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اشسعب ؽذ سع  .سص ملۀ افتههایاینمقالهاینکهسص د ذگا ؽهیذ مطهشیت دس
ااا عیاعب س تما ب سعی ت سمنیت و آصسدی دس اغتتش قتىساید ادراتۀ سعتی ت
اغ ت املب مت الب اا کذ گش دسساذ .اشس دسعاط تقذ هش ک سص سمنیت و آصسدی
اتتش د گتتشیت ختتشور سص وضت ی تتذسل اتته وضت ی ظلتتق مذغتتى متتبشتتىدو
اسرخذامیکطشفه و سوساط اا ادراتهسی سس دس ام ته سقتق متبصاتذ و سعتتمشسس آب

ُ
امظ سمنی و آصسدی دس هتش عته ا تذ عیاعتبت فشهنگتب و
وض ی ت ضمد تهذ ذ ِ
سقتصادیت دشک دس مغیش ت الب سلهب ام ه سس ایض دچاس مخاطش مبکنذ.
کلیذ واژگاو :ؽهیذ مطهتشیت سمنیت ت آصسدیت سعتتخذس ت تذسل ت ظلتقت اغت
ت املب مت الب

بیاو هسئله و ادبیات پژوهص

اهمیث و لموم وشىؾ جىأهاو اهًیث و آلاؾی ؾق ليؿگی اشحمـا٠ی ايىـاو ،جىشـه بـه کی٩یـث
هًاواات هیاو آو ؾو ه٭ىله قا ؾق شاه١ه ٔكوقی هیضازد.تقذماهًیتبرآزادیوبااعکسص
هیآیذک 
وتکاهلوتال زمهیاوآودو ض ااعتمدذ د هًاضاا اهًیتوآزادی بهٌماق 
تحققهریکد جاهک آثا وپیاهذهایی ابرایاقاق اضاضایرانرويذاوالیـ وـىو
دوعتوهًافعهلیازضقیدیگرد پیدا د .ؾقوا ٟ٬مذماهتداامززمد تًیاینوترضاین
ابط ایتکادعیوبذووافارا وتفاری هیااواهًیاتوآزادی اضاتاذادمتقاذماهًیاتبار
آزادی) هرج وهكز متقذمآزادیبراهًیت) و ؾقيهایث يیـم ٠ـؿم تکااعی اد جاهکا  ان
خقاهذزد.باوجقدایىضرو واهدیت اگرچ د هقضقعاهًیتیاد هقضقعآزادیاز
هًیرايذیشدًذاواضالهیتحقیقاتیصق پذیرفت اضت آذاقی که هىٔى ٞیا هى لۀ آيهـا
بكقوی اهًیث و آلاؾی ال هًٝك ايؿیٍمًؿاو اوالهی باٌؿ ،کمحك هٍاهؿه هیرقد.برخیاز
ايؿک آذاق جىلیؿٌؿه ؾق ایى هىٔى٠ ٞااقتايؿ الD :وشىه اهًیحی هح١الی و هحـؿايی ٌـاهًاهه
٨كؾوویٔ CيّیكیD Eٓ2487 ،هاايی هًاواات "اهًیث ٨كهًگی هح١ـالی" و "آلاؾی ٨كهًگـی
هح١الی"ٔ Cيّیكی و ل لاییD Eٓ2486 ،بكقوی يىاث بیى اهًیث ویاوی و آلاؾی ویاوی
ؾق ايؿیٍه ه٭ام هٝ١ن قهاكیٔ Cيّیكی و لـ لایـیD Eٓ2487 ،يىـاث اهًیـث ویاوـی و
آلاؾی ؾق ايؿیٍۀ ٠الهه ٘اا٘ااییٔ Cل لایی و يّیكیD Eٓ2484 ،هًاواات آلاؾی و اهًیث

يىبث اهًیث و آلاؾی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هغهكی هبحًی بك يؾكیه اوحؽؿام فالهه عباعبایی;B; 

ال ؾیؿگاه اهام ؼمیًیٔ Cل لاییD Eٓ2473 ،اهًیث و آلاؾی :بكقوی هًاوـاات اهًیـث و
آلاؾی ؾق ايؿیٍۀ اوالهیٔ CيّیكیD Eٓ2482 ،هًاواات اهًیث و آلاؾی ال ؾیـؿگاه ٨٭هـای
ه١اِكّ٨ٔ Cیعی .ٓ2478 ،د ایىهیااو راًاختدیاذگا رانیذهطناری ال هح٩کـكاو
بكشىحۀ ایكاو و شهاو اوالم ،ؾقباقۀ يىاث آلاؾی و اهًیث ظائم اهمیث اوث Eبهویژه ایًکه
بك اوان شىث وشىی ٠لمی يگاقيؿه ؾق هیاو آذاقی کـه ؾقبـاقۀ ايؿیٍـۀ ویاوـی-اهًیحـی
ٌهیؿ هٙهكی يگاٌحه ٌؿه ،جاکًىو پژوهً هىح٭لی که يىاث آلاؾی و اهًیث قا ؾق ايؿیٍـۀ
ایٍاو بكقوی کكؾه باٌؿ ِىقت يپفیك٨حه اوث .لفا الی وى باجىشهبه شایگاه ايؿیٍۀ ٌهیؿ
هٙهكی ؾق اي٭الب اوالهی و يٝام شمهـىقی اوـالهی ایـكاو و ال وـىی ؾیگـك باجىشـهبـه
جؤکیؿی که بك هٙال١ۀ آذاق ایٍاو ال وىی اهام ؼمیًی و ه٭ام هٝ١ـن قهاـكی وشـىؾ ؾاقؾ،
ٔكوقی اوث ایى ُب١ؿ ال ايؿیٍۀ ایٍاو يیم هىقؾ واکاوی و جایـیى هكچـه بیٍـحك ٬ـكاق گیـكؾ.
 ٨كٔیۀ ایى ه٭اله آو اوث که ال هیاو وـه يىـاحی کـه اهًیـث و آلاؾی ؾق وـٙط اشحمـا ٞبـا
یکؿیگك هی جىايًؿ ؾاٌحه باًٌؿ ،ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هٙهكی ٨٭ٗ يىاث ج١اهلی هح١ـالی هـىقؾ
جؤییؿ اوث .الایى قو ،ؾق قاوحای بكقوی ٨كٔـیه ،ایـى ه٭الـه ؾقِـؿؾ اوـث ؾیـؿگاه ٌـهیؿ
هٙهكی قا ؾقباقۀ يىاث هیاو اهًیث و آلاؾی با بهـكهگیـكی ال قوي بكهـاو وـاك و ج٭ىـین و
چهاقچىب يٝكی بكگك٨حه ال يٝكیۀ اوحؽؿام ٠الهه ٘اا٘اایی جاییى کًؿ.
روش و چهارچىب يظزی
 .8بشهاو سبش و تمسین

هیباٌؿ که ؾق
قوي بهکاقق٨حه ؾق ایى ه٭اله بكهاو واك و ج٭ىین اوث .ایى بكهاو ال بكاهیًی 
٠لىم هؽحل ٧کاقبكؾ ؾاقؾD .واك Cؾق ایى بكهاو به هً١ای آلهىؾو و Dج٭ىین Cيیم بـه هً١ـای
هیباٌـؿ .وـاك و ج٭ىـین ؾق
ٌمكؾو و شم ٟکكؾو ٔهمه آيچه اظحما هیقوؾ ٠لث باًٌؿٓ 
اِٙالض ٠ااقت اوث ال ظّك کكؾو اوِا ٦ؾق یـ اِـل و با٘ـل کـكؾو ؾیگـك اِـى
یههای
٠ااقتؾیگك ،قوي کاق ؾق ایى بكهاو به ایى ِىقت اوث که يٝكها و ٨كٔ 

هعحمل .به
هیٌىؾ و وپه با اوح٩اؾه ال ؾلیل ،هكی ال آو
هؽحل ٧ؾق هى له هىقؾ بعد ،شمٟآوقی 

< ;Bپووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

یههـا یکـی پـه ال
هیگكؾؾ Eبه ایى ِىقت که اظحماالت و ٨كٔـ 
٨كٔیهها و يٝكها بكقوی 

٠اـاقتؾیگـك بـا اوـح٩اؾه ال ٠٭ـل،

هیٌىؾ .
بـه
ؾیگكی ي٭ؿ و ؾقيهایث یکی ال ا٬ىا اذاات 
بـهً٠ـىاو هرـا ؾق
هـیقوـؿ .
یٌىؾ و جًها ی اظحما بـه اذاـات 
اظحماالت ياؾقوث قؾ ه 
هیکًؿ و پـه
هااظد ٨٭هی٨ ،٭یه همۀ آيچه قا که اظحما ٠لث بىؾيً هیقوؾ شمٟآوقی 
ال بكقوی ج ج آيها و ذابث کكؾو هؿلل ٠لث ياىؾو هكیـ  ،ؾق آؼـك بـه ٠لـث ظ٭ی٭ـی
ییابؿ .ؾق ٠لث ظكام بىؾو قبا ؾق گًؿم اظحما ؾاقؾ ٘١ن یا ٤فای هىقؾ يیـال
ظکن ؾوث ه 
٠مىم یا پیما يهای بىؾو آو ٠لث باٌؿ .اظحما او و ؾوم هىحًؿ به ؾلیل ،هكؾوؾ اوـث .لـفا
مايهای بىؾو آو ٠لث اوث .هرالی ؾیگك ؾق هااظد کالهی ایًکه بكای اذاات وشىؾ ؼؿا و
پی 
هـیٌـىؾ :اظحمـا او ایًکـه
ایًکه چه چیمی ٠لث ؼل ٫شهاو اوث ،چًؿ اظحما ٨كْ 
شهاو ؼال٭ی يؿاقؾ Eاظحما ؾوم ایًکه ؼال٭ی هاؾی هايًؿ ايىاو یا بث ؾاقؾ Eاظحمـا وـىم
ایًکه ؼال٭ی ٤یكهاؾی ؾاٌحه باٌؿ٠ .٭ل ؾق بیى وه اظحما هفکىق په ال بكقوی هكی ال
آيها ،با کًاق لؾو اظحماالت ياؾقوث یً١ی اظحما او و ؾوم ،به پاوػ ِعیط که اظحمـا
هییابؿ ٔهئوىـه ؾایكةالم١ـاق ٦ال٩٭ـه االوـالهی ،:<AB ،ز =E<@; :
وىم اوث ،ؾوث 
ظىیىيژاؾ E< ::<B@ ،کاٜمی و ي٭یای EB: ::<B> ،اوالم کىئىث يث.ٓ:<BA ،

 .2يظشیۀ استخذام بههثابه چهاسچىب يظشی

چهاقچىب يٝكی ه٭اله ظأك قیٍه ؾق يٝكیۀ اوحؽؿام ٠الهه ٘اا٘اایی ؾاقؾ .جىٔیط ایى يٝكیه
:BB:م ،ز

گىيهای آ٨كیؿه ٌؿه اوث که جمایل به ليؿگی اشحما٠ی ؾاقؾ ٔ٘اا٘اایی،
ایًکه ايىاو به 
 ٓ=A ::<B:و ایى اهك يیم به ؾلیل وشىؾ ؼّىِیحی اوث که ال آو با ً٠ـىاو

;٘ E::B :اا٘اایی،
Dاوحؽؿام Cیاؾ هیٌىؾ ٔ٘اا٘اایی .ٓ>9->: ::<B: ،ؾق ٨كایًؿ اوحؽؿام ،ايىاو با هؿ ٦يیل به
کما با اوح٩اؾه ال اظکام يٍ ثگك٨حه ال اؾقاکات ا٠حااقی ؼىیً ،جالي هیکًـؿ ا٨ـكاؾ همًـىٞ
ییهای ٘ای١ی و
ؼىؾ قا به ؼؿهث بگیكؾ ٔ٘اا٘اایی :BB: ،م ،ز  .ٓ::A :;وشىؾ ج٩اوت ؾق جىايا 
هیٌىؾ و ایـى ؼـىؾ ،اؼـحال٦
اکحىابی ا٨كاؾ ،با٠د وىؾ بكؾو بیٍحك بكؼی ا٨كاؾ ال بكؼی ؾیگك 
هكز وهكز و يابىؾی ايىاو قا ق٬ن ؼىاهؿ لؾ .لفا ايىاو بكای
ايىاوها قا ؾق پی ؾاقؾ که اوحمكاق آو ،

ظ ٛ٩اهًیث اشحما ٞايىايی و بك٘ك ٦کكؾو جهؿیؿ اؼحال٨ات هفکىق کـه قیٍـه ؾق ؼّىِـیث

يىبث اهًیث و آلاؾی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هغهكی هبحًی بك يؾكیه اوحؽؿام فالهه عباعبایی;B= 

::<@B

یبكؾ ٔهماو٘ E:;9 :اا٘اایی،
٬ايىوگفاقی پیه 
اوحؽؿامکًًؿگی بٍك ؾاقؾ ،به ٔكوقت 

==ٓ .هكاش١ه به ؾیى ؾق ليؿگی اشحما٠ی بهشای اوح٩اؾه ال قويهـای وکىالقیىـحی ،قاهظلـی
اوث که ٠الهه ٘اا٘اایی بكای ظ٬ ٛ٩ايىو ؾق شاه١ه ؾق هىاشهه با ٘ا ٟوـكکً ايىـايی هٙـكض
هیکًؿ Eلیكا ؾق ؾیى ٠الوه بك وشىؾ ٬ىايیى هصالات و يٝاقت بیكويی ،يـاٜكی ؾقويـی يیـم بـكای

 ==-=B ::<@Bو >@ٓ .لـفا ٬ـىايیى ؾیًـی ال شهـث

ظ٬ ٛ٩ىايیى ج١ایه ٌؿه اوث ٔ٘اا٘اایی،
جؤهیى اهًیث ؾق قوابٗ اشحما٠ی ،يى٠ی اوـحؽؿام ج١ـاهلی ٠اؾاليـه و هح١ـالی ایصـاؾ هـیکًًـؿ.
٠ااقتؾیگك ،ال ؾیؿگاه ٠الهه ٘اا٘اایی قوابٗ اشحما٠ی بٍك ،يیالهًؿ ا٠حااق اوحؽؿام ؾو٘ك٨ـه

