
 
  یهطهز  ذیضه ۀطیدر ايذ یو آساد تیيسبت اهً
 ییاستخذام عالهه طباطبا هیبز يظز  یهبتً

 ***  ذسلله اىسی گلجائب/ **مذمذمهذی عپهش/ *سصغش اصیشی لب

 

 چکیذه
اشسعب اغ   میاب سمنی  و آصسدی دس  ىسمع اؾشیت سص م ادث مطال تا  سمنیتتب 

ؼ اغضس ب دسسد. ؽناخ  د ذگا  سع  که کاساغ  آب دس تنایق سوساط س تما ب اق
تىانذدرتبیینهرچهبیشترراستکهمیسمنیتب ساذ ؾمنذسبت  کب سص سسهکاسها ب

گؾا ااؽذ. ؽهیذ مطهشی سص  المااب سع  کته نسبتامنیتوآزادیدرجامعهراه
دس آراس خىد اه م ادث سمنیتب پشدسخته سع . س د مقاله دسصذد سع  د ذگا  ؽهیذ 

ااسۀ اغ   سمنی  و آصسدی دس ااا  عیاعب دس عطخ کتیبت دس عته مطهشی سس دس 
آورد.فرضیۀمقالۀحاضرایناستکهُا ذ عیاعبت فشهنگب و سقتصادی اه دع 

.دارنذمرعالیتعاملینسبتمطهریشهیذانذیشۀدرآزادیواا سعتماد  سص امنیت
فشضتیۀ مقالته سوػ اشهاب ع ش و تقغتیق و ااش تۀ سعتتخذس   یمته ط اط تا بت 

                                                
 .٠a.nasiri@shahroodut.ac.irلمی ؾايٍگاه ١ًِحی ٌاهكوؾ ٔيىیىًؿۀ هى ى ٓ، اوحاؾیاق و ٠ٕى هی ث . *

آهىؼحه ظىله ٠لمیه ٬ن، کاقًٌاوی اقٌؿ ٠لىم ویاوی و پژوهٍگك پژوهٍکؿه ویاوـی پژوهٍـگاه ٠لـىم ؾايً . **
 .  ،sepehr_new_man@yahoo.comاوالهی اهام ِاؾ٪

ًٌاوـی ویاوـی و پژوهٍـگك پژوهٍـکؿه ویاوـی آهىؼحه ظىله ٠لمیه ٬ن، ؾايٍـصىی ؾکحـكی شاه١ـهؾايً . ***
 . ،goljahi@yahoo.comالهی اهام ِاؾ٪پژوهٍگاه ٠لىم او
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سص د ذگا  ؽهیذ مطهشیت دس هایاینمقالهاینکهاشسعب ؽذ  سع . سص  ملۀ  افته
ااا  عیاعب س تما ب سعی ت سمنیت  و آصسدی دس اغتتش قتىساید  ادراتۀ سعتی ت 

سعاط تقذ  هش ک سص سمنیت  و آصسدی اغ   ت املب مت الب اا  کذ گش دسساذ. اشس د
شتتىدوسل  اتته وضتت ی  ظلتتق مذغتتى  متتباتتش د گتتشیت ختتشور سص وضتت ی   تتذ

صاتذ و سعتتمشسس آب سی سس دس  ام ته سقتق متبطشفه و سوساط اا ادراتهاسرخذامیک
وض ی ت ضمد تهذ ذ امِظ سمنی  و آصسدی دس هتش عته ُا تذ عیاعتبت فشهنگتب و 

 کنذ.سقتصادیت دشک  دس مغیش ت الب سلهب  ام ه سس ایض دچاس مخاطش  مب
 تذسل ت ظلتقت اغت   طهتشیت سمنیت ت آصسدیت سعتتخذس ت ؽهیذ م :واژگاو کلیذ

 ت املب مت الب

 بیاو هسئله و ادبیات پژوهص
اهمیث و لموم وشىؾ جىأهاو اهًیث و آلاؾی ؾق ليؿگی اشحمـا٠ی ايىـاو، جىشـه بـه کی٩یـث 

ضازد.تقذماهًیتبرآزادیوبااعکسصهًاواات هیاو آو ؾو ه٭ىله قا ؾق شاه١ه ٔكوقی هی
آیذک هیٌماق بهزمهیاوآودو ض ااعتمدذ د هًاضاا اهًیتوآزادیوتکاهلوتال

رانرويذاواضاضای اقاقبرایا پیاهذهاییو آثا  جاهک دهریکالیـ تحققوـىو
مذماهتداامززمد تًیاینوترضاینؾقوا٬ٟ  دوعتوهًافعهلیازضقیدیگرد پیدا د.

