری  آزادی درو�� �ود ���ز
�رای 	$#ق ھد+� ��رو�� ر+	�ر�ود، ا�ن ��ر �"ره ���ن در 
��Cل او ��درت ات، و�2 )��.�ه "�ود����دهء" او دت 
��ورده ���C �� ���د و او آزاد و �
 	���� ا��ن ات، ھر 

 �� او ر+	�ر�ود.  ���زی �
 در ا�ن )� �طرح �� � 
�و�


 �ن �� د�.ران �ود، در ھ���و� �	��دی ���ل ات �� ���
�ده ���م.  �ن � 
	����	م ا�ر �
 ر��ت �� Xدارم؛ �ن ھ�
��� 	وا�م ر+	�رھ�ی )"ت دار د�.ران را �
 ��A $س 
��زاری ����"� �� [2رد] ���رون ��د�ده �.�رم و �%ره 
 
�ت �
 ارزش ذا	� و ا	5دادھ�ی �ود آ��ه ���م و �� ��

�ود �.ر�زم؛ ز�را �ن در 3�م �ودم، ھ���� درون ز�د�� 
ھ	م �
 د�.ران �را �� ����د. �ن �ود را ھ��ن �� �ظر 
�$�ل �ود در��رۀ �ودم �� ���م: ���5 �ود را در ار	��ط �� 
Xھ� �� �� 
 )��.�ه و ��ر�ردم در �&�ت ا)	���� ات �

�س $س �� ��م.  ا�ن �
 ���5ی د�.ر��	�ری در �� 	ر�ن 
   	�ور آن ات. �%ل ��Cل

از �����	م �� د�.ران �� و�ژ�� ھ�ی ر+	�ر آن ھ� �� 
 ��� �.	�ن.  در �	�)
 ھ�.�م ط&ب آزادی از وا�

Hت �ن، ا�ح ر+	�ر آن ھ��� ات �� ا)	����، �وا

 �� د�د��ه ھ� و ر+	�رھ�ی �ود �#�� در 	��5ن �

  	�و�ر �ن از �ودم دار�د.

و آن 3
 در ا�ن ز���
 �رای +رد ��دق ات، در 
�، اC	��دی و د���، ���ورد �روه ھ�ی ا)	����، 

 ��وان ا��ن ھ��� آ��ه �
 ���زھ� و ھدف ھ�ی �ود �

�دق �� ��د.  در �#�م �*و ا�ن �روه ھ� ��ز، 
 
�ط�6�2 ط�#�ت و �&ت ھ�ی ر�وب �ده، ��Cد	:، �
 �	$ 
�ده �رای ا�*�ی �ود و �� 
+#ط آزادی �دا�&
�وات �� +ر�ت ا)	���� و اC	��دی �را�ر و ��	ر �
از آن، )��.�ھ� در ��ور �� ا�ط%�ک و ا�دا�وار 
طرا$� �ده 	وط ��Cو�.ذار �ردورز ات.  �وات 

Cرار ات: ر��ت ��+	ن ط�#
 �� ا�&� آن ھ� از ا�ن 
�&ت �� ر�E و �ژاد آن ھ� ھ�3ون ��	.�ه �	#ل 
+�2�5ت ا���� و 3و��ن وا$دی �� ارادۀ ��ص �ود و 
در �دد ��ل �ر ا�س آن اراده (�واه �وب �� 
�روع و �واه ;�ر آن)؛ و ا�ن �وات �
 د�.ران �
$	� �� �ر�ش �ر روی او $%�را��، 	ر��ت و 

��د، ز�را �و�� ا��ن 	��م و در راھ����� �د�� 
	�ا
ره آزادی ��ت.%� ،
(�	�  

 -از ا�ن زاو�
، ��	6 ���ت �����5 �س �	رده 	ر ��

���د: �Cم � ری"+)�P 	ر�ن �وع �ود���.� ��Cل 
	�ور ات".  �Cم � ری �ود���
 ات، �
 از آن 
	�%�را�
 	ر ات از ا	�داد �ر��ن، ��ن و  
رو �

 د�2ل ا�%�ر �#ل ا	��H5 درون �ن؛ � 
���ردا�
؛ و �

 از آن رو �
 	وھ��� �
 �ردا�ت �ن از �و��	ن %&�

�ن ���م در ��	ن ز�د�� �ر ات �
 ��وان �A ا�
ا�س ھدف ھ�ی �ود(�
 ا2زا�: �ردورزا�
 و 
 ������ر�واھ��
) و +را	ر از ھر �3ز، �	$ِق ��ز
 
در ا�ن �3ر3وب 	وط د�.ران.  ز�را ا�ر ا�ن �و�
�وم، ��%ن ات �
 اد��ی ا	#Hل ���ل � ������ز

م.  ���ا���� �ود �A �رده، آن را �
 ر��ت �
ر �#��� و�P آن �3زی ھ	م �
 �ودم ز�را �ن د

$س �� ��م و �� ا�د��م؛ و آن 3
 �ن $س �� ��م و 
�� ا�د��م از وی ا$�س و +%ر را�W در )��5
 ام، 
	��5ن �� �ود؛ �
 �����5 �زد �ورک، �ن �
 �A ا	م 
��Cل ا��راد، �&%
 �A ذرۀ ����دی ھ	م (ا	��ده از 

در �A ا�.�رۀ ا	�5ره ای �طر��ک و��C �2ل +"م) 
ا)	����.  ��%ن ات �
 ��وان �A ا��ن �ود��	�ر 
�دن، ا$�س آزاد��ودن � 
	����در اOر �
 ر��ت 
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�%�م؛ و�2 ھ���3ن ا�ن ا$�س را ��%ن ات �
�م �
 از ر��ت و �� 
	���وان �*و �روھ� دا
 
ا$	رام ��+� �ر�وردار ��ت.  آن ��ه ات �

،
5��( ،
�&ت، �ژاد �� $ر+6  �وات رھ��� �ل ط�#
�ود را در ��ش �� ��رم.  ���د آن Cدر در ا�ن ��ل، 
)دی ���م �
 در ط&ب 	&�%����6 �ود �رای )��.�ه 
ر��، 	ر)�_ �دھم �
 �ورد زور�و�� و وء ادارۀ 
�ر�� از ا�*�ی �ژاد �� ط�#6 ا)	���� �ودم 
Cرار�.�رم �
 د	%م در �3ر3وب آن ھ� �A ا��ن و 

 –ا�ن دو �� ھم ��وی �� �و�د  –�A $ر�ف ھ	م 

�م در رأس �روھ� �� 	ر �� �	� آن �
 ز�ر ادارۀ �
و دور �
 $س �ن ��ت �
 �ودم را �Cول �دارد، و�2 

  �� �ن ر+	�ری درت و �دارا�ر دارد. 

ا�ن ھ	6 �ر�زی +ر��د �&�د �وات ر��ت از وی 
ا+راد و �روه ھ� و در ز���6 �� از وی ط�#�ت، �&ت 

و �ژادھ�ت.  ھر �3د �
 �ن آزادی "����" را از  ھ�
ا�*�ی �روه �ود ��� ��رم، و�2 آن ھ� ھ���3ن 

 �ن ا���ن را � 
ا�*�ی �روه �ن ھ	�د؛ ھ��ن �و�
�� +"�م، آ��ن ��ز �را درک �� ���د؛ و ا�ن درک 

 -درو�� �
 �ن، ا$�س "�� �ودن" در د��� را ��

� ات ����%ل ��ری دھد.  ھ��ن ���ز �
 ��ز 
� 
�
 
اC	دار�را	ر�ن د�و�را� ھ� �� ا�)��د و ا�ن �
 
ا�*�ی آن ھ� در �واردی آ��ھ��
 آن را �
�رد�را	ر�ن ا�2.�ر�� ھ� 	ر)�_ �� دھ�د.  �
 ھ��ن 
د�2ل ات �
 در �واردی �*وی از �ر�� ��ورھ�ی 
آ+ر�#��� و آ���� �وآزاد، �%��ت ��	ری دارد از 

�ت وC	� ر+	�ر ��ن ا�*�ی �ژاد � 
و �&ت �ود �

 ز�ر $����ت دو2ت ھ�ی ��ر)� �$	�ط، ��دل، �
��Hم و �وش ��ت Cراردا�ت.  	�"� در �ورت +"م 
�زه ای ;�ر��Cل +"م درت ����� 
 -ا�ن �د�ده ات �

 ����5� 
� 
�ود �� د�دن آر��ن ھ� و ر+	�ر �رد���� �
ھ�و �� [)�ن ا	�وارت] ��ل، �$روم از $#وق 

���
 �� �و��د �
 ا�روز  ا���Cوده، و�2 ��د� 
او�2
��ش از دوران آزادی ھ�ی �	رده 	ر �ود، ر*��ت 

  دار�د.