به
٠اؾاليه اوث Eلیكا ؾق ٤یك ایى ِىقت ،وىؾقوايی ی طرف خقاهذرذ ٔهٙهكی ،:<AA ،ز ?:
هیکًؿ و ال وىی ؾیگك ،آلاؾی قا
 ٓ==:-=<Aو ایى اهك ،الی وى هکاجب اهًیحی هحؿايی قا ایصاؾ 
به ؤ١یث هحؿايی وى ٪هیؾهؿ .لفا بكای جع٭ ٫قوابٗ ج١اهلی هاحًی بك ٠ؿالث ؾق وٙط شاه١ه
ٔاوحؽؿام ؾو٘ك٨هٓ و ؾقيحیصه جىلیؿ اهًیث و آلاؾی هح١الیٔ ،كوقت وشىؾ ٬ىايیى ٠اؾاليه الهـی
اظىان هیٌىؾ ٔل لایی  Eهماو.ٓ@?-@; ::<AB ،
يتیجه

تأثیش بش اهًیت

تأثیش بش آصادی

ی ٘ك٨ه
ؼاقز ال چهاقچىب ؾیى
اوحؽؿام

جع٭ ٫قوابٗ
اشحما٠ی هفهىم
يا٠اؾاليه  /ولٙه

جىلیؿ يااهًی/
هکحب اهًیحی
هحؿايی
ظؿا٬لی /:
ظؿاکركی ;

يسبت اهًیت و
آصادی

ولب آلاؾی /
آلاؾی هحؿايی
ٔيا٠اؾاليهٓ:
آلاؾی ظؿا٬لی
<  /ظؿاکركی =

ج٭ؿم اهًیث
بك آلاؾی /
ج٭ؿم آلاؾی بك
اهًیث

ؾق چهاقچىب ؾیى

جع٭ ٫قوابٗ
اشحما٠ی ٠اؾاليه

جىلیؿ اهًیث
٠اؾاليه  /هکحب
اهًیحی هح١الی

آلاؾی هح١الی
ٔ٠اؾاليهٓ

ج١اهل اهًیث
و آلاؾی

اعتباس استخذام

ؾو٘ك٨ه

ايىاو ؾق هىاشهه بـا
ايىــاوهــای ؾیگــك،
همىاقه ؾقِـؿؾ بـه
ؼؿهث گك٨حى آيهـا
و ٘لب وىؾ ؼىؾ ال
آياو اوث.

 .:اهًیتهتذايیۀاذا لی:اهًیتد يیامهای اوحاؿاؾی ٔاهًیث ویاوی ٘ا٭ۀ ظاکنٓ ٔل لایی.ٓ>;-:B ::<B9 ،
هایهردمضاز ضسقز ٔهماوٓ.

; .اهًیث هحؿايیۀ ظؿاکركی :اهًیث ؾق يٝام
< .آلاؾی هحؿايیۀ ظؿا٬لی :آلاؾی ؾق يٝامهای اوحاؿاؾی.
= .آلاؾی هحؿايیۀ ظؿاکركی :آلاؾی ؾق يٝامهای هكؾمضاز ضسقز .
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بك اوان يٝكیۀ اوحؽؿام ،ؾق ؤ١یث ج٭ؿم اهًیث بك آلاؾی و يیم ج٭ؿم آلاؾی بك اهًیث،
اوحؽؿام بهِىقت ی ٘ك٨ه به وشىؾ هیآیؿ .بك اوان ایىگىيه اوحؽؿام ،ی ٘ك٨ٔ ٦ـكؾ،
گكوه ،ؾولثٓ ،بؿوو ؾق يٝك گك٨حى ظ٭ى٘ ٪ك ٦ؾیگك ،ظحـی بـا جٕـیی ٟآو ظ٭ـىِ ،٪ـك٨ا
ؾقِؿؾ وىؾ و هً١٩ث ؼىؾ اوث و ایى اهك يیم ؾقوا٬ـ ٟيـى٠ی ٜلـن و بـی٠ـؿالحی ٌـمكؾه
هیٌىؾ ٔهايًؿ ؤ١یث ج٭ؿم اهًیث بك آلاؾیٓ و یا ؾقيهایث بـه ٜلـن و بـی٠ـؿالحی هًصـك

ؼـىؾیؼـىؾ ،جىلیـؿ يـااهًی ؾق

هیٌىؾ ٔهايًؿ ؤ١یث ج٭ؿم آلاؾی بك اهًیثٓ و ٜلن يیم به
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; .ٓAؾق ایى آیۀ هااقکهٜ ،لن ٠اهل يااهًی ه١ك٨ی ٌؿه اوث .ؾق قوایحی ال اهام با٬كٜ لـن
به وه ؾوحه ج٭ىین ٌؿه اوث که ٬ىن وـىم آو هكبـىٖ بـه جٕـیی ٟظ٭ـى ٪هیـاو ايىـاوهـا
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لِ َوأ َّمُِإلظل مِمِإل ِِْیِیْ ِفع ُِِإلل ِِفظل ِمِإلعخ ِ ِ
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ؤ١یث ج١اهل اهًیث و آلاؾی ؾق چهاقچىب ؾیى ،اوحؽؿام بهِـىقت ؾو٘ك٨ـه بـه وشـىؾ
هیآیؿ Eلیكا ؾق ایى ؤ١یث ،ظ٭ى٘ ٪ك٨یى ق٠ایث هیٌىؾ .لفا ٜلمی به وشىؾ يمیآیـؿ و

ؤ١یث ٠ؿالث ظاکن هیٌىؾ که ؾق ایى ِىقت اهًیحی هح١الی جىلیؿ هیٌىؾ که ٠الوه بك
ؾيیا ،آؼكت قا يیم پىًٌ هیؾهؿ .چهاقچىب يٝكی ؾق ایى ه٭اله همچًـیى بـههرابـه ابـماق
٠ااقتؾیگك ،با اوح٩اؾه ال چهاقچىب يٝـكی

اشكای بكهاو واك و ج٭ىین يیم ٠مل هیکًؿ .به
بكگك٨حه ال يٝكیۀ اوحؽؿام ،اظحماالت وهگايۀ يىاث هیاو اهًیث و آلاؾی ؾق ايؿیٍـۀ ٌـهیؿ
هٙهكی یً١ی ج٭ؿم اهًیث بك آلاؾی و ج٭ـؿم آلاؾی بـك اهًیـث و يیـم ج١اهـل اهًیـث و آلاؾی
بكقوی هیٌ ىؾ و ؾقيهایث ،با قؾ ؾو اظحما  ،جًها یکی ال آو اظحماالت اذاات ؼىاهؿ ٌؿ.

يىبث اهًیث و آلاؾی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هغهكی هبحًی بك يؾكیه اوحؽؿام فالهه عباعبایی;B? 

تعزیف هفاهین
 .8هفهىم لغىی و اصطالحی آصادی

واژۀ آلاؾی به ه٩هىم جىايایی ايحؽاب ،جىايایی ٠مل ،جكک ٠مل و قهایی اوث ٔؾهؽؿا،:<@@ ،
ز ٠ E::@ ::میؿ ،:<?< ،ز  .ٓ<= ::بكؼی ؾق ج١كیـ ٧اِـٙالظی آلاؾی بـا ج٭ىـین آو بـه
آلاؾی هً٩ی و هراث ،آلاؾی هراث قا به هً١ای اؼحیاق و جىايمًـؿی و آلاؾی هً٩ـی قا بـه هً١ـای
ياىؾو هاي ٟج١كی ٧هیکًًؿ ٔبكلیى ;<? ::<?A ،و  ،ٓ;=Bبكؼی يیم بـا لعـاD ٚهـؿ C٦ؾق
ه٩هىم آلاؾی ،آو قا به ياىؾ هاي ٟؾق بكابك ٨كؾ بكای وِى به هـؿ ٦ج١كیـ ٧کـكؾهاياذ ٔ Gray,
 E1991, 12هیكاظمؿی .ٓ;? ::<A: ،اها الآيصاکه آلاؾی ال ه٩اهین والهای :اوث ،ج١كی ٧آو
يیم بایؿ بهِىقت والهای اقائه ٌىؾ.د يگا ضازای آزادیهاتًیبرهاايی ٨كهًگی هك هکحب
هً١ا هیٌىؾ .بك اوان جل٭ی والهای ،آلاؾی به هً١ای ٨٭ؿاو Dبٔ Cهاي ٟٓؾق ه٭ابـل DالـC٧
ٔ٨ا٠لٓ بكای قویؿو به Dزٔ Cايصام ؾاؾو Dز Cیا بكؼىقؾاق بىؾو ال Dز ٓCج١كیـ ٧هـیٌـىؾ.
بكایىاوان ج١كی ٧آلاؾی ویاوی ٔ٨كهًگی ،ا٬حّـاؾیٓ ؾق ايؿیٍـۀ اوـالهی يیـم بـه هً١ـای
جٍکلهای ویاوی ٔ٨كهًگی ،ا٬حّاؾیٓ ؾق شاه١ه ال ؾؼالث ؾولثها،

Dقهایی اٌؽاَ ٔیا
بههًٝىق ايصام ؾاؾو ق٨حاقهای ویاوی ٔ٨كهًگی ،ا٬حّـاؾیٓ ؼـاَ ؼـىؾ یـا بكؼـىقؾاقی ال
ظ٭ى ٪اواوی ؾق هىیك قویؿو ايىاو ٔشاه١هٓ به کما الهی Cاوث.
 .2هفهىمضًاسی آصادی دس ايذیطۀ ضهیذ هطهشی

آلاؾی ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهـكی ،یکـی ال ه٭ؿوـات بٍـك اوـث ٔهٙهـكی ،:<AA ،ز :;:
 ٓ =>Bو ؾق کًاق ؾو ًّ٠ك جكبیث و اهًیث ،وىهیى ًّ٠كی اوث کـه ايىـاو بـكای قٌـؿ و
شملهای بكای همه ه٩هىم
D .:ه٩اهین والهای هن٠كْ ه٩اهین بىیٗ هىحًؿ .ه٩اهین بىیٗ با اوح٩اؾه ال ج١كی ٧ی  
اوث ،ؾقظالیکه ؾق ه٩اهین والهای هك چ٭ؿق شملههای بیٍحكی ؾق ج١كی ٧ـکك ٌـىؾ ،هًصـك بـه پیچیـؿه ٌـؿو
ه٩هىم هیٌىؾ .بهً٠ىاو هرا  ،اگك ِؿا٬ث به "وؽى هٙاب ٫با وا "ٟ٬ج١كیٌ ٧ىؾ ،بكای همگاو ه٩هـىم اوـث ،اهـا
ياىؾ جهؿیؿ یا هعاٝ٨ث ال اقليهـا ج١كیـ ٧گـكؾؾ ،ابهـام آو همچًـاو بـا٬ی
ياىؾ ؼى ٦یا آقاهً یا ِ
اگك اهًیث به ِ
هیهايذ؛ لیكا بال٨اِله ال چیىحی پاوػ وئا هیٌىؾ Eایًکه اقلي چیىث؟ جهؿیؿ چیىـث؟ ؤ C...لـ لایـی،

 E24 :2484ل لایی.ٓ27 :2483 ،
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جکاهل ؼىؾ به آو اظحیاز ؾاقؾ ٔهماو ،ز <; .ٓ=<@ :الایىقو ،به ا٠ح٭ـاؾ وی ،اوـالم ؾیـى
ِ
آلاؾی و ّ
هكوز آو اوث ٔهٙهكی ،بیتا.)9>:رنیذهطنرید يگاهی کالو ،آلاؾی قا به ؾو
٬ىن آلاؾی اشحما٠ی و آلاؾی هً١ىی ج٭ىین هیکًؿ .آلاؾی هً١ىی ال يگاه ایٍاو کـه وی آو
قا Dجمکیه ي٩ه Cيیم هیياهذ بس گجـكیى بكياهـۀ ايایـای الهـی ؾق ٘ـى جـاقیػ بـىؾه اوـث
ٔهٙهكی ،:<AA ،ز <; .ٓ=?: :ایٍـاو ایـى ٬ىـن ال آلاؾی قا بـه هً١ـای آلاؾی ايىـاو ال
اواقت هىاهای ي٩ىايی ٔهماو ،ٓ==: :و به ج١ایك ؾیگك ،به هً١ـای قهـایی ايىـاو ال ٬یـؿ و
اواقت ؼىیٍحى ج١كی ٧هیکًذ ٔهماو .ٓ==A :ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهكی ،آلاؾی اشحمـا٠ی
يیم همايًؿ آلاؾی هً١ىی ،اهكی ه٭ـؿن اوـث ٔهمـاو ٓ==9 :و بك٬ـكاقی آو ؾق شاه١ـه ال
اهؿا ٦ايایای الهی ؾق ٘ى جاقیػ بـىؾه اوـث ٔهمـاو Eهٙهـكی .ٓ:A ::<?@ ،ایٍـاو ؾق
ج١كی ٧آلاؾی اشحما٠ی آو قا به هً١ای ٠ؿم هاي ٟال ياظیۀ ا٨كاؾ شاه١ه ؾق قاه قٌؿ و جکاهـل
٠اـاقتؾیگـك ،آلاؾی اشحمـا٠ی ؾق

