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درباره ی مجموعه ی نیک زیستی

ــد، اام  ــه اکر می برن ــادی ب ــم زي ــی مفاهی ــوب آدم ــت مطل ــف وضعی ــرای توصی ب
ــاداکمی ]=happiness[ و  ــت: ش ــوردار اس ــتری برخ ــت بیش ــوم از اهمی دو مفه
اکنمــن می گويــد نیک زيســتی  نیک زيســتی/بهروزی ]=well-being[. دانیــل 
ــر و گســترده تری اســت و تقســیم بندی معروفــی از نیک زيســتی  مفهــوم جامع ت

ــد: ــه می کن ارائ
ــی  ــی ذهن ــی ]=objective well-being[ و نیک زيستــــ ــی عین نیک زيستـــــ

.]subjective well-being=[
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۱. نیک زیستی عینی:10
در نظريــات کالســیِک توســعه کــه هــم اکنــون در ســه علــم مهــم اقتصــاد، 
ــا  ــه ي ــر جنب  ب

ً
ــراف ــود ص ــه می ش ــس و توصی ــت تدري ــی، و سیاس جامعه شناس

کیــد می شــود. درعین حــال شــاخص های عینــی  شــاخص عینــِی نیک زيســتی تأ
، نــرخ باســوادی،  گوناگــون امننــِد تولیــِد ناخالــص داخلــی، درآمــد، میــزان فقــر
ــزان  ــنجیدِن می ــرای س ــه ب ــمندی اند ک ــاخص ارزش ــی ش ــر همگ ــِط عم و متوس

ــد. ــه اکر می رون ــع ب ــراد و جوام ــتی اف نیک زيس
: نیک زيستی عینی شاخص ها و سنجه های مهمی دارد که عبارتند از

ــت.  ــرآوردن نیازهاس ــدد ب ــردازد و درص ــاز می پ ــه نی ــی ب ــتی عین   نیک زيس
اگهــی آدمــی بســتگی  نیــاز فــرق مهمــی بــا میــل يــا لــذت دارد. وجــود نیــاز بــه آ
اگهــی  نــدارد. ایــن طــور نیســت کــه نیــاز وقتــی پديــد می آيــد کــه بــه آســتانه ی آ
ــتگی  ــت آن بس ــه مدرکّی ــاز ب ــت نی ــر موجودّي ــارت ديگ ــه عب ــود، ب ــن وارد ش م

نــدارد؛ 
   نیک زيســتی عینــی بــه امــور »فــوری و فوتــی« می پــردازد ـ امــوری کــه اگــر 

بــرآورده نشــود ُکمیــت زندگــی آدمــی می لنگــد؛
نــاگه ديگــری  از  و  ناظرانــه  و  بیرونــی  به صــورت    نیک زيســتی عینــی 

سنجش پذيـــــرش اســـت؛
  نیک زيستی عینی همگرایی بیشتری میان انسان ها ايجاد می کند؛ 

چــون  می دهــد،  قــرار  تحت تأثیــر  را  زندگــی  کل  عینــی  نیک زيســتی    
معطــوف بــه بقاســت.

اکنمــن می گويــد در مطالعــات مربــوط بــه نیک زيســتی ذهنــی يکــی از 
بــه ارســطو  کــه دســت کم  کالســیک اســت  موضــواعت مرکــزی، تامیــزی 
ــد:  ــک می کن ــم تفکی ــوب را از ه ــی خ ــه زندگ ــرش ب ــطو دو نگ ــردد. ارس برمی گ
ــت  ــات مثب ــر احساس ــادی و ديگ ــندی، ش ت، خرس

ّ
ــذ ــا ل ــوأم ب ــی ت ــی زندگ اول

اســت. دومــی زندگــی ای معنــادار و فضیلت مندانــه اســت. پــس بهــروزی 
ذهنــی بــه دو دســته ی مهــم تقســیم می شــود: زندگــی تــوأم بــا لــذت يــا زندگــی 

ــت. ــا فضیل ــوأم ب ت



11

تی
یس

ک ز
ی نی

عه 
مو

مج
ی 

اره 
درب

2. نیک زیستی ذهنی:
نیک زيستی ذهنی، در هر دو روايتش، داری این ویژگی هاست:

  نیک زيســتی ذهنــی بــه ترجیحــات، امیــال، لــذات، اهــداف، اغيــات، و 
اگهــی آدمــی بســتگی دارد. این طــور  معنــا می پــردازد. وجــود این هــا بــه آ
اگهــی مــن وارد شــود،  اســت کــه میــل وقتــی پديــد می آيــد کــه بــه آســتانه ی آ

ــتگی دارد.  ــت آن بس ــه مدرکّی ــل ب ــت می ــر موجودّي ــارت ديگ ــه عب ب
  نیک زيســتی ذهنــی کمتــر فــوری و فوتــی اســت و بیشــتر بــه کیفیــت 

می پــردازد؛ زندگــی 
  نیک زيســتی ذهنــی به صــورت درونــی، افعالنــه و از نــاگه خــود آدمــی 

اســت؛ ســنجش پذیر 
  نیک زيســتی ذهنــیْ همگرایــی کمتــر و واگرایــِی بیشــتری میــان انســان ها 

ــد؛ ــاد می کن ايج
ــرار  ــر ق ــان را تحت تأثی ــی انس ــی از زندگ ــط بخش ــی فق ــتی ذهن   نیک زيس

می دهــد. 
نیک زيســتی عینــی و نیک زيســتی ذهنــی از مهم تریــن اغيــات زندگــی ام 
ــر  ــوزه منتش ــن ح ــی در ای ــات مهم ــر تحقیق ــال های اخی ــت و در س ــان اس آدمی
شــده اســت. بــا توجــه بــه این کــه يکــی از مهم تریــن اهــداف مؤسســه ی 
ــادار  ــی معن ــوب، و زندگ ــی خ ــی، زندگ ــی اخالق ــه زندگ ــوت ب ــا دع ــروش موالن س
ــی  ــتی عین ــه نیک زيس ــه ب ــم ک ــه برگزيدي ــن مجموع ــی را در ای ــت، کتاب های اس

و ذهنــی می پردازنــد.
گروه علمی انتشارات سروش موالنا



مقدمه ی ویراستار

درآمــدی  سیاســت:  فلســفه ِی  کتــاِب  این کــه  از  خوش حــال ام  بســیار 
ْکِلــر چمبــرز۲، کــه بهتریــن کتــاِب  بی کم واکســت، نوشــته ِی فیــل َپرویــن۱ و 
ــده ام،  ــت دي ــفه ِی سیاس ــوزه ِی فلس ــن در ح ــه م ــت ک ــی ای اس ــِی مقّدامت درس
ــداگِن  ــه خوانن ــدری، ب ــواد حی ــر ج ، دکت ــز ــِت عزی ــِی دوس ــت و ترجامن به هّم
تــا  ایــن فرصــت و مجــال ســود میجويــم  از  افرســی دان عرضــه میشــود. 
ــات  ــن ن ــه ای ــدوار ام ک ــوم، و امی ــادآور ش ــاب ي ــن کت ــاِب ای ــه را درب ــد نکت چن

خواننــداگِن گرامــی را مفیــد افتنــد.
۱. دربــاره ِی نظــِم اجتامعــی، قــدرِت سیاســی، حکومــت، و دولــت، و در يــک 

کالم، نهــاِد سیاســت در جامعــه شــش مبحــِث بــزرگ وجــود دارنــد:
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 و ابتــداًء، چــه شــد کــه نهــاِد سیاســت 14
ً
۱.۱. مبحــِث راجــع بــه این کــه، اساســا

نگیــی داشــت کــه 
َ
در جامعــه ِی بشــری پديــد آمــد. ُکمیــِت زندگــِی بشــر چــه ل

آدمیــان بــراِی رفــِع آن بــه تأســیِس نهــاِد سیاســت و حکومــت روی  آوردنــد؟
بــه نهــاِد سیاســت:  بــه ايضــاِح مفاهیــِم ناظــر  2.۱. مبحــِث مربــوط 
ــد  ــارت ان ــوند عب ــاح ش ــد ايض ــث باي ــن مبح ــه در ای ــی ک ــن مفاهیم مهّمتری
ــاف،  ــت، انص ، امنّی ــدار ــال، اقت ــتحقاق، اقب ــی( آزادی، اس ــِب الفبای ــه ترتی : )ب از
برابــری، بردگــی، بیطرفــی، تبعیــض، تفويــِض قــدرت، تکلیــف، توزییــع، جامعــه، 
ــت،  ــّقِ املکّی ــّق، ح ــی، ح ــِم خصوص ــت، حري ــدن، حاکمّی ــت، جهانی ش جامع
، حکومــت، خشــونت، خودگردانــی3، دولــت، رضايــت، رافه،  حقــوِق بشــر
رواداری، ســراميه ِی اجتامعــی، شــهروندی، صلــح، طبقــه ِی اجتامعــی، عدالــت، 
، املکّیــت،  کیفــر  ،) قــرارداد، قهــر )=اجبــار قــدرت،  اقنــون، اقنون گــذاری، 
ــِی مدنــی، نظــم و ثبــات،  مســؤولّیت، مشــروعّیت، مصلحــِت عمومــی، نافرامن

ناميندگــی، نیــک  بــود۴، وظیفــه، وافداری، و هراس افکنــی۵.
ایــن مفاهیــم اجــزاِء ســازنده ِی هــر نظرّيــه ِی سیاســی انــد و هیــچ نظرّيــه ی 
ــن  ــه ِی ای ــاِب هم ــود را درب ــِع خ ــد موض ــع ای نمیتوان ــد و جام ــی نظاممن سیاس
ــم، در  ــن مفاهی ــوِد ای ــال، خ ــِن ح ــد. در عی  نکن

ّ
ــتدل ــن و مس ــواعت روش موض

نــاگِه نخســت، وضــوح و تامیــزِ چنــدان ای ندارنــد؛ از ایــن رو، چــاره ای جــز ایــن 
ــا  ــزِ آنه ــاح و تمیی ــه ايض ــث، ب ــایرِ مباح ــه س ــن ب ــش از پرداخت ــه، پی ــت ک نیس

ــت. پرداخ
ــه  ــوط ب ــی مرب ــت، يعن ــاِد سیاس ــاِی نه ــه هنجاره ــوط ب ــِث مرب ۳.۱. مبح
معیارهــا، قواعــد، و اصــول ای کــه بــا توّســل بــه آنهــا میتــوان، و بايــد، نظرّيه هاِی 
سیاســی را نقــد و تأییــد يــا انــار کــرد. در ایــن مبحــث، بــه پرسشــهاِی هنجــاری 
و ناظــر بــه ارزشــها پاســخ داده میشــود. مهّمتریــن پرسشــهاِی هنجــاری و 
ارزشــی ای کــه در ایــن مبحــث طــرح میتواننــد شــد—و شــده اند— عبــارت انــد 

: از
۱. يــک جامعــه ِی آرامنــی چــه ویژگیهــاای دارد؟ آرامنهــاِی اجتامعــی کــدام 
انــد؟ آيــا آرامنهــاِی اجتامعــی نظــاِم َعْرضــی دارنــد يــا نظــاِم طولــی و تولیــدی؛ 
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 انــد يــا پــاره ای از آنهــا معلــوِل پــاره ای 
ّ

بدیــن معنــا کــه آيــا از يک ديگــر مســتقل
ديگــر و از آثــار و نتایــِج آنهــا انــد؟ آيــا آرامنهــاِی اجتامعــی سلســله مراتب 
ــاای  ــه آرامن/آرامنه ــله مراتب چ ــن سلس ــر رأِس ای ــی، ب ــر بل ــه؟ اگ ــا ن ــد ي دارن
قــرار میگیرد/میگیرنــد؟ کدام يــک از ایــن امــور در زمــره ِی آرامنهــاِی اجتامعــی 
اســت: نظــم و ثبــات، امنّیــت، رافه، عدالــت، آزادی، برابــری، بــرادری، و صلــح؟ 
آيــا آرامِن اجتامعــِی ديگــرای هــم هســت؟ )ناظــر بــه مفاهیــِم آزادی، امنّیــت، 

برابــری، رافه، صلــح، عدالــت، نظــم و ثبــات(.
ــازاگرییهاای  ــا ناس ــد ي ــازاگر ان ــم س ــا ه ــه ب ــی هم ــاِی اجتامع ــا آرامنه 2.آي
دارنــد؟ اگــر ناســازاگرییهاای دارنــد، چه گونــه تعارضات شــان را بايــد رفــع کــرد؟ 

ــی( ــه ِی اجتامع ــت، و طبق ــه، جامع ــِم جامع ــه مفاهی ــر ب )ناظ
ــی  ــانها حقوق ــرا انس ــی چ ــت؟ يعن ــا اس ــانها کج ــوِق انس ــتاگِه حق ۳.خاس
دارنــد؟ آيــا انســانها نســبت بــه بــرآورده شــدِن نیازهاشــان حــّق دارنــد يــا نســبت 
بــه بــرآورده شــدِن خواسته هاشــان يــا نســبت بــه بــرآورده شــدِن نیازهــا و 
(؟ ــر ــوِق بش ــت، و حق ــّقِ املکّی ــّق، ح ــِم ح ــه مفاهی ــر ب ــان )ناظ خواسته هاش
4.آيــا تعــارِض میــاِن نیازهــاِی يــک انســان نیــز ممکــن اســت؟ اگــر بلــی، 
کــدام اســت؟ )تعــارض میــاِن خواســته هاِی يــک  راِه رفــِع ایــن تعارضــات 
 ، انســان و نیــز تعــارض میــاِن نیازهــاِی يــک انســان و نیازهــاِی انســانهاِی ديگــر

ــق انــد.(
َ

ــه، هــم ممکــن اســت و هــم محّق البّت
۵.ربــط و نســبت میــاِن آرامنهــاِی اجتامعــی و حقــوِق انســانها چیســت؟ آيــا 
ــر  ــانها منحص ــوِق انس ــانها و حق ــوِق انس ــر در حق ــی منحص ــاِی اجتامع آرامنه
ــان  ــّقِ انس ــی ح ــر آرامِن اجتامع ــا ه ــاوی(؟ ي ــد )تس ــی ان ــاِی اجتامع در آرامنه
ــت/ ــانها اس ــوِق انس ــزِو حق ــه ج ــتند ک ــاای هست/هس /چیزه ــا چیز ــت؛ اّم اس
ــوِص  ــوم و خص ــتند )عم ــی نیست/نیس ــاِی اجتامع ــره ِی آرامنه ــی در زم ــد ول ان
مطلــق، بدیــن صــورت کــه دایــره ِی حقــوِق انســانها بزرگتــر از دایــره ِی آرامنهــاِی 
ــا  ــت؛ اّم ــی اس ــانها آرامِن اجتامع ــوِق انس ــک از حق ــا هري ــت(؟ ي ــی اس اجتامع
/چیزهــاای هست/هســتند کــه جــزِو آرامنهــاِی اجتامعــی اســت/اند ولــی  چیز
ــا  ــق، اّم ــوِص مطل ــوم و خص ــتند )عم ــانها نیست/نیس ــوِق انس ــره ِی حق در زم
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بدیــن صــورت کــه دایــره ِی آرامنهــاِی اجتامعــی بزرگتــر از دایــره ِی حقــوِق 16
ــد  ــانها ان ــوِق انس ــزِو حق ــی ج ــاِی اجتامع ــاره ای از آرامنه ــا پ ــت(؟ ي ــانها اس انس
و پــاره ای نیســتند و پــاره ای از حقــوِق انســانها جــزِو آرامنهــاِی اجتامعــی انــد و 
پــاره ای نیســتند. )عمــوم و خصــوِص ِمــْن َوْجــه: از يــک ســو دایــره ِی آرامنهــاِی 
اجتامعــی و از ديگــر ســو دایــره ِی حقــوِق انســانها بزرگتــر اســت(؟ يــا هیچ يــک 
از آرامنهــاِی اجتامعــی در زمــره ِی حقــوِق انســانها نیســت و هیچ يــک از حقــوِق 
ــِم  انســانها در زمــره ِی آرامنهــاِی اجتامعــی نیســت )تبایــن(؟ )ناظــر بــه مفاهی