�د�� ��� 	وان ��  
و�2 �وات )��.�ه ر�� را �
آزادی +ردی، �واه در ��"وم "����" �� " ��Oت"، 
 
ھ��ن دا�ت.  �رای ا��ن ھ� ���رزه �رای �

�دن از ھ��ن ��ق 
	�����ر�وردار ات و  ر��ت 
 
در راه آن �� ھ��ن ���	.� ���رزه �� �ود. �
�دن، ھ�رد�ف آزادی ات و�2 �ود  
	����ر��ت 
آزادی ��ت و ھر�3د �رای �ل �روه، آزادی "����" 

 ،�.	
 ھ�راه �� آورد، ���	ر �زد�A ات �
 ھ���
 
�رادری، +"م �	#��ل و ���ز �
 �ر�ورد ��وی �

آزادی ا)	���� ����ده �� �و�د.  ھ�.� ��ھ� �
 ;&ط،
 E�� ،ز�ر��� ،���ا�طHح ھ�ی ا)	���� و 
ت، ��ھ	�د.  	Hش �رای دCت ��ش از $د واژ��ن 
آن ھ� را �� ا	��ده �� ��د.  ا�� ا	��دۀ �� دCت و 

;�ر*روری از آن ھ� ھم �د�	� �
 $#�#ت ��ت.  
)وھر ��"وم آزادی در ھر دو ��6 " ����" و " 

�O� $��ل	�3زی �زا$م و  �� �ت"، )&و��ری از �

 �$دودۀ �ن 	5رض ��  –�ر ات � 
� �������د �

اC	دار �ود را روی �ن ا���ل �� ��د؛ �� )&و��ری از 
وواس ھ�، 	رس ھ�، ا�	Hل ھ�ی رو$� و ��روھ�ی 
�رد	�ز.  �وات )��.�ه ر��، ��ل �
 ا�ری 

 A$�د، +"م �زد�	ا 
	ر، ھ�.را�� �	��وت ات: ��ل �
���+P، و ز�د�� ھ�راه �� وا�	.� و +دا��ری �	#��ل.  
ھ��ن ا�	��ه �ر+	ن آزادی �� ا�	��ق ���ق و )"����ول 

 )��.�ه و +"م �	#��ل ات �
 در Cدم �5دی ا�	��ه �
 
�ود �� ��"وم �ود)"ت دھ� ا)	���� � �� 
�ر+	
ط� آن، �ودی �
 Cرار ات آزاد �ود، د�.ر �
 +رد، 


 "�A �ل ا)	����" ات.  ا�ن ا�ر، ا��ن ھ� را �&%
وا�� دارد 	� ھ�ز��ن �� �ردن �"�دن �
 اC	دار 
 
ا�2.�ر�� ھ� و د�%	�	وری ھ�، اد�����د �
 ا�ن ��ر �

  �و�
 ای ا�	����، آن ھ� را آزاد �� �زد.

ط6 �.�ه �
 �روه ھ�ی ��ده در �ورد  
	���ر �و�
ا)	���� ھ�3ون )�P ا+راد �� �ودھ�ی ا����؛ و ا�ن 

 ��	رل و �
 �ظم درآوردن ا�*�ی آن ھ� ھ��ن �
�ود)"ت دھ� و ��	رل داوط&���6 �ود C&�داد �� �ود 

 +رد ���ل، آزادی �� دھد.  و�2 آ�� $	� از � 
�

�)� �واھد �ود ا�ر  د�د��ھ� ا�دا�وار، ط���5 و
� و )��.�ه ر�� را �وات آزادی ����وات ��ز
در ��"و�� وم �����م؟  ا�ن درت ات �
 �روه 
�وا	�ر ر��ت، �ود ���د از ��زان ��+� آزادی در 

آزادی از ��	رل  –��"وم "����" �ر�وردار ���د 
� ھم،  –اC	دار ��ر)� ���در ;�ر ا�ن �ورت، ��ز

� ���ده را �
 �د�� آن ��واھد داد.  )��.�ه ر 
ط��2
آ�� ا�ن ��رد �رای )��.�ه �� 	ر و �وات �ر�ز از 

�و�5C	� +رودت را �� 	وان ��رد �رای آزادی ����د؟  
آ�� ا�ن +#ط �A وواس �2ظ C&م ات �
 واژۀ آزادی 

 ظن � 
را �
 ���ھ�م ��د�ده �$دود ���م؟ �� ��، آن �و�

��دن ھر �و�
 �"�ود در �ن ��ز ھت، در �طر ��
و*�5ت ا)	���� �A ا��ن، ھ�3ون ا+زا�ش آزادی 
او ھ	�م؟  و آ�� ��3ن ��ری، ا�ن واژه را آن Cدر ��"م 
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 �&� از ا	��ده ���	د؟  � 
و +�Cد )"ت ��� �زد �
و�2 �� ا�ن $�ل ��� 	وا��م �%ره ا�ن �ورد را ھ�3ون 

�ه �� �A ا�	��ه �ر+	ن �دۀ ��"وم آزادی �� )��.
ھ��	.� �� �رادری �� �را�ری �� 	ر���� از ھ�6 آن ھ� 
 ،����	�� ���م. ز�را �وات �ر�ور دا�	ن )��.�ه ر
از �ر�� )��
 ھ�، ���ر �زد�A ات �
 +رد ���ل و 

  آزاد �ودن.

��%ن ات از دادن ��وان آزادی �
 ا�ن ھدف 
�ودداری ���م؛ و�2 ھ���3ن �و	
 �ظری �واھد �ود 

��� ھ� ���ن ا+راد و �روه ھ� �� ا	�5ره ھ�ی ا�ر ھ�
ط
 �دا��م، �ا�دا�وار و ���5ھ�ی �	5دد "آزادی" را 
�واه د�2ل �� �رھ�ز از ا�Hم ���ھت ���ن �و)ود�ت 
 
���ھ��� ��ھ��ن ���د و �� �
 د�2ل �دۀ ا�"�م �
����	�.  �وات آن ھ��� �
 $�*ر�د آزادی ��ل 

ر��ت �رای �روه  �ود و د�.ران را در راه �ب
�ود و )��.�ه �و�ش درون �روه +دا���د، +#ط 	&�م 
آزادی ��ت در ازای ا���ت )��.�ھ� �ط�@ن در 

 �را	�� ھ��ھ�E؛ )��.�ھ� �
 ھ�6 ا��ن ھ� و &&
ط�#�ت )�ی �ود در آن را �دا��د و آ��دۀ ���5&6 ا�	��ز 

�� �&_ و  - "��ر �.�ن آزادی" –درد��ک �ز��ش 
��	�ری اC	دار�را �� 	����ت آ��ش و  �����Hت �

�واه ����د.  �� ھ�X 	رد�دی، ��3ن ا��ن ھ� و ��3ن 
�را�ش ھ��� و)ود دار�د؛ و 	رد�دی ��ت �
 ا�ن 
&�م �ردن ھ�ی آزادی +ردی �� 	وا��د ا	��ق 	 
�و�
���	�د و در واPC، ا;&ب رخ داده ا�د.  و�2 �د+"�� 

�واھد �ود ا�ر �	�)
  ���#� از $�ل و ھوای دوران ��
�.�ر�م �
 ا�ن ھ��ن ���ل )ذا��ت ���و���2م �� 
م �زد �&ت ھ�ی ز�ر &ط6 ار����ن ��ر)� �� ���ر�
 
&&ط�#�	� و ز�ر رژ�م ھ�ی ���
 +@ودا�2 �� دارای 

�را	ب �ز��ن ��+	6 &ط6 ط�#�ت د�.ر ات.  
 
�و*وع �وات آن ھ� ���	ر ھ��ن ات �� آن 3

	
" ����د، [)�ن ا��	�وارت] ��ل "�ود����.ری �ت �ر
و�2 در �%&� )��5 و ا)	���� �ده.  در واPC، ��ش 
�زر�� از $رف ھ�ی ��ل ��را�ون د �ل �را�ش �ود 

از )�&
 ارز�� دھ� �
  رھ��� از  –او �
 آزادی 
��دھ� و �دم 	��5ت �ور�ورا�
، ���ن ارزش ھ�ی +ردی 

����ت ،Wوار�ر  رودرروی د�د��ه ھ�ی را�	ھ�ی ا
�ود و آزاد از ��دھ�ی رھ�ری ��Cو�.ذاران ر�� و 

 
��ر �3دا�� �� ��"وم آزادی ھ�3ون  –�در�ن )��5
�	ر �� ا�ن ��ل ا��ن ھ� �� 
�دم �دا�&
 �دارد؛ �&%
����ت آن ھ� �
 �� ارزش و  
رو��ر دارد �
��	وان از ر+	�ر �ود��	�ر، �&%
 ا��ل و "�5	�ر" 

��رده �ود؛ $	�  ،P�� ا�ر در �ورت 2زوم، از راه
  �$دود�ت ھ�ی ا)	���� �� ��Cون ھ�ی ��زدار�ده ���د.

ا�ن �وات ���ن �ری �رای "����ت" ط�#
، �روه 

 �رش " +*�ی � \�� �&ت �ن در ار	��ط ات �� ��
در ا�	��ر اC	دار �دام ات؟" (ز�را �روه ���د از وی 

�ود)، و $	� �زد 
�A 	ر، �� ار���� ��ر)� �دا�&
� Cرارات �ر �ن � 
3 " :
\ ا�ن �رش ���

�واه �
 روش �وب،  -$%�را��  –$%و�ت ��د؟" 
 
ر�و�.را� �� 
����� 	ر از ھ�
 ��  - �واه �د؛ آزاد��

�؟" ار	��ط دارد.  ��\ ھ��� �ظ�ر � 
�رش "3
�دۀ �ن و � 
"�����د��ن ��	�ب 	وط �ز��ش �دا�&

 
در ا�)�ن ھ�ی ��دی �رد�� د�.ران" �� "ھ�6 �� �
 
آ��م"، �� "�"	ر�ن ھ�" �� "��Cل 	ر�ن ھ�" �� "�&	� �
در ا�ن �� آن ��ص �� �"�دھ� 	)م ��+	
" �� "رھ�ر 
ا2"�".  ا�ن ھ� ھ�.� ��\ ھ��� ھ	�د ��ط#� و در 
� و �	#ل از ��زان آزادی ���واردی، ا)	���� و 


 �ن �رای �ود �� +�2�5ت �روه � "���� " 
�ود �ط��2
� Cرارات �ر � 

 �رش " 3� \�� ��م.  ا�ر ��
�ن $%و�ت ��د؟"، �� �� �3زی ���د �
 �� 	وا�م 

��3ن 3
 �و�� �3زی �
 �ن 	5&ق  -"از آن �ود" �دا�م 
آن ��ه، �� ا	��ده از واژه ھ�ی  - دارد �� �ن �
 او 

ا2#��ر �رادری و ھ��	.� و ��ز ���� از ���5ی 
ی "��Oت" ( �
 	د�Cق آن د�وار ات) �� 	&و�$� آزاد

	وا�م ��\ را در 2�Cب �%&� 	&��#� از آزادی ���ن 
 
	���د �ر) 
��م؛ در ھر $�2ت، ا�ن آر���� ات �
 Xد، و�2 ھ��	ر�ن در ���ن آر��ن ھ�ی ا�روز د��� ��

واژۀ �و)ودی �رای ���ن د�Cق آن ���ب ��ت.  