بٍك هً١ا هیکًؿ ٔهٙهـكی ،:<AA ،ز <; .ٓ=<@ :بـه
ايؿیٍۀ ایٍاو به هً١ای قهایی ال اواقت ،بًؿگی و بكؾگی ايىاوها ج١كی ٧هیٌـىؾD :بٍـك
بایؿ ؾق اشحما ٞال ياظیۀ وایك ا٨كاؾ اشحما ٞآلاؾی ؾاٌحه باٌؿ ،ؾیگكاو هـاي١ی ؾق قاه قٌـؿ و
جکاهل او يااًٌؿ ،او قا هعاىن يکًًؿ ...که شلى ١٨الیحً گك٨حه ٌىؾ ،ؾیگكاو او قا اوـحرماق
يکًًؿ ،اوحؽؿام يکًًؿ ،اوح١ااؾ يکًًؿ ،یً١ی جمـام ٬ـىای ٨کـكی و شىـمی او قا ؾق شهـث
هًا ٟ٨ؼىؾٌاو به کاق يگیكيؿٔ Cهٙهكی.ٓ23 :2476 ،
به ا٠ح٭اؾ ٌهیؿ هٙهكی ،آلاؾی ايىاو ال اواقت اٌؽاَ بؿوو آلاؾی او ال اواقت ي٩ه
هیىك و ٠ملی يؽىاهؿ بىؾ و ؾقظ٭ی٭ث ،جع٭ ٫آلاؾی اشحما٠ی به هً١ـای وا١٬ـی کلمـه ؾق
شاه١ه ،ؾق گكو جع٭ ٫آلاؾی هً١ىی اوث Eلیكا هىاهای ي٩ىايی و ٌـهىات ،قیٍـۀ اوـاقت
ايىاو جىوٗ ايىاو های ؾیگك اوث .بًابكایى ،ؾق ِىقت جمکیۀ ي٩ـه ،آلاؾی اشحمـا٠ی يیـم
بهوهىلث جع٭ ٫هییابؿD :ج٭ىا به ايىاو آلاؾی هً١ـىی هـیؾهـؿ Eیً١ـی او قا ال اوـاقت و
ّ
ایىجكجیب ،قیٍۀ قّ ٬یثها و بكؾگیهای اشحمـا٠ی قا
بًؿگی هىا و هىن آلاؾ هیکًؿ ... ،و به 
ال بیى هیبكؾٔ Cهٙهكی :<AB ،ال.ٓ;9? :٧

يىبث اهًیث و آلاؾی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هغهكی هبحًی بك يؾكیه اوحؽؿام فالهه عباعبایی;BA 

 .9هفهىم لغىی و اصطالحی اهًیت

اهًیث ؾق ه٩هىم ل٥ىی به هً١ای بیخقفی آقاهً ،ایدًیود اهاو بـىؾو اوـث ٔايـىقی و
همکــاقاو ،:<A@ ،ز  E>@9 ::ؾهؽ ـؿا ،:<@@ ،ز < .ٓ<<@? :ؾق ایــى هیــاود هفنااقم
اصطالایاهًیات ياقمیابنااممخلیلای  )9><:78=<اؼـحال ٦و هًاٍ٬ـه ٔویلیـاهم،
 ٓ<B ::<B9و پیچیذگیمماذاعل خايی )721:78=>وجقددا د.بكؼی اهًیث قا به ٨٭ؿاو
جهؿیؿ و جكن يىاث به اقليها ج١كی ٧کكؾهايؿ ) .(Wolfers, 1952: 485بكؼی يیم آو قا بـه
وشىؾ اظىان قٔایث و ا٘میًاو ؼا٘ك يمؾ ؾولحمكؾاو و ٌهكويؿاو هً١ا کكؾهايؿ ٔویلیاهم،
 E=:-=9 ::<B9ا٨حؽاقی E;@ ::<@A ،ا٨حؽاقی .ٓB: ::<B9 ،بكؼی يیم بـا اقائـۀ جل٭ـی
والهای ال اهًیث ،آو قا به هً١ای Dؾوحیابی به ؤ١یحی که "الٔ "٧با ايصـام ؾاؾو یـا ايصـام

يؿاؾو ا٬ؿامهاییٓ ال آویب ،ج١كْ و جهؿیؿ "ب" هّىو ٔو هع٩ى ٓٚباٌؿ جا به "ز" بكوـؿ
ٔیا ؾق ؤ١یث "ز" باٌؿٓ Cج١كی ٧هیکًًؿ ٔل زایای .)78:78>8د هجداقع تکریا 
ضازایازاهًیتب دعیلشاه١یث و ايٙ١ا٨ی که يىاث به ج١اقی ٧ولای و ایصـابی اهًیـث
ؾاقؾ ،به گ٩حماو اهًیث هح١الی هىقؾ يٝك ؾیـى اوـالم کـه ؾيیـا و آؼـكت قا جىأهـاو ؾق يٝـك
هیگیكؾ يمؾی جك اوث .بكایىاوان ،اهًیث ویاوی ٔ٨كهًگی ،ا٬حّاؾیٓ ٠ااقت اوـث ال

ؾوحیابی به ؤ١یحی که Dالٔ C٧اقليهای ویاوی ٔ٨كهًگـی ،ا٬حّـاؾی ظیـاجی شاه١ـه،
٨كؾٓ ال آویب ،ج١كْ و جهؿیؿ Dبٔ Cؾاؼلی :ؾولث و یا ا٨كاؾ ،ؼاقشیٓ هّىو و هع٩ىٚ
باٌؿ جا ؾق ؤ١یث Dزٔ Cجىو١ه و پیٍك٨ث ویاوی٨ ،كهًگی ،ا٬حّاؾیٓ به کما بكوؿ.
 .4هفهىمضًاسی اهًیت دس ايذیطۀ ضهیذ هطهشی

اهًیث ؾق ايؿیٍه ٌهیؿ هٙهكی يیم ،یکی ال ه٭ؿوات بٍك ٔهٙهكی ،:<AA ،ز ٓ=>B :;:
و ؾوهیى چیمی اوث که ی هىشىؾ ليـؿه بـكای قٌـؿ و جکاهـل ؼـىؾ بـه آو اظحیـاز ؾاقؾ
وـلب لـىالم و ووـایل
ٔهماو ،ز <; .ٓ=<@ :ایٍاو ؾق جاییى هً١ای اهًیث ،آو قا به ٠ـؿم
ِ
ولب هكآيچـه ؾاقؾ ال وـىی
ظیات ايىاو ال ٬ایل شاو ،والهث ،ذكوت و به٘ىق کلی ِ
٠ؿم ِ
ؾٌمى هً١ا هیکًًؿ:
اهًیث یقًی چه؟ یقًی هىشىؾ لي ؿه چی می قا ؾق اؼحی اق ؾاقؾ ،ظی ات ؾاقؾ ،ل ىالم و
ووایل ظیات قا هن ؾاقؾ .بایؿ اهًیث ؾاٌحه باٌؿ جا آيچه قا ؾاقؾ ال او يگیكيؿ Fیقًی ال

 ;BBپووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

ياظیه یک ؾٌمى و یک لىه ؼاقشی ،آيچ ه ؾاقؾ ال او و لب يٍ ىؾ .ايى او قا ؾق يؾ ك
هیگیكین .ايىاو ،هن به جقلین و جكبی ث اظحی از ؾاقؾ و ه ن ب ه اهًی ث Fیقً ی ش او
ؾاقؾ ،ش ايً قا ال او يگیكي ؿ Fذ كوت ؾاقؾ ،ذ كوجً قا ال او يگیكي ؿ Fو الهث ؾاقؾ،
والهحً قا ال او يگیكيؿ Fآيچه قا ؾاقؾ ال او يگیكيؿ ٔهماوٓ.

ٌهیؿ هٙهكی ،ؾق ٠ااقت ٨ى ،٪ؾقوا ٟ٬به ُب١ؿ ولای هً١ای اهًیث اٌاقه هیکًـؿ و آو قا
به هً١ای ٨٭ؿاو جهؿیؿ يىاث به اقليهای ظیاجی ايىايی ال ٬ایل ظ ٫ظیات ،ظ ٫هالکیث،
ظ ٫آلاؾی و ...هیؾايؿ.
يسبت اهًیت سیاسی و آسادی سیاسی در ايذیطۀ ضهیذ هطهزی
 .8يادسستی فشض تمذم اهًیت سیاسی بش آصادی سیاسی (وضـعیت للـن و اسـتخذام
یکطشفه)


ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هٙهكی اهًیث ویاوی به هً١ای اهًیث ؾولث و بك٬كاقی اوحاؿاؾ ال ٘كیـ٫
ولب ظ٭ى ٪و آلاؾیهای ویاوی ٬ايىيی هكؾم کـه ال آو بـا ً٠ـىاو اهًیـث ویاوـی هحـؿايی
٠ااقتؾیگك ج٭ؿم چًـیى اهًیحـی بـك

ظؿا٬لی ج١ایك هیٌىؾ ،به هیچ ً٠ىاو پفیك٨حه يیىث .به
آلاؾی ویاوی ال ؾیؿگاه ایٍاو ،اوحؽؿام ی ٘ك٨ۀ يا٠اؾاليهای قا ؾق قوابٗ ؾولث و هكؾم ؾق
اوحرماق ؾولـث وا٬ـ ٟهـیٌـىيؿ .لـفا ال
جعث
وٙط شاه١ه ق٬ن ؼىاهؿ لؾ که ؾق آو هكؾمِ ،
ِ
ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهكی ج٭ؿم اهًیث ویاوی ٔهحؿايی ظؿا٬لی همچىو يٝامهای اوحاؿاؾیٓ بك
آلاؾی ویاوی ياؾقوث اوث .ایى اهك قا هـیجـىاو ال ؾیـؿگاه ایٍـاو ؾقبـاقۀ آلاؾی ویاوـی
بكؾاٌث کكؾ ،با ایى جىٔیط که آلاؾی ویاوی ال ؾیـؿگاه ٌـهیؿ هٙهـكی ال هّـاؾی ٫آلاؾی
اشحما٠ی ٌمكؾه هیٌىؾ که به هً١ای قهایی ايىاو ال اواقت ویاوی ؾولثها یا به هً١ـای
هاي ٟيٍؿو ظکىهث ؾق ه٭ابل ق٨حاقهای ویاوی ا٨كاؾ ؾق شاه١ه ٔقهایی ال اوحاؿاؾ ویاوـی
ظکىهثٓ اوث .آلاؾی ايحؽـاب و قأی یکـی ال هّـاؾی ٫آلاؾی ویاوـی ال ؾیـؿگاه ایٍـاو
اوث .اليٝك ٌهیؿ هٙهكی ،آلاؾی ايحؽاب و قأی ؾق وشه ولای به هً١ای ٠ؿم شىال جعمیل
ظاکن یا ظکىهحی ؼاَ بك هكؾم اوث ٔهٙهكی ،بیتاا;;:؛هطناری Eٓ;9@ ::<?> ،ؾق
وشه ایصابی يیم به هً١ای ظ ٫هكؾم ؾق ج١ییى وكيىٌث ؼىیً و ايحؽاب ظاکن جىوٗ هكؾم

يىبث اهًیث و آلاؾی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هغهكی هبحًی بك يؾكیه اوحؽؿام فالهه عباعبایی;BC 

اوث D :کلمۀ "شمهىقی" ٌکل ظکىهث پیًٍهاؾٌؿه قا هٍؽُ هیکًؿ و کلمۀ "اوالهی"
هعحىای آو قا E...یً١ی ظکىهحی که ؾق آو ،ظ ٫ايحؽـاب بـا همـۀ هـكؾم اوـث ... .هىـ لۀ
شمهىقی هكبىٖ اوث به ٌکل ظکىهث که هىحلمم يى٠ی ؾهکكاوـی اوـث Eیً١ـی ایًکـه
هكؾم ظ ٫ؾاقيؿ وكيىٌث ؼىؾ قا ؼىؾٌاو ؾق ؾوث بگیكيؿٔ Cهٙهكی ،بیتا.)08-08:
یکی ؾیگك ال هّاؾی ٫آلاؾی ویاوی ال ؾیؿگاه ٌـهیؿ هٙهـكی ،آلاؾی بیـاو و ايح٭ـاؾ ؾق
َ
هىائل ویاوی بهویژه ؾق ٬اا ا٠ما ظکىهث اوث .ظکىهث ال ؾیـؿگاه ایٍـاو ؾق ه٭ابـل
هكؾم هى ى اوث و هكؾم يیم که ـیاقٌمكؾه هیرقيذ اقدا يذد باقه ظ٭ـى ٪ؼـىؾ ال
ظکىهث وئا کًًؿ ٔهٙهكی ،:<AA ،ز  .ٓ>>= ::به ا٠ح٭اؾ ٌهیؿ هٙهكی٨ ،کك و ٬لـن و
بیاو ؾق شاه١ه بایؿ آلاؾ باٌؿ ،و ایى آلاؾی به وىؾ اوالم و اي٭الب اوالهی اوث .به ا٠ح٭اؾ
وی ،جًها قاه ؾقوث بكؼىقؾ با ا٨کاق هؽال ٧ایى اوث که ؾق ه٭ابل آو ا٨کاق ،آقا و يٝكیات
ِعیط هٙكض ٌىؾ .ؾق ٤یك ایى ِىقت ،شلىگیكی ال ٨کك هؽال ،٧ؾقظ٭ی٭ث هىـاوی بـا
ٌکىث اوالم و شمهىقی اوالهی اوث ٔهٙهكی ،بیتاD :):1-9>:ؾق قژین شمهـىقی
اوالهی هیچ هعؿوؾیحی بكای ا٨کاق وشىؾ يؿاقؾ و ال بهاِٙالض کايالیمه کكؾو ايؿیٍـههـا،
ؼاك و اذك يؽىاهؿ بىؾ .همه بایؿ آلاؾ باًٌؿ که ظاِـل ايؿیٍـههـا و ج٩کـكات اِیلٍـاو قا
٠كٔه کًًؿٔ Cهماو.ٓ22 :
آلاؾی اظماب و گكوههای ویاوی یکی ؾیگك ال هّاؾی ٫آلاؾی ویاوـی اوـث کـه ٌـهیؿ
هٙهكی بؿاو اٌاقه کكؾه اوث .ال ؾیؿگاه وی ،اظماب ؾق ظکىهث اوالهی اشاله ؾاقيؿ آلاؾايـه
به ١٨الیث ظمبی و ویاوی بپكؾاليؿ و ٠٭ایؿ ؼـىؾ قا بـهِـكاظث بیـاو کًًـؿD :ؾق ظکىهـث
اوالهی ،اظماب آلاؾيؿ .هك ظمبی اگك ٠٭یؿۀ ٤یكاوالهی هن ؾاقؾ ،آلاؾ اوثٔ Cهماو.ٓ26 :
ؾقهصمى ،ٞبكقوی اظحما ج٭ؿم اهًیـث ویاوـی بـك آلاؾی ویاوـی ؾق ايؿیٍـۀ ٌـهیؿ
هٙهكی يٍاو هیؾهؿ که ایى ؤ١یث ؾقوا ٟ٬به هً١ای وـلب یکـی ال ههـنجـكیى ظ٭ـى٪
ٌهكويؿاو شاه١ه هعىىب هیٌىؾ که يى٠ی ٜلن و بی٠ؿالحی ؾق ظٌ ٫ـهكويؿاو اوـث و
به٠ااقجی اوحؽؿاهی ی ٘ك٨ه و ؤ١یحی ٌکل هیگیكؾ که ؾق آو ٌهكويؿاو هیچ هٍـاقکحی
ؾق يٝام ویاوی بهویژه ايحؽاب کاقگماقاو آو يؽىاهًؿ ؾاٌث و هكؾم همچىو بكؾگـاو يٝـام
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ویاوی اوحاؿاؾی جل٭ی هیٌىيؿ که ظ٭ى ٪اشحما٠ی و هًا ٟ٨هلی آياو جعث ولٙۀ آو يٝام
٬كاق ؾاقؾ .چًیى اهًیحی که ال آو با ً٠ىاو اهًیث ویاوی هحـؿايی ظـؿا٬لی ج١ایـك هـیٌـىؾ،
ؾقظ٭ی٭ث ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهكی ،اهًیث هعىىب يمیٌىؾ ،بلکه به ؾلیل ٜالمايه بـىؾو،
٠یى يااهًی و جهؿیؿ اوث.
 .2يادسستی فشض تمذم آصادی سیاسی بش اهًیت سیاسـی (وضـعیت للـن و اسـتخذام
یکطشفه)


ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهكی آلاؾی ویاوی به هً١ای آلاؾی ؼـاقز ال چهـاقچىب و اقليهـای
ؾیًی و بك٬كاقی ؤ١یث هكزوهكز یا ؤ١یث آلاؾی همچـىو يٝـامهـای لیاـكا وـکىالق
ؾیای ،اهًیـث ویاوـی هح١ـالی قا جهؿیـؿ هـیکًـؿ.
هىقؾ جؤییـؿ يیىـث .ؾقوا٬ـ ٟچًـیى آلا 
٠ااقتؾیگك ج٭ؿم چًیى آلاؾیای بك اهًیث ویاوی که ؾایكهؿاق اقليهای ویاوـی هـىقؾ

به
جؤییؿ ؾیى اوث ،قوابٗ اشحما٠ی قا ؾقيهایث بهوىی به وشـىؾ آهـؿو اوـحؽؿام یـ ٘ك٨ـه
ي٩ه آلاؾی ویاوی قا يیم ؾچاق هؽا٘كه ؼىاهؿ کكؾ .ایى
يا٠اؾاليه وى ٪ؼىاهؿ ؾاؾ که ظحی ِ
اهك قا يیم هیجىاو ال شایگاه هىٔى٠ات اهًیث ویاوی هاحًی بك اقليهای ؾیًی ؾق ايؿیٍـۀ
ایٍاو بهؼىبی ٨همیؿ Eلیكا اهًیث ویاوی ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهكی ،به هً١ای ٨٭ؿاو جهؿیـؿ
ؾقباقه اقليهای ویاوی شاه١ه اوث .ال يگاه ایٍاو ،ظىلهها و هىٔى٠ات ویاوی-اهًیحی
ٔاقليهای ویاوی ظیاجیٓ ؾق شاه١ـه وشـىؾ ؾاقؾ کـه بـههرابـه ؼٙـىٖ ٬كهـم یـ يٝـام

هعىىب هیٌىيؿ و هیچ که ظ ٫جهؿیؿ آيها و جصاول به آيها قا يؿاقؾ و آلاؾی ویاوی ا٨كاؾ،
هعؿوؾ به آو ظىلهها و هىٔى٠ات اوث .ؾیى اوالم ،يٝام ویاوی هٍكو ،ٞيٝن اشحمـا٠ی
و به٘ىق کلی هًا ٟ٨هلی ال اقليهای ویاوی اٌاقهٌؿه ؾق کالم ٌهیؿ هٙهكی اوث که ؾق
اؾاهه بهاؼحّاق جاییى هیٌىؾ.
ؾیى اوالم ،یکی ال ظىلهها و هىٔى٠ات اهًیحی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هٙهكی اوـث کـه بـه
ا٠ح٭اؾ وی ،ياایؿ هیچگىيه جهؿیؿی بكای آو ِىقت گیكؾ .الایىقو ،آلاؾی ویاوی ٌهكويؿاو
گىيهای باٌؿ که جهؿیؿی قا هحىشه ؾیى اوالم کًؿ .اهمیث ؾیى اوالم بهً٠ىاو یکـی
ياایؿ به 
ال ظىلههای اهًیث ویاوی ؾق ايؿیٍۀ ایٍاو ،يٍاو هیؾهؿ کـه الیـ وـى ،آلاؾی ویاوـی

يىبث اهًیث و آلاؾی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هغهكی هبحًی بك يؾكیه اوحؽؿام فالهه عباعبایی;C; 

هحؿايیۀ ظؿاکركی ٔآلاؾی وکىالقیىحیٓ که يىاث به ؾیى بیجىشه اوث ،هىقؾ ٬اى يیىث.
و ال وىی ؾیگك ،اهًیث ویاوی هىقؾ يٝك ایٍاو ،اهًیحی هح١الی اوثD :اظـماب و ا٨ـكاؾ ؾق
هیآیًؿ ،آيها
هیگىیًؿ و با هً ٫ٙؼىؾ به شًگ هً ٫ٙها 
ظؿی که ٠٭یؿۀ ؼىؾٌاو قا ِكیعا 
هیپفیكین ،اها اگك بؽىاهًؿ ؾق لیك لىای اوالم ،ا٨کاق و ٠٭ایؿ ؼىؾٌـاو قا بگىیًـؿ ،هـا
قا 
يمـیگىیـؿ Eظـ٫
ظ ٫ؾاقین که ال اوالم ؼىؾهاو ؾ٨ا ٞکًین و بگىیین اوالم چًیى چیـمی 
ؾاقین بگىیین به يام اوالم ایى کاق قا يکًیؿٔ Cهماو.ٓ27-26 :
ظکىهث هٍكو ٞو يٝن اشحما٠ی يیم ال ظىلهها و هىٔى٠ات اهًیحی ؾق ايؿیٍـۀ ٌـهیؿ
هٙهكی اوث .الایىقو ،ال يگاه ویٌ ،هكويؿاو به بهايۀ ؾاٌحى آلاؾی ویاوی ،ظ ٫ج١كْ و
جصاول به ظکىهث هٍكو ٞو اؼال ؾق يٝن اشحما٠ی قا يؿاقيؿD :ایًصا ؾیگك شای گفٌث و
آلاؾ گفاٌحى ياىؾ Eلیكا هى لۀ اٜهاق ٠٭یؿه يیىث ،بلکه اؼال به اهًیـث اشحمـا٠ی و ٬یـام
هىلعايه ٠لیه ظکىهث ٌك٠ی اوث .لفا آيـاو قا ج١٭یـب کـكؾ و ؾق کًـاق يهـكواو بـا آيـاو
قوؾققو ٬كاق گك٨ثٔ Cهٙهكی E234 :2485 ،ههاشكيیا ،2478 ،ز .ٓ486 :2
آلاؾی ویاوی ٌهكويؿاو يیم یکی ؾیگك ال هىٔى٠ات و ظىلههای اهًیث ویاوی ال يگاه
ٌهیؿ هٙهكی اوث .الایىقو ،هیچی ال ٌـهكويؿاو ظـ ٫يؿاقيـؿ بـه بهايـۀ ؾاٌـحى آلاؾی
ویاوی ،به آلاؾی ویاوی ؾیگك ٌهكويؿاو جصاول کًًؿ .ایى هٙلب يیم قیٍه ؾق شایگاه ظ٫
آلاؾی هكؾم و ٠ؿم شىال ولب آلاؾیهـای ٬ـايىيی و هٍـكو ٞآيـاو ؾق ايؿیٍـۀ ایٍـاو ؾاقؾ.
الایىقو ،اوحاؿاؾوقلی ال يگاه ایٍاو ،به٘ىق هٙل ،٫چه ال ياظیۀ ظکىهث و چه ؾق وٙعی
پاییىجك جىوٗ ج ج ٌهكويؿاو ،هكؾوؾ اوثD :الآيصاکـه هاهیـث ایـى اي٭ـالب هـاهیحی
٠ؿالثؼىاهايه بىؾه اوث ،وٜی٩ۀ ظحمی همگی ها ایى اوث که به آلاؾیها به هً١ای وا١٬ی

کلمه اظحكام بگفاقین Eلیكا اگك بًا بٍىؾ ظکىهث شمهـىقی اوـالهی لهیًـۀ اؼحًـا ٪قا بـه
وشىؾ بیاوقؾ١ٙ٬ ،ا ٌکىث ؼىاهؿ ؼىقؾٔ Cهٙهكی ،بیتا.)26:
به٘ىق کلی ال يگاه ٌهیؿ هٙهكی اوح٩اؾه ال آلاؾی بهویژه آلاؾی ویاوـی ؾق شاه١ـه بـه
ٌكٖ ٠ؿم جى٘ ه بكای اقليهای ویاوی ا٠ن ال هًا ٟ٨هلـی ،ؾیـى ،ظکىهـث هٍـكو ٞو...
اوثD :ها اشالۀ جى٘ هگكی و ٨كیبکاقی يمیؾهینٔ Cهماو.ٓ26 :
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ؾقهصمى ،ٞبكقوی ٨كْ ج٭ؿم آلاؾی ویاوی بك اهًیث ویاوی ؾق ايؿیٍۀ ٌـهیؿ هٙهـكی
یؾهؿ که ایى ؤ١یث يیم لهیًهوال ٜلن و اوحؽؿام یـ ٘ك٨ـه اوـث و ؾقيهایـث بـه
يٍاو ه 
جىلیؿ يااهًی ،هن ؾق ؾيیا و وٙط قوابٗ اشحما٠ی و هن ؾق آؼكت هیايجاهذ .لـفا ایـى ٨ـكْ
يیم ؾق ايؿیٍۀ ایٍاو ياؾقوث اوث .ؾق ایى هیاو ؤ١یث يااهًی ظاِل آلاؾی هٙل ٫پكوأط
اوث .ؾقوا ٟ٬هكزوهكز بهوشىؾآهؿه ال آلاؾی هٙل ،٫بـه جٕـیی ٟظ٭ـى ٪و آلاؾیهـای ؾیگـك
ٌهكويؿاو هیايصاهؿ که ایى ؼىؾ هّؿا ٪باقل ٜلن و بی٠ؿالحی و هىشؿ اوحؽؿام یـ ٘ك٨ـه
اوث .اها آلاؾیهای لیاكالیىحی وکىالق ٔآلاؾی هحؿايی ظؿاکركیٓ يیم به ؾلیل ٠ؿم ابحًـای آو
بك اقليها و ٬ىايیى ٠اؾاليه ؾیًی و بیجىشهی به آو اقليها ،لهیًهوال ایصاؾ ؤـ١یث ٜلـن
بهویژه يى ٞاو و ؾوم آو و يیم يى ٞوىم ٜلن بهویژه ؾق وٙط يٝام بیىالملل ؾق ٬الب اوحرماق و
اوح١ماق هكؾم ؾیگك کٍىقها و ؾقيحیصه ٌکلگیكی ؤ١یث اوحؽؿام ی ٘ك٨ه اوث.
 .9دسستی فشض تعاهل اهًیت سیاسی و آصادی سیاسی دس بستش دیى (وضعیت عذالت
و استخذام دوطشفه)

با ياؾقوحی اظحما ج٭ؿم اهًیث ویاوی بك آلاؾی ویاوی و يیم ياؾقوـحی اظحمـا ج٭ـؿم آلاؾی
ویاوی بك اهًیث ویاوی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هٙهكی ،و يیم باجىشهبه بـؿاهث ياؾقوـحی اظحمـا
٠ؿم يىاث هیاو اهًیث ویاوی و آلاؾی ویاوی ؾق ايؿیٍۀ ایٍاو با اوحًاؾ به ٠ااقات ایٍاو که
ال يى٠ی اقجااٖ و يىاث ظکایث ؾاقؾ ،بك اوان بكهاو واك و ج٭ىین ،اظحمـا ج١اهـل اهًیـث
ویاوی و آلاؾی ویاوی ؾق بىحك ؾیى ال ؾیؿگاه ایٍاو اذاات هیٌـىؾ ،بـا ایـى جىٔـیط کـه ؾق
٨كْ ج١اهل اهًیث ویاوی و آلاؾی ویاوی ؾق چهاقچىب ٬ىايیى ٠اؾاليه اوـالهی ،ؤـ١یث
٠ؿالث ؾق شاه١ه و قوابٗ اشحما٠ی به وشىؾ هیآیؿ که يحیصۀ آو اوحؽؿاهی ؾو٘ك٨ه ؾق قوابٗ
٠اـاقتؾیگـكٌ ،ـهیؿ هٙهـكی بـه

ویاوی اوث که ایى ؼىؾ هىشؿ اهًیحی هح١الی هیٌىؾ .به
گىيهایازآزادیضیاضیواهًیتضیاضیارا دا دک هتکاعیاضت Eیً١ی ٠الوه بك ؾيیـا ،بـه

آؼكت يیم جىشه ؾاقيؿ و يهجًها يا٨ی یکؿیگك يیىحًؿ ،بلکه يىاث ج١ـاهلی هح١ـالی بـا یکـؿیگك
هیؼىاهؿ آلاؾی اشحمـا٠ی قا جـؤهیى
ؾاقيؿD :ؾقؾ اهكول شاه١ۀ بٍكی ایى اوث که بٍك اهكول 
يمیقوؾ ... .آلاؾی قا شم ال ٘كی ٫ياىت ،ايایا ،ؾیـى ،ایمـاو و
کًؿ ،ولی به ؾياا آلاؾی هً١ىی 
يمیجىاو جؤهیى کكؾٔ Cهٙهكی.ٓ:@ ::<?@ ،
کحابهای آومايی 