شــهروندی و نیک بــود(.
۶.شــأن و اکرکــرِد قــدرِت سیاســی، حکومــت، و دولــت چیســت؟ فقــط 
تأمیــِن همــه ِی آرامنهــاِی اجتامعــی، يــا تأمیــِن همــه ِی آرامنهــاِی اجتامعــی و 
، يــا فقــط تأمیــِن پــاره ای از آرامنهــاِی اجتامعــی، يــا تأمیــِن  /چیزهــاِی ديگــر چیزِ
، از  ــر ــارِت ديگ ــه عب ؟ ب ــر ــاِی ديگ /چیزه ــی و چیزِ ــاِی اجتامع ــاره ای از آرامنه پ
/ ــاز ــه نی ــرآوردِن چ ــارِ ب ــاای و انتظ ــه اکره ــِع چ

ّ
ــت توق ــت و حکوم ــاِد سیاس نه

خواســته هاای را بايــد داشــت؟ آيــا آرامنهــاِی اجتامعــی و/يــا حقــوِق انســانی ای 
هســتند کــه بايــد از غیرِطریــِق سیاســت و حکومــت تأمیــن و تحصیــل شــوند؟ 
اگــر بلــی، کــدام آرامِن اجتامعــی و/يــا حــّقِ انســانی؟ )ناظــر بــه مفاهیــِم 

ــت( ــت، و املکّی ــت، دول ــی، حکوم بیطرف
7.آيــا نهــاِد سیاســت و حکومــت بدیل ناپذیــر اســت؟ آيــا نمیتــوان اکرکــرِد 

ایــن نهــاد را از راهــی ديگــر محّقــق کــرد؟
۸.چــه کســی بــه حکومــت تفويــِض قــدرت میکنــد؟ حکومــت قــدرِت خــود 
ــِم  ــه مفاهی ــر ب ــی؟ )ناظ ــه روش ــا چ ــرد؟ ب ــد، بگی ــد، و باي ــی میتوان ــه کس را از چ

تفويــِض قــدرت، قــدرت، قــرارداد، و ناميندگــی(
ــد از  ــا باي ــن قدرته ــا ای ــد؟ آي ــته باش ــد داش ــاای باي ــه قدرته ــت چ 9. حکوم

يک ديگــر تفکیــک شــوند؟
۱۰. عدالــت چیســت؟ آيــا خوبــِی عدالــت و درســتِی رفتــارِ اعدالنــه مطلــق و 
بی قیــد و شــرط انــد يــا مقّیــد و مشــروط انــد؟ اگــر مقّیــد و مشــروط انــد قیــود و 
، آيــا عدالــت و رفتــارِ اعدالنــه همیشــه  شروط  شــان کــدام انــد؟ بــه عبــارِت ديگــر



17 ــا  ــت ي ات اس
ّ

ــذ ــت بال ــِت عدال ــا مطلوبیّی ــه؟ آي ــا ن ــد ي ــوب ان ــا مطل و در همه ج
؟ يعنــی آيــا خــوِد عدالــت مطلــوب اســت يــا چــون وســیله ای بــراِی نیــل  بالغیــر
بــه آرامِن ديگــرای اســت مطلــوب اســت؟ )ناظــر بــه مفاهیــِم تبعیــض و توزییع(
يــا بســته بــه  آزادی مطلوبیّیــِت مطلــق و بی قیــد و شــرط دارد  آيــا   .۱۱
این کــه آزادی از چــه و بــراِی چــه باشــد اگه مطلــوب اســت و اگه نامطلــوب؟ آيــا 
مطلوبیّیــِت آزادی بــه جهــِت خــوِد آزادی اســت يــا بــه جهــِت آرامِن ديگــرای کــه 

ــر نیــل بــه آن اســت؟ )ناظــر بــه مفهــوِم بردگــی( ــزارِ گریزناپذی آزادی اب
۱2. آيــا عدالــت و آزادی امــاِن تعــارض دارنــد؟ اگــر بلــی، بــراِی رفــِع تعارض 

چــه بايــد کــرد؟ )ناظــر بــه مفهــوِم انصاف(
۱۳.چــه برابریــی مطلــوب اســت؟ آيــا مطلوبیّیــِت برابــری مطلــق اســت يــا 
مقّیــد و مشــروط؟ اگــر مقّیــد و مشــروط اســت قیــود و شــروط اش کــدام انــد؟ آيــا 
مطلوبیّیــِت برابــری بــه جهــِت خوبــِی خــوِد برابــری اســت يــا بــه جهــِت خوبــِی 

آرامِن ديگــرای کــه برابــری ام را بــه آن میرســاند؟
ــوارِد  ــی، در م ــر بل ــت؟ اگ ــری هس ــت و براب ــارِض عدال ــاِن تع ــا ام ۱4.آي

ــرد؟ ــد ک ــه باي ــارض چ تع
؟ ات است يا بالغیر

ّ
۱۵.مطلوبیّیِت صلح مطلق است يا مقّید؟ بالذ

۱۶.آيــا ممکــن اســت عدالــت بــا صلــح متعــارض شــود؟ اگــر بلــی، در 
ــرد؟ ــد ک ــه باي ــارض چ ــورِت تع ص

ــک از  ــر ي ــا ه ــت، و رافه ب ــات، امنّی ــم و ثب ــاِی نظ ــک از آرامنه ــر هري ۱7.اگ
ــرد؟ ــد ک ــه باي ــد چ ــارض افت ــری در تع ــت، آزادی، و براب ــاِی عدال آرامنه

عوامــِل  تأثیــرِ  از   ، حّتی المقــدور کــه،  دارد  وظیفــه  حکومــت  ۱۸.آيــا 
ــد، و حــوادث و ســوانِح 

ّ
غیــرِارادی، امننــِد وراثــِت ژنتیــک، محیــِط اجتامعــِی تول

ــر میشــود(، در  ــه ”اقبــال‟ تعبی ــب )مجموعــه ِی عوامــل ای کــه از آن ب
ّ
غیرِمترق

مزايــا و محرومّیتهــاِی زندگــی باهــد؟ اگــر بلــی، چه گونــه؟ )ناظــر بــه مفهــوِم 
ــال( اقب

۱9.حکومــت بــا نیازهــا و/يــا خواســته هاِی متعــارِض شــهرونداِن خــود چــه 
بايــد بکنــد؟ وجــِه جمــِع آنهــا چیســت؟ )ناظــر بــه مفاهیــِم رضايــت، ســراميه ِی 
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اجتامعــی و مصلحــِت عمومــی(18
2۰.اقنون گــذاری حــّقِ چــه کس/کســان ای اســت؟ )ناظــر بــه مفاهیــِم 

اقنون گــذاری( و  اقنــون،  حاکمّیــت، 
2۱.اجراء و ِاعامِل قوانین حّقِ چه کس/کسان ای است؟

ــان ای  ــه کس/کس ــّقِ چ ــه ح ــّوه ِی قهرّي ــامِل ق ــی، و ِاع 22.داوری، کیفرده
اســت؟ چه گونــه بايــد اســتحقاِق هــر عضــِو جامعــه را تعییــن کــرد؟ )ناظــر بــه 

، و مســؤولّیت( (، کیفــر ــار ــِم اســتحقاق، قهــر )=اجب مفاهی
ــتگی دارد؟  ــاای بس ــه ویژگیه ــه چ ــت ب ــتگِی حکوم ــت و شايس 2۳.صالحّی

)ناظــر بــه مفهــوِم مشــروعّیت(
24.حــّقِ داوری و تشــخیِص صالحّیِت/عــدِم صالحّیــِت حکومــت از آِن 

ــت؟ ــان ای اس ــه کس/کس چ
2۵.چــرا شــهروندان بايــد از حکومــت و قوانیــن اطاعــت کننــد؟ حــّد و مــرزِ 

تکلیــِف اطاعــت تــا کجــا اســت؟ )ناظــر بــه مفهــوِم تکلیــف(
2۶.چه گونــه بايــد اقتــدارِ حکومــت را بــا خودگردانــِی فــرد آشــتی داد؟ 
، حريــِم خصوصــی، خودگردانــی، وظیفــه، و وافداری( )ناظــر بــه مفاهیــِم اقتــدار

ــت از  ــدمِ  اطاع ــت و ع ــا حکوم ــت ب ــوال ای مخالف ــاع و اح ــه اوض 27.در چ
ــه  ــه چ ــد ب ــت باي ــدِم اطاع ــت و ع ــن مخالف ــت؟ ای ــت اس ــِن آن روا و درس قوانی
روش/روشــهاای صــورت گیــرد؟ ایــن مخالفــت و عــدِم اطاعــت را تــا کجــا 

ــی( ــِی مدن ــوِم نافرامن ــه مفه ــر ب ــرد؟ )ناظ ــش ب ــوان پی میت
2۸.بــا مخالفــاِن حکومــِت ذی صــالح و شايســته  چــه رفتــاری میتــوان 

داشــت؟ )ناظــر بــه مفهــوِم رواداری(
ــته  ــِت شايس ــِن حکوم ــداگِن قوانی ــا نقض کنن ــونت ب ــازِ خش ــزاِن مج 29.می
، قــّوه ِی قهرّيــه تــا کجــا میتوانــد پیــش رود؟ توّســل  چیســت؟ بــه عبــارِت ديگــر
ــه  ــد داشــته باشــد؟ )ناظــر ب بــه خشــونت و کیفردهــی چــه محدودّيتهــاای باي

مفهــوِم خشــونت(
ــد؟  ــز ان ــت جائ ــت و حکوم ــاِد سیاس ــالِح نه ــراِی اص ــهاای ب ــه روش ۳۰.چ
راههــاِی درســِت اســقاِط يــک نظــاِم حکومتــِی ناشايســته چیســتند؟ )ناظــر بــه 



19 مفهــوِم هراس افکنــی(
ــه  ــد اعدالن ــر میتوان ــی و اعلم گی ــِت جهان ــر از حکوم ــی غی ــا حکومت ۳۱.آي

ــدن( ــوِم جهانی ش ــه مفه ــر ب ــد؟ )ناظ باش
کــه  4.۱. مبحــِث راجــع بــه مســائِل تجربــِی سیاســی، يعنــی مســائلی 
ــخ  ــا توســل بــه تحقیقــاِت تجربــی و داده هــاِی تاریی ــا انــدازه ای فقــط ب  ت

ّ
الاقــل

ــه:  ــِد این ک ــائلی امنن ــد مس ــه ان ــن جمل ــد. از ای  ان
ّ

ــل ــی اقبِل ح ــوِم اجتامع و عل
ــی  ــِت توزيع ــوِل عدال ــاختِن اص ــی س ــراِی عمل ــاای ب ــات و روّيه ه ــه مؤّسس چ
 نابرابــرِی آزادی را در پــی دارد؟ 

ً
مناســب و اکرآمــد انــد؟ آيــا برابــرِی فرصــت لــزوام

ــا مؤّسســاِت سیاســِی  ی-معلولــی ب
ّ
ــا اقتصــاِد ســراميه داری ربــط و نســبِت عل آي

لیبــرال دموکراتیــک دارد؟ چه گونــه میتــوان منافــِع شــخصِی حکومتگــران 
کــه در خدمــِت مصالــِح عمومــِی  کــرد  و ديگــر مقــاامت را چنــان مهــار 
ــِو  ــه نح ــه ب ــّوه ِی مجري ــر ق ــی ای ب ــازواکرهاِی اقنون ــه س ــد؟ چ ــهروندان درآي ش
ــج  ــر و فل ــِب زمین گی ــه موج ــدوِن این ک ــت ب ــد داش ــارت میتوانن ــدای نظ اکرآم
ــدان  ــه زن ــوع کیفردهی ای—کیفــرِ جســامنی، ب شــدِن حکومــت شــوند؟ چــه ن
ــت  ــرم و جناي ــازداری از ج ــر— در ب ــی ديگ ــا نوع ــی، ي ــه ِی امل ــن، جريم انداخت

ــت؟ ــر اس اکرآمدت
مشــاهداِت  تجربــی،  داده هــاِی  بــا  فقــط   

ً
عمــوام را  مســائل  این گونــه 

ــهاِی  ــا، و روش ــات و روّيه ه ــه مؤّسس ــع ب ــاِت راج ــنجیده، تحقیق ــد و س نظاممن
ــه اکرِ توصیــف، تبییــن، و   هــاِی آنهــا ب