 آن را �
 ��Cت آزادی �ود � ���در ��"وم "����" �

[)�ن ا	�وارت] ��ل �� �ر�د، �� 	رد�د اد��ی 
 ���دت ا$ 
آزاد�د�� در ا�ن ���5ی ��"م و�2 �
 -دار�د.  ���رت "�
 �د�ت او آزادی ���ل ات"، ��

	وا�د �
 ا�ن روش، %و ر�زه �ود؛ ��ور �� �&ت �� 
�ژاد �� �A ا�)�ن �� �A د�%	�	ور �� ���واده و �$�ل 

�ن �� �ودم، �� 	وا�د )�ی "ا2وھ�ت" را دو	�ن 
�.�رد، �� آن �
 واژۀ آزادی، �%ره �� ���5 �ود. 

267    

                                                           
ا�ن ا	د ل ���د �	���ز ���د از �ر�ورد �	� �ر�� از   267

��روان �ورک و ھ.ل �
 �5	#د�د از آن )� �
 �ن آن �3زی 

، �س �ر�ز از	��5
 �� 	�ر�\ از �ن ��( 
آن  ھ	م �

����%ن و ��3ن �Cدی، *د�#��H ات. �� �A، �ن 
از )و ���ب ��� 	وا�م از �وت �ود ��رج �وم �� ��رج 

�ود 	��س ��م؛ 	�"� �A ھ���.و�� �واھد �ود ا�ر �.و�م 
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�� 	رد�د، ھر 	��ری از واژۀ آزادی، ھر Cدر 
;�ر��5ول، ���د ���ل آن 3
 �ن آزادی در ��"وم " 
5
 ای �
 ���5ی د�Cق ��( Xد.  ھ������" ����ده ام، ��

 -را ر�وب ��� �&�
، ھ�6 آزادی ھ�ی ا�*�ی �ود

 
��د؛ �و)ودی �
 	وط د�.ران از ا�)�م ھر �و�
 �CH�ل ا��+ A� رو Xھ� 
�ود، � P�� ود�ت �وا
ت و از ��ظر ��Cون و ا�Hق، ��� 	وان او را ��

$	� ا�ر �A �	��ص +�ز�و2وژی ��  –ا��ن دا�ت 
ز�ت ���س �� $	� روا����س، ���ل �
 ط�#
 ��دی او 

��ل و  –.  و�2 �دران ��2را�2م ھ�3ون ا��ن ���د
�وا	�ر ��ش از ا�ن $داCل ھ	�د: آن ھ�  –ُ��	�ن 

$دا�Oر در)6 �دم �دا�&6 �	��ب �� $داCل ���زھ�ی 
 
ز�د�� ا)	���� را ط&ب �� ���د.  ��5د �� ����د �
ا�ن �ط�6�2 $دا�Oر آزادی ھر�ز )ز 	وط اC&�ت 

ه �طرح �و3%� از ا��ن ھ�ی ���ر �	�دن و �ودآ��
�ده ���د.  ��ش ��دۀ ��ر�ت، �� 	رد�د در ���	ر 
ز��ن ھ� آ��دۀ +دا�ردن آن [�ط�6�2 $دا�Oر آزادی] در 
راه ھدف ھ�ی د�.ر �وده ات: از )�&
 ا���ت، )��.�ه 
ر�� ر+�ه، Cدرت، +*�&ت، ��داش آ�)"���؛ �� 
�دا2ت، �را�ری، �رادری و ���ری د�.ر از ارزش 

�� از آن ھ� �� �ب �� 	ر�ن در)6 ھ��� �
 	��م �� ��
آزادی +ردی ��ھ��وان �وده، �� 	رد�د آن را ��ش ���ز 
	$#ق �ود ��� دا�د. ا�ن �ط��2
 ای �رای 

lebensraum �	��$ از واژ��ن $زب ��زی  –[+*�ی
آ��2ن] �رای ھر +رد ��ت �
 �و)ب �را�.��	ن 

 و 	��ورش ھ� و )�E ھ�ی آزاد���ش �وده و در �ذ

�ل، ا��ن ھ� $�*ر �
 +دا�ردن )�ن �ود ز��ن $
�رای آن �ده ا�د.  ھدف ��	رک ا��ن ھ��� �
 �رای 
آزادی )�.�ده ا�د، ��رد �رای $ق $%�را�� �دن 

�� در  –	وط �ود �� �����د��ن �ود �وده ات 
�ورت 2زوم ����د ا��ر	�ن ھ�، $%�را�� ��ن و �� 

	�ور آزادی ا�دک +ردی �
 �� ا�ن $�ل، ا�%�ن �� 
 
�ر�ت در ��Cو�.ذاری و ادارۀ ز�د�� )��5 در در)

                                                                                    

�ن ھ��ن ھ	م �
 ھ	م و ��� 	وا�م از ��&ت ھ�ی ذا	� 
�وم.  و�2 ا�ن �دان ���5  ،�ود �
 �ر���)	���� ھ	�د �"	

ت �
 ھ�6 ��&ت ھ�ی �ن ذا	� و ;�ر��Cل $ذف ھ	�د ��
 .�ه �ود در "��%6و �� ا�ن �
 ��� 	وا�م �
 د���ل 	?��ر )��

6%���م؛ )��.�ه ھ��� �
 ط��5ت  ا)	����" �� " �� "���"��
����5 �
 ا�ن � Xد؛ ا�ر ��3ن �ود، ھ������5ن �� 	را �
واژ��ن ��� �د اطHق �رد: "�ز��ش" �� "	���م" �� " 
+�2�5ت".  ا�ر Cرار ات �
 ا�ن واژه ھ� �����5 �دھ�د، ��� 

را�ر اC	دار و �� $	� 	وان 	Hش �رای $��ظت �ود در �

 ��وان � ،Eرار��ه و وظ���م" را ��در�C " رار از+

   ;�ر�#��H �ودن �� �ود��� ���ر�ذا�ت.

ھ�ی �و���ون را �
 آن ھ� �� داد.  ��ظور ا�#Hب 
���د��ن از آزادی، ا;&ب �3زی ��ش از �
 دت 
آوردن Cدرت و اC	دار 	وط +ر6C ����5 از ھواداران 
�A آ�وزه، �A ط�#
 �� د�.ر �روه ھ�ی ا)	���� 

روزی آن ھ� �� 	رد�د، �"ن �� �و�ن ��وده ات.  ��
ر�W را�ده �د��ن از Cدرت را �
 ھ�راه دا�ت؛ آ��ن در 
�ر�� �وارد، ���ر ���ری از ا��ن ھ� را ر�وب و 
 
ا�ر �� ���ود �رد�د.  و�2 �� ا�ن ھ�
، ا�ن �و�
ا�#��Hون، ا;&ب  زم د�ده ا�د �
 *�ن اد��ی 
��ول �ودن آر��ن �ود �.و��د �
 آن ھ� $زب ��"(

ی �� آزادی "$#�#�" را �����د�� �رده ا�د؛ و ا�ن آزاد

 "�ود $#�#�" $	� �#�و�ت ���د��ن، �واھ�ن ھ��ن �

 ھدف را �م � ����	آر��ن �وده ا�د، ھر�3د �
 راه د
�رده و �� ھدف را �
 د�2ل �و�
 ای �وری ا��CH و 
��5وی، درت ��"��ده �ود�د.  ا�ن ھ�
، �3دان ��ری 

ل از �$دود ��	ن آزادی 	�"� در �دارد �� ��"وم ��

 د�.ران.  ���د �دم � ����ورت �طر آ�ب ر
�ت � 
	�"� ) ������ص ا�ن دادۀ روا�����	� و 	
3�م �ر�� ��2رال  
ا�"�م �&م ��"وم آزادی) ���د �
 -ھ�ی ���5ر را �ر روی د����� �
 در آن ز�د�� ��


 ات.  اد��ی آن ھ� رو�ن و ھدف درت	 ���د، �

 - ات، و�2 	�وع ���زھ�ی او6�2 ا��ن را در�ظر ���

��ر�د؛ ھ��ن طور ز�ر�� ا��ن ھ� را �
 �Cدر�د �رای 
 
	و)�
 �ود ا��Oت ���د �
 راه �A آر��ن �� 	وا�د �

  �Hف آن ��	"� �ود. 