يىبث اهًیث و آلاؾی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هغهكی هبحًی بك يؾكیه اوحؽؿام فالهه عباعبایی;C= 

يسبت اهًیت فزهًگی و آسادی فزهًگی اس دیذگاه ضهیذ هطهزی
 .8يادسستی فشض تمذم اهًیت فشهًگی بش آصادی فشهًگی (وضعیت للـن و اسـتخذام
یکطشفه)


ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هٙهكی اهًیث ٨كهًگی به هً١ای اهًیث ٨كهًـگ جعمیلـی ؾولـث و بك٬ـكاقی
یهای ٨كهًگی٬-ايىيی هـكؾم کـه
يى٠ی اوحاؿاؾ ؾق ٠كِۀ ٨كهًگ ال ٘كی ٫ولب ظ٭ى ٪و آلاؾ 
٠ااقتؾیگـك

ال آو با ً٠ىاو اهًیث ٨كهًگی هحؿايی ظؿا٬لی ج١ایك هیٌىؾ٬ ،ابل ٬اى يیىث .به
يا٠اؾاليـهای قا ؾق

ج٭ؿم چًیى اهًیحی بك آلاؾی ٨كهًگی ال ؾیؿگاه ایٍـاو ،اوـحؽؿام یـ ٘ك٨ـۀ
قوابٗ ٨كهًگی ؾولث و هكؾم ؾق وٙط شاه١ه ق٬ن ؼىاهؿ لؾ که ؾق آو ٨كهًگی ؼـاَ جىوـٗ
ؾولث بهق٤ن هیل هكؾم جعمیل هیٌىؾ .لفا ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهـكی ،ج٭ـؿم اهًیـث ٨كهًگـی
ٔهحؿايی ظؿا٬لی همچىو يٝامهای اوحاؿاؾیٓ بك آلاؾی ٨كهًگی ياؾقوث اوث .ایى اهك قا يیم
یجىاو ال جىشه و یژۀ ایٍاو به آلاؾی ٨كهًگی بهؼىبی بكؾاٌث کكؾ Eلیكا آلاؾی ٨كهًگی يیم ؾق
ه
ّ
ايؿیٍۀ ٌهیؿ هٙهكی ال ظ٭ى ٪هىلن ٌهكويؿاو ؾق شاه١ه ٌمكؾه هیرقد.ب هدیىدعیال از
دیذگا ایشاوضلبآوازرنرويذاوجایسيیطت.آزادیايذیش آزادیبیاو آزادیايجام ؾاؾو
١٨الیثهای ٨كهًگی بهِىقت ٨ـكؾی و شم١ـی ،ال ٠مـؿهجـكیى هّـاؾی ٫آلاؾی ٨كهًگـی ؾق

ايؿیٍۀ هٙهكی اوث که ؾق اؾاهه بهاؼحّاق جاییى هیٌىؾ.
یکی ال ههنجكیى هّاؾی ٫آلاؾی ٨كهًگـی ،آلاؾی ايؿیٍـه اوـثٌ .ـهیؿ هٙهـكی بـا گـكه لؾو
پیٍك٨ث و جکاهل ايىاو به آلاؾی ج٩کك ،ه١ح٭ؿ اوث ٨کـك و ايؿیٍـۀ بٍـكی بایـؿ ظحمـا آلاؾ باٌـؿ:
Dآلاؾی ج٩کك ياٌی ال هماو اوح١ؿاؾ ايىايی بٍك اوث که هیجىايؿ ؾق هىائل بیًؿیٍؿ .ایى اوـح١ؿاؾ
بٍكی ظحما بایؿ آلاؾ باٌؿ .پیٍك٨ث و جکاهل بٍك ؾق گكو ایى آلاؾی اوثٔ Cهٙهكی ،بیتا.);:
یکی ؾیگك ال هّاؾی ٫آلاؾی ٨كهًگی ،آلاؾی بیاو اوـث .هٙهـكی يیـم ه١ح٭ـؿ بـه لـموم
وشىؾ آلاؾی بیاو ؾق شاه١ه اوث .ال ؾیؿگاه وی ،ؾق شاه١ه بایـؿ ٌـكایٙی ٨ـكاهن باٌـؿ جـا
ا٨کاق هؽحل ٧و هؽال ٧بحىايًؿ آقا و ٠٭ایؿ ؼىؾ قا آلاؾايه هٙـكض کًًـؿ .بـه ا٠ح٭ـاؾ ایٍـاو،
شىال و ولب آلاؾی بیاو ؾق شاه١ه قابٙۀ هىح٭یمی با پیٍك٨ث و پیكولی یا ٌکىث اي٭الب
اوالهی و شمهىقی اوالهی و ؾق وٙعی باالجك ،پیكولی یا ٌکىث اوالم ؾاقؾ:

> ;Cپووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

هكکه هی بایؿ ٨کك و بیاو و ٬لمً آلاؾ باٌؿ و جًها ؾق چًیى ِىقجی اوث کـه اي٭ـالب
اوالهی ها قاه پیكولی قا اؾاهه ؼىاهؿ ؾاؾ ... .اگك ؾق شاه١ـۀ هـا ،هعـیٗ آلاؾ بكؼـىقؾ آقا و
٠٭ایؿ به وشىؾ بیایؿ ...،ج ًها ؾق چًیى لهیًۀ والمی ؼىاهؿ بىؾ که اوالم هكچه بیٍحك قٌـؿ
هی کًؿ ... .اگك شلى ٨کك قا بؽىاهین بگیكین ،اوالم و شمهىقی اوالهی قا ٌکىث ؾاؾهاین

ٔهماو.ٓ25-38 :
ايصام ؾاؾو ١٨الیثهای ٨كهًگی جىظیؿی و ٤یكهٍكکايه ال ٬ایل ايصـام هكاوـن وـًحی و
هفهای١٨ ،الیثهای ٠لمی ،هًكی و ،...یکی ؾیگك ال هّـاؾی ٫آلاؾی ٨كهًگـی ؾق شاه١ـه
اوث .ؾق ايؿیٍۀ هٙهكی يیم وشىؾ چًیى آلاؾیهاییازاقق رنرويذاواوـث .ال ؾیـؿگاه
ایٍاو ،یکی ال ٌىاهؿ آلاؾی ايصام ١٨الیثهای ٨كهًگی ؾق اوالم ،وشـىؾ ٬ـكاقؾاؾ ِـ ِّهـه ؾق
اوالم اوث ٔهٙهكی :<AB ،ب .ٓ;><-;>; :بكاوان ایى ٬كاقؾاؾ ،اهل کحاب هیجىايًـؿ
ِ
بؿوو هیچ هً١ی ،هكاون ؾیًی ؼىؾ قا ؾق ه١ابؿٌاو ايصام ؾهًؿ:
اوالم بكای اهل کحاب آلاؾی فمیؿه لائل اوث Fبه هقًای ایًکه ؼ ىؾ فمای ؿ قا ش كم
يم یؾاي ؿ ،اه ا ٌ كک قا ،ه اؾیگكی قا ش كم و لاب ل جقمی ب و ظح ی اف ؿام ه یؾاي ؿ
ٔهغهكی ،1378 ،ز .ٓ88 :1

یکی ال ه٭اِؿ ايایا به٘ىق کلی و به٘ىق  ٟٙ٬ایى اوث که آلاؾی اشحما٠ی قا جؤهیى کًًؿ
و با ايىا ٞبًؿگیها و بكؾگیهای اشحما٠ی و ولب آلاؾیهایی که ؾق اشحما ٞهىـث هاـاقله
کًًؿ ٔهٙهكی.ٓ27 :2476 ،
بًابكایى ،بكقوی اظحما ج٭ؿم اهًیث ٨كهًگی بك آلاؾی ٨كهًگی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هٙهكی
ظاکی ال آو اوث که ایى ؤ١یث ؾقظ٭ی٭ث هىاوی با هعكوم کكؾو ٌهكويؿاو ال یکـی ال
ی٠ؿالحی ؾق ظ ٫آيـاو اوـث و ؤـ١یث
اواویٌاو اوث و ایى ؼىؾ يى٠ی ٜلن و ب 

ظ٭ى٪
اوحؽؿام ی ٘ك٨ه قا به وشىؾ هیآوقؾ که ؾق آو يٝام ویاوی ظاکن٨ ،كهًگـی ؼـاَ قا بـك
٠ااقتؾیگك ولب ظ٭ى ٪و آلاؾیهـای ٨كهًگـی ٌـهكويؿاو جىوـٗ

آياو جعمیل هیکًؿ .به
ظکىهث٠ ،الوه بك ایًکه ؼىؾ ٠ملی ٜالمايه هعىىب هـیٌـىؾ و اوـحؽؿام یـ ٘ك٨ـه و
اوحرماق هكؾم قا ٨كاهن هیکًؿ ،ؾقيهایث يیم به يااهًی آو يٝام ویاوـی هًصـك ؼىاهـؿ ٌـؿ:

يىبث اهًیث و آلاؾی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هغهكی هبحًی بك يؾكیه اوحؽؿام فالهه عباعبایی;C? 

Dاگك شلـى ٨کـك قا بؽـىاهین بگیـكین ،اوـالم و شمهـىقی اوـالهی قا ٌکىـث ؾاؾهایـنC
ٔهٙهكی ،بیتا.):1-9>:
 .2يادسستی فشض تمذم آصادی فشهًگی بش اهًیت فشهًگی (وضعیت للن و اسـتخذام
یکطشفه)


ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهكی آلاؾی ٨كهًگی به هً١ای آلاؾی ؼاقز ال چهاقچىب و اقليهای
٨كهًگی ؾیًی و بك٬كاقی ؤ١یث هكزوهكز ٨كهًگی یا ؤ١یث آلاؾی ٨كهًگی همچـىو
يٝامهای ٨كهًگی لیاكا وکىالق پفیك٨حًی يیىث .ؾقوا ٟ٬چًیى آلاؾیای ،اهًیث ٨كهًگی
هح١الی قا جهؿیؿ هیکًؿ .به٠اـاقتؾیگـك ج٭ـؿم چًـیى آلاؾیای بـك اهًیـث ٨كهًگـی کـه
ؾایكهؿاق اقليهای ٨كهًگی هىقؾ جؤییؿ ؾیى اوث ،قوابٗ اشحما٠ی ٨كهًگی قا ؾقيهایـث
ي٩ـه
بهوىی به وشىؾ آهؿو اوحؽؿاهی ی ٘ك٨ه يا٠اؾاليه وـى ٪ؼىاهـؿ ؾاؾ کـه ظحـی ِ
آلاؾی ٨كهًگی قا يیم جهؿیؿ ؼىاهؿ کكؾ .ایى اهك قا يیم هیجىاو ال شایگاه اهًیـث ٨كهًگـی
هاحًی بك اقليهای ؾیًی ؾق ايؿیٍۀ ایٍاو بهؼىبی ٨همیؿ Eل یكا بـهق٤ـن هعحـكم بـىؾو و
ولب ياپفیك بىؾو آلاؾی ٨كه ًگـی ؾق ايؿیٍـۀ ٌـهیؿ هٙهـكی ،بـه ا٠ح٭ـاؾ ایٍـاو ،آلاؾی
٨كهًگی ٌهكويؿاو بهِ ىقت هٙل ٫و ياهعؿوؾ يیىـث ،بلکـه هىٔـى٠ات و ظـىلههـای
اهًیحیای ٔاقلي های ظیاجیٓ وشىؾ ؾاقؾ که هعؿوؾکًًؿۀ آلاؾی ٨كهًگی آياو اوـثD :و
آلاؾی ،آو ظ٘ ٫ای١ی ايىاو ،ی ظؿ ّ
ه١یًی اوث که ال آو بیٍـحك ؾیگـك آلاؾی يیىـثC
ٔهٙهكی.ٓ177-177 :2478 ،
ي٩ه ظ ٫آلاؾی ٨كهًگی ،هّالط شاه١ه ،هّلعث ٨كؾی و ؾیى اوالم ٔ٬ىايیى اوـالهیٓ
ال اقليهای ظیاجی ٨كهًگی اهًیحی ؾق ايؿیٍۀ هٙهكی اوث که ؾق اؾاهه جاییى هیٌىؾ.
ي٩ه ظ ٫آلاؾی ٨كهًگی ٌهكويؿاو ،یکی ال اقليها و هىٔـى٠ات اهًیحـی ؾق شاه١ـه
ٌمكؾه هیرقدک ازدیذگا هطنری هعؿوؾکًًؿۀ آلاؾی ٨كهًگی آياو اوث و ِا٠مـا آلاؾی
گىيهای باٌؿ که آلاؾی ٨كهًگی ؾیگك ٌهكويؿاو قا جهؿیؿ یا ولب کًؿ:
٨كهًگی ا٨كاؾ ياایؿ به 
Dآيصا که آلاؾی ٨كؾ هؽل به آلاؾی ؾیگكاو و ولبکًًؿۀ آلاؾی ؾیگـكاو باٌـؿ ،ؾق ایـىگىيـه
هىاقؾ هیجىاو بلکه بایؿ شلى آلاؾی ٨كؾ قا گك٨ثٔ Cهٙهكی ،2467 ،ز .ٓ73 :2

@ ;Cپووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

هّالط ٠الیۀ شاه١ه ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهكی یکی ؾیگك ال اقليها و هىٔى٠ات اهًیحی
هعؿوؾکًًؿۀ آلاؾی ٨كهًگی ٌهكويؿاو ؾق شاه١ه ٌمكؾه هیرقد.د وا٬ـ ،ٟآلاؾی ٨كهًگـی
گىيهای ِا٠ما ٌىؾ که هّالط ٠الیۀ شاه١ه قا جهؿیؿ یا ولب کًؿD :ؾق هىاقؾی
ا٨كاؾ ياایؿ به 
که آلاؾی ٨كؾ بكؼال ٦هّالط ٠الیۀ اشحما ٞباٌؿ ،ؾولث که ظا ٛ٨هّالط ٠الیـۀ اشحمـاٞ
اوث ظ ٫ؾاقؾ آلاؾیهایی قا به ي ٟ٩هّالط ٠الیۀ اشحما٠ی هعؿوؾ کًؿٔ Cهماو.ٓ72 :
ّ
هّلعث هىلن ٌؽّی ٨كؾ ،یکی ؾیگك ال اقليها و هىٔى٠ات اهًیحی اوث که ال ؾیؿگاه
هٙهكی هعؿوؾکًًؿۀ آلاؾی ٨كهًگی ٌـهكويؿاو اوـثD :آيصـا کـه ظ٩ـ ٛآلاؾی ٨ـكؾ بـكؼال٦
ّ
هىلن ٌؽّی ؼىیً باٌؿ ،هايًؿ هىاقؾ ج١لین و جكبیث یا بهؿاٌث و ظّ ٛ٩
الّعه ،ؾق
هّالط
ایىگىيه هىاقؾ ،هن ج١لین اشااقی و هن بهؿاٌث اشااقی جصىیم هیٌىؾٔ Cهماوٓ.