ّ
 وفصــل کــرد و راه ِ حل

ّ
آامری میتــوان حل

ــد. ــا میآين ــا گروهه ــراد ي ــارِ اف ــِی رفت پیش بین
۵.۱. مبحــِث ناظــر بــه نظرّيه هــا يــا ايدئولوژییهــاِی سیاســی. مجمــوِع 
ــِث ۲.۱،  ــه مبح ــهاِی س ــه پرسش ــوگ ب ــا ايدئول ــرداز ي ــک نظرّيه پ ــخهاِی ي پاس
ــچ  ــه، هی ــآَوَرد. البّت ــم می ــی را فراه ــوژِی سیاس ــا ايدئول ــه ي ــک نظرّي 3.۱، و ۴.۱ ي
نظرّيــه يــا ايدئولــوژِی سیاســی ای نمیشناســیم کــه بــه همــه ِی پرسشــهاِی 
ــه همــه ِی آنهــا پاســخ داده  ــه باشــد و ب مفهومــی، هنجــاری، و تجربــی پرداخت
باشــد؛ اّمــا، معمــواًل، هــر نظرّيــه يــا ايدئولــوژِی سیاســی بــه پرسشــهاِی از منظــرِ 
خــوداش مهّمتــر میپــردازد و بــه آنهــا پاســخ میدهــد. مثــاًل، نظرّيه هــاِی 
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، ناظــر بــه ایــن ســؤال بودنــد کــه بهتریــن شــکِل نظــاِم 20 سیاســِی قديــم، بیشــتر
سیاســی چیســت، يعنــی چــه طــرزِ حکومــت ای بیشــترین کمــک را بــه تحّقــِق 
خیــر بــراِی نــوع بشــر میکنــد و هــر يــک از آنهــا بــه يکــی از نظامهــاِی سیاســِی 
ــراف  ــِت اش ــاالری )حکوم ــردم(، اشراف س ــه ِی م ــِت هم ــاالری )حکوم مردم س
ــاالری  ــاگن(، و خداس ــِت نخب ــاالری )حکوم ــلطنت، گزيده س ــدان(، س و ثروتمن
نظرّيه هــاِی  اّمــا،  میکــرد.  دافع  آن  از  و  میگراییــد  روحانیــون(  )حکومــِت 
، ناظــر بــه ایــن ســؤال انــد کــه بهتریــن شــیوه ِی توجیــِه  سیاســِی جديــد، بیشــتر
ــِت سیاســِی بعضــی از مــردم بــر بعضــی ديگــر چیســت و شــامِل اينهــا  حاکمّی
ــد  ــی دارن ــرِی طبیع ــانها براب ــه انس ــه این ک ــل ب ــزی6  )اقئ ــوند: حکومت گری میش
و، در نتیجــه، هیــچ شــکِل حکومــت ای توجیــه شــدنی نیســت(، آزادی جویــی7 
ــه در  ــان الک از آن و چ ــِت ج ــه در رواي ــانی(، چ ــراِد انس ــوِق اف ــه حق ــل ب )اقئ
ــرِ ديگــرای، اباحه جویــِی8 سیاســی  ــه تعبی ــا، ب روايــت آزادی جویــِی کالســیک ي
ــد،  ــد ان ــی۱۰ معتق ــه فردگرای ــی ب ــه همگ ــی9 ک ــی رافه ــِت آزادی جوی ــه در رواي چ
گروههــا و جــاماعِت انســانی(، چــه در  جامعت گرایــی۱۱ )اقئــل بــه حقــوِق 
ــه  ــی ب ــه همگ ــتی اش، ک ــاِی غیرافشیس ــه در روايته ــتِی آن و چ ــِت افشیس رواي
جمع گرایی۱۲معتقــد انــد، اجتامعی گرایــی۱3 )اقئــل بــه برابــرِی انســانها(، چــه در 
روايــِت امرکســی۱۴ از آن، کــه بــه کمونیســم۱۵ مینجامــد و چــه در روايــِت لنینــِی۱6 
ــه در  ــذارد، چ ــاگن میگ ــداگن و نخب ــارِ گزي ــد را در اختی ــائِل تولی ــه وس آن ، ک
ــد، و  ــردم مینه ــه ِی م ــارِ هم ــد را در اختی ــائِل تولی ــه وس ــرِ آن، ک ــاِی ديگ روايته
بــاز همگــی بــه جمع گرایــی معتقــد انــد، و زنانه نگــری۱7، کــه بــر حقــوِق برابــرِ 
، حّق محــور اســت. نظرّيه هــا و ايدئولوژییهاِی  زنــان و مــردان پــای میفشــرد و، بــاز
سیاســی، البّتــه، منحصــر در اينهــا نیســتند و بــر ایــن فهرســت بايــد دولت گرایــی۱8، 
چندفرهنگ خواهــی۲۲،  جهان میهن انــاگری۲۱،  اعّم انــاگری۲۰،  خاص انــاگری۱9، 
تاممّیت خواهــی۲7،  اقتدارگرایــی۲6،  پدرآمبــی۲۵،  برابری جویــی۲۴،  کامل گرایــی۲3، 
اولوّيت جویــی۲8، انسان دوســتی۲9، جمهوری خواهــی3۰، و بســیاری ديگــر را نیــز 

افــزود.
ــی را  ــاِن سیاس ــردازان و ايدئولوژيک انديش ــه نظرّيه پ ــت ک ــوان گف ــايد بت ش



21 ــه ِی  ــان جنب ــه آثارش ــانی ک ــته کس ــک دس ــرد: ي ــیم ک ــته تقس ــه دس ــه س ــد ب باي
نظــری و فلســفی دارنــد و بــراِی اثبــاِت مّدعیات شــان از مباحــِث امبعدالّطبیعــه، 
مــدد  االهّیــات  حّتــا  و  اخــالق،  انسان شناســی،  منطــق،  معرفت شناســی، 
، و هگل  کوينــِی قّديس، هابــز گوســتیِن قّديــس، تــوامس آ میگیرنــد. افالطــون، آ
ــد و  ــی دارن ــه ِی تجرب ــان جنب ــه آثارش ــان ک ــر آن ــته ِی ديگ ــد. دس ــن زمره ان از ای
از علــوِم تجربــِی انســانی، امننــِد روان شناســی، جامعه شناســی، و اقتصــاد، 
اســتمداد میکننــد. ارســطو، منتســکیو، امرکــس، بســیاری از افيده جويــان، و 
بیشــترِ متفّکــراِن سیاســِی قــرِن بیســتم در ایــن زمــره جــای میگیرنــد. و دســته ِی 
ســوم کســانی کــه آثارشــان آمیــزه ای از هــر دو روِش مذکــور را نشــان میدهنــد 
و، بــه گــامِن مــن، از ایــن حیــث بــر دو دســته ِی ديگــر برتــری دارنــد. ســقراط، 

ــز در ایــن زمــره محســوب میشــوند. کیاولــی، روســو، و رال ام
۶.۱. مبحــِث ناظــر بــه نقــِد وضــِع سیاســِی جامعــه ای خــاّص کــه معمــواًل، و 
نــه همیشــه، جامعــه ِی خــوِد متفّکــر اســت. آثــارِ بســیاری از متفّکراِن سیاســی، 
در واقــع، نقــِد وضــِع نظــاِم سیاســِی حاکــم بــر جامعــه و کشــورِ خودشــان، يــا 
، انــد و در آنهــا چنــد و چــون رضايــِت مــردم،  اگهــی جامعــه و کشــورای ديگــر
آزادیهــا و حقــوِق آنــان، انــواِع مختلــِف برابــری کــه از لــوازِم عدالــت انــد، ضبــط 
و مهارهــاِی موجــود نســبت بــه قــدرت و/يــا اقتــدارِ حکومــت، خــواه روشــهاِی 
مردم ســاالرانه ِی ضبــط و مهــار و خــواه روشــهاِی غیرِمردم ســاالرانه، و امــورِ 
سیاســِی ديگــر بررســی و نقــد میشــوند تــا نظــاِم سیاســِی حاکــم اصــالح شــود. 
ــی  ــا اگه انقالب ــه ي ــِی اصالحگران ــدِف عمل ــطه ه  و بیواس

ً
ــتقیام ــار مس ــن آث ای

کــس  دارنــد. آثــاری همچــون حقــوِق بشــر تاِمــس پیــن، بیانّیــه ِی کمونیســتی ام
و انگلــس، انقیــاِد زنــان جــان اســتیوارت میــل، تأّمــالت دربــاِب خشــونت، ژرژ 
 ، ســورل، برابــری تاونــی، راهِ  بندگــی هايــک، جامعــه ِی بــاز و دشــمناِن آن پوپــر
، انضبــاط و تأديب  ، رهایــِی حیوانــات پیتر ســینگر دربــاِب کشــتارِ جمعــی ســارتر
نــرا 

ُ
، چهره هــاِی گرســنگی ا فوکــو، جنگهــاِی اعدالنــه و نااعدالنــه اميــکل والــزر

ــد ُهنِدريــش،  اونیــل، بازآامیــِی نابرابــری آامرتیــا ِســن، و پــس از هراس افکنــی ِت
همــه، از ایــن قبیــل آثــارِ ناقــِد وضــِع موجــود انــد. این گونــه آثــار را میتــوان، بــه 
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ــق بــه حــوزه ِی فلســفه ِی سیاســِت 22
ّ
قیــاس بــا فلســفه ِی اخــالِق اکربــردی، متعل

اکربــردی دانســت.]۱[
ــه روزاگری  ــِث ۱.۱، ک ــت، مبح ــاِد سیاس ــه نه ــوط ب ــِث مرب ــش مبح 2. از ش
ــق بــه حــوزه ِی معرفتــِی فلســفه ِی سیاســی تلّقــی میشــد، امــروزه، بحــّق، 

ّ
متعل

ــق بــه انسان شناســِی فرهنگــی و تاريخــی دانســته میشــود. ولــی، مباحــِث 
ّ
متعل

ــوند،  ــی میش ــی تلّق ــفه ِی سیاس ــه فلس ــق ب
ّ
 متعل

ً
ــوام ــا 6.۱ عم ، از ۲.۱ ت ــر ديگ

هرچنــد بــه نظــرِ بعضــی از متفّکــران ۴.۱، بــه جهــِت ابتنــاء اش بــر تحقیقــاِت 
ــق بــه علــِم سیاســت، 

ّ
تجربــی و داده هــاِی تارییــخ و علــوِم اجتامعــی، بايــد متعل

نــه فلســفه ِی سیاســت، دانســته شــود. بــه گــامِن مــن، بیشــّک، ۴.۱ را بايــد جــزِء 
ــده میشــود،  ــا، آن چــه »علــِم سیاســت« خوان فلســفه ِی سیاســی ندانســت؛ اّم
ــت،  ــِی سیاس ــه ای از جامعه شناس ــل، آمیخت ــت، ب  ای نیس

ّ
ــتقل ــِش مس ، دان ــز نی

و  روان شناســِی اجتامعــی(،  از  )به عنــواِن شــاخه ای  روان شناســِی سیاســت 
ــِخ سیاســت اســت. فلســفه ِی تاریی

ــِث  ــه مباح  ب
ً
ــا ــت عمدت ــی اس ــده ِی گرام ــاروِی خوانن ــه پیش ــی ک ۳. کتاب

ــا  ــِث نظرّيه ه ــی مبح ــی، و ۵.۱، يعن ــِم سیاس ــاِح مفاهی ــِث ايض ــی مبح ۲.۱، يعن
ايضــاِح  کتــاب حــاوِی  اّوِل  ايدئولوژییهــاِی سیاســی، میپــردازد. بخــِش  يــا 
ــِف  ــّق، و تکلی ــدرت، ح ــری، ق ــِد آزادی، براب ــی، امنن ــِم سیاس ــاره ای از مفاهی پ
ــِد  ــی، امنن ــاِت سیاس ــاره ای از نظرّي ــامِل پ ــِش دوِم آن ش ــت و بخ ــی، اس سیاس
افيده جويانــه،  روايتهــاِی   

ً
مخصوصــا سیاســی،  لیبرالیســِم(   =( آزادی جویــی 

زنانه نگــری  جامعت گرایــی،  آن،  )=لیبرَترينســتِی(  اباحه جويانــه ِی  رالــزی، 
 
ً
)= فمینیســم(، چندفرهنگی خواهــی، کامل گرایــی، و برابری جویــی، مخصوصــا

ــت. ــرِارادی اس ــورِ غی ــازِی ام ــه برابرس ــی از آن ک روايت
ــاِت  ــامرِ نظرّي ــه در ش ــاالری، ک ــِث مردم س ــر بح ــه اگ ــد ک ــر میرس ــه نظ ب
سیاســی اســت، از بخــِش اّول بــه بخــش دوِم آن انتقــال مییافــت درســتتر 
میبــود، و نیــز اگــر بحثهــاِی بیطرفــِی دولــت، عدالــِت جهانــی، و عدالــِت 
ــِش  ــه بخ ــِش دوم ب ــد، از بخ ــی ان ــِم سیاس ــه ِی مفاهی ــه از جمل ــلی، ک میان نس

اّول منتقــل میشــدند.



23 4. حــّق بــا نويســنداگِن کتــاب اســت کــه، در مقــاِم تفکیــِک علــِم سیاســت 
ــد:  ــاری میدانن ــه ای و هنج ــت را توصی ــفه ِی سیاس ــت، فلس ــفه ِی سیاس از فلس
ــِن  ــف و تبیی ــدِد توصی ــت: درص ــی اس ــی توصیف ــِم" سیاس ــِم "عل ــِش اعظ »بخ
 ، پديدارهــاِی سیاســی از طریــِق داده هــاِی تجربــی اســت. از ســوِی ديگــر
ات توصیــه ای، و نــه توصیفــی، اســت. فیلســوافِن 

ّ
فلســفه ِی سیاســی اّواًل و بالــذ

ــامِن  ــِت اعل ــه دس ــده ب ــم آم ــِی فراه ــواهِد تجرب ــت از ش ــن اس ــی ممک سیاس
ــا هــدِف ام ]فیلســوافِن سیاســی[ توصیــِف جهــان  ــد؛ اّم سیاســت اســتفاده کنن
ــان  ــه جه ــت ک ــن اس ــِن ای ــل، تعیی ــت، ب ــت نیس ــاًل هس ــه فع ــی ک ــه صورت ب
ــد باشــد. فلســفه ِی سیاســی هنجــاری اســت: فیلســوافِن سیاســی  ــه باي چه گون
ــزی  ــا چی ــل، ب ــد، ب ــرواکر ندارن ــت س ــه اس ــرون به صرف ــا مق ــد ي ــه اکرآم ــا آن چ ب
ســرواکر دارنــد کــه از حیــِث اخالقــی درســت يــا نادرســت توانــد بــود.« از ایــن 
ــه  ــت، کاماین ک ــالق اس ــفه ِی اخ ــاخه ای از فلس ــت ش ــفه ِی سیاس ــت، فلس جه

ــت. ــی اس ــالِق توصیف ــاخه ای از اخ ــع، ش ــت، در واق ــِم سیاس عل
ــی،  ــِم سیاس ــاِح مفاهی ــه ايض ــت ب ــفه ِی سیاس ــد، فلس ــه ش ــه گفت چنانک
معیارهــا، قواعــد، و اصــوِل هنجــارِی سیاســت، نظرّيه هــا يــا ايدئولوژییهــاِی 
بــه   ، نیــز اخــالق،  فلســفه ِی  میپردازنــد؛  اکربــردی  سیاســِت  و  سیاســی، 
ــا  ــا ي ــالق، نظرّيه ه ــوِل اخ ــد، و اص ــا، قواع ــی، معیاره ــِم اخالق ــاِح مفاهی ايض
ــه اّواًل،  ــت آن ک ــتغال دارد. نهاي ــردی اش ــالِق اکرب ــی، و اخ ــاِی اخالق ايدئولوژییه
ــدا  ــاِل خ ــی در قب ــِی آدم ــؤولّیتهاِی اخالق ــف و مس ــا وظائ ــالق ب ــفه ِی اخ فلس
ــرواکر دارد  ــی س ــِت پیرامون ، و طبیع ــر ــاِن ديگ ــود، آدمی ــود(، خ ــرِض وج ــه ف )ب
ــِی  ــؤولّیتهاِی اخالق ــف و مس ــا وظائ ــط ب ــت فق ــفه ِی سیاس ــه فلس و حال آن ک
ــرواکر دارد،  ــی س ــِت پیرامون  طبیع

ً
ــا ــر و احیان ــانهاِی ديگ ــاِل انس ــان در قب انس

ــت و  ــر اس ــی ناظ ــِی آدم ــی و بیرون ــاِی درون ــه رفتاره ــالق ب ــفه ِی اخ ، فلس
ً
ــا ثانی