  

٧  

  

  آزادی و �روری

  


 ����د ھ�6 ا�#Hب ھ�ی �ظ�م، د	%م در ا�#Hب +را�
�%ل ژا�و��� �ود، 	�"� �A ��3ن ا��)�ری �ود از 
 
� ����	��ل �
 آزادی در ��"وم "��Oت" آن و �رای د
 
�ود)"ت دھ� از وی ��ش �زرگ +را�و���� �
$س �� �رد�د �
 ��وان �A �&ت آزاد �ده ا�د؛ ھر 


 �رای ���ری (�	� 
از آ��ن، �$دود�ت )دی �3د �
آزادی ھ�ی +ردی �ود.  روو �� �ور ��روز��دا�
 ای 
از ا�ن وا�5Cت ��ت �
 Cوا��ن آزادی ��%ن ات 


 	ر از �وغ �ود���.� از ��ر درآ��د.  ���ر��*ت �
�ود���.�، �د�ت �
 ار����ن ا���� ات.  ��Cون 
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�د.  ��ظور روو از آزادی، �� 
��� 	وا�د �ود���
"����" از آزادی +ردی و �دم �دا�&
 در ��"وم 

 ��"�$دوده ای ��5ن ��ت.  �&%
، روو �
 دا�	ن 
از Cدرت دو2	� �)�ز �رای �دا�&
 در ھ�6 ا��5د 
ز�د�� ھر �"رو�د 	وط ھ�
 و �
 �ر�� از ا�*�ی 
وا)د �را�ط )��5
 �ظردارد.  ��2رال ھ�ی ���6 اول 


 آزادی در Cرن �وزدھم، �
 در	� ��ش ���� �رد�د �
ا�ن ��"وم "��Oت" �
 را$	� �� 	وا�د ���ری از 
�ده ا�د، از ��ن  
	آزادی ھ�ی "����" را �
 �#دس دا�
روری �&ت �
 را$	�  
��رد.  آن ھ� ا�Hم �رد�د �
 
�� 	وا�د روری ا+راد را ���ود ��د.  ��ل، ��ورا�
	و*�_ ���ل داد �
 در ا�ن ���5، $%�را�� �ردم، 


 ���5ی آزادی ھ�.�ن ��ت؛  ز�را $%�را��ن، ا2زا�: �
2زو�: ھ��ن "�ردم" �ورد $%�را�� ��	�د؛ ھ���3ن، 

 ���5ی $����ت "ھر � 
� 
�ود�ردا�� �ردم � را�

 ���5ی اداره �دن "ھر ��ر 	وط � 
��ر �ر �ود"، �&%

��ل و ��روان او از "�ود���.�  268د�.ران" ات. 
ا$�س $��م" �ن  ا�Oر�ت و �ود���.� د�د��ه و

آن ھ� ھ�X 	��وت +�$�� �د�د�د ���ن ا�ن  ��269	�د. 
�ود���.� و �ود���.� ھ�ی ا�واع د�.ر �
 �رزھ�ی 
	#دس $ر�م ز�د�� ��و�� را در�ورد�ده، �ود را 

  �ر +�2�5ت ھ�ی ا��ن ھ� $��م �� �ز�د.  

ھ�X �س 	*�د ���ن دو �وع آزادی را �"	ر از ��ژا�ن 
	�ن �	و)
 و ��ُ 
�	ذ�ر ��د.  او ��طر���ن �رد �

�رآ�د �و+ق �A  اC	دار رو �
 ر�د و ا�	#�ل Cدرت از 
روری ����ده �� �ود،  

 دت د�.ر، �� �	د
آزادی را ا+زا�ش ��� دھد، �&%
 	�"� �وغ �رد�� را 
 A� 3را 
�زد.  او �
 در	� �ر�د � �� �( 
� �(

	وط دو2ت  ا��ن ���د ���#: د�2�?ول آن ���د �
 آ��
درھم �و��ده �� �ود �� 	وط $%و�ت �ط&A� 6# ��ر 
@&6 ا�&� � 
�� $	� Cوا��ن ر�و�.ر؟  او د�د �
�وا	�ران آزادی +ردی در ��"وم" ����"، ا�ن ��ت 
 
� اC	دار را ا���ل �� ��د؛ �&%
 ا�ن ات �� 
3 
�
3
 ا�دازه اC	دار ���د در آن دت ھ�، ھر �
 ھ	�د، 

�ود؟  ز�را او �5	#د �ود �
 	�ر�ز $دا�Oر �	�ر�ز 
 A� ودی��� 
اC	دار در دت �A ��ر، د�ر �� زود �
��ر د�.ر �� ا�)��د.  او �ر آن �ود �
 ��و�: ز���� 
ا��ن ھ� �&�
 ا�ن �� آن �)�و�
 $����ن 	�.ر 
	م، در �ود 	�ر�ز  �5Cت وا&� 
ا�	راض �رده ا�د �


د�2ل و)ود اC	داری  Cدرت �وده؛ 3را �
 آزادی 	�"� �

                                                           
268  op. cit. (p. 199 above, note i), p. 219. 
269  ibid., pp. 219-20. 

 
از آن دت �
 �طر ا+	�ده �ود.  او �و�ت:  "����د �&�
 
$&�&�A �� ��د.  ���د �&�
 ا 
د	� �ر��ت �
�ود.  �ر�� از وز�
 ھ� �رای دت ھ�ی ا���� ��ش 

د�و�را� ��%ن ات �A  270از $د �.�ن ھ	�د". 
ا�2.�ر�� �� +ردی �� ا�	��زھ�ی ��+وق �� �A �روه را 

Hح ��د، و�2 ھ���3ن �� 	وا�د ����د $����ن � P&
�C&�، ا+راد را ��ر$���
 درھم �%و�د. $ق ��وی 

ر�و�.ری –  
�وی �� آزادی ��ت. –�� �دا�&�  

 
ھ���3ن 	وا+ق ��و�� �رای از دت دادن آزادی �
د�2ل ��و�� �ودن �� 	وا+#� �ودن، �
 �و�
 ای �5)زه 

ا�ر �ن �� ر�وب �ود آ� آزادی را $�ظ ��� ��د.  
�وا+#ت ��م، �� C"ر�رده، �� �� ط�ز 	&\ و%وت، آن را 
 
��ذ�رم، آ�� ��	ر ر�وب �ده ام؟  ا�ر �ن �ود را �
�رد�� ��رو�م، آ�� ��	ر �رده �واھم �ود؟  آ�� در 
�ورت �ود��� 3ون �ود �
 ز�د�� ام ����ن داده ام، 

���ر �� روم؟ "دو2ت �رد�� 	�"� 
�و�
  ��	ر �رده �
ای �ود���.� ���	�ر�ز ات و $%و�ت &ط�	�، 

	�ن در و)ود روو   271�ود���.� �	�ر�ز	ر" ��ُ
�طر��ک 	ر�ن د��ن آزادی +ردی را �� د�د، ز�را 
روو ا�Hم دا�ت:  " وC	� �ن �ود را در ا�	��ر 
ھ�
 �� �ذارم، ���5 �ود را در ا�	��ر ھ�X �س 


 ام." 	�����د 3را $	� ُ��	�ن ��� 	وا�ت  �272.ذا
وC	� "ھ�
" در )��.�ه رور ات، ����د، ا�ر 	���م 
�ر آن ���د، �%� از " ا�*�ی" �ود ��د�د�� اش را 
 A� ط���د �ن 	ر)�_ �دھم �
 	و 
ر�وب ��د.  ا�2	

 در آن اC&�ت � 
�)&س �� �A ���واده �� �A ط�#
ھ	م از آزادی �ود �$روم �وم.  روزی ��%ن ات 

ا �
 �ود �دھم �
 د�.ران را �	#��د �
 ا�ن ا�%�ن ر
ا�)�م ��ری �����م �
 $س �� ��م �	$ق آن ھ	م.  
و�2 �$روم �دن از آزادی �
 دت ���واده �� دو	�ن 
�"رو�دان، �
 ���5ی �$روم �ودن �
 ھ��ن �دت  ��
 
ات.  ھ��س �س ��دق 	ر �ود: او �د�� ��ود �

ا�ن �رد�� روری، �� را �
 �رد�� ��� ��رد؛ او 
را 	و)�
 ��ود؛ و�2 د	%م، )�رت �%رد آن را 

  آزادی ����د.

 
در طول Cرن �وزدھم، �	�%ران ��2رال �ر آن �ود�د �
ا�ر آزادی �$دوده �.ذارد �ر Cدرت ھر +رد در ا)��ر 
�ن �
 ا�)�م آن 3
 ا�)�م ��� دھم و ��� �واھم �%�م، 

                                                           
270 op. cit. (p. 198 above, note i), p. 270. 
271  ibid., p. 274. 
272  loc. cit. Co. 210 above, note 4); cf. Constant, 
ibid., p. 272. 
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ا)��ر آن ��ه، +رق ��� ��د �
 ��طر 3
 آر���� �ورد 
 
Cرار�ر+	
 ام؛ در ھر $�ل، �ن آزاد ��	م؛ و ا�ن �
آ�وزۀ روری �ط&ق �
 �ودی �ود، �A آ�وزۀ 
�ود�����
 ات.  ا�ر ���ل �
 $�ظ آزادی �ود ھ	م، 
ت �.و�م: ����د �
 آن 	)�وز �ود، �.ر ا�ن �� �� �+��

از )�&
 $��م �ط&#
 �� ا�)�ن �$�وب �� ��ه  –آن +رد
�*C �� دار، �� ��ر��2ن	Cا P(از ا�ن �را ����ر	ت �� 

 
�ود ��Cون ھ� ( ز�را Cوا��ن �� 	وا��د ر�و�.را�
	)�وز �
 آن را �)�ز ����ر�د.  �ن ���د   -����د)

5
 ای ��زم �� �ر�� �رزھ�ی آزادی �
 ھ�X �س ��(
�د.  �� 	وان ��م ھ� �� 
	�ا)�زۀ ��ور از آن ھ� را �دا

ن ھ�ی 	��5ن ���دۀ ا�ن �� ط��5ت ھ�ی ��	&�� �
 ��Cو
�رزھ� داد: �� 	وان آن ھ� را $#وق ط�� �� �5�Hم 
 P+���" �� ھ�ی +��ده �را���*	Cون ط��5ت �� ا��C �� دا�
��Oت ا��ن" ����د؛ ���د �ن آن ھ� را دارای ا�	��ر 
���� �� ھدف ھ�ی �"��� �� )��5
 و +رھ�E �ود ��

�ن ات �دا�م.  +�ل ��	رک ا�ن Cوا��ن و د	ورھ� ا

 $دی �	رده �ورد �Cول ھ	�د و ط� 	�ر�\، � 
�
 ����3ن ��#� در �"�د ا��ن ��+	
 ا�د �
 ا�روز ��

���ر �� رو�د.   
� از ��"وم ا��ن �"�)�ر ��ا
��ور $#�#� �
 	)�وز���ذ�ر �ودن $داC&� از آزادی 
+ردی، ��3ن �	.�ری �ط&#� را �
 د���ل دارد.  ز�را 

�د ا�د�� �� 	وان �
 $����ت رو�ن ات �
 ا�
ا�Oر�ت ھ� دا�ت.  �
 ا�ن 	ر	�ب، د�و�را�، ��ط#: 
�	5"د �
 آزادی ��ت و از �ظر 	�ر��� در �واردی 
$�ن و+�داری �
 ا�ول �ود، در ��داری از آن ھ� 
 
� 
ت �ورده ات.  دو2ت ھ�ی ا�د��، آن �و�%�
��ھده �ده، �� د�واری ھ�ی ز��د در وادا�	ن ا+راد� 

	��P �ود �
 	و�2د ھ��ن ارادۀ �ورد �ظر دو2ت، 
رو��روی �وده ا�د.  ��روزی �ود���.� در وادا�	ن 
�رد��ن �
 ا�Hم آزاد�ودن �ود ات.  ��%ن ات ا�ن 
�د؛ ���د �رد��ن، �� 
	���ر ���زی �
 ��ر�رد زور �دا

 اد��ی آزادی �%��د؛ و�2 �3زی از �رده ��Cس ��د�

��� 
	�ود.  ���د ارزش �&�دی  �ودن آن ھ� ��
��ر�ت در دو2ت، �زد ��2رال ھ�ی ھوادار $#وق �
� "��Oت $��ظت آن 3
 ارزش ;��� �� دا��د، ��

�د.  ���5: آزادی +ردی در ��"وم "����".��  

و�2 ا�ر د�و�را� ھ� �� 	وا��د آزادی را �$دود 
 
�ز�د، �� آن �
 از د�و�را� �ودن ���	�د، �س 3

5��( A� �&��� زد؟  از �ظر�6 آزاد $#�#� �� 
 Xت ��2را�2 آن ھ� ھ��	�ن، ��ل، دو	و�و�ل و ��ُ
5
 ای آزاد ��ت �.ر دو ا�ل �ر	�ط �� ھم �ر آن ��(

$��م ���د؛ ��ت، �
 ھ�C Xدر	�، �&%
 +#ط $#وق، 
�و�د 	� ھ�6 ا��ن ھ�  
	Cدرت $��م ھر  - �ط&ق دا�

�د �� 
3- 
 $ق �ط&#� در رد ر+	�ر ;�را�	���� دا
��د.  دوم، و)ود �رزھ��� ��ط#� �
 درون آن ھ� ��
 
ا��ن ھ� از ھر 	)�وزی ��ون ����د؛ �رزھ��� �
�� �ؤ�2
 ھ�ی ��Cو�� 	5ر�ف �ده، �ورد �Cول ��م ����د 
و ر���ت آن ھ� وارد �ود ��"وم ا��ن �"�)�ر �ده 
�د؛ �س، �رز��دی ھ���� �رای 	5ر�ف ر+	�رھ�ی ��

�د؛ و در �را�ر ;�را���� و �� 
	��2م و)ود دا��
 ��Cوا��ن ا�ن �رزھ� �	وان ��ت �
 ط� رو�دی ر
�رای ��Oل از وی �A داد��ه �� وا$د روری، ��Cل 
ا;��ض ھ	�د.  ���� از ��ظور �ن از ا��ن �"�)�ر 
ا�ن ات �
 او ��� 	وا�د �دون ا$�س ��زاری از 

ذارد.  ا�ن �ود، ا�ن ��Cون ھ� را �
 را$	� ز�ر�� �.
�ده ا�د وC	� +ردی �دون ا$*�ر  
	%���Cل ��Cون ھ� 
 

 داد��ه �)رم ا�Hم �ده �� در اOر ا)رای �طف ��
�ود؛ وC	� از �ود��ن  �� 
�ق ���C Aون �$�����
�ود �
 اط��Hت وا2د�ن �ود را ا+�� ���د  �� 
	�وا
�� دو	�ن �
 �%د�.ر����ت ورز�د؛ �� ر��زان روش 


 و ھ�ی �ر�(�%�روار �
 ��ر��ر�د؛ وC	� ا��ن ھ� 
 A� �	��*د�2ل ��ر 
�	�ر �� �و�د؛ �� اC&�ت ھ� ��
ا�Oر�ت �� �A �ود���
 C	ل ��م �� �و�د.  ��3ن 
روری ��Cو��  P(وی �را����2، $	� ا�ر از 
ا�Hم �و�د، $	� در روز��ر �� و$�ت �� آ+ر���د، 


 ر��ت � -�ر+�ظر از ��Cون –ز�را ا�	��ر ا�Hق 
�ده، �ر�� �رزھ�ی �ط&ق ��P 	$��ل ارادۀ  
	����
�A ا��ن �ر ا��ن د�.ر را 	��5ن �� ��د.  آزادی 
5
 �� ط�#
 �� �روه در ا�ن ���5 از آزادی، از ��( A�
راه ا	$%�م ا�ن �رزھ� و 	5داد و اھ��ت راه ھ�ی ��ز 

ا�ر �
 �رای ھ�
 و�2 د	%م �رای  -���ده �رای ا�*�ء
273�)ش �� �ود.   - ��ری از آ��ن ���ر �    


 آزادی � 
ا�ن 	#ر��: Cطب ���2ف ;��ت آ���� ات �
در ��"وم " ��Oت" آن و �ود)"ت دھ� ��ور دار�د. 
ھوادارن ��"وم "����" از آزادی، �
 ا�ن روش، 

                                                           
273   ��� 
در �ر�	����ی ���ر، Cدرت ��Cو�� از ا�ن دت، ا�2	

� در ا�	��ر روری ات، ���5 ��ه در �
 ��Cون ا�
�وری ��ت آزاد � 
��ر��2ن.  �س، آن 3
 ا�ن ��ور را �
	�د�ل �� ��د، ا�ن وا�5Cت ات �
 ا�ن وا$د ھ�
 	وا�� از 
2$�ظ �ظری، 	وط �رف �� ا+%�ر��و�� از ��3ن ر+	�ری 

�ود.  �
 رو���، �%	6 �"م، �%ل ا�ن �$دود�ت � �� P�
ت �� ����واه  –ھ�ی ا���ل �ده �ر روی Cدرت 

 ��
 ��Cون ا� 
	
 ��زان  –��Cو�� �� ا��CH �� وا�%&�
  �ؤOر �ودن آن ھ� �� ���د.      
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�واھ�ن �$دود�ت اC	دار ھ	�د.  و�2 ھواداران آزادی 
 - �ود ��در ��"وم "��Oت"، اC	دار را در دت ھ�ی 

� دارد.  ا�ن ھ� دو ��واھ�د.  ا�ن �%	
، اھ��ت ا
�ر �	��وت از �A ��"وم ��	�د، �&%
 دو ر+	�ر �	
���#: �	*�د و آ�	� ���ذ�ر در �را�ر ھدف ھ�ی 
���ر �� رو�د.  ھ���3ن ا�ن 	��وت را ���د  
ز�د�� �
��ز����ت، $	� �� آن �
 در ��ل، ا;&ب آ�	� ���ن 

روری �� �ود.  ز�را ھر �A از ا�ن دو ر+	�ر، *
ا�ن دو رو�%رد، اد��ھ��� �ط&ق �
 ���ن �� آورد.  
ا�ن اد��ھ� ھر دو ��� 	وا��د �
 	���� 	$#ق ����د.  
و�2 +#دان ���ق +"م ا)	���� و ا��CH �واھد �ود 
 ��ا�ر 	���ص �دھ�م �
 �رآورده �دن ھر �A، ارز

،�CH�و ھم ا ��ر��	ھم از �ظر  
$#�  ;��� ات �
�وی �رای ط�#
 ��دی �دن �
 ��ز62 ���ق 	ر�ن �

�ر�ت دارد.  � P+���  

  

٨  

  

  ��0 و ھ��

  

�A ��ور ��ش از ھ�6 ��ورھ� �@ول ��	�ر ا+راد 
ا�ده  –ات  ا���� در Cر���.�ه ا�ده ھ�ی �زرگ 	�ر�\

ل ھ�ی آ��ده � �	���ھ��� 3ون �دا2ت �� 	ر�C �� �و
�� ر�2ت �#دس �� رھ��� �A �&ت، �ژاد، ط�#
 و �� 
$	� �ود آزادی �
 ���ز��د +دا��ری ا+راد درراه 
 
آزادی )��5
 ات.  و آن، ��ور �
 ا�ن ا�ر ات �

 �� آ��ده، از راه و$� ا2"� �� ذھن +رد 	�)���، در �ذ

در 	)&� ھ�ی 	�ر�\ �� �&م �� در C&ب �دۀ  �	�%ر،
ا���� ��A و دور از +�د، �A راه $ل �"��� و)ود 
 
دارد.  ا�ن ا���ن ��	��� �ر ا�ن ا�	#�د ا	وار ات �
ھ�6 ارزش ھ�ی ��Oت و �ورد ��ور ا��ن ھ� ���د در 
�"��ت ���د �� ھم ھ��وان �وده �� �%د�.ر را �
 د���ل 

، $#�#ت، �و���	� و +*�&ت را �� ���ور�د.  " ط��5ت
 ���
 ھم �ره �� ز�د".  ا�ن � ��	ز�)�ری ���
ات از �%� از ��A 	ر�ن �ردان ��2م �
 	� ��ون 

 و �� ھ��ن ���5ھ� از آزادی، �را�ری و 	�و)ود دا

        �274دا2ت ��	
 ات. 