ؾیى اوالم بهویژه اِلتقایذ ،یکی ؾیگك ال هىٔى٠ات و اقليهای اهًیحـی هعىـىب
هیٌىؾ که به ا٠ح٭اؾ هٙهكی آلاؾی ٨كهًگی ٌهكويؿاو ياایؿ هؽل آو باٌؿD :اوالمٌ ...كک

قا ،هاؾیگكی قا شكم و ٬ابل ج١٭یب و ظحی ا٠ؿام هیؾايؿٔ CهماوD EٓAA :اها کلمۀ اوالهی
هـیکًـؿ کـه ایـى
هیکًؿ Eیً١ـی پیٍـًهاؾ 
هماو٘ىق که گ٩حن هعحىای ایى ظکىهث قا بیاو 

ظکىهث با اِى و ه٭كقات اوالهی اؾاقه ٌىؾ و ؾق هـؿاق اِـى اوـالهی ظكکـث کًـؿC
بیجا.ٓ74 :
ٔهٙهكی ،
بًابكایى ،بكقوی ٨كْ ج٭ؿم آلاؾی ٨كهًگی بك اهًیث ٨كهًگی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هٙهكی يٍـاو
یؾهؿ که ایى ؤ١یث يیم لهیًهوال ٜلن و اوحؽؿام ی ٘ك٨ه و ؾقيحیصه جىلیؿ يااهًی ؾق ظیات
ه
هاؾی و هً١ىی هیٌىؾ .لفا ایى ٨كْ يیم ؾق ايؿیٍۀ ایٍاو ياؾقوث اوث Eلیـكا آلاؾی ٨كهًگـی
هٙل ٫به هكزوهكز هیايصاهؿ و جٕیی ٟظ٭ى ٪و آلاؾیهای ؾیگك ٌهكويؿاو قا به ؾياـا ؾاقؾ کـه
ایى ؼىؾ هّؿا ٪باقل ٜلن و بی٠ؿالحی و واب اوحؽؿام ی ٘ك٨ه ؾق قوابٗ اشحما٠ی اوث .اها
آلاؾیهای ٨كهًگی لیاـكا ٔآلاؾی ٨كهًگـی هحـؿايی ظـؿاکركیٓ يیـم بـه ؾلیـل ه٭یـؿ ياـىؾو بـه
اقليهایدیًی زهیً وال ایصاؾ ؤ١یث ٜلن بهویژه يـى ٞاو و ؾوم آو و يیـم يـى ٞوـىم ٜلـن

بهؼّىَ ؾق وٙط يٝام بیىالملل ؾق ٬الب اوحرماق و اوح١ماق هكؾم ؾیگـك کٍـىقها ال ٘كیـ٫
جهاشن ٨كهًگی و شًگ يكم و ؾقيحیصه به وشىؾ آهؿو ؤ١یث اوحؽؿام ی ٘ك٨ه اوث.

يىبث اهًیث و آلاؾی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هغهكی هبحًی بك يؾكیه اوحؽؿام فالهه عباعبایی;CA 

 .9دسستی فشض تعاهل اهًیت فشهًگـی و آصادی فشهًگـی دس بسـتش دیـى (وضـعیت
عذالت و استخذام دوطشفه)

با ياؾقوحی اظحما ج٭ؿم اهًیث ٨كهًگی بك آلاؾی ٨كهًگـی و يیـم ياؾقوـحی اظحمـا ج٭ـؿم
باجىشهبه بؿاهث ياؾقوـحی

آلاؾی ٨كهًگی بك اهًیث ٨كهًگی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هٙهكی ،و يیم
اظحما ٠ؿم يىاث هیاو اهًیث ٨كهًگی و آلاؾی ٨كهًگـی ؾق ايؿیٍـۀ ایٍـاو بـا اوـحًاؾ بـه
٠ااقات ایٍاو که ال يى٠ی اقجااٖ و يىاث ظکایث ؾاقؾ ،بـك اوـان بكهـاو وـاك و ج٭ىـین،
اظحما ج١اهل اهًیث ٨كهًگی و آلاؾی ٨كهًگی ؾق بىحك ؾیى ال ؾیؿگاه ایٍاو اذاات هیٌىؾ،
با ایى جىٔیط که ؾق ٨كْ ج١اهل اهًیث ٨كهًگـی و آلاؾی ٨كهًگـی ؾق چهـاقچىب ٬ـىايیى
یآیـؿ
٠اؾاليه اوالهی ،ؤ١یث ٠ؿالث ؾق شاه١ه و قوابٗ اشحما٠ی ٌهكويؿاو به وشىؾ هـ 
که يحیصۀ آو اوحؽؿاهی ؾو٘ك٨ه ؾق قوابٗ ٨كهًگی اوث که ایى ؼىؾ هىشؿ اهًیحـی هح١ـالی
گىيهای ال آلاؾی ٨كهًگی و اهًیث ٨كهًگی
ؾق وٙط ليؿگی ؾيیىی و اؼكوی اوث .ؾقوا ،ٟ٬
هیکًؿ که هح١الی اوث Eیً١ی ٠الوه بك ؾيیا ،به آؼـكت يیـم جىشـه
قا ٌهیؿ هٙهكی ه١ك٨ی 
ؾاقؾ و آو ؾو يهجًها يا٨ی یکؿیگك يیىحًؿ ،بلکه يىاث ج١اهلی هح١الی با یکؿیگك يیـم ؾاقيـؿ:
گىيهای باٌؿ که او قا ؾق قاوحای قویؿو بـه ٬ـكب
Dآلاؾی ايىاو ؾق ٌكی١ث اوالهی بایؿ به 
الهی یاقی کًؿ .بك همیى اوان ،ایى آلاؾی با هعؿوؾیثهایی هىاشه هیٌـىؾٔ Cهٙهـكی،
 ،:<AAز ; ،;=; :ز  >>@ :;9و ز ;;.ٓ:<9-:<; :
يسبت اهًیت التصادی و آسادی التصادی در ايذیطۀ ضهیذ هطهزی
 . 8يادسستی فشض تمذم اهًیت التصادی بش آصادی التصادی (وضعیت للن و استخذام
یکطشفه)


ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هٙهكی اهًیث ا٬حّاؾی به هً١ای اهًیث ؾولث یا شاه١ه بـه ه٩هـىم کمىيیىـحی
آو و بك٬كاقی اوحاؿاؾ ا٬حّاؾی ال ٘كی ٫ولب ظ٭ى ٪و آلاؾیهای ا٬حّاؾی ٬ـايىيی هـكؾم کـه ال
هـیچوشـه هـىقؾ پـفیكي يیىـث.
آو با ً٠ىاو اهًیث ا٬حّاؾی هحؿايی ظؿا٬لی ج١ایك هیٌىؾ ،به 
٠ااقتؾیگك ج٭ؿم چًـیى اهًیحـی بـك آلاؾی ا٬حّـاؾی ال ؾیـؿگاه ایٍـاو ،اوـحؽؿام یـ ٘ك٨ـه

به

 ;CBپووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

يا٠اؾاليهای قا ؾق قوابٗ ا٬حّاؾی ؾولث و هكؾم یا هكؾم با هكؾم ؾق وٙط شاه١ه ق٬ـن ؼىاهـؿ لؾ

اوحرماق ؾولث یا یکؿیگك وا ٟ٬هیٌىيؿ .لفا ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهـكی ج٭ـؿم
جعث
که ؾق آو هكؾم ِ
ِ
اهًیث ا٬حّاؾی ٔهحؿايی ظؿا٬لی همچىو يٝامهای اوحاؿاؾی کمىيیىـحیٓ بـك آلاؾی ا٬حّـاؾی
پفیك٨حه يیىث .ایى اهك قا يیم هـیجـىاو ال جىشـه ویـژۀ ایٍـاو بـه آلاؾی ا٬حّـاؾی و هّـاؾی ٫آو
ّ
بهؼىبی بكؾاٌث کكؾ Eلیكا آلاؾی ا٬حّاؾی يیم ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهكی ال شملـۀ ظ٭ـى ٪هىـلن
ٌهكويؿاو ٌمكؾه هیٌىؾ که ؾیى اوالم بكای ايىاو ٬كاق ؾاؾه اوـث .بـه ا٠ح٭ـاؾ ٌـهیؿ هٙهـكی
اِل اولیه ؾق اوالم ،آلاؾی ١٨الیثهای ا٬حّاؾی اوث ٔهماو ،ز  .ٓ<:B-<:@ :;9الایـىقو،
هیچکه ظ ٫ولب آلاؾی ا٬حّاؾی قا ال ٌهكويؿاو يؿاقؾD :اوالم ؾق ٠یى ایًکه ؾیًی اشحمـا٠ی

اوث و به شاه١ه هیايؿیٍؿ و ٨كؾ قا هى ى شاه١ـه هـیٌـماقؾ ،ظ٭ـى ٪و آلاؾی ٨ـكؾ قا ياؾیـؿه
يمیگیكؾ و ٨كؾ قا ٤یكاِیل يمیٌماقؾ٨ .كؾ اليٝك اوالم ،چه اليٝك ویاوی و چه اليٝك ا٬حّـاؾی

و ،...ظ٭ى٬ی ؾاقؾٔ Cهماو ،ز ; ،;=; :ز  >>@ :;9و ز ;;.ٓ:<;-:<9 :
یکی ال هّاؾی ٫آلاؾی ا٬حّاؾی ،ظ ٫هالکیث ٨كؾی اوـث .ال ؾیـؿگاه ٌـهیؿ هٙهـكی
چًیى آلاؾیایبرایايطااووجاقددا دوهاعسیاتاختیاصاید اضاالمهحتارماضاتو
رنرويذاوبرهحیقلکا خقدهاعسیتدا يذ٨D :كؾ اليٝك اوالم ...اليٝك ا٬حّـاؾی ،ظـ٫
هالکیث بك هعّى کاق ؼىؾ ،ظ ٫ه١اؤه ،هااؾلهِ ،ؿ٬ه ،و ،٧٬اشاقه ،هماق٠ه ،هٕاقبه
و ٤یكه ؾق هایمل ٌك٠ی ؼىؾ قا ؾاقؾٔ CهماوٓD Eؾق يٝام ا٬حّاؾی اوالم ،اوان کاق ایى
اوث که ...هالکیث اؼحّاِی هعحكم باٌؿٔ Cهماوٓ.
ٌهیؿ هٙهكی ه١ح٭ؿ اوث هالکیث ؾق اوالم ،هًعّك ؾق هالکیث ٨كؾی يیىث ،بلکـه
٬ىمی ؾیگك ال هالکیث وشىؾ ؾاقؾ که هالکیث ٠مىهی ياهیؿه هیٌىؾ .کاق و جالي ٨ـكؾی،
جملی و بؽًٍ ،ههنجكیى ٠ىاهل جمـایم هالکیـث ٨ـكؾی ال هالکیـث ٠مـىهی ال ؾیـؿگاه
هٙهكی اوث:
يٝام ا٬حّاؾی اوالم ،ا ِل و قیٍۀ هالکیث قا اهكی ٘ای١ی و ٤كیمی ؾايىحه و بك همیى
اوان با اِیل ٌمكؾو اشحما ٞو اهث ،هالکیـث ؼّىِـی قا ؾق کًـاق هالکیـث ؾولحـی و
٠مىهی اهٕا کكؾه اوث .اوالم ،يه با ٬اى هالکیث ٠مىهی ،هرال ؾق هىقؾ اي٩ا  ،هالکیـث

يىبث اهًیث و آلاؾی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هغهكی هبحًی بك يؾكیه اوحؽؿام فالهه عباعبایی;CC 