ــت  ــاِد سیاس ــان  در نه ــاِی انس ــه رفتاره ــط ب ــت فق ــفه ِی سیاس ــه فلس حال  آن ک
 به صــورِت مســتقیم اکری بــه رفتارهــاِی انســان در نهادهــاِی 

ً
مینگــرد و عمدتــا

اجتامعــی، امننــِد نهــاِد خانــواده )بــر خــالِف نظــرِ زنانه نگــران(، نهــاِد اقتصــاد، 
ــدارد. ــب، ن ــن و مذه ــاِد دی ــت، و نه ــم و تربیی ــاِد تعلی نه
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، شــايد بتــوان فلســفه ِی سیاســت را شــاخه ای از فلســفه ِی 24 از ســوِی ديگــر
بــل، فلســفه ِی   ، )نــه فلســفه ِی علــِم حقــوق3۱  آورد  بــه حســاب  حقــوق 
ــف(  ــه ال ــت ک ــن اس ــرِ ای ــر س ــخن ب ــوق س ــفه ِی حق ــرا در فلس ــا3۲(، زی حّقه
چــه کســی اّداع میشــود کــه حــّق دارد؟ ب( حــّقِ اداع شــده بــه چــه اعــامل يــا 
ــی  ــی األّداع از حّق ــه عل ــی ک ــرا کس ــرد؟ پ( چ ــق میگی

ّ
ــیاء ای تعل ــا اش ــاالت ي ح

ــِت  ــد تح ــده میتوان ــّقِ اداع ش ــه ح ــّق را دارد؟ ت( چه گون ــت آن ح ــوردار اس برخ
تأثیــرِ اعــامِل شــخِص صاحــِب حــّق قرارگیــرد؟ و در فلســفه ِی سیاســت همیــن 
ــخ  ــیده و پاس ــش کش ــردم پی ــران و م ــوِق حکومتگ ــوِص حق ــها در خص پرسش
داده میشــوند: الــف( هــم مــردم حقوقــی دارنــد و هــم حکومتگــران؛ ب( مــردم 
ــّقِ  ــش، ح ــّقِ گزين ــِد ح ــد، امنن ــق میگیرن

ّ
ــامل تعل ع

َ
ــه ا ــه ب ــد ک ــی دارن حقوق

ــی  ــی؛ حقوق ــِی مدن ــّقِ نافرامن ــاب، و ح ــّقِ اعتص ــّقِ رأی دادن، ح ــردن، ح اکر ک
ــّقِ  ــّقِ آزادی، ح ــات، ح ــّقِ حی ــِد ح ــد، امنن ــق میگیرن

ّ
ــاالت تعل ــه ح ــه ب ــد ک دارن

برخــورداری از حريــِم خصوصــی، حــّقِ انحــالِل مجلــس و حــّقِ محکــوم کــردِن 
ــق بــه اعــامل(، حــّقِ حاکمّیــت 

ّ
مجــرامن بــه جريمه هــاِی مختلــف )حــّقِ متعل

ــق بــه اشــیاء( دارنــد. پ( 
ّ
ــق بــه حــاالت(، و حــّقِ املــی )حــّقِ متعل

ّ
)حــّقِ متعل

حقــوِق اقنونــی از قوانیــِن جامعــه نشــأت میگیرنــد؛ ت( انواعــی از تأثیــرِ عمــِل 
اشــخاص در حّق شــان، در ارتبــاِط متقابــِل مــردم و حکومتگــران، وجــود دارنــد 
مثــاًل، هیــچ کــس نمیتوانــد بــا عملــی حــّقِ حیــاِت خــود را بــه ديگــری بدهــد، 
ــه  ــل مجرامن ــا عم ــّقِ آزادی ب ــا ح ــت، اّم ــال اس ــات غیراِقبل ِ انتق ــّقِ حی ــرا ح زی
میتوانــد ضبــط يعنــی بــراِی مّدتــی گرفتــه شــود، يــا مــردم میتواننــد از ایــن حــّقِ 
ــر  ــد صرف نظ ــل کن ــان عم ــه آن ــااش ب ــی از وعده ه ــه يک ــت ب ــه حکوم ــود ک خ
کننــد، يعنــی از حّقــی کــه نســبت بــه وافِی عهــِد حکومــت دارنــد چشــم بپوشــند.
اگــر چیــزی بــه نــاِم »حّقهــاِی اخالقــی«33  وجــود داشــته باشــد و نیــز 
اگــر همــه ِی اصــول، احــام، و قواعــِد اخالقــی فقــط مبتنــی بــر آن  »حّقهــاِی 
اخالقــی« باشــند و خاســتاگِه و توجیــِه ديگــرای نداشــته باشــند، آن اگه، میتــوان 
کــه فلســفه ِی سیاســت هــم شــاخه ای از فلســفه ِی اخــالق و هــم  گفــت 
ــفه ِی  ــد فلس ــورت، باي ــن ص ــرِ ای ــت و، در غی ــوق اس ــفه ِی حق ــاخه ای از فلس ش



25 ــن،  ــامِن م ــه گ ــت. ب ــاخه ای از آن دانس ــا ش ــن ي ــاخه ای از ای ــا ش ــت را ي سیاس
ــالق.  ــفه ِی اخ ــه فلس ــت، ن ــوق اس ــفه ِی حق ــعِب فلس ــت از ُش ــفه ِی سیاس فلس

ــت. ــّکی نیس ــودِن آن ش ــه ای ب ــاری و توصی ، در هنج ــر ــر تقدی ــه ه ب
گفتــه شــد، نويســنداگن فلســفه ِی سیاســی را هنجــاری و  ۵. چنان کــه 
ــفه ِی  ــه »فلس ــد ک ، اقئل ان ــر ــوِی ديگ ــی. از س ــه توصیف ــد، ن ــه ای میدانن توصی
ــه  ــی ب ــیوه ِی ساامن َبخش ــاِب ش ــت درب ــت وجوِی حقیق ــاره ِی جس ــی درب سیاس
زندگــِی اجتامعــی و سیاســی امن اســت … و میپرســد: آيــا ایــن هــامن شــیوه ای 
کــه بايــد بــه آن شــیوه زندگــی کنیــم؟ اگــر بلــی، چــرا؟ و اگــر نــه، چه گونــه بايــد 
ــی  ــفه ِی سیاس ــر فلس ــت(. اگ ــنداگن اس ــوِد نويس ــد از خ کی ــم؟« )تأ ــی کنی زندگ
حــوزه ِی معرفتــی ای هنجــاری و توصیــه ای و، در عیــِن حــال، در جســت و جوِی 
حقیقــت اســت، نتیجــه میشــود کــه در حــوزه ِی هنجارهــا و توصیه هاِی سیاســی، 
يعنــی دربــاِب ارزشــها و تالیــِف سیاســی، کــه، در واقــع، و بنــا بــه رأِی نويســنداگن، 
ارزشــها و تالیــِف اخالقــی انــد، میتــوان از حقیقــت، صــدق، و اســتدالل دم زد؛ و 
ایــن بدیــن معنــا اســت کــه نويســنداگن در اخــالق واقع انــاگر3۴ و شــناختی اناگر3۵ 
انــد؛ يعنــی معتقــد انــد کــه ارزشــهاِی اخالقــی بــه لحــاِظ وجودشــناختی ريشــه 
ــر  ــد؛ وِااّل، اگ ــناخت ان ــِل ش ــناختی اقب ــاِظ معرفت ش ــه لح ــد و ب ــا دارن در واقعّیته
ريشــه در واقعّیتهــا نمیداشــتند و/يــا اقبلِ شــناخت نمیبودنــد چه گونــه میشــد در 
خصــوِص آنهــا بــه حقیقــت دســت يافــت، گزاره هــا يــا باورهــاِی صــادق داشــت، 

و بــراِی توجیــِه گزاره هــا يــا باورهــاِی حاکــی از آنهــا اســتدالل کــرد؟
ایــن موضــِع واقع اناگرانــه و شــناختی اناگرانه دربــاِب ارزشــها و تالیــِف 
اخالقــی، و از جملــه سیاســی، موضعــی اســت، بــه گــامِن مــن، اکمــاًل اقبــلِ دافِع 
عقالنــی و نظــری و يک ســره مفیــد از لحــاِظ مصلحت انديشــانه و عملــی. 
َغــَرض توّجــه دادن بــه يکــی از محاســِن بســیار مهــّمِ ایــن کتــاب و برانگیختــِن 
آراء و  گرامــی نســبت بــه صــادق و موّجــه بــودِن  حّساســّیِت خواننــداگِن 
ــالق و  ــاِی اخ ــر در حوزه ه ــوند. اگ ــه میش ــاب عرض ــه در کت ــت ک ــرات ای اس نظ
سیاســت حقیقتــی در اکر باشــد و همــه چیــز بــه احساســات و عواطــف و میلهــا 
ــِع ذوق و  ــردد و تاب ــانها بازنگ ــِی انس ــا نوع ــی ي ــا گروه ــردی ي ــته هاِی ف و خواس
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جدّيــِت 26 بــا  بايــد  آن اگه،  نباشــد،  ناخوش آيندهــا  و  خوش آينــد  و  ســلیقه ها 
ــت  ــوزه پرداخ ــن دو ح ــکالِت ای ــائل و مش ــواعت، مس ــه موض ــر ب ــه تاممت هرچ
ــارِت  ــه عب ــرد. ب ــی ک ــالِت آن تلّق ــه تجّم ــی و ن ــاِت زندگ ــزِو ضرورّي ــا را ج و آنه
، بــر ایــن اســاس، بحــث و فحــِص جــّدی و صاداقنــه در مباحــِث نظــرِی  ديگــر
اخــالق و سیاســت و اهتــامِم خیرخواهانــه و عدالت جويانــه بــه رفــِع مشــکالِت 
عملــِی ایــن دو حــوزه بايــد جانشــیِن روی کــرِد متفّننانــه، عقله  پردازانــه، و 

ــردد. ــور گ ــاِی مذک ــه حوزه ه ــرگرمی جويانه ب س
 بــه نقــل، شــرح، تحلیــل، و نقــِد آراء و نظــراِت فیلســوافِن 

ً
۶. کتــاب عمدتــا

ــق  ــه و تحقی ــه مطالع ــفه ب ــِی فلس ــّنِت تحلیل ــه در س ــردازد ک ــی ای میپ سیاس
ــوافِن  ــه فیلس ــِغ ای ک ــامِم بلی ــه اهت ــه ب ــا توّج ــد. ب ــا دارن ــته اند ي ــتغال داش اش
تحلیلــی بــه دو امــرِ مهــّمِ ايضــاِح مفهومــِی مّدعیــات و توجیــِه اســتداللِی آنهــا 
دارنــد، يعنــی کوشــِش فــراواِن ایــن فیلســوافن در جهــِت این کــه مدعّیات شــان 
، بايــد   و موّجــه شــوند، ایــن ویژگــی را، نیــز

ّ
هــم روشــن و واضــح و هــم مســتدل

از محاســِن بــزرِگ ایــن کتــاب محســوب داشــت. در ســده ِی بیســتم، فیلســوافِن 
سیاســی ای کــه، در آثــارِ خــود، بــه موضــواعت و مســائِل سیاســی  روی کــرِد 
تحلیلــِی فلســفه ِی انگلوساکســن يــا انگلوامريکــن را داشــته اند خدمتــی 
ــکالِت  ــاره ای از مش ــِع پ ــی و رف ــفه ِی سیاس ــکوافیِی فلس ــد و ش ــه رش ــم ب عظی

سیاســی کرده انــد.
ــاِی  ــا ايدئولوژییه ــتر ب ــون، بیش ــه امن، تاکن ــور و جامع ــفانه، ام، در کش متأس
 
ً
ــا ــک، و عمدت ــِی غیرِايدئولوژي ــاِت سیاس ــا نظرّي ــا ب ــده ايم، ت ــه رو ش ــی روب سیاس

ــه ِی  ــه دغدغ ــم ک ــنایی داري ــه، آش ــف و ترجم ــف و تصنی ــّم از تألی ــاری، اع ــا آث ب
حقیقــت ندارنــد و/يــا امــاِن معرفــت و نیــل بــه حقیقــت را منتفــی میداننــد و/

يــا بــراِی ارزشــهاِی اخالقــی و سیاســی واقعّیــت عینــی اقئــل نیســتند و/يــا اصــاًل 
ــاِت خــود و ســپس اثبــاِت آنهــا را ندارنــد. بیســبب نیســت  پــرواِی ايضــاِح مدعّی
ــردازان و  ــه ِی نظرپ ــر هم ــی ب ــِی عمل ــری و بالتکلیف ــرِت نظ ــی از حی ــه نوع ک
عمل پــردازاِن عرصــه ی سیاســت ســیطره  يافتــه اســت و، در ایــن میــان، فقــط 
شــّیادان و جلوه فروشــان، بــراِی نیــل بــه منافــِع شــخصِی خــود، دعــوِی دانایــی 



27 و قطــع و يقیــن، در ایــن عرصــه، دارنــد. نخســتین قــدم بــراِی رفــِع آن حیــرت و 
ــان  ــّیادان و جلوه فروش ــن ش ــب اکرِی ای ــی و فري ــاِء دروغ گوی ــی و افش بالتکلیف
روی آوردن بــه آثــارِ آن دســته از فیلســوافِن سیاســی اســت کــه بــه روِش تحلیــِل 
ــد و مینويســند - از جملــه همیــن کتــاِب  فلســفی و فلســفه ِی تحلیلــی میگوي

. حاضــر
ــه  ــت ک ــز اس ــان رال ــتم ج ــرِن بیس ــِی ق ــوِف سیاس ــن فیلس ــّک، بزرگتری بیش
، ایــن کتــاب، در واقــع، حــوِل 

ً
ــق دارد و، طبعــا

ّ
بــه ســّنِت فلســفه ِی تحلیلــی تعل

ــوان آن را  ــه میت ــد ک ــی ان ــِت توزيع ــری از عدال ــه تقری ــد ک ــورِ آراِء او میچرن مح
ــه37  ــِی آزادی جويان ــا فردگرای ــه36 ي ــِی آزادی جويان ــر برابری جوی ــی ب ــرِ مبتن تقری
ــِع  ــه در جم ــت ک ــی اس ــوِن توفیق ــتر مره ــم اش بیش ــِت عظی ــت و اهّمّی دانس
 متعــارض، 

ً
میــاِن عدالــت و آزادی، ایــن دو آرامِن بــزرگ و، در عیــِن حــال، ظاهــرا

، کــه، در اصــل، در نظرّيــه ای دربــاِب عدالــت او  بــه دســت آورده اســت. آراِء رالــز
آمده  انــد و در ســایرِ آثــارِ او، بویــژه در آزادی جویــِی سیاســی و اقنــوِن مــردامن، 
بســط و تفصیــل و اصــالح و تکمیــل شــده اند، روايتــی از آزادی جویــی انــد کــه، 
البّتــه، بــا روايتهــاِی دو فیلســوِف سیاســِی بــزرِگ ديگــر قــرِن بیســتم، يعنــی آیزايا 
ــت،  ــزی، دول ــک در حکومت گری ــرت نازي ــوِم آزادی«، و راب ــن، در »دو مفه برلی
ــق انــد، فــرق دارد. 