                                                           
��دورت، �
 ا�ن )�&
 ھ� از اOر او �
 ��م ��ش �و�س   274

   (loc. cit.: see p. 136 above, note i)�#ل �ده ات


 �را�ری � 
و�2 آ�� ا�ن $#�#ت دارد؟  �� دا��م �
�ز���د 
� ،���
 laissezھ� ��رآ�د و �� 	رد�د �

faire 275  وا�� �� آزادی�ذره ای ھ� �	دود، $$���
�دار�د و �دا2ت و ��وت، و+�داری ا)	���� و 
�� 
 -��و��، �وات ھ�ی �وا�r و 	وPC ھ�ی )��5

�دت رودرروی �%د�.ر Cرار��ر�د.  از  
	وا��د �
��3ن �#ط6 $ر�	�، راھ� ��Cل �H$ظ
 ���C ��� ���د 
 
وی ا��Oت ا�ن $%م ��م �
 ھ�6 ا�ور �وب و � 
�
طر�ق او�2، ا�ده ھ�ی ��ر�ت، ا2زا�: ھ��وان ھ	�د.  

 �واھد �د �
 ���د ھ�ز�	� ھ�6 ا�ن 	�� �� 
و�2 �

�را در ;�ر ا�ن �ورت، ارزش ھ� ��%ن ���د، ز
	*�د ارزش ھ� را ���د ھ�3ون ���ری ذا	� و ��ک 
�د�� از ز�د�� ا���� �ذ�ر+ت.  �ذ�رش ا�ن �
 	$#ق �
�ر�� از آر��ن ھ�ی �� در ا�ل �� 	وا�د 	$#ق �ر�� 
د�.ر را ����%ن �زد، �
 ا�ن ���5 ات �
 ��"وم 
ر*��ت ���ل ا��ن، ر�: � A	��Cض و اطوره ای 

ز�%� �� ���د.  �رای ھر �	�%ر �	�+�ز�%� �	�+�
�رد�را از ا+H	ون 	� آ�ر�ن ��روان ھ.ل �� ��ر�س، 

و*�5	� �
 در  –��ت �ردن �
 ��"وم ھ��ھ�.� �"���
آن ھ�6 ���5ھ� $ل �ده و 	��Cض ھ� �
 آ�	� ر�ده ا�د 

ت در�را�ر داده ھ�ی  -%�
 و ��م، ������ ���
	.� 	$�ل ���ذ�ر �رد%��ن، ور�  P*در �را�ر و

ت در 	�ر�_، 	و)�
 و 	#&�ل ھ�6 %��و)ود ا�ور، 
	م ات �
 �#ل ا�%�ن آن را � A� 
ا�ور �


 رد �� ��د.����.���  

���� �رای ا�ن �زاره �� ����*	 
و�2 ا�ر �� �)"ز �
��م �
 ھ��ھ�.� ���ل ���ن ارزش ھ�ی $#�#� )��� ���

و�ژ�� ���د در C&�رو�� آر���� �
  –��+ت �� �ود 

                                                                                    


 ا�ن �رش � \ا�Hم �� دارد �
 ��ر �&وم ا)	���� ��
ات �
 " ط��5ت �� �دام ��و�دھ� ر�د رو��.ری را �� ر�د 
آزادی، +*�&ت و ا$	رام �
 $#وق ط���5 +رد �
 و$دت 

 	�"��� و �$ق، �وب � 
ر��ده و 3.و�
 ا�ن آر��ن ھ� �


 ھ	�د، ا;&ب �
 د�2ل )دا�دن 	�از �%د�.ر ��ھ��ز ا�.�
�ده ا�د، ���د �ر�%س، �
 �$ض آن �
 رو��.ری ھ�ز��ن 
ط$� ��5ن �رد،  
در ���ن ���ر ���ری از �&ت ھ� �
)دا�� ���ذ�ر �و�د".  او ادا�
 �� دھد �
: " ا��ن ھ� 
ھ���3ن 	� �دت ھ� �س از ����ت ھ�6 $#��#� �
 �رای 

�ود��، ��ور و  ���ود�ردن آن ھ�  زم ات، �ط�ھ�ی

 $د ��+�  ibid., pp. 9دوران �ود را $�ظ �� ���د" � .

	*�دآ��ز ات �
 ��ور او �
 ���ز �
 ا�%�ن و$دت ر��دن 
ھ�6 ا�ور �وب، �� 	وا�د درت ھ��ن �وع از �ط��� 

�د �
 �ود، �
 �و�� 	و��ف �رده ات.��  
275   :�
 ���5ی �2ظ�  ��laissez-faireددا�ت �	ر)م +�ر�


: "�.ذار�د ا�)�م �ود"، ا�طH$� �رای  در ز��ن +را�
  .آزادی �دون �رز ��زار
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ھ�ی آن را در و*�5ت �ود ھ�3ون �و)ودی +��� 
آن ��ه ���د ��ز�رد�م �
 ����P  –��� 	وا��م درک ���م 

��5ول ���ھدۀ 	)ر�� و ����ت ا���� ��5ول.  �� 
	رد�د ا�ن ھ� �
 �� 	*���� ��� دھ�د �
 +رض ���م ( 
�� $	� درک ���م 3
 �����5 �واھد دا�ت ا�ر �.و��م) 

�ر از راه آن 	*��ن، ��Cل آ�	� ��  ھ�6 ا�ور ��ر و
�%د�.ر �� �و�د.  د���ی رو��روی �� در 	)ر�6 
��5ول، د����� ات �
 در آن �� �ز��ش از ���ن ھدف 

 ا�دازۀ �%د�.ر ;��� � 
ھ��� رو �
 رو ھ	�م �

 �وده،ھ	�د؛ و ��ز �� اد��ھ��� �
 �A ا�دازه �ط&ق 

� د�.ر را 	$#ق �ر�� از آ�"� ���ز�ر، +دا�ردن �ر�
د.  در $#�#ت، �
 د�2ل ھ��ن و*�5ت ات دار�
 د���ل 


 ا��ن ھ� ارز�� 	� ا�ن $د �ظ�م �
 آزادی ا�	��ب �
�� دھ�د؛ ز�را ا�ر اط����ن دا�	�د �
 در $�2	� ���ل 
و ��Cل 	$#ق �رای ا��ن ھ� در ز��ن، ھ�A� X از 
اھداف آن ھ� �� �%د�.ر در 	*�د Cرار ��� �ر+ت، آن 

ا�	��ب و رد �ز��
 و �
 ھ�راه آن، اھ��ت ��ه: 
�ر�زی آزادی �ز��ش، از ���ن �� ر+ت؛ ھر روش 
)&وا�دا�	ن ا�ن و*�5ت �"���، �%ره �و)
 �� �ود؛ 
و اھ��ت �دا�ت 3
 ا�دازه آزادی �رای )&وا�دا�	ن آن 

  Cر���� �� �د.  

�ن ھ�X 	رد�دی �دارم �
 �A ��3ن اط����ن )زم 
���#: �$%م و 	ز2زل ���ذ�ر �را��، �@ول ا�	#�د 

��ر$م 	ر�ن $����ن �و��وار و ر�و�.ران 	�ر�\ 
�وده و �
 آ��ن �#�ن �� ����ده �
 ا����2 �%ره 

 ا�د.  �ن ��� �و�م �
 آر��ن ���ل ����دن 	��و)
 دا

�رای ا+راد �� �&ت ھ� �� �"�دھ�ی د��� ��  –�
 �ود 

 ���د �$%وم �ود؛ و ��  –ط�#
 ھ� ز��ن د+�ع +� ا��2

از آن ھ�واره، $��ل ��ر�رد واژ���� ��"م �� 	#&�� �� 
 ،PCدر وا ،
ا�$راف ا��CH �� +%ری �وده ات.  �&%
�و��ده ام ���ن دھم �
 ا�ن آزادی در ��"وم "��Oت" 
آن ات �
 ھ	6 �ر�زی �ط��2
 ھ�ی �&� �� ا)	���� 
�رای �ود)"ت دھ� �وده، Cدر	��د	ر�ن و از �ظر 

� ،�CH�ت ا�ر$ 
و)
 	ر�ن )��ش ھ�ی ز��ن �� را �
در�� آورد؛ و ��ز�����	ن ا�ن ا�ر، �
 ���5ی �د+"��دن 

$��	� 	ر�ن داده ھ� و ا�ده ھ�ی دوران �� �� ���د.   
و�2 �
 ھ��ن ا�دازه �5	#دم �
 ��ور �
 ��+ت �دن 
 
+ر�ول وا$دی �
 �ر ا�س آن، ھ�6 ھدف ھ�ی �و�

����د، �
 	$#�ق، ;&ط  �ون ا��ن ھ� �� ھ��ھ�.� 	$#ق

 �ن �5	#دم، ھدف ھ�ی ا��ن � 
ات.  ا�ر، آن �و�
	�د، آن ��ه، ا�%�ن �� Eھم ھ��ھ� �� 
ھ� ���ر�د و ھ�

ھر�ز �
 	���� از ز�د��  - و ا�%�ن 	راژدی -)دال 

ا����، �واه +ردی و �واه ا)	��ع $ذف �د�� ��ت.  
&ق، از ا�ن رو، *رورت �ز��ش از ���ن اد��ھ�ی �ط