٨كؾی قا به٘ىق هٙل٘ ٫كؾ کكؾه ٔج٩کك وىویالیىحیٓ و يه با ٬اى هالکیث ٨ـكؾی ،هالکیـث
٠مىهی قا ي٩ی کكؾه اوث ٔج٩کك لیاكالیىحیٓ .ؾق آيصا که پای کاق ا٨كاؾ و اٌـؽاَ اوـث،
هالکیث ٨كؾی قا ه١حاك هیٌ ماقؾ و ؾق آيصا که پای کاق ا٨كاؾ و اٌؽاَ يیىث ،هالکیـث قا
شم١ی هیؾايؿ ٔهماو ،ز  227-226 ،225-223 ،345-342 :15و .ٓ276
یکی ؾیگك ال هّاؾی ٫آلاؾی ا٬حّاؾی ،ظـ ٫ايحؽـاب ٌـ٥ل اوـث .ؾق ايؿیٍـۀ ٌـهیؿ
هٙهكی يیم ٌهكويؿاو ؾق ايحؽاب ٌ٥ل آلاؾيؿ ٔهمـاو ،ز  ،131 :1ز  226 :15و ز :11
 ٓ241-245و ؾاٌحى آلاؾی ؾق ايصام ؾاؾو ١٨الیثهای ا٬حّاؾی و ٠ؿم اشااق ٌهكويؿاو به
ايصام ؾاؾو کاقی ،اِل اولیه ؾق اوالم اوثD :اِل اولیـه ؾق اوـالم ،آلاؾی ١٨الیـثهـای
ّ
ا٬حّاؾی اوث ... .آيچه هىلن اوث اوالم يمیؼىاهؿ هكؾم قا ال قاه اشااق ا٬حّاؾی به کاق
واؾاق کًؿٔ Cهماو ،ز .ٓ428-426 :15
ؾقهصمى ،ٞبكقوی اظحما ج٭ؿم اهًیث ا٬حّاؾی بك آلاؾی ا٬حّـاؾی ؾق ايؿیٍـۀ ٌـهیؿ
هٙهكی يٍاو هیؾهؿ که ایى ؤ١یث ؾقوا ٟ٬به هً١ای وـلب یکـی ال ههـنجـكیى ظ٭ـى٪
اواوی ٌهكويؿاو ؾق ٠كِۀ ا٬حّاؾی شاه١ه بهٌماق هیقوؾ که يى٠ی ٜلن و بی٠ؿالحی ؾق
٠ااقتؾیگك ،اوحؽؿاهی ی ٘ك٨ه و ؤ١یحی ٌـکل هـیگیـكؾ کـه ؾق آو

ظ ٫هكؾم اوث .به
ٌهكويؿاو جعث وـلٙه و اوـحرماق ا٬حّـاؾی يٝـام ظـاکن یـا یکـؿیگك ٬ـكاق هـیگیكيـؿ و
بؿیىجكجیب ،هالکیحٍاو جهؿیؿ هیٌىؾ یـا هصاـىق بـه ايصـام ؾاؾو ١٨الیـثهـای ا٬حّـاؾی

جعمیلی هیٌ ىيؿ .چًیى ؤ١یث اهًیحی که اهًیحی هحؿايی و ظـؿا٬لی ؾق ٠كِـۀ ا٬حّـاؾی
اوث ،ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهكی يهجًها پفیك٨حه يیىث ،بلکه اهًیث يیم ٌمكؾه يمیٌـىؾ و بـه
ؾلیل ٜالمايه بىؾو٠ ،یى يااهًی و جهؿیؿ اوث.
 .2يادسستی فشض تمذم آصادی التصادی بش اهًیت التصادی (وضعیت للن و استخذام
یکطشفه)


ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهكی آلاؾی ا٬حّاؾی به هً١ای آلاؾی ؼاقز ال چهاقچىب و اقليهـای
هكزوهكز ا٬حّاؾی یا ؤ١یث آلاؾی ا٬حّاؾی همچىو
ا٬حّاؾی ؾیًی و بك٬كاقی ؤ١یث 
یای،
يٝامهای ا٬حّاؾی وكهایهؾاقی لیاكا به هیچ ً٠ىاو پفیك٨حه يیىث .ؾقوا ٟ٬چًیى آلاؾ 


 <::پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

یای بـك اهًیـث
٠اـاقتؾیگـك ج٭ـؿم چًـیى آلاؾ 

یکًؿ .به
اهًیث ا٬حّاؾی هح١الی قا جهؿیؿ ه 
ا٬حّاؾی که ؾایكهؿاق اقليهـای هـىقؾ جؤییـؿ ؾیـى اوـث ،قوابـٗ اشحمـا٠ی ا٬حّـاؾی قا
ي٩ه
ؾقيهایث بهوىی به وشىؾ آهؿو اوحؽؿام ی ٘ك٨ه يا٠اؾاليه وى ٪ؼىاهؿ ؾاؾ که ظحی ِ
یجىاو ال شایگاه اهًیـث ا٬حّـاؾی
آلاؾی ا٬حّاؾی قا يیم جهؿیؿ ؼىاهؿ کكؾ .ایى اهك قا يیم ه 
هاحًی بك اقليهای ا٬حّاؾی ؾیًی ؾق ايؿیٍۀ ایٍاو بهؼىبی ٨همیؿ Eلیكا ٌهیؿ هٙهكی بـا
وشىؾ جؤکیؿ بك لموم بكؼـىقؾاقی ٌـهكويؿاو ال آلاؾی ا٬حّـاؾی ،آلاؾی ا٬حّـاؾی هحؿايیـۀ
هٙل ٫قا که به هكزوهكز ؼحن هیٌ ىؾ و يیـم آلاؾی ا٬حّـاؾی هحؿايیـۀ ظـؿاکركی قا کـه ؾق
يٝامهای وکىالق لیاكا وشىؾ ؾاقؾ جؤییؿ يمیکًؿ ،بلکـه ه١ح٭ـؿ اوـث اقليهـای ظیـاجی

ا٬حّاؾی وشىؾ ؾاقؾ که هعؿوؾکًًؿۀ آلاؾی ا٬حّاؾی هٙل ٫و ظؿاکركی ٌـهكويؿاو اوـث،
که ؾق ایى ه٭اله ال آيها با ً٠ىاو هىٔى٠ات و ظىلههای اهًیث ا٬حّاؾی يام بـكؾه هـیٌـىؾ:
باجىشهبه پفیكي ایى اهايث بمقگ الهـی ال وـىی ايىـاو و هىـ ىلیث او ؾق ٬اـا

Dبًابكایى،
ايىاوها و يیم ٘ای١ث که همه ؾق ٠ااقت "ظ ٛ٩ايىايیث او" ؼالِه
ؼؿاويؿ ،ؼىؾي ،وایك 
هیٌىؾٔ Cهماو ،ز ،131 :1
١٨الیثهای ا٬حّاؾی ايىاو يیم با ٬یؿهایی هعؿوؾ 

هیٌىؾ،

ز  226 :15و ز .ٓ245-241 :11
٬ىايیى ا٬حّاؾی اوالم ال اقليهای ا٬حّاؾی ظیاجی ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهكی اوث کـه
ٌهكويؿاو بایؿ ؾق ١٨الیثهای ا٬حّـاؾیٌـاو بـؿاو جىشـه ؾاٌـحه باٌـًؿ .الایـىقو ،آلاؾی
ا٬حّاؾی آياو ؾق چهاقچىب ٠ؿم جصاول ال هعكهات و واشاات اوالهی ج١كی ٧هیٌىؾ:
هكؾم بك اهىال ؼىؾ جىلظ ؾاقيؿ ،ولی ایى جىلظ به هقًای ایى اوث که ؾق چه اقچىبی ک ه
اوالم اشاله ؾاؾه آلاؾی جّكف ؾاقيؿ و يه بیٍحك ٔهماو ،ز  245 :2و ز .ٓ262 :22

بكؼی ال ایى ٬یىؾ قا به٘ىق کلی و ذابثٌ ،ك ٞج١یـیى کـكؾه اوـث .بـه٘ـىق هرـا  ،ايىـاو
يمیجىايؿ به ِك ٦ؾاقا بىؾو ٠ىاهل جىلیؿ ،هك کاال قا اگكچه بكای هّالط شاه١ه ٔـكق ؾاٌـحه

باٌؿ ،جىلیؿ کًؿ و به شاه١ه اقائه ؾهؿ یا هكچه هیؼىاهؿ و هك ه٭ؿاقی ال آو قا هّك ٦کًـؿ.
همًى ٞواؼحى ١٨الیثهایی چىو قبا ،اظحکاق ،ه١اهالت ٤كقی ،اوكا ،٦اجكا ٦و ،...به همیى
هًٝىق ِىقت گك٨حه اوث ٔهماو ،ز  ،131 :1ز  226 :15و ز .ٓ241-245 :11

يىبث اهًیث و آلاؾی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هغهكی هبحًی بك يؾكیه اوحؽؿام فالهه عباعبایی<:; 

اوالم وشىؾ ج٭أا قا بكای هٍكو٠یث ٠كٔه کا٨ی يمیؾايؿ .الایىقو ،ؾق اوالم پـاقهای
ال کاق و کىبها هکاوب هعكهه ؼىايؿه ٌؿه اوث ٔهٙهكی ،2467 ،ز .ٓ137 :6
آلاؾی ا٬حّاؾی ٌهكويؿاو یکی ؾیگك ال اقليهای ا٬حّاؾی اهًیحـی ظیـاجی ال ؾیـؿگاه
ٌهیؿ هٙهكی اوث که آلاؾی ا٬حّاؾی قا هعؿوؾ هیکًؿD :اوالم اوحرماق یً١ی بهكهکٍـی
بال٠ىْ ال کاق ؾیگكاو قا به هك ٌکل و هك لاان ،ياقوا و هٙـكوؾ هـیٌـماقؾٔ Cهٙهـكی،
 ،2477ز .ٓ132 :1
هّالط شاه١ه و هًا ٟ٨هلی یکی ؾیگـك ال هىٔـى٠ات اهًیـث ا٬حّـاؾی و اقليهـای
ظیاجی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هٙهكی اوث که هعؿوؾکًًؿۀ آلاؾی ا٬حّـاؾی ٌـهكويؿاو اوـث.
الایى قو ،به ا٠ح٭اؾ وی هكگىيه ١٨الیث ا٬حّاؾی که با٠د جٕ١ی ٧شاه١ۀ اوالهی و ج٭ىیث
ؾٌ مى ،ال بیى ق٨حى اوح٭ال کٍىق و جٕ١ی٨ ٧كهًگ اوالهی کٍىق ٌىؾ ،هصال يیىث.
بكؼی ال ایى هعؿوؾیثها يیم ؾق اؼحیاق ؾولث ٬كاق گك٨حه و به او اشاله ؾاؾه ٌؿه اوث جا
هًگام ٔكوقت ،ؾق قاوحای جؤهیى هّالط هىلماياو ،بكؼی ال آلاؾیهای ايىاو قا هعـؿوؾ
کًؿ ٔهماو ،ز  ،131 :1ز  226 :15و ز .ٓ241-245 :11
هکاوب هعكهه چًؿ يى ٞاوث :ال ٓ٧هاـاؾالت هـئذك ؾق جرایـث يـاؾايیهـا و جٍـىی٫
کاقهای ظكام E...بٓ هااؾالت هئذك ؾق گمكاهـی و ا٩٤ـا هـكؾم E...پٓ ١٨الیـث هـئذك ؾق
ج٭ىیث ؾٌمى E...تٓ جعّیل ؾقآهؿ ال ٘كی ٫اهىق لیاوباق به ظا ٨كؾ یا شاه١ه ٔهٙهكی،
 ،:<@Aز @.ٓ;=? :
هؿف اوالم ایى اوث که اهث او الهی ؾق هم ۀ ابق اؾ لي ؿگی ال بیگايگ او هى حمل
باٌؿ .ؾق ایى هیاو ،او حمالل الحّ اؾی اهمی ث ؼاِ ی ؾاقؾ ٔهغه كی ،1388 ،ز
 415 :21و ز .ٓ412-399 :22

٠ؿالث اشحما٠ی ؾق ٠كِۀا٬حّاؾی یکـی ؾیگـك ال اقليهـای ظیـاجی و هىٔـى٠ات
اهًیث ا٬حّاؾی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هٙهكی اوث .الایىقو ،به ا٠ح٭اؾ ایٍاو ،آلاؾی ا٬حّـاؾی
ياایؿ به گىيهای باٌؿ که به ٠ؿالث اشحما٠ی آویب بميؿ و هًصك بـه جا١ـیٓ گـكؾؾD :یکـی
ؾیگك ال هؿ٦های ههن ا٬حّاؾ اوالهی که وشه جمایم هؿ ٦قٌؿ ا٬حّاؾی يٝام اوالهی ال
يٝام وكهایهؾاقی اوث ،بك٬كاقی ٠ؿالث ٨كاگیك ؾق همۀ اب١اؾ آو و الشمله ٠ؿالث ا٬حّاؾی
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اوث ... .هؿیًۀ ٨ألۀ اوالهی ،هؿیًۀ ٔؿجا١یٓ اوث يه ج٩اوتٔ Cهماو ،ز  267 :1و ز
بیتا 222 ،41:و  E267-262هٙهكی.ٓ75 :2472 ،
 E234 :27هٙهكی ،
بًابكایى ،بكقوی ٨كْ ج٭ـؿم آلاؾی ا٬حّـاؾی بـك اهًیـث ا٬حّـاؾی ؾق ايؿیٍـۀ ٌـهیؿ
يٍاوؾهًؿۀ آو اوث که ایى ؤ١یث يیم لهیًهوـال ٜلـن و اوـحؽؿام یـ ٘ك٨ـه و
هٙهكی 
ؾقيحیصه جىلیؿ يااهًی ؾق ظیات ؾيیىی و اؼكوی هیٌىؾ .لفا ایى ٨كْ يیم ؾق ايؿیٍۀ ایٍاو
ياؾقوث اوث Eلیكا آلاؾی ا٬حّاؾی هٙل ٫به هكزوهكز و جٕیی ٟظ٭ى ٪و آلاؾیهای ؾیگك
ٌهكويؿاو و پایها ٌؿو اقليهای ؾیًی ؾق ظىلۀ ا٬حّاؾ هیايصاهؿ که هك ؾو ال هّاؾی٫
باقل ٜلن و بی٠ؿالحی و واب اوحؽؿام ی ٘ك٨ه ؾق قوابٗ اشحما٠یايـؿ .ؾقوا٬ـ ،ٟؾق ایـى
ٌكایٗ به ؾلیل ٠ؿم وشىؾ ٬ايىو ،بكؼی ٌهكويؿاو بك ؾیگك ا٨كاؾ هىلٗ هیٌـىيؿ و ظ٭ـى٪
ا٬حّاؾی آيها قا جٕیی ٟهیکًًؿ و ایـى همـاو اوـحؽؿام یـ ٘ك٨ـه اوـث .اهـا آلاؾیهـای
ا٬حّاؾی هاحًی بك هکحب لیاكالیىن ٔآلاؾی ا٬حّاؾی هحؿايی ظؿاکركیٓ يیم بـه ؾلیـل ه٭یـؿ
ياىؾو به اقليهایدیًیوفردگرایی زهیً وال ایصاؾ ؤ١یث ٜلن ؾق وٙط شاه١ه و يیـم
وٙط يٝام بیىالملل ؾق ٬الب اوحرماق و اوح١ماق ،ايعّاق و جعكین هكؾم ؾیگك کٍـىقها و
ؾقيحیصه به وشىؾ آهؿو ؤ١یث اوحؽؿام ی ٘ك٨ه اوث.
 .9دسستی فشض تعاهل اهًیت التصادی و آصادی التصادی دس بسـتش دیـى (وضـعیت
عذالت و استخذام دوطشفه)