ّ
و آرامن شــهر، کــه هــر دو بــه ســّنِت فلســفه ِی تحلیلــِی متعل

 نازيــک، کــه روايــت اش از آزادی جویــی را »آزادی جویــِی 
ً
آراِء برلیــن و مخصوصــا

کالســیک« و بویــژه »اباحه جویــِی سیاســی«38 خوانده انــد، در ایــن کتــاب 
مــورِد بررســی و نقــد قــرار میگیرنــد.

ــق بــه فلســفه ِی 
ّ
بعضــی از ديگــر فیلســوافِن سیاســِی شــاخص و متعل

تحلیلــی کــه منتقــِد آزادی جویــی انــد و در ایــن کتــاب مّحــِل توّجــه قــرار 
ــا  ــون و آندري ــن مک کین ــِد کتری ــران ای امنن ــف( زنانه نگ : ال ــارت از ــد عب میگیرن
 ، ــر ــدر مک اينتای ــندل و الس ــکل س ــِد امي ــان ای امنن ــن، ب( جامعت گراي دورکی
ت(  و  گوتــامن،  ِاْيمــی  و  تیلــر  چارلــز  امننــِد  چندفرهنگی خواهــان ای  پ( 
 ، ن میــز

ُ
اباحه جويــاِن پی آمدنگــرای امننــِد فريدريــش هايــک و لودويــگ ف

ــش«  ــِب اتري ــه »مکت ــروف ب ــِب مع ــه مکت ــه ب ــر ک ــرِ اخی ــن دو متفّک ــز ای ج
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ــد.28 ــی ان ــوافِن تحلیل ــی از فیلس ــداِن آزادی جوی ــن منتق ــه ِی ای ــد، بقّی ق ان
ّ
متعل

ــیم  ــان میرس ــه جامعت گراي ــم ب ــه بگذري ــداِن آن ک ــی و منتق از آزادی جوی
 ، ــر ــز تیل ــی چارل ــان، يعن ــاِی آن ــاخصترین چهره ه ــه ش ــاب، ب ــن کت ــه، در ای ک
، کــه همــه فیلســوِف  ، اميــکل ســندل، و اميــکل والــزر الســدر مک اينتایــر

ــود. ــه میش ــد، توّج ــی ان تحلیل
، بــه شــاخصترین امرکســی انديش وابســته  از میــاِن امرکسی انديشــان، نیــز
بــه مکتــِب فلســفه ِی تحلیلــی، جــی. ِای. کوهــن، برمیخوريــم کــه، نخســت، در 
نظرّيــه ِی تارییــِخ اکرل امرکــس: يــک دافعّیــه، تصــورِ امّدی اناگرانــه ِی امرکــس از 
، خود، 

ً
تارییــخ را، بــا تحلیــِل منطقــی و زبانــی، ايضــاح و از آن دافع کــرد ولی بعــدا

نظرّيــه ای دربــاِب عدالــت پرداخــت کــه، اگرچــه جنبــه ِی جامعه گرايانــه39 
داشــت، بــا امرکسی انديشــِی ســّنتی و نیــز بــا آراِء رالــز و نازيــک در تقابــل بــود.

ــان و  ــاب از آن ــن کت ــه در ای ــتمی ای ک ــرِن بیس ــِی ق ــوافِن سیاس ــایرِ فیلس س
ــو،  ــل فوک ، میش ــوار ــیمون دوب ــز س ــه ج ــد هم ــان میآي ــه می ــری ب ــان ذک آراِء ش
ــوند. ــوب میش ــی محس ــوافِن تحلیل ــی از فیلس ــانتال موف ــو، و ش ــتو الکالئ ارنس

ــد،  ــی ان ــِی تحلیل ــوِف سیاس ــه دو فیلس ، ک ــز ــاب، نی ــنداگِن کت ــوِد نويس خ
ــر در  ــانِ  نظ ــی، و امع ــت و باريک بین

ّ
ــات، دق ــاِح مّدعی ، از ايض ــر ــرِ اث در سرتاس

ــد. ــذار نکرده ان ــزی فروگ ــات چی ــه ِی مدعّی
ّ
ــقِم ادل ــت و س صّح

ــه  ــر این ک ــزون ب ــده را، اف ــاب خوانن ــن کت ــِد ای ــاای امنن ــه ِی کتابه 7. مطالع
ــا  ــاده ِی آنه ــاِی پیش نه  ه

ّ
ــت و راِه حل ــفه ِی سیاس ــائِل فلس ــاره ای از مس ــا پ ب

ــارت  ــه عب ــد، ک ــن میده ــد تفّط ــیار ارجمن ــه ِی بس ــد نکت ــه چن ــازد، ب ــنا میس آش
ــامر و  ــّد پرش ــه ح ــا چ ــت ت ــفه ِی سیاس ــائِل فلس ــف( مس ــه: ال ــن ک ــد از ای ان
ــا بــرآوردِن شــرِط الزِم رســیدن بــه  انبــوه انــد؛ و ایــن بدیــن معنــا اســت کــه حّت
ــت؛ ب(  ــده اس ــیار عدي ــائِل بس ِ مس

ّ
ــل ــرح و ح ــِی ط ــالم مقتض ــه ای س جامع

نیســتند  کم شــامر  و  معــدود  نیــز  مســأله  هــر  پیش نهــاده ِی  ِ هــاِی 
ّ

راه ِ حل
  هــا 

ّ
ِق فیلســوافِن سیاســت روز بــه روز بــر شــامرِ ایــن راه ِ حل

ّ
و تخّیــِل خــال

 نیــز هــم نقطه ِی/نقــاِط قــّوت دارد و هــم نقطــه ِی/
ّ

میفزايــد؛ پ( هــر راهِ حــل
 ای نیســت کــه بتــوان يک ســره 

ّ
نقــاِط ضعــف، به نحــوی کــه هیــچ راهِ حــل



29 ــوان  ــه بت ــت ک  ای نیس
ّ

ــل ــچ راهِ ح ــپرد و هی ــی اش س ــه فراموش ــرد و ب رّداش ک
اکمــاًل قبــول اش کــرد و بــه اکراش بســت؛ ت( و چــاره ای جــز ایــن نیســت کــه 
ــا در  ــن چیزه ــه ِی ای ــت و از هم ــه داش ــت و نگ ــزی آموخ  ای چی

ّ
ــل ــر راهِ ح از ه

 ، ِ نهایــی )البّتــه، نهایــی تــا اّطــالِع ثانــوی( بهــره گرفــت؛ بــه عبــارِت ديگــر
ّ

راه ِ حــل
 هــاِی تلفیقــی و التقاطــی )بــه معنــاِی مثبــِت ایــن واژه( گریــز و گزیــر 

ّ
از راهِ حل

نیســت؛ و ث( دربــاِب هیــچ مســأله ای نمیتــوان کفايــِت مذاکــرات اعــالم کــرد و 
 هــاِی نــو بــه نــو 

ّ
پرونــده را مختومــه ســاخت؛ همیشــه بايــد چشــم بــه راِه راِه حل

و تــازه بــه تــازه بــود. مجمــوِع همــه ِی ایــن نــات بروشــنی معلــوم میــدارد کــه 
ــت  ــم از حقیق ــه ه ــه و امي ــه پاي ــا چ ــودن ت ــی ب ــی و تک آوای ايدئولوژيک انديش

ــت. ــم از مصلح ــت و ه دور اس
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درآمد: فلسفه ی سیاسی چیست؟

ــه  ــرد و آن را ب ــات بگی ــر املی ــهروندان ثروتمندت ــق دارد از ش ــت ح ــا دول آي
ــرد  ــه دافع ک ــن انديش ــوان از ای ــه می ت ــد؟ چگون ــر بده ــهروندان فقیرت ش
ــرد  ــری زن و م ــوان براب ــه می ت ــد؟ چگون ــی دارن ــق و حقوق ــان ها ح ــه انس ک
ــه  ــد ک ــی دارن ــف اخالق ــر تکلی ــای ثروتمندت ــا دولت ه ــرد؟ آي ــن ک را تضمی
بخشــی از ثــروت و دارایــی خودشــان را بــه دولت هــای فقیرتــر بدهنــد؟ آيــا 
ــر  ــی اگ ــد، حت ــروی کنن ــت پی ــد از اراده ی اکثري ــک باي ــای دموکراتی دولت ه

ــد؟ ــت بینجام ــای اقلی ــرکوب گروه ه ــه س ــن اکری ب چنی
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ــند 36 ــند و می کوش ــت می پرس ــن دس ــش هایی از ای ــی پرس ــوافن سیاس فیلس
ــاره ی  ــات امن را درب ــی مفروض ــوافن سیاس ــد! فیلس ــخ دهن ــا پاس ــه آن ه ــا ب ت
سیاســت، جامعــه و ربــط و نســبت میــان افــراد بــه پرســش می گیرنــد. بنابراین، 
ــت.  ــی ا س ــش سیاس ــای پژوه ــر حوزه ه ــا ديگ ــاوت ب ــی متف ــفه ی سیاس فلس
ــه  ــی ب ــوم سیاس ــی عل ــت: يعن ــی اس ــی توصیف ــوم« سیاس ــم »عل ــش اعظ بخ
ــی  ــای تجرب ــق داده ه ــی از طری ــای سیاس ــن پديده ه ــف و تبیی ــال توصی دنب
ا ســت. از ســوی ديگــر، فلســفه ی سیاســی در وهلــه ی اول توصیــه ای اســت نــه 
ــوی  ــده از س ــواهد جمع آوری ش ــد از ش ــی می توانن ــوافن سیاس ــی. فیلس توصیف
اعلــامن علــوم سیاســی اســتفاده کننــد، اام هــدف ام ایــن نیســت کــه جهــان 
را آن گونــه کــه هســت توصیــف کنیــم، بلکــه هــدف ام ایــن اســت کــه تعییــن 
ــت:  ــاری اس ــْی هنج ــفه ی سیاس ــد. فلس ــد باش ــه باي ــان چگون ــه جه ــم ک کنی
فیلســوافن سیاســی بــا ایــن ســرواکر ندارنــد که چــه چیــزی اکرآمــد و مقــرون به 
صرفــه اســت، بلکــه بــا امــور به لحــاظ اخالقــی درســت يــا نادرســت ســرواکر 

دارنــد.
فیلســوافن  به عنــوان  ام  اســت:  مهــم  و  مهیــج  سیاســی  فلســفه ی 
سیاســی پرســش های عمیقــی دربــاره ی نحــوه ی گــذران زندگــی امن مطــرح 
اعتقــاد  آن هــا  بــه  کــه  ارزش هایــی  دربــاره ی  پرســش هایی  می کنیــم؛ 
کــه  داريــم، و پرســش هایی دربــاره ی نهادهــای سیاســی و اجتامعــی ای 
زندگــی امن را تنظیــم می کننــد. ام می پرســیم کــه چــرا جامعــه بــه شــیوه ای 
ــی  ــو متفاوت ــه نح ــه را ب ــد جامع ــا باي ــت و آي ــه اس ــازامن يافت ــت س ــه هس ک
کــه آيــا آن  ســازامن بدهیــم؛ چــرا ارزش هــای فعلــی را داريــم، و ایــن 
ارزش هــا ارزش هــای درســتی اند؛ و بــر چــه مبنایــی دولت هــا، افــراد و ديگــر 

کننــد. توجیــه  را  اقداامت شــان  می تواننــد  ســازامن ها 
افــزون بــر ایــن، فلســفه ی سیاســی چالش برانگیــز نیز هســت. فلســفه ی 
ــاره ی مســائلی کــه ممکــن اســت حــل و  سیاســی از ام می خواهــد کــه درب
فصــل شــده يــا واضــح و يــا انتزاعــی و دشــوار فهــم به نظــر برســند نقادانــه 
و عمیــق فکــر کنیــم. در فلســفه ی سیاســی ام دربــاره ی امهیــت انســان ها 



ت؟
یس

 چ
سی

سیا
ی 

فه 
لس

د: ف
رآم

د

37 آزادی، برابــری، قــدرت، اقتــدار و عدالــت  و دربــاره ی مفاهیمــی امننــد 
به صــورت تحلیلــی اســتدالل می کنیــم. دولت هــای لیبــرال دموکراتیــک 
امننــد بريتانیــا و ايــاالت متحــده معنــا و ارزش ایــن مفاهیــم را مســلم فــرض 
ــات امن رو  ــا مفروض ــه ب ــد ک ــی ام را وادار می کن ــفه ی سیاس ــد؛ فلس می گیرن

در رو شــويم.

   مضامین و ساختار
ایــن کتــاب بــه دو بخــش تقســیم شــده اســت. در بخــش اول دربــاره ی 
معنــای پــاره ای از بنیادین تریــن مفاهیمــی بحــث می کنیــم کــه بــرای فهــم 
ــه  ــبت ب ــه نس ــک جامع ــراد در ي ــه اف ــی ک ــم، تالیف ــار می بري ــت ب سیاس
ــه  ــیدن ب ــب بخش ــم و ترتی ــرای نظ ــه ام ب ــی ک ــد، و نهادهای ــر دارن يکديگ
ــی  ــه بحث ــش دوم ب ــم. بخ ــق می کنی ــی امن خل ــی و عموم ــی  خصوص زندگ
ــوافن  ــن فیلس ــه بی ــردازد ک ــون می پ ــاری گوناگ ــتدالالت هنج ــاره ی اس درب
سیاســی انگلیســی-امريایی انشــقاق افکنــده اســت و در نیــم قــرن اخیــر 

بــه پیشــبرد ایــن رشــته کمــک کــرده اســت.
مهــم اســت کــه اکر خــود را بــا تحلیــل مفهومــی آاغز کنیــم. اکر بســیار 
ــل و  ــن ح ــم بنیادی ــای مفاهی ــه معن ــم ک ــرض کنی ــت ف ــانی اس ــهل و آس س
 بــه ایــن جهــت کــه ام بــه آن مفاهیــم معمــواًل بــه 

ً
فصــل شــده باشــد صــراف

ــی  ــث سیاس ــواًل در مباح ــی معم ــويم. ام همگ ــل می ش ــی متوس ــو خاص نح
بــه انديشــه هایی امننــد آزادی يــا برابــری يــا حــق متوســل می شــويم. 
آن  کــه ام در  يــک پیش زمینــه ای فراهــم می آورنــد  چنیــن مفاهیمــی 
ــم.  ــث می کنی ــری بح ــی خاص ت ــداامت حکومت ــا اق ــت ها ي ــاره ی سیاس درب
اام در عیــن حــال کــه ام می توانیــم ایــن مفاهیــم را بــار ببريــم تــا در ایــن 
بــاره بحــث کنیــم کــه کــدام سیاســت ها بــا آرامن هــا و ارزش هــای ارجمنــد 
 ایــن گونــه نیســت کــه فراتــر از 