�A و�ژ�� ���ز�ر در �را�ط ا���� ات.  ھ��ن 

 ا�	ون در��+ت، ا�ن ا�ر �
 ارزش آزادی ��� 
 -�و�


 و �
 ���زی ا+زا�د؛ آزادی ھ�3ون ھد+� +� ا��2
 ��H#و ز�د�� ;�ر� E�� از ���ھ�م 
	�وCت و �ر��

 روزی � ��و �ر���ن �� �� ھ�3ون �A ���و

  رد.�و�دارو�� آن را در��ن �واھد �

��� �واھم �.و�م �
 آزادی +ردی، $	� در ��2رال 
	ر�ن )وا� ،P	�H� �"ک �� $	� �Hک ;�2ب �ر ��ش 
ا)	���� ات.  �� �ود��ن را �
 	$��ل وا�� دار�م 
و ا�دام در �Hء ��م را ���وع �� ���م.  �� 	رد�د ا�ن 
ھ� ���د�� ھ��� در آزادی ھ	�د.  �� آن ھ� را �� ا�ن 

وادی �� �ر�ر ��رآ�دن �� ا	د ل 	و)�� 

 �� ���م ��
2ذت ھ� و ھ�)�ن ھ�ی ��ر$���
 �رای �� *رر ���	ری 
دار�د 	� ��زان آزادی �$دود �ده �رای )&و��ری از 
 

 آن ات �� 
	آن ھ�.  ��3ن $%�� �
 �و�6 �ود �
3.و�
 ��ر و �ر را 	5ر�ف �� ���م؛ ���5 در 

ری، اC	��دی �3ر3وب ارزش ھ�ی ا��CH، د���، +%

 آن ھ� ��ز �
 �و�6 �ود در ��و�د � �	����و ز����� 
ھ	�د �� ��"وم �ردازی �� ��را�ون ا��ن و ���زھ�ی 

 ای ط��5ت او.  �
 ���ن د�.ر، راه $ل �� �رای ���
 �� 
��3ن ��@&� �ر ���6 دور����� Cراردارد �
 آ��ھ��

� ��آ��ھ��
 از آن ��روی ��وده، �ر ا�س آن، ز�د�
ا���� ر*��ت آ��زی را در 	#��ل �� ط��5ت "ا��ن 
 

 و �وار�ده" �	%�ھ�ی ر�وب �ده و وازده"و " 

��ل ا	وار �� ���م.  ا�	راض  ���ن [)�ن ا	�وارت]
ور �� ا���CHت +ردی ھ�3ون 	5رض ��
 Cوا��ن �
ھ�ی ;�ر��Cل 	$�ل �
 آزادی +ردی، ���ز��د ��وری 


 ا�ن ا�ر ات � �����ده 	وط �� P�� �2�5ت ھ�ی+ 
�
� ا��ن ھ� در �#�م ا��ن در �ا�ن Cوا��ن، ���زھ�ی ا
�A )��65 �وب ھ	�د(و در ھر )��5
 ای).  د+�ع از 
� ��ودن آن �ا�ن ��3ن Cوا���� �
 ���5ی ا�	#�د �
 ا
���زھ� �� �
 �طرا+	�دن د�.ر ارزش ھ�ی �ر	ر آزادی 

در �ورت  - 	ر ھ���� ار*�ی ���زھ�ی ���ق –+ردی 
ن آن ھ� ات؛ ارزش ھ��� 	��5ن �ده از وی د�رآور

ا	��داردی �
 +#ط ذھ�� ��وده، �ر�� و*�5ت ھ�ی 
 ����–  ����  آن را 	:��د �� ���د. –�واه 	)ر�� �� ��

��زان آزادی +رد �� �ردم در �ز��ش ز�د�� �ورد 
�6CH �ود، ���د در ��6 �#��ل اد��ی ارزش ھ�ی 

Cرار �.�رد �
 از ���ن آن ھ�،  �3د���6 د�.ری
�وات، �دا2ت، �� �و���	� �� ا���ت �� �ظم ��و�� �
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وا*_ 	ر�ن ھ� ھ	�د.  �
 ا�ن د�2ل، آزادی ا��ن ��� 
 �� 
� �		وا�د ���$دود ���د. آر. اچ 	و�� �
 در
��دآور �د �
 آزادی Cوی 	رھ�، �واه دارای Cدرت 

دود �ود.  ا�ن )���� و �واه اC	��دی ���	ر، ���د �$
 
� ����
 د�2ل ا�ن ��Cدۀ ��� 
��د، ��Cل ا$	رام ات، �
ا$	رام �
 آزادی �A ا��ن، ��ط#: ا$	رام �
 آزادی 
�د�� از  
� 
ا��ن د�.ر را از �� �واھد دا�ت؛ �&%
ا�ن رو �
 ا$	رام �
 ا�ول �دا2ت �� �رم از ���را�ری 

�ن در ر+	�ر، �
 ھ��ن ا�دازه در �"�د ا��ن�  
ات �
��ل �
 آزادی.  ا�ن �
 �� ��� 	وا��م ھ�
 �3ز را �� ھم 
��م، $#�#	� )�ری ات و �
 ا$	���2.  �� 
	�دا
 
��"�د �ورک �رای ���ز دا@�� �
 )�ران، آ�	� و ���
 "6		�5دل ر��دن؛ ����"�د ��ل �رای "	)ر�
 ھ�ی ز�


 د	���� آن �
  - �و�ن �� ا�%�ن دا@�� �ط� � �	����
\ ھ�ی رو�ن و �CطP $	� در د����� آر���� ��

رار از ا��ن ھ�ی �وب و �ردورز �� ا�ده ھ�ی 
ره رو�ن، �
 +#ط در ��ل، �&%
 در ا�ول ��ز %�

	م   -��%ن ��ت �)و��د��ن راه $ل ھ�ی �"��� و 
ھ�ی 	A و +را��ر و 	*��ن �ده �رای ا�د را 

ز�ر ���.�ن �� ���د.  و�2، ا�ن �	�)
 ای ات ���

 از ���ت ا�ن $#�#ت را آ�و�	
 ا�د: " � ����رای �
�ر�ت، ھ�X �3ز رات ھر�ز � W� 6���از 

   �276رو��د."

 ��H� 
���ز �
 	���د ��ت �
 و$دت �را�� و ا���ن �

، ھ�واره ���P ���#� �رای ار*�ی �#ل و ��.�
�واطف �وده ات.  �واه �Hک داوری از دور���ی 

ه �ر��زد ����د ذھ��ت +�&وف آر���� ����2 در آ��د
ھ�ی +را�وی Cرن ھ)دھم و )������ن 	%�و�رات آن 

 
	� la terre et les mortsھ� در ز��ن ��، �� از �ذ

[ز��ن و �رد��ن]، ����د �5	#دان آ����2 �
 ا��2ت 
	�ر�\ �� ��ور��دان +را�وی �
 $%و�ت ا2"� �� 
�و�$�+ظ
 ��ران در ��ورھ�ی ا�.&�� ز��ن، در ھر 
$�ل، ا�ن دور��� +�Cد ا�5ط�ف �ذ�ری ��+� در 
رو��رو�� �� �ر�� رو�دھ�ی ر�د ا���� ��ش ���� 

�C ،ل ��ش ���� �وده��Cده و ;�ر�در �
 ھ��وا�� �� آن �

 در ��.� ��H� 
ھ� ��ت.  و$دت �را�� و ا���ن �

�وت ھ�ی �رو�رات ھ� C 
�د   277�د�ت 	و)��� ��
�رای 	�ر�_ )م ز�دۀ )وا�P ��و�� ��ری و 	�د�ل 

                                                           
276 Loc. Cit. (p. 16 above, note 1). 

277
  :#�ا��1رۀ ����# "! �Bو"�ا�	 ��م Q�R�7 �$��� ;�ر

 �7 ��A" #� ر�و آن ھ� را آن � 	آھ��� �# .: #$S7 !. ا�:�ن ھ� را
���� 	S7 ازۀ�ا�.  

 
	�
 از +"م ط$� �ذ	آن �
 ا�.�ره ای ��Oت و �ر��
ای �س �وھوم و آ��ده ای �%ره ����2.  ��داری از 

2
 ھ� �� آر��ن ھ�ی �ط&ق �� �
 ��Cت )�ن ا��ن �#و
ھ�، 	وھ��� �%�ن �
 ا�ول �&م و ����� 	�ر�\ ات؛ 

 ��زان ��وی در )��ح ھ�ی � 
�ر�وردی ات �
رات و 3پ د���ی ا�روز د�ده �� �ود و �� ا�ول 

 
�ز��ر ��توا�5Cت ھ�  $ر�ت �زاران �.  