با ياؾقوحی اظحما ج٭ؿم اهًیث ا٬حّاؾی بك آلاؾی ا٬حّاؾی و يیم ياؾقوـحی اظحمـا ج٭ـؿم
آلاؾی ا٬حّاؾی بك اهًیث ا٬حّـاؾی ؾق ايؿیٍـۀ ٌـهیؿ هٙهـكی ،و يیـم باجىشـهبـه بـؿاهث
ياؾقوحی اظحما ٠ؿم يىاث هیاو اهًیث ا٬حّاؾی و آلاؾی ا٬حّـاؾی ؾق ايؿیٍـۀ ایٍـاو بـا
اوحًاؾ به ٠ااقات ایٍاو که ال يى٠ی اقجااٖ و يىاث ظکایث ؾاقؾ ،بـك اوـان بكهـاو وـاك و
ج٭ىین ،اظحما ج١اهل اهًیث ا٬حّاؾی و آلاؾی ا٬حّـاؾی ؾق بىـحك ؾیـى ال ؾیـؿگاه ایٍـاو
اذاات هی ٌىؾ ،با ایى جىٔیط که ؾق ٨ـكْ ج١اهـل اهًیـث ا٬حّـاؾی و آلاؾی ا٬حّـاؾی ؾق
چهاقچىب ٬ىايیى ٠اؾاليه اوالهی ،ؤ١یث ٠ؿالث ؾق شاه١ه و قوابٗ اشحما٠ی به وشـىؾ
هیآیؿ که يحیصۀ آو اوحؽؿاهی ؾو٘ك٨ه ؾق قوابٗ ا٬حّاؾی اوث که ایى ؼىؾ هىشـؿ اهًیحـی

يىبث اهًیث و آلاؾی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هغهكی هبحًی بك يؾكیه اوحؽؿام فالهه عباعبایی<:= 

٠ااقتؾیگـكٌ ،ـهیؿ هٙهـكی بـه گىيـهایازآزادیا تیاادیواهًیات

هح١الی هیٌىؾ .به
ا تیادیارا دا د که هح١الی اوث Eیً١ی ٠الوه بك ؾيیا ،به آؼكت يیم جىشه ؾاقيؿ و يهجًهـا
يا٨ی یکؿیگك يیىحًؿ ،بلکه يىاث ج١اهلی هح١الی با یکؿیگك يیم ؾاقيؿD :ؾقهصمى ٞهیجـىاو
گ٩ث ؾق يٝام ا٬حّاؾی اوالم ،اوان کاق ایى اوـث کـه هًـاب ٟذـكوت ؾق شكیـاو و هـىقؾ
اوح٩اؾه باٌؿ و يیكوی ٠مل ،آلاؾ و ١٨ا و هالکیث اؼحّاِی هعحكم باٌؿ .اها بایؿ يٝاقت
کاهل بك قاههای کىب ؾقآهؿ بٍىؾ که ال قاه هٍكو ٞبه ؾوث آیؿٔ Cهٙهـكی ،:<AA ،ز ;:
;=; ،ز  >>@ :;9و ز ;;.ٓ:<;-:<9 :
يتیجهگیزی


ؾق ایى ه٭اله ؾق پاوػ به ایى وئا که اهًیـث و آلاؾی ؾق وـه ٠كِـۀ ویاوـی٨ ،كهًگـی و
ا٬حّاؾی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هٙهكی ؾاقای چه قابٙه و يىاحیايـؿ ،بااکا بطات وظضاارو
تقطینوچهاقچىبيیریهلننال يٝكیۀاضتخذامماله طااطاایی فرضی ایىهقاعا کا 
اهًیتوآزادید ايذیشۀرنیذهطنریيطاتتکاهلیهتکاعیدا يذ ب اثاا  ضیذ باایى
تقضیحک ازهیاوض ااتدالتقذماهًیتبرآزادیوتقاذمآزادیباراهًیاتويیاستکاهال
اهًیتوآزادی ياد ضتیدوااتداالاولباراضااشچهـاقچىبيیاریهلنانال يٝـكیاۀ
اضتخذامب اثاا  ضیذ؛زیراازدیذگا رنیذهطنری تقاذمهكیـ ازاهًیاتوآزادیبار
یسذیگرالآيصاکهضابتضییعاقق رنرويذیويیستضاییعهًاافعوا زظهاایدیًایو
هلیماقق وهیاعحمدقهیواعنی)هیرقد يقمیازظلانوبایماذاعتی اد ضاطح
واب اجتدامیااکنهیکًذک د چًیىوضکیتیضقد ضايیهیاوباازیگراواجتداامی 
هیرقد؛یکًیاقاق یاکطار 
دیگردوطرف يیطت بلس اضتخذام بهِىقتی ٘ك٨ه 
هالهیرقد.بكایىاوان تًناااتدالتکاهلاهًیتوآزادید بطاتر اقايیىدیًاید 


پای
ايذیشۀایشاوب اثاا هی ضذ باایىتقضیحک د فرضتکاهلاهًیاتوآزادید بطاتر
دیىک  قايیىآوهاهیتیبیطرفاي ومادزي دا د هیچتضییعاقق فردی هلی دیًایو
مدقهی خيدی دهذ؛ب ایىهکًاکا د مایىبرخاق دا یرانرويذاوازآزادی اقاق و
هایدیًیوهلیيیسافظهیرقد.عذاوضکیتمذاعتواضتخذامدوطرف د  واب 

ا زظ
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فرهاهیرقد .ؾقوا ٟ٬يقمیتکادلهاتًیبرمذاعتد ضطح واب اجتدامی


اجتدامیاسن
تقأهاوافظهیرقد بارخال وضاکیت

هیآیذک اهًیتديیاوآخر  بهِىقت
به وشىؾ 
اضتخذامی ٘ك٨هد فرضتقذماهًیتوآزادیبریسذیگر وباعکسصک وضکیتیظاعداي 
رسلهیگیردود ينایتود صق اضتدرا آووضکیت مالو برب خطرافتادواهًیت

اخروی اهًیتديیقیرنرويذاويیسدچا هخاطر خقاهذرذ.
کتابًاهه
لشآن کشیم.
ابى بابىیه لمی ٌٔیػ ِؿوقٓ ،هعمؿ بى فلی ٔ<@=;ٓ .الخاال ،جّعیط فلیاکبك غفاقی ،لن ،شاهق ه
هؿقویى.
اوالم کىئىث يث ٔE .ٓ1398بكهاو وبك و جمىین به چه يعى اوث و چگىيه فمل ه یکً ؿ؟ ،Dؾوحكو ی
ؾق.https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa/16524 :
افحؽاقی ،اِغك ٔ .ٓ1391امىیت ،جهكاو ،ؾايٍگاه اهام ِاؾق.
ٔپاییم و لهىحاو E .ٓ1378ؽكفیث عبیقی اهًیث ،Dفّلًاهه مطالعات ساهبشدی ،ؾوقه ؾوم،
ي  5و .6
ايىقی ،ظىى و همکاقاو ٔ .ٓ1387فشهىگ بضسگ عخه ،جهكاو ،وؽى.
بكلیى ،آیمایا ٔ .ٓ1368چهاس مماله دسباسه آصادی ،جكشمه هعمؿفلی هىظؿ ،جهكاو ،ؼىاقلهی.
ظىیىيواؾ ،ویؿهصحبی ٔE .ٓ;=CAجفاوت جًمیط هًاط ب ا بكه او و بك و جمى ین و لی ان هى حًبظ القل ه،D

کًفكايه هلی ؾوحاوقؾهای يىیى شهاو ؾق جقلین و جكبیث ،قواوًٌاو ی ،ظم ىق و هغالق ات فكهًگ ی-
اشحمافی ،ؾوقه اول ،ؾوحكوی ؾق.https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=93726 :
لغتوامه ،جهكاو ،ؾايٍگاه جهكاو.
ؾهؽؿا ،فلیاکبك ٔ .ٓ1377
عباعبایی ،ویؿهعمؿظىیى ٔ .ٓ1379آمىصػ دیه یا تعالیم اعدالم ،ب اجًؾین و یؿههؿی آی ثالله ی،
جهكاو ،شهاوآقا.
ٔ .ٓ1386سهیافت  :6گضیذهای اص دیذگاههای کالمه طباطبابی ،گكؾآوقی ظى ى اقؾٌ یكی
الشیمی ،لن ،هكکم پووهًهای اوالهی ِؿا وویما.
ٔ .ٓ1391سوابب اختراکی دس اعالم به ضریره چىذ سعاله دیگش ،جكشمۀ هعمؿشىاؾ ظصحی
کكهايی ،به کىًٌ ویؿهاؾی ؼىكوٌاهی ،لن ،هئوىه بىوحاو کحاب.
ٔ .ٓ1991الریضان ،بیكوت ،هئوىة االفلمی للمغبىفات.

يىبث اهًیث و آلاؾی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هغهكی هبحًی بك يؾكیه اوحؽؿام فالهه عباعبایی<:? 

فبؿالل هؼ ايی ،فل ی ٔ .ٓ1389وظشیددههددای امىیددت ،جه كاو ،هئوى ه فكهًگ ی هغالق ات و جعمیم ات
یىالمللی ابكاق هقاِك جهكاو.
ب 
فمیؿ ،ظىى ٔ .ٓ1363فشهىگ فاسعی ،جهكاو ،اهیكکبیك.
کاؽمی ،هعىى و ابىالماو ن يمیب ی ٔجابى حاو E .ٓ1395ک اقبكؾ بكه او و بك و جمى ین ؾق جقی یى و بب
هصمل ؼىاقت ٔهغالقه هىقؾی پكويؿه همىفیلیهآ ،Dفّلًاهه زمىق پضؽ ی ،ن  ،11ي َ ،37
.111-86
لکلایی ،يصف ٔبهاق E .ٓ1391اهًیث ال ؾیؿگاه آیثالله شىاؾی آهلی ،Dفّ لًاهۀ اعدشا  ،ؾوقه و ىم ،ي

.52-19 َ ،7
ٔبهاق  E .ٓ1394هکحب اهًیحی هحقالی با يگاهی به ايؿیٍه اهام ؼمیً ی ،Dفّ لًاهه آفداق
امىیت ،ؾوقه هٍحن ،ي .39-5 َ ،26
ٔجابىحاو E .ٓ1393اهًیث هحقالی ،Dفّلًاهۀ عیاعت متعالیه ،ؾوقه ؾوم ،ي .28-7 َ ،5
ٔلهىحاو E .ٓ1389کاقبكؾهای اهًیحی ايىاوًٌاوی ظکمث هحقالی ،Dفّلًاهۀ مطالعدات
ساهبشدی ،ؾوقه ویمؾهن ،ي .84-63 َ ،51
وشمافضاس خامع ازادیدث  ،3/5ل ن ،هكک م جعمیم ات ک اهپیىجكی
هكکم جعمیمات کاهپیىجكی فلىم اوالهی ،
فلىم اوالهی.
هغهكی ،هكجضی ٔ .ٓ1361لیام و اومالب مهذی ،جهكاوِ ،ؿقا.
ٔ .ٓ1365زراعۀ زغیىی ،جهكاوِ ،ؿقا ،ز .3
ٔ .ٓ1367گفتاسهای معىىی ،جهكاوِ ،ؿقا.
ٔ .ٓ1369فدغفۀ اخالق ،جهكاوِ ،ؿقا.
یادداؽتهای اعتاد مطهشی ،جهكاوِ ،ؿقا ،ز  1و .7

ٔ.ٓ1378
ٔ .ٓ1388مدرىکه آثاس ،جهكاوِ ،ؿقا ،ز .6
 ;=BCٔالفٓ .عیشی دس وهحالبالغه ،جهكاوِ ،ؿقا.
ٔ 1389بٓ .عیشی دس عیشۀ وبىی ،جهكاوِ ،ؿقا.
ٔ .ٓ1391خاربه و دافعۀ کدی ،جهكاوِ ،ؿقا.
ٔبیجآ .پیشامىن اومالب اعالمی ،بیشا ،ؾفحك ايحٍاقات اوالهی.

ههاشكيیا ،هعىى ٔ .ٓ1389اوذیؾدۀ عیاعدی متف دشان اعدالمی ،جه كاو ،و الهاو ايحٍ اقات پووهٍ گاه
فكهًگ و ايؿیٍۀ اوالهی ،ز .1
لبی ث ،لی ك يؾ ك هعم ىؾ هاٌ می ٌ اهكوؾی.ٓ;=BCٔ
ب اه 
ی بك هفه 
اقف فم ه اواله 
ؾایكةالمق 
هئوى ه 

@ <:پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

ی بك هفهب اهلبیث.
اقف فم ه اواله 
لبیت ،ل ن ،هئوى ه ؾایك ةالمق 
ب اه 
ك مزه 
گ فم ه مطاب 
فشهى 
هیكاظمؿی ،هًّىق ٔ .ٓ1381آصادی دس فدغفه عیاعی اعالم ،لن ،هئوىه بىوحاو کحاب.
ویلیاهم ،پل ؾی ٔ .ٓ1391دسآمذی بش بشسعیهای امىیت ،جكشمه فلیكضا ّ
عیب ،جهكاو ،اهیكکبیك.

Wolfers, Arnold (Dec 1952). "National Security as an Ambiguous Symbol", Political Science
Quarterly, v. 67, no. 4., p. 481-502.
Gray, Tim (1991). Freedom, Humanities Press International In C. Atlantic, Highlands N.J.