ً
ام بیشــترین هامهنگــی را دارنــد، اغلبــا

خــود ایــن آرامن هــا و ارزش هــا برويــم و آن هــا را بــه پرســش بگیريــم. ام از 
آزادی يــا برابــری يــا عدالــت يــا دموکراســی چــه چیــزی مــراد می کنیــم؟ چــرا 
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بايــد بــرای ایــن چیزهــا ارزش اقئــل شــويم؟ ایــن واقعیــت کــه آرامن هایــی 38
ــل  ــده اند دلی ــول اعم ش ــی ام مقب ــگ عموم ــری در فرهن ــد آزادی و براب امنن
ــا  ــیاری از رويه ه ــت: بس ــا نیس ــرای آن ه ــدن ب ــل ش ــرای ارزش اقئ ــی ب خوب
ــک  ــای دموکراتی ــهروندان دولت ه ــان ش ــه روزاگری در می ــی ک و ارزش های
 بــه خاطــر نااعدالنــه 

ً
امننــد بريتانیــا مقبــول اعمــه واقــع  شــده  بودنــد، بعــدا

ارزش هــای  از رويه هــا و  ایــن، بســیاری  بــر  افــزون  بــودن رد شــده اند؛ 
اعدالنــه ی فعلــی مــورد توافــق گســترده در میــان دولت هــای دموکراتیــک 

ــتند. ــرال نیس لیب
ــم  ــد بدانی ــد باي ــدر مهم ان ــه ها چق ــن انديش ــم ای ــه بدانی ــن ک ــرای ای ب
ــن  ــوند. ای ــه می ش ــه موج ــتند و چگون ــا هس ــه معن ــه چ ــه ها ب ــن انديش ای
 بايــد بیــن ارزش هــای متعــارض دســت 

ً
ــا بســیار مهــم اســت چــون ام اغلب

بــه انتخــاب بزنیــم. اگــر بیــن آزادی و برابــری تعــارض وجــود دارد، آيــا بايــد 
ــری، ام  ــورت مبنایی ت ــری را. به ص ــا براب ــم ي ــرار بدهی ــت ق آزادی را در اولوي
ــم؟  ــخ بدهی ــش هایی پاس ــن پرس ــه چنی ــا ب ــويم ت ــه اکر ش ــت ب ــه دس چگون
ــای  ــت و آزادی ه ــن امنی ــاب بی ــأله ی انتخ ــه  مس ــو، چگون ــن نح ــه همی ب
ــه  ــرام ب ــن احت ــه بی ــیم ک ــور باش ــر مجب ــم؟ و اگ ــل کنی ــل و فص ــی را ح مدن
ــی  ــرای زندگ ــه او را ب ــی ک ــت آموزش ــق درياف  ح

ً
ــال ــودک )مث ــک ک ــق ي ح

، حــق والدیــن در 
ً

خودمختارانــه و بالغانــه آامده کنــد( و حــق والدیــن )مثــال
ــان(  ــد دينی ش ــاس عقاي ــر اس ــمی ب ــوزش رس ــان از آم ــردن کودک ش دور ک

ــم؟ ــد بگیري ــی باي ــه تصمیم ــم، چ ــاب کنی انتخ
ــای  ــم و رويه ه ــناد مه ــه اس ــد ک ــتدالل می کنن ــان ها اس ــی از انس بعض
حقــوق  منشــور  می دهنــد:  پاســخ  پرســش ها  ایــن  بــه  پذیرفته شــده 
شــهروندی، توافقــات بین المللــی، اقنــون اساســی و غیــره. اام پرســش های 
ــا  ــی ي ــای اقنون ــه رويه ه ــل ب ــا توس ــوان ب  نمی ت

ً
ــراف ــده را ص ــی پیچی سیاس

ــخ داد. ــی پاس ــون اساس اقن
سیاســی  رژيم هــای  و  ملت-دولت  هــا  خــاص  اساســی  اقنــون  اواًل؛ 
ــار  ــا در اختی ــی امري ــون اساس ــه اقن ــری ای ک ــه ی فک ــت. زمین ــون اس گوناگ
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39 می گــذارد فقــط بــرای امرياییــان اعتبــار دارد و بــه همیــن نحــو مقرراتــی 
کــه در اقنــون اساســی اســترالیا، تايلنــد، ایــران، بريتانیــا، و هــر جــای ديگــری 

ــار دارد. ــا اعتب ــهروندان آن دولت ه ــرای ش ــط ب ــت فق ــده اس ــرر ش مق
ــه  ــا ن ــت ي ــی« اس ــون اساس ــر اقن ــی ب ــزی »مبتن ــا چی ــه آي ــن ک ؛ ای

ً
ــا ثانی

ــیار  ــش های بس ــت پرس ــه« اس ــا »اعدالن ــت« ي ــزی »درس ــا چی ــه آي ــن ک و ای
ــی  ــه زندگ ــه ب ــه چگون ــم ک ــت بدانی ــرار اس ــر ق ــن، اگ ــد. بنابرای متفاوتی ان
ــری از اقنــون اساســی  ــه مبانــی عمیق ت سیاســی امن سروســاامن بدهیــم، ب
و توافقــات بین المللــی نیــاز داريــم. اگــر قــرار اســت اقنــون اساســی را 
ارزش گــذاری کنیــم و احتــاماًل آن را نقــد کنیــم بــه مبانــی عمیق تــری از 
ــاری  ــث هنج ــه بح ــم. ب ــاز داري ــی نی ــات بین الملل ــی و توافق ــون اساس اقن

ــم. ــاز داري ــت نی ــاره ی سیاس درب
خودشــان  غیــره  و  بین المللــی  توافقــات  اساســی،  اقنــون  ؛ 

ً
ثالثــا

محصــول مباحــث حقوقــی، سیاســی، و فلســفی پیشــین )و فعلــی( هســتند. 
 بــه يــک چارچــوب )مفهومــی، فلســفی، و اخالقــی( نیــاز داريــم 

ً
ام حقیقتــا

کــه در درون آن بتوانیــم اکر دشــوار حــل و فصــل پرســش های پیچیــده را بــر 
عهــده بگیريــم: پرســش هایی دربــاره ی ایــن کــه چگونــه بــه زندگــی سیاســی 
و اجتامعــی امن سروســاامن بدهیــم، بــه چــه نهادهایــی نیــاز داريــم، چــرا ام 
بــه نهادهــا نیــاز داريــم، چــه کســی بايــد قــدرت را در دســت بگیــرد، و حــد 
و حــدود ایــن قــدرت چــه می توانــد باشــد، و غیــره. ام بــه بنیــان محکمــی 
کــه بتوانیــم در مباحثه  هــای امن  از مفاهیــم و انديشــه ها نیــاز داريــم 
دربــاره ی پرســش های خــاص بــه آن مبنــا تکیــه کنیــم. و درســت اســت کــه 
ــه  ــد اعالمی ــی امنن ــناد مهم ــواًل اس ــا را معم ــن بنیان ه ــدرن ای ــان م در جه
ــال ها  ــاره ی س ــناد عص ــن اس ــد، اام ای ــار ام می گذارن ــر در اختی ــوق بش حق
مباحثــه ی فلســفی دربــاره ی ایــن مســائل اســت: ام کیســتیم و در چــه 
ــناْد  ــن اس ــود ای ــه ی خ ــم. خصیص ــی کنی ــم زندگ ــی می خواهی ــوع جهان ن
تنــش  و ابهــام درونــی اســت. اقنــون اساســی، امننــد توافقــات بین المللــی، 
ــه  ــادی را ب ــئولیت بنی ــدرت و مس ــه ق ــمی ک ــناد رس ــر اس ــا و ديگ معاهده ه
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ــتند. ــرفت هس ــال پیش ــی در ح ــد اکرهای ــه می آورن عرص
کــه انســان ها از مفاهیــم سیاســی چنــان اســتفاده  در عیــن حــال 
می کننــد کــه گویــی معنــای آن هــا واضــح و روشــن اســت، بااین حــال، يکــی 
از وظايــف فیلســوافن سیاســی کنــدواکو در امهیــت مفاهیــم سیاســی و بــه 
چالــش کشــیدن اعتبــار آن هاســت. تنهــا ایــن طــور اســت کــه ام در امهیــت 
اگنــی را می اکويــم کــه  مفاهیــم سیاســی اساســی ای کنــدواکو می کنیــم و واژ
در بحث هــای امن دربــاره ی نحــوه ی سروســاامن دادن بــه زندگــی سیاســی 
ــم  ــورت ام می توانی ــم. در این ص ــتفاده می کنی ــا اس ــی امن از آن ه و اجتامع
پیــش برويــم و بــه طرح هــا و پیشــنهادهای هنجــاری مشــخص شــکل 
ببخشــیم: سیاســت چگونــه بايــد باشــد، دربــاره ی چــه چیــزی بايــد باشــد، 
و از نهادهایــی کــه بــه وجــود می آوريــم چــه انتظــاری بايــد داشــته باشــیم.
ام در بخــش دوم درگیــر ایــن مناقشــات هنجــاری می شــويم و دربــاره ی 
کــه بــه آن شــیوه ها فیلســوافن سیاســی از  شــیوه هایی بحــث می کنیــم 
ــد:  ــتفاده می کنن ــتدالل اس ــرای اس ــی ب ــوان مبنای ــاری به عن ــم هنج مفاهی
و  اجتامعــی  نهادهــای  مســئولیت های  و  نقش هــا  دربــاره ی  اســتدالل 

ــد. ــر دارن ــه يکديگ ــبت ب ــراد نس ــه اف ــی ک ــی و تالیف سیاس
بــا بحــث دربــاره ی افيده جویــی شــروع  را  اکر خــود  در بخــش دوم 
کــه زامنــی رويکــرد مســلط در حــل و فصــل پرســش های  می کنیــم )
اثــر  دربــاره ی  ادامــه  در  بــود(  سیاســت  و  اخــالق  دربــاره ی  هنجــاری 
، نظريــه ای دربــاب عدالــت )۱97۱(  و نیــز  بدیــع و خالاقنــه ی جــان رالــز
ــورت  ــر به ص ــن اث ــه در ای ــم ک ــث می کنی ــی او بح ــه ی لیبرال ــاره ی گزين درب
مهم تریــن  همچنــان  رالــز  کتــاب  می کنــد.  رد  را  افيده گرایــی  اصیلــی 
ــی- ــنت انگلیس ــاب س ــن کت ــت. ای ــر اس ــی معاص ــفه ی سیاس ــر در فلس اث

ــردازی  ــه نظريه پ ــان داد ک ــرد و نش ــا ک ــی را احی ــفه ی سیاس ــی فلس امريای
هنجــاری دربــاره ی سیاســت هــم امــان دارد و هــم اهمیــت. رالــز در اثــر 
ــه اکر  ــق( را ب ــوح و منط ــه وض ــه ب ــی )توج ــفه ی تحلیل ــای فلس ــود ابزاره خ
ــنگری  ــر روش ــای عص ــم و ارزش ه ــه از لیبرالیس ــی جانان ــا دافع ــرد ت می گی
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41 دربــاره ی عقــل، فردگرایــی، آزادی، و برابــری بکنــد کــه لیبرالیســم بــر آن هــا 
مبتنــی بــود. در بخــش دوم، ام اجــاماًل بــا نظــم و ترتیــب موضوعــی و زامنــی 
بــه پــاره ای از مهم تریــن مناقشــاتی می پردازيــم کــه در پــی اثــر رالــز پديــد 
آمدنــد و بــه ایــن رشــته ی علمــی شــکل و شــامیل بخشــیدند: از مناقشــات 
میــان آزادانــاگران و برابری طلبــان دربــاره ی بازتوزییــع اقتصــادی، نابرابــری، 
ــخصی،  ــت ش ــاره ی هوي ــی درب ــا موضواعت ــه ت ــال گرفت ــت و اقب ــش بخ و نق
اجتــامع، جايــاگه ارزش هــای دينــی و فرهنگــی در زندگــی سیاســی، تالیفــی 
کــه دولت هــای ثروتمنــد نســبت بــه دولت هــای فقیرتــر ممکــن اســت بــر 
عهــده داشــته باشــند يــا نداشــته باشــند، تالیفــی کــه انســان های زنــده ی 
فعلــی ممکــن اســت نســبت بــه کســانی داشــته باشــند کــه پیــش از آن هــا 
ــد کــرد، و خاســتاگه خــود  ــا بعــد از آن هــا زندگــی خواهن ــد ي زندگــی کرده ان

ــت. ــالق و عدال اخ
در ایــن مســیر امیدواريــم کــه شــام را تشــویق کنیــم کــه دربــاره ی 
ــی  ــاره ی ارزش های ــم، درب ــودامن را در آن می يابی ــه خ ــی  ای ک ــان سیاس جه
يــک حــق  به عنــوان  کــه  رفتــاری  و شــکل  ارجمندنــد،  بــرای امن  کــه 
ــامن  ــفه  ه ــم. فلس ــر کنی ــر فک ــر و عمیق ت ــم عمیق ت ــرض می کنی ــلم ف مس
جســتجوی حقیقــت اســت و فلســفه ی سیاســی هــامن جســتجوی حقیقــت 
ــی امن  ــی و سیاس ــی اجتامع ــه زندگ ــاامن دادن ب ــوه ی سروس ــه نح ــع ب راج
ــه ی  ــات اعم ــده و مفروض ــه ش ــق پذیرفت ــی  حقای ــفه ی سیاس ــت: فلس اس
ــدی را  ــای جدي ــا و بینش ه ــا بصیرت ه ــد ت ــی می کن ــت وارس ــا دق ــردم را ب م
آشــار کنــد از جملــه نقــاط قــوت و ضعــف آن هــا را. فلســفه ی سیاســی ایــن 
ــه  ــی ک ــر ام، نهادهای ــدن ب ــلط ش ــیوه ی مس ــد: ش ــی می کن ــائل را بررس مس
ــروت  ــدرت، ث ــع ق ــت و توزیی ــم، امهی ــی می کنی ــا زندگ ــیطره ی آن ه ــت س تح
ــکل  ــی ش ــان سیاس ــه جه ــه ب ــی ک ــه، و ارزش های ــام در جامع ــأن و مق و ش
ــت  ــیوه ای اس ــامن ش ــن ه ــا ای ــد: آي ــی می پرس ــفه ی سیاس ــند. فلس می بخش
کــه بايــد بــر اســاس آن زندگــی کنیــم؟ اگــر ایــن طــور اســت، چــرا؟ اگــر ایــن 

ــد زندگــی کنیــم؟ ــه باي  طــور نیســت، چگون
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مفاهیم اساسی

بخش اول



آزادی سلبی

] ۱ [

آزادی - ۱

ــر  ــر اکث ــه نظ ــت. ب ــی اس ــفه ی سیاس ــم فلس ــن مفاهی ــی از مهم تری آزادی يک
انســان ها ، هــدف اصلــی نظــام سیاســی مشــروع ایــن اســت کــه از آزادی  
شــهروندانش صیانــت کنــد. بدیــن نحــو اکثريــت فیلســوافن سیاســی انگلیســی 
کــه شــکلی از لیبرالیســم ضــروری اســت. لیبرالیســم  زبــان همداســتانند 
ــر  ــه حداکث ــراد ب ــامم اف ــرای ت ــه را ب ــاب آزادان ــه انتخ ــت ک ــن اس ــال ای ــه دنب ب
برســاند، اام می پذیــرد کــه آزادی بايــد حــد و حــدودی داشــته باشــد. جــان الک 
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به عنــوان يکــی از بنیانگــذاران لیبرالیســم می گويــد کــه آزادی بــا بی بندوبــاری 48
فــرق دارد: هیــچ کســی نمی توانــد هــراکری را کــه هــر وقــت می خواهــد انجــام 
ــرد.  ــنگین ک ــبک و س ــران س ــا آزادی ديگ ــد ب ــردی را باي ــر ف ــد. آزادی ه بده
ــی  ــات اجتامع ــری، ثب ــد براب ــا امنن ــر ارزش ه ــا ديگ ــد ب ــن آزادی را باي همچنی
و امنیــت ســبک و ســنگین کــرد. بدیــن  نحــو از آزادی بايــد در بافــت ایــن 

ــرد. ــا دافع ک ارزش ه
نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه بفهمیــم کــه کــدام قیــد و بندهــا بــر آزادی 
، ام بــه نظريــه ی هنجــاری دربــاره ی  فــردی اعدالنه انــد. بــه عبــارت ديگــر
الــزاامت و محدوديت هــای اقــدام دولــت نیــاز داريــم. اام در وهلــه ی اول بايــد 
ــت  ــاب اس ــی انتخ  توانای

ً
ــراف ــا آزادی ص ــت. آي ــه آزادی چیس ــم ک ــخص کنی مش

ــا آزادی نیازمنــد  ــا آي ؟ ي ــا انســان های ديگــر بــدون مداخلــه از ســوی دولــت ي
ــا  ــوادی، ي ، بی س ــر ــد فق ــی امنن ــا چیزهای ــت: آي ــی اس ــوال خاص ــاع و اح اوض

ــد؟ ــر آزادی ان ــی ب ــی محدوديت های ــای اجتامع هنجاره
ــم: آزادی  ــث می کنی ــم آزادی بح ــیوه ی فه ــاره ی دو ش ــل اول درب در دو فص

ســلبی در ایــن فصــل و آزادی ايجابــی در فصــل بعــدی.