ادی در �Oرت �را�� �� در�ردا�	ن ��زان �� ی آز
 �����"وم "����"، �
 �ظر �ن آر���� $#�#� 	ر و ا�

 د���ل آر��ن � 
	ر در ��Cس �� ھدف ھ�ی آ���� ات �
��	�رھ�ی �ظ�م �ظ�م ��د و اC	دار�را و �ودروری 
ط�#�ت، �&ت ھ� �� �ل ��ر�ت در ��"و�� "��Oت" 
ھ	�د. [�Oرت �را��] $#�#� 	ر ات، ز�را د	%م ا�ن 

د �
 ھدف ھ�ی ا���� وا�5Cت را ����
 ر��ت �� 
�	5دد �وده، ھ�
 ��ھم در ھ��وا�� ��	�د و ھ�واره �� 
 
�%د�.ر 	*�د ��دا �واھ�د �رد.  ا�ن �	�)
 ��ری �
ھ�6 ارزش ھ� را �� 	وان �ر روی �A 	رازو �)�د 

-  Aدا��� 
�و�� 	�"� ا�ن �رر� ���C �� ���د �

 �ظر �ن، ����ت  -�� 	ر�ن ات � 

 ا�ن ا�ر �� ��

 
ط�ا��ن ھ� ���ل ھ�ی آزاد ھ	�د را د	�وش 
�� ��د 	� 	���م ا��CH را ھ�3ون ��&��	� )&وه دھد 

 از �"دۀ �A 3ر	%
 ھم �ر �� آ�د.  ا�ن �
 �.و��م �
 
در �و�
 ای 	ر��ب �"��� ��Cل 	$#ق و آ�	� دھ�دۀ ھ�
�� ھم، وظ��
 ھ��ن ��P ات و آزادی +ردی ھ��ن 

و�را� ��ب �� $%و�ت 	����ت �واه، �
 ���5ی د�
�ذا�	ن �#��� �	�+�ز�%� �ر روی �ود+ر��� �� �وام 
+ر��� ���دا�
 ات.  [�Oرت �را��] ا���� 	ر ات، 
	م �زان) ا��ن ھ� را �
 ��م �ز�را (�ر�Hف 
آر���� دوردت �� ���	)��س �$روم ��� ��د از 

�� در��ر 	$ول ���	ر ا�وری �
 در �#�م ا��ن ھ�
��ش ���� ��دۀ �ود، �رط *روری ز�د�� �� دا��د. 

در �"��ت، ا��ن ھ� ���ن ارزش ھ�ی �"���   278
ا�	��ب �� ���د؛ ز�را ز�د�� و +%ر آن ھ� از وی 
                                                           


 �ظر �ن، ��	"�م ��ز در ا�ن ��ره �وب ��	
 ات: "   278�
��د... آ�� ���ھده ����� �� �#�#$ P+��� �"�	 ردی+ P+���- 
 ����ود �
 ا��ن ھ��� آن Cدر �"�ل ھ	�د �
 ا� 
�

 

 ھت 	ر)�_  داده، �� وا��ود �� ���ت را �ر ا���
و  �"	ر��	ن ز�د�� آن ھ��� �
 ھ�وز �
 د��� ����ده ا�د

�و�د، ا��ن ھ�ی ز�ده را ر�W  ��%ن ات ھر�ز �	و2د�
    �دھ�د؟"  در:

op. cit. (p. 219 above, note 3), p. 321. 
ا�ن �%� از ا�دک �واردی ات �
 �ورک �� ��	"�م 	وا+ق 
ت از �� 
دارد؛ ز�را ا�ن ��ش از اOر او در �ر�ز �.�ه �

  در�63 	)ر�� و در 	#��ل �� ��ظر �	�+�ز�%� ات. 
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� ا�Hق و ���ھ��� 	��5ن �� �و�د ��#و2
 ھ�ی ا

 در ھر $�ل، ا�	دادھ�ی +وق و�P ز��ن و �%�ن، �

���ر ��  ���� از ھ	�، +%ر 
و $س ھو�ت آن ھ� �
  رو�د؛ ���� از آن 3
 از آ��ن ا��ن �� �زد.

�د �
 آر��ن آزادی �ز��ش ���ن ھدف �� 
���د ا�ن �و�
ھ� �دون اد��ی ا�	��ر ا�دی و �Oرت ارزش ھ�ی 
 

 آن ھ�، ��$�رأ ��وۀ د�ررس 	�دن ر���� 
	وا�
داری در $�ل زوال �� �� ���د: ا�ده ای �
 دوران 

�ی دور �� )وا�P ا�	دا�� از آن ����ر �وده ا�د؛ ھ
+%ر	� �
 آ��د��ن ����)%�وی و $	� ھ�دردی آن را 
�	� درک �واھ�د �رد.  ���د  

، و�2 �	�.ر�
 
��3ن ���د؛ و�2 �
 �ظر �ن ا�ن ھ� ھ�X 	رد�دی �

 ��ری وارد ��� ���د؛ ا�ول �
 د�2ل ;�ر��Cل (�	�

�وردار ��� �و�د.  	*��ن �ودن، از 	#دس ��	ری �ر
ارزش ھ�ی �� در  ا	#راردر واPC، �وات 	*��ن 

 �C��	��و�
 ای �رش ���� ا�دی و ا�ن، ���د +#ط ا
�د �رای اط����ن دوران �ود�� �� ارزش ھ�ی �ط&ق ��
�ذ�	6 ا�	دا�� ��.  �و��ده ای 	ود�� در دوران �� 

ا�	��ر ��� ا�	#�د �ود و ھ���3ن،  �ذ�رش��ت: " 

 �رای 	$#ق آن، ھ��ن �3زی ات ا�	�د��	�ر ��


 ا��ن �	�دن را از �ر�رھ� �	���ز �� ��د".�279 

�وات ��ش از ا�ن، ���د ���ز �	�+�ز�%� ���ق و 
�3ره ���ذ�ری ���د.  و�2 ا�ر ا)�زه دھ�م �
 ا�ن ���ز، 
 A� واھد �ود از� ������ش +رد را 	��5ن ��د، �


 ھ��ن� ���ا�دازه ���ق، و�2  ����	.� ا��CH و 
  �طر��ک 	ر ات.

              

     

  

 

 

 

 

 

  

  

                                                           
279 Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, 
and Democracy (London, 1943). p. 243. 

  �7ر"�  �)�ب 

 '��ون ا�+'� در درون �ن

�� ا����و�ل ���ت�E �ٔ���  درآ�دی 
ر "


� �ٔ )ر �، ا)�ر�د ھو"� ا�ر�>� �Kر  

  

�  ا�Hق �6و*وع: +&

 :A���٩-٩٧٨۶۴-١٨۵ -٢۴١ -۴  

  CطP: ر�5C - �١و�ت �3پ:  - ��ر �� 

 { ١٠٨،٠٠٠ ��Cت:  - )&د: �و��ز

(� ):�)ر م -�رح %�ت  �د L)�ب (�و

  


 رو �ز�ده �)�و�ٔ
 ��ش	�ھ�ی او	�ر�د  ای ات از �و

	�ن ا�روز،  	ر�ن ���ت ھو+
، �%� از �ر)���


 ��&� ا����و@ل ���ت. ھو+
 در ٔ�در��رٔه ����� +&
	��	�A �"م� ����	ر�ن  ھ�ت �"ره �
 �رر� و وا�


 ا�Hق، $ق، ���ھ�م ����دی و ٔ�و)وه ���ص +&
�ردازد،  	�ر�\، د�ن و �ظر�ٔ
 �&_ )"��� ���ت ��

��د و  ھ� را �� �%د�.ر آ�%�ر �� �����ت ا�ن $وزه

  	وان +&�� آنٔ�ھ� را در ��Cس �� د�.ر �%�	ب ��+ذ +&

�� �&�� 
	��ده  ھ�ی �ردآوری آز���د. ��ش ��دٔه �و

  در ا�ن �)�و�
 در ���ری از �روهٔ�ھ�ی +&


 �ورد ا	��ده  ز��ن �
 آ����2��� ���وان �	ون در
��رد. ا�ن �)&د ھ���3ن ���ل �زار�� 	�ر���  Cرار��



 ��&� ���ت در دھٔ�
 و  از )��.�ه +&	�ھ�ی �ذ
ای 	و*�$� �رای درک  ���
 ا��ون، ا�طHح ھم


 ��&� او و �	�ب د�Cقٔ��  	ر �ر�� از ���ھ�م +&���

��&� از اھم آ�Oر ���ت �ژوھ� از وی ��ت �  �

  �	ر)م ات.
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  �����م ��
را���
  

   �اLر� ��و� �ٔ )ر �ا�ر  �ن را�ز، 

  

  )�ران: ��ر ���ث

(�  ):�)ر م -�رح رو و %�ت  �د L)�ب (�و

��، 3و��ن  ��و*وع ا���	�ب ��2را�2م 
در ��رۀ �دا2ت،  یا  
���ز�.ری روزآ�د �	�ب �ظر

ی ات �
 �� ا�ول ا �رر� ا�%�ِن ���دارِی )��5

در �3ر3وب  ��رر  ن��دا2ت ���ن ��+	
 ات، ا
~:	�� �از �دا2ت،  ���د ��ص را2ز �ر �ردا�ت 

از  یا  _ ��ره�و 	�$ ����دا2ت  ی�ز  رو�ن
دھد 	�  �� ی�دا2ت رو ۀدر��ر یا 
��~�ت ~	�ب �ظر

م ��را�2را2ز، �
 ��م 2 ۀژ�م و��را2�2�، را در ��
  ..ر 	)م ���د�ر د�+را� یھ� م��را��2را�ر 2

	���ن را2زی از ��2را�2م در ا�ن �	�ب، در�را�ر 

  �ردا�ت� ����	ھ�ی ����ن از �دا2ت، �
 د���ل د

�H#� رو�داِن �5#ول و"�ن �، و ھ���3ِا)��ع ���ن 
ك �
 ھر  آزاد و �را�ر، �دون  �	.�ه آ�وزه	��� 
 �و�

ا�طHح ژرِف  ھ�ی �
 ِی +را��ر و ارزشا
H5	ك ��
  ����د	 یك ِا)��ِع ھ��وش �را�ات،  ��ا

�م د�و~را	�رژ� 6، در )���5ك ا	وار �ر ��Cون ا
�� ����5#وِل د یھ� �ر�وردار از 	~Oر آ�وزه&+ �� � �

CH�را�ا�
  �ا)	��� یھ�~�ر 6ط �������، 	� �
  . ���د� �~ل 	$#ق ن ��"	ر
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