   تامیز برلین بین آزادی سلبی و آزادی ایجابی
می گويــد   )۱9۵8( آزادی«  مفهــوم  »دو  مشــهورش  درس گفتــار  در  برلیــن 
دو  ایــن  از  يکــی  بــه  را  آزادی  تارییــخ  سرتاســر  در  سیاســی  فیلســوافن  کــه 
ــک  ــوان ي ــه عن ــا ب ــلبی« ي ــوم »س ــک مفه ــوان ي ــه عن ــد: ب ــورت فهمیده ان ص

. » بــی يجا ا « م مفهو

   آزادی سلبی
آزادی ســلبی ایــن انديشــه اســت کــه افــراد تــا آن میــزان آزاد هســتند کــه 
بتواننــد بــدون مداخلــه ی انســان ها و نیروهــای خارجــی عمــل کننــد. ایــن، بــه 
قــول برلیــن، هــامن انديشــه ی آزادی بــود کــه متفکرانــی امننــد هابــز و جــان 
الک و نیــز متفکــران لیبرالــی کالســیک امننــد فــون هايــک و لودويــگ فن میــز  
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49 ــه  ــت، بلک ــی نیس ــای منف ــه معن ــلبی« ب ــا »س ــتند. در این ج ــهیم هس در آن س
بــه ایــن معناســت کــه داللــت بــر نبــود قیــد و بنــد دارد و معمــواًل مــورد دافع 
آزادانــاگران و لیبرال هــای کالســیکی اســت کــه از دولــت حداقلــی و صیانــت 
ــت  ــت حکوم ــه افرغ از مزاحم ــد ک ــاب دافع می کنن ــی انتخ ــوزه ی خصوص از ح
ــازار  ــر ب ــت. تفک ــازار آزاد اس ــا ب ــط ب ــلبی مرتب ــن آزادی س ــر ای ــزون ب ــت. اف اس
ــه  ــی را ک ــت رافه ــاًل، دول ــاند )مث ــل می رس ــه حداق ــت را ب ــه ی دول آزاد مداخل

ــاند(. ــل می رس ــه حداق ــت ب ــز اس ــدی اجبارآمی ــتلزم املیات بن مس

نقل  قــــول

Leviathan (London: Penguin Classics, 
1985 [1651]), pp. 261–2.

Thomas Hobbes

ــن از  ــراد م ــت؛ )م ــت اس ــدان مخالف ــی فق ــه معن ــت( ب ــوم درس ــار )در مفه ــا اختی »آزادی ي
ــول  ــت و مقب ــای درس ــن معن ــق ای ــر طب ــس ب ــت(؛ … پ ــت اس ــی حرک ــع بیرون ــت، موان مخالف
واژه ی آزادی، انســان آزاد کســی اســت کــه در امــوری کــه می توانــد بــا تکیــه بــر قــوت و دانــش 
ــد  ــه را می خواه ــد، آنچ ــه باش ــی مواج ــا امنع ــه ب ــدون آن ک ــد و، ب ــام ده ــی انج ــود، عمل خ

ــد.« ــام ده انج

   آزادی ایجابی
بــر طبــق ایــن انديشــه، فــرد درصورتــی آزاد اســت کــه صاحــب اختیــار خــود 
و مســبب انتخاب هــای خــودش باشــد. او بايــد بتوانــد بــا توجــه بــه آرامن هــا 
ــه ی  ــه مرحل ــاب را ب ــن انتخ ــد و ای ــاب بزن ــه انتخ ــت ب ــودش دس ــداف خ و اه
ــو  ــد ژان ژاک روس ــی امنن ــه متفکران ــه آزادی ب ــرش ب ــن نگ ــاورد. ای ــل دربیی عم
کیــد می کنــد. تســلط بــر خــود،  گــره خــورده اســت و بــر امهیــت جمعــی آزادی تأ
دســت کم تاحــدی، مســتلزم عضويــت و مشــارکت در اجتــامع سیاســی اســت. 
ــه  ــی ن ــلبی دارد. آزادی ايجاب ــترده تری از آزادی س ــه ی گس ــی دامن آزادی ايجاب
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تنهــا بــر اهمیــت انتخــاب، بلکــه بــر بافتــی تکیــه دارد کــه در آن افــراد دســت 50
 انتخــاب 

ً
بــه انتخــاب می زننــد. چنیــن نیســت کــه همــه ی انتخاب هــا ضرورتــا

ــر  ــد ب ــی می توانن ــادی و سیاس ــی، اقتص ــل اجتامع ــی عوام ــد؛ يعن ــه باش آزادان
ام و انتخاب هــاامن بــه نحــوی تأثیــر بگذارنــد کــه چــه بســا منصفانــه و 

نامنصفانــه باشــد. 
ــن  ــتلزم ای ــت مس ــن اس ــی ممک ــای ايجاب ــه معن ــودن ب ــه، آزاد ب در نتیج
ــی  ــرايط خاص ــه در ش ــذارد ک ــرام بگ ــی احت ــه انتخاب های ــت ب ــه دول ــد ک باش
. بــه نظــر برلیــن، ایــن  صــورت گرفتــه اســت نــه بــه انتخاب هــای ديگــر
ــوع  ــن ن ــت: ای ــاک اس ــی خطرن ــه آزادی ايجاب ــت ک ــای آن اس ــه معن ــه ب نکت
ــود  ــر از خ ــت بهت ــن اس ــر ممک ــان های ديگ ــه انس ــت ک ــای آن اس آزادی گوي
کــه بداننــد آن فــرد چــه وقتــی آزاد اســت. بــه  فــرد در جاياگهــی باشــند 
ــد و بــه جباريــت  ــه کن ــار را توجی ــد اجب  عقیــده ی برلیــن چنیــن چیــزی می توان

منجر شود.

‘Two Concepts of Liberty’ [1958],
The Proper Study of Mankind, ed. H. Hardy
(London: Pimlico, 1998), pp. 191–242, at p. 194.

Isaiah Berlin

ــه  ــم ک ــر بگوي ــد. اگ ــش بده ــی را پوش ــکلی از ناتوان ــر ش ــه ه ــت ک ــی نیس ــار ]…[ مفهوم اجب
ــا  ــم ي ــم بخوان ــوری ام نمی توان ــر ک ــه خاط ــا ب ــرم ي ــوا بپ ــوت در ه ــش از ده ف ــم بی نمی توان
نمی توانــم صفحــات مبهم تــر کتــاب هــگل را بفهمــم، نامتعــارف اســت کــه بگويــم ]بــه ایــن 
[ مــن تــا حــدی بــرده يــا مجبــورم. اجبــار مســتلزم مداخلــه ی متعمدانــه ی انســان های  خاطــر

ــرد. ــل ک ــر عم ــکل ديگ ــه  ش ــوان ب ــه در آن می ت ــت ک ــوزه ای اس ــر در ح ديگ

نقل  قــــول

ــز  ــن تامی ــد، اام ای ــد کرده ان ــز را نق ــن تامی ــی ای ــوافن سیاس ــیاری از فیلس بس
بســیار مهمــی بــوده اســت. در ایــن فصــل و در فصــل آينــده دربــاره ی ســه شــیوه ی 
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51 تامیــز بیــن آزادی ســلبی و ايجابــی بحــث خواهیــم کــرد. در ایــن فصــل دربــاره ی 
تامیــز اول و در فصــل بعــدی دربــاره ی دو تامیــز ديگــر بحــث خواهــم کــرد.

آیزایــا برلیــن  سرگذشــت شــخصی برلیــن شــناخت بهتــری بدســت می دهــد از ایــن کــه چــرا او 
ــه  ــود ک ــری ب ــنفکران مهاج ــامر روش ــی از بی ش ــن يک ــود. برلی ــی ب ــف آزادی ايجاب ــدر مخال این ق
بــرای گریــز از جباريــت سیاســی مهاجــرت کــرده بــود. او بــه ســال ۱9۰9 در ريــاگ بــه دنیــا آمــد کــه در 
آن وقــت بخشــی از امپراطــوری روســیه بــود و در ســن پترزبــورگ زندگــی کــرد. برلیــن شــاهد انقالب 
ــواده اش  ــودی، او و خان ــک یه ــوان ي ــود. به عن ــويک ها ب ــور بلش ــیه و ظه ــر در روس ــه و اکتب فوري
ــرد،  ــرت ک ــا مهاج ــه بريتانی ــال ۱9۲۱ ب ــه او در س ــن ک ــم ای ــد. علی رغ ــج می بردن ــتیزی رن از یهودس
ــتالین، و  ــت اس ــدرت در دس ــز ق ــود: تمرک ــر ب  باخب

ً
ــال ــیه اکم ــده در روس ــش آم ــای پی از رويداده

فجايعــی کــه حــزب بــه نــام خیــر اعمــه و آزادی خلــق مرتکــب شــد. بــا برآمــدن افشیســم و نازيســم 
در اروپــا در دهــه ی ۱93۰ و ۱9۴۰ و درگیــری خونیــن جنــگ جهانــی دوم، بســیاری از لیبرال هــا امننــد 

برلیــن بــه دنبــال دافع از فردگرایــی و آزادی دربرابــر ملی گرایــی و ســرکوب بودنــد.

نورافـــکن

   تامیز بین آزادی صوری و آزادی مؤثر
ــوری  ــن آزادی ص ــز بی ــی تامی ــلبی و ايجاب ــن آزادی س ــز بی ــن تامی اولی
، تامیــز فهــم آزادی به مثابــه  و آزادی مؤثــر اســت. يــا بــه تعبیــر ديگــر
ــون  ــز پیرام ــن تامی ــه. ای ــود مداخل ــه نب ــی و آزادی به مثاب ــا توانای ــدرت ي ق
ــه  ــن ک ــا ای ــم ب ــاوی بدانی ــد آزادی را مس ــا ام باي ــه آي ــت ک ــوع اس ــن موض ای
ــا ایــن  ــا مســاوی بدانیــم ب به لحــاظ صــوری مجازيــم اکری انجــام دهیــم ي

ــم. ــام دهی ــل آن اکر را انج ــم در عم ــه بتوانی ک
در اکثــر مــوارد، ایــن کــه مجــاز باشــید اکری را انجــام دهیــد و کســی شــام 
 بتوانید 

ً
را از انجــام آن اکر بــاز نــدارد، بســیار متفــاوت اســت بــا ایــن کــه واقعــا

، ام همگــی ایــن اجــازه ی صــوری را داريــم کــه 
ً

آن اکر را انجــام دهیــد. مثــال
ــد  ــی نمی گوي ــچ کس ــکنیم. هی ــی را بش ــورد جهان ــری رک ــابقه ی ۱۰۰ مت در مس
ــع  ــی من ــن تالش ــا ام را از چنی ــم ي ــام دهی ــن اکر را انج ــم ای ــه ام نمی توانی ک
نمی کنــد. بــه ایــن معنــا، ام آزاديــم کــه رکــورد جهانــی را بشــکنیم. از ســوی 
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ــد. 52 ــام دهن ــن اکری را انج ــد چنی  می توانن
ً
ــا ــی از ام واقع ــداد اندک ، تع ــر ديگ

ــی  ــدازه ی اکف ــه به ان ــتیم ک ــت هس ــارت، و تربیی ــتقامت، مه ــد آن اس ام افق
بدويــم. 

ــن رو  ــم و از ای ــورد بزنی ــم رک ــا، ام نمی توانی ــن معن ــه ای ــورت، ب در این ص
بــرای چنیــن اکری آزاد نیســتیم. فردريــش فون هايــک در کتاب سرشــت آزادی 
]=The Constitution of Liberty[ مدافــع تصــوری ســلبی از آزادی به عنــوان 
عدم مداخلــه بــود )Hayek 1960(. بــه نظــر هايــک، نــوع خاصــی از مداخلــه 
کــه آزادی را تضعیــف می کنــد اجبــار اســت. او اجبــار را این گونــه تعريــف 
می کنــد: »چنــان کنترلــی بــر محیــط يــا شــرايط يــک شــخص  توســط شــخص 
، او مجبــور  شــود تــا نــه مطابــق  ديگــر کــه به منظــور اجتنــاب از شــر عظیم تــر
 بــا طــرح منســجم خــودش بلکــه بــرای بــرآوردن اغيــات شــخص ديگــر عمــل 

.)Hayek 1960: p. 71( »کند
بنابرایــن، بــه عقیــده ی هايــک، شــام تنهــا می توانیــد بــا اقــداامت تعمــدی 
انســان های ديگــر مجبــور شــويد. اجبــاْر عملــی سیاســی و بیناشــخصی 

ــت. ــری اس ــرض اراده ی ديگ ــن در مع ــرار گرفت ــاْر ق ــت: اجب اس
این نکته فوق العاده مهم است و بدین معناست که

آزادی  افعــال طبیعــت  يــا  فیزيکــی صــرف  اشــیاء  بــا  اواًل؛ نمی تــوان 
شــام را ســتاند. صخره نــوردی کــه در شــاف يخــی گیــر می افتــد مجبــور 
ــده  ــدود ش ــیار مح ــترس او بس ــای در دس ــه گزينه ه ــی ک ــی وقت ــت، حت نیس
کــه شــخص ديگــری او را در  باشــند. او تنهــا در صورتــی مجبــور می بــود 
کــه  شــاف يخــی هــل مــی داد، يــا او را در آن شــاف نگــه  می داشــت 
در ایــن صــورت آزادی او بــا آن شــخص محــدود می شــد نــه بــا شــاف 
از  طیفــی  داشــتن  معنــای  بــه  هايــک  نــزد  در  آزادی  بنابرایــن،  يخــی. 
ایــن  معنــای  بــه  بلکــه  نیســت؛  دســترس  در  انتخاب هــای  و  گزينه هــا 
ــام  ــد انج ــه می خواهی ــام اکری ک ــرای انج ــام را ب ــوی ش ــی جل ــه کس ــت ک  اس

دهید نگیرد.
کــه شــام نمی توانیــد  ؛ فهــم هايــک از اجبــار بدیــن معناســت 

ً
ثانیــا
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53 ــردی در  ــر ف ــن، اگ ــرد. بنابرای ــد اراده ک ــار را باي ــید. اجب ــور باش  مجب
ً

ــاداف تص
اتاقــی را بــه روی شــام قفــل کــرده باشــد و آن فــرد متوجــه نباشــد کــه در اتــاق 
هســتید، در این صــورت شــام از ســوی آن فــرد مجبــور نشــده ايد و آزادی شــام 

ــت. ــده اس ــدود نش ــک مح ــیر هاي ــاس تفس ــر اس ب
ــی  ــیله ی عوامل ــه وس ــوان ب ــام را نمی ت ــک آزادی ش ــر هاي ــه نظ ؛ ب

ً
ــا ثالث

محــدود کــرد کــه در درون خــود شــام  قــرار دارنــد، عواملــی امننــد ناتوانی های 
جســامنی و ذهنــی. بنابرایــن، اگــر شــخصی نتوانــد در خیابــان قــدم بزند چون 
کــس ديگــری او را نگــه داشــته اســت، در این صــورت او مجبــور و نــاآزاد اســت. 
ولــی، اگــر او نتوانــد در خیابــان قــدم بزنــد چــون نمی توانــد بــدون چــوب زیــر 
ــد  ــدارد، در این صــورت آزادی او تهدي ــرود و چــوب زیــر بغــل هــم ن بغــل راه ب
ــه  ــه اقدر ب ــن ک ــو ای ــد ول ــدم بزن ــان ق ــه در خیاب ــت ک ــت. او آزاد اس ــده اس نش

چنیــن اکری نباشــد.

The Constitution of Liberty 
(Chicago, IL: University of Chicago 
Press, 1960), pp. 68–9.

Friedrich von Hayek

ــم  ــت ه ــوز بدبخ ــیم و هن ــم آزاد باش ــه می توانی ــم ک ــق کنی ــد تصدی ــه ]…[ ام باي ــر از هم »فرات
ــه  ــت ک ــت اس ــت. درس ــا نیس ــامم بدبختی ه ــا و ت ــامم خوبی ه ــای ت ــه معن ــیم. آزادی ب باش
ــا  ــه، ي ــتباهات پرهزين ــاب اش ــیدن، ارت ــنگی کش ــرای گرس ــای آزادی ب ــه معن ــد ب آزادی می توان
اقــدام بــه ريســک کشــنده باشــد. ]…[ اام، اگــر آزادی ممکــن اســت همیشــه بــه خیرهــای ديگــر 

ترجیــح نداشــته باشــد، خیــر متامیــزی اســت کــه نیــاز بــه اســم متامیــزی دارد.«

نقل  قــــول

در  َعْمــدی  مداخلــه ی  فقــدان  را  آزادی  ســلبی  آزادی  مدافعــان  رو،  ایــن  از 
ــیوه  ــن ش ــه ای ــت ب ــه دول ــد ک ــتدالل می کنن ــن، اس ــد. بنابرای ــای ام می دانن انتخاب ه
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از آزادی فــردی صیانــت می کنــد کــه خــود را تــا آن جــا کــه ممکــن اســت از زندگــی 54
انســان ها دور نگــه  دارد و تنهــا آن قوانینــی را حاکــم کنــد کــه بــرای صیانــت از افــراد 

ــد. ــه ضروری ان ــام مداخل ــواع و اقس از ان
ــرای  ــی ب ــی واقع ــه در آن آزادی توانای ک ــی از آزادی ) ــور ايجاب ــل، تص در مقاب
عمــل بــر طبــق امیــال خــود تعريــف می شــود( مســتلزم مداخلــه ی بســیار وســیع 
اســت. معلولــی را در نظــر بگیريــد کــه بــرای راه رفتــن نیــاز بــه چــوب زیــر بغــل 
ــه  ــت ب ــت. سیاس ــن آزاد اس ــرای راه رفت ــی، او ب ــلبی هايک ــر آزادی س دارد. از منظ
ــوب  ــرای او چ ــد ب ــه ام باي ــت ک ــا نیس ــن معن ــاندن آزادی بدی ــد رس ــترین ح بیش
ــرای او ممکــن اســت اکری  زیــر بغــل فراهــم کنیــم. تهیــه ی چــوب زیــر بغــل ب
فضیلت مندانــه باشــد و انجــام ایــن اکر خداپســندانه بــه لحــاظ اخالقــی ضــروری 
اســت. ولــی، تهیــه ی چــوب زیــر بغــل بــه اســم آزادی ضــرورت نــدارد. از ســوی 
ــی  ــوان توانای ــد به عن ــه آزادی را باي ــم ک ــاذ کنی ــرش را اتخ ــن نگ ــر ای ــری، اگ ديگ
ــد  ــترین ح ــه بیش ــه ی ب ــورت دغدغ ــم، در این ص ــی کنی ــل تلق ــرای عم ــی ب ايجاب
رســاندن آزادی اشــخاص ناتــوان مســتلزم ایــن خواهــد بــود کــه ام بايــد چــوب 

زیــر بغــل بــرای آن هــا تهیــه کنیــم.
در نتیجــه، تصــوری از آزادی کــه ام بــدان معتقديــم لــوازم هنجــاری خواهــد 
ــا نبايــد  ــد ي ــاره ی آن اکری کــه دولــت باي ــر تفکــرات ام درب داشــت. ایــن تصــور ب
انجــام بدهــد تأثیــر می گــذارد و، علی الخصــوص، روی تفکــرات ام دربــاره ی توزییــع 
ــد  ــک تأکی ــذارد. هاي ــر می گ ــز اث ــه نی ــک جامع ــا در ي ــع و دارایی ه ــب مناب مناس
ــرای  ــه توانایــی واقعــی ب ــار اســت و ن می کنــد کــه آزادی هــامن نبــود صــوری اجب
 نیازمنــد از جملــه میــزان مشــخصی از منابــع املــی 

ْ
عمــل، چــون توانایــی عمــل

اســت. شــام می توانیــد يــک خانــه ی مجلــل بخريــد اام بــدون خــرج چنــد میلیون 
ــد  ــام می توانی ، ش ــر ــی متعارف ت ــد. مثال ــام دهی ــن اکری انج ــد چنی دالر نمی توانی
بــرای زنــده امنــدن غــذا بخوريــد و کســی امنــع شــام نمی شــود، اام، بــدون پــول، 
ــر آزادی  ــت. اگ ــد داش ــذا را نخواهی ــت آوردن آن غ ــرای بدس ــی ب ــع امل ــام وس ش
ــد  ــترین ح ــه بیش ــورت ب ــت، در این ص ــل اس ــرای عم ــی ب ــی ايجاب ــاره ی توانای درب
رســاندن يــا تضمیــن آزادی ممکــن اســت مســتلزم ایــن باشــد کــه مقــداری پــول 
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55 بــه شــام بدهیــم. معمــواًل  آزادی بــه معنــای ایــن اســت کــه از ثروتمنــد املیــات 
بگیريــم و بــه فقــرا بدهیــم و از ایــن رهگــذر توانایــی آن هــا را بــرای عمــل افزايــش 
ــن  ــت، در ای ــه اس ــلبی مداخل ــود س ــامن نب ــر آزادی ه ، اگ ــر ــوی ديگ ــم. از س دهی
آزادی  را محــدود می کنــد اام  آزادی ســلبی ثروتمنــدان  صــورت املیات بنــدی 
ــاری  ــام اجب ــه نظ ــت  ک ــر اس ــن خاط ــن بدی ــد. ای ــش نمی ده ــرا را افراي ــلبی فق س
اکرمنــدان دولتــی( در  املیــات دولتــی شــکلی از اجبــار اســت: انســان های ديگــر )
ــر آن هــا  ــد و ب ــد مداخلــه می کنن برنامــه ی کســانی کــه از آن هــا املیــات می گیرن
اجبــار می کننــد کــه املیات شــان را بــرای جلوگیــری از شــر عظیم تــر )يعنــی رفتــن 

بــه زنــدان( پرداخــت کننــد.
ــدان  ــلبی ثروتمن ــش آزادی س ــی را اکه ــات بازتوزيع ــم املی ــن، می توانی بنابرای
بدانیــم بــرای افزايــش آزادی ايجابــی فقــرا. ایــن ســخن بدیــن معناســت کــه اگــر 
شــام مخالفــت فکــری بــا املیــات بازتوزيعــی داشــته باشــید، معقــول اســت اداع 
کنیــد کــه تنهــا آزادی ســلبی آزادی واقعــی اســت. در این صــورت، بازتوزییــع مبــدل 
ــه آزادی  ــن ک ــدون ای ــود ب ــدان می ش ــش آزادی ثروتمن ــرای اکه ــی ب ــه موضوع ب
ــل  ــت مث ــه الزم اس ــد ک ــی ای باش ــر آزادی ارزش حیات ــد. و اگ ــش ده ــرا را افزاي فق
همیشــه بــر ديگــر مالحظــات اولويــت داشــته باشــد )هامن طــور کــه لیبرال هــا 
ــه  ــود ک ــه می ش ــورت نتیج ــد(، در این ص ــاوری دارن ــن ب ــوال چنی ــران معم و ديگ
املیــاِت بازتوزيعــی سیاســت بــدی اســت. ام ســر جــای اول خــود بازگشــتیم: اگــر 
ــلبی  ــور س ــورت تص ــد، در این ص ــت نداري ــی را دوس ــدی بازتوزيع ــام املیات بن ش
ــم  ــی فراه ــات بازتوزيع ــرای رد املی ــی ب ــن توجیه ــد، و ای ــد می کنی از آزادی را تأیی

ــی آورد. م
کــه مدافعــان املیــات بازتوزيعــی از جهــت  کنیــد  البتــه می توانیــد اداع 
ديگــری در اســتدالل دوری افتاده انــد.  اگــر شــام طرفــدار نفــع رســاندن بــه فقــرا 
ــورت  ــه در این ص ــد، ک ــف می کنی ــل تعري ــی عم ــه توانای ــتید، آزادی را به مثاب هس
املیات بنــدی را توجیــه می کنیــد تــا منافعــی را فراهــم آوريــد کــه بــرای عمــل فقــرا 
ضــرورت دارد. در واقــع، ایــن اســتدالل می توانــد بــاز هــم مسأله ســازتر از رويکــرد 
ــلبی  ــدی آزادی س ــه املیات بن ــت ک ــر اس ــن خاط ــه ای ــد. ب ــه آزادی باش ــلبی ب س
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ثروتمنــدان را اکهــش می دهــد در عیــن حــال کــه آزادی ايجابــی فقــر را افزايــش 56
کــه از آن هــا املیــات  کســانی می اکهــد  می دهــد. املیات بنــدی از توانایــی 
ــه،  ــن هم ــا ای ــد. ب ــام دهن ــد انج ــه را می خواهن ــر اکری  ک ــا ه ــود ت ــه می ش گرفت
ــراه  ــه هم ــی را ب ــازده نهای ــودن ب ــی ب ــول نزول ــه پ ــم ک ــرض کنی ــت ف ــول اس معق
دارد، به طــوری کــه ۵۰۰ دالر بــرای يــک میلیونــر در مقايســه بــا کســی کــه حداقــل 
دســتمزد را دارد آزادی ايجابــی اضافــی کمتــری بــه ارمغــان مــی آورد. اگــر مســأله 
ایــن باشــد، نظــام املیــات بازتوزيعــی آزادی ايجابــی را در کل افزايش خواهــد داد، 
حتــی اگــر آزادی ايجابــی کســانی را اکهــش دهــد کــه از آن هــا املیــات می گیرنــد.

 از ناحیــه ی مدافعانــش 
ً
حــال می توانیــم دريابیــم کــه چــرا آزادی ســلبی اغلبــا

بــرای توجیــه دولــت حداقلــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، در حالــی کــه تصــور 
می شــود آزادی ايجابــی دولتــی را توجیــه می کنــد کــه گســترده تر اســت. مدافعــان 
آزادی ســلبی اســتدالل می کننــد کــه دولــت نبايــد در معامــالت بــازار دخالــت کند 
ــع کنــد، چــون  بــرای ایــن کــه ثــروت و منابــع بیــن فقــرا را بــه اســم آزادی بازتوزیی
در عیــن حــال کــه توانایــی فقــرا بــرای اســتفاده از آزادی شــان به منظــور اهــداف 
خاصــی ممکــن اســت بــا فقرشــان مقیــد شــود، خــوِد آزادی شــان بــا نبــود ثــروت 
ــط  ــی مرتب ــت سیاس ــا راس ــواًل ب ــی معم ــن نگرش ــود. چنی ــد نمی ش ــع مقی و مناب
ــه اکر در  ــزب محافظ ــده و ح ــاالت متح ــواه در اي ــزب جمهوری خ ــد ح ــت، امنن اس
ــه  ــد گويت ــک و دیوي ــرت نازي ــد راب ــاگر امنن ــی آزادان ــوافن سیاس ــا، و فیلس بريتانی
از آن دافع می کننــد. در واقــع، خــود هايــک در میــان نولیبرال هایــی امننــد 
 
ً
امراگرت تاچــر بســیار تأثیرگــذار بــود.  تاچــر در دوران نخســت وزیری اش صريحــا

کــردن سیاســت های هايکــی بــود. ولــی، مدافعــان آزادی  بــه دنبــال اجــرا 
ايجابــی بــر توانایــی مؤثــر همــه ی افــرادی تأکیــد می کننــد بــرای آن کــه از میــان 
گزينه هایــی دســت بــه انتخــاب ببرنــد کــه فقــر يــا نبــود منابــع بــه آن هــا تحمیــل 
نکــرده اســت. بــه چنیــن نگرشــی معمــواًل افــرادی از چــپ ســنتی اعتقــاد دارنــد 
ــوافن  ــز فیلس ــت ها، و نی ــت ها، امرکسیس ــی سوسیالیس ــیوه های گوناگون ــه ش و ب
ــن  ــوزف َرز از ای ــز و ج ــان رال ــن، ج ــی. ای. کوه ــد ج ــرال امنن ــب لیب برابری طل

ــد. ــرش دافع می کنن نگ