وتفاری هیااواهًیاتوآزادی اضاتاذادمتقاذماهًیاتبارایتکادعیوبذووافارا  ابط 
تکااعی اد جاهکا   انو ؾقيهایث يیـم ٠ـؿم  متقذمآزادیبراهًیت(هكز وآزادی( هرج

ازآزادیهقضقع دیااهًیتهقضقع د اگرچ اهدیتو  ضروایىوجقدبا.زدخقاهذ
 پذیرفت  صقتحقیقاتیاضالهیايذیشدًذاوهًیر آذاقی که هىٔىٞ یا هى لۀ آيهـا اضت

رقد.برخیازبكقوی اهًیث و آلاؾی ال هًٝك ايؿیٍمًؿاو اوالهی باٌؿ، کمحك هٍاهؿه هی
ٌـاهًاهه  یو هحـؿاي یهح١ال یحیوشىه اهDًايؿ ال: هىٔىٞ ٠ااقت یىٌؿه ؾق ایؿايؿک آذاق جىل

 ی٨كهًگـ یو "آلاؾ "یهح١ـال یث ٨كهًگیهًاواات "اهً یهاايEٓD 2487 یكی،ٔيّ Cی٨كؾوو
 ییاوو یو آلاؾ ییاوو یثاهً یىيىاث ب یبكقوED 2486ٓ یی،لاو ل  یكیٔيّ "Cیهح١ال

و  یاوـیو یـثيىـاث اهEٓDً 2487 یـی،لاو لـ  یكیٔيّ Cیه١ٝن قهاك امه٭ یٍهؾق ايؿ
 یثو اهً یهًاواات آلاؾEٓD 2484 یكی،و يّ ییلأل  Cیی٠الهه ٘اا٘اا یٍۀؾق ايؿ یآلاؾ



 ;   ;Bییاوحؽؿام فالهه عباعبا هیبك يؾك یهبحً یهغهك ؿیٌه ۀٍیؾق ايؿ یو آلاؾ ثیيىبث اهً

 

ی: بكقوی هًاوـاات اهًیـث و و آلاؾ یثاهEٓDً 2473 یی،لأل  Cیًیهام ؼما یؿگاهال ؾ
 ی٨٭هـا یـؿگاهال ؾ یو آلاؾ یثهًاواات اهEٓDً 2482یكی، ٔيّ Cآلاؾی ؾق ايؿیٍۀ اوالهی

ال هح٩کـكاو د ایىهیااو راًاختدیاذگا رانیذهطناری  ٓ.2478 یعی،٨ّٔ Cه١اِك
ویژه ایًکه لاؾی و اهًیث ظائم اهمیث اوثE بهبكشىحۀ ایكاو و شهاو اوالم، ؾقباقۀ يىاث آ

اهًیحـی -وشىی ٠لمی يگاقيؿه ؾق هیاو آذاقی کـه ؾقبـاقۀ ايؿیٍـۀ ویاوـیبك اوان شىث
ٌهیؿ هٙهكی يگاٌحه ٌؿه، جاکًىو پژوهً هىح٭لی که يىاث آلاؾی و اهًیث قا ؾق ايؿیٍـۀ 

ه شایگاه ايؿیٍۀ ٌهیؿ بوى باجىشهایٍاو بكقوی کكؾه باٌؿ ِىقت يپفیك٨حه اوث. لفا الی 
بـه هٙهكی ؾق اي٭الب اوالهی و يٝام شمهـىقی اوـالهی ایـكاو و ال وـىی ؾیگـك باجىشـه

کیؿی که بك هٙال١ۀ آذاق ایٍاو ال وىی اهام ؼمیًی و ه٭ام ه١ٝـن قهاـكی وشـىؾ ؾاقؾ،  جؤ
ٔكوقی اوث ایى ُب١ؿ ال ايؿیٍۀ ایٍاو يیم هىقؾ واکاوی و جایـیى هكچـه بیٍـحك ٬ـكاق گیـكؾ. 

كٔیۀ ایى ه٭اله آو اوث که ال هیاو وـه يىـاحی کـه اهًیـث و آلاؾی ؾق وـٙط اشحمـاٞ بـا ٨
جىايًؿ ؾاٌحه باًٌؿ، ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هٙهكی ٨٭ٗ يىاث ج١اهلی هح١ـالی هـىقؾ یکؿیگك هی

قو، ؾق قاوحای بكقوی ٨كٔـیه، ایـى ه٭الـه ؾقِـؿؾ اوـث ؾیـؿگاه ٌـهیؿ جؤییؿ اوث. الایى
گیـكی ال قوي بكهـاو وـاك و ج٭ىـین و اهًیث و آلاؾی با بهـكه هٙهكی قا ؾقباقۀ يىاث هیاو

 چهاقچىب يٝكی بكگك٨حه ال يٝكیۀ اوحؽؿام ٠الهه ٘اا٘اایی جاییى کًؿ.

 روش و چهارچىب يظزی

 . بشهاو سبش و تمسین8
که ؾق  باٌؿهی بكاهیًیال  بكهاو ایى. اوث ینه٭اله بكهاو واك و ج٭ى یىؾق ا کاقق٨حهبه قوي

بـه ه١ًـای  یمي Cینج٭ىDبه ه١ًای آلهىؾو و  بكهاو ایىؾق  CواكD. ؾاقؾ کاقبكؾ٠لىم هؽحل٧ 
ؾق  ین. وـاك و ج٭ىـباٌـؿهیقوؾ ٠لث باًٌؿٓ شمٟ کكؾو ٔهمه آيچه اظحما  هی وٌمكؾو 

اِـى   یگـكؾ کـكؾو با٘ـلاِـل و  یـ اِٙالض ٠ااقت اوث ال ظّك کكؾو اوِا٦ ؾق 
 یهایهو ٨كٔ يٝكهااوث که  ِىقت یىبه ا بكهاو یىقوي کاق ؾق ا ؾیگك،٠ااقتبه. هعحمل

 آوال  ی هك ؾلیل، ال اوح٩اؾهو وپه با  ٌىؾهی آوقیبعد، شمٟ هىقؾهؽحل٧ ؾق هى له 
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 ال پـه یکـی هـایهاظحماالت و ٨كٔـ که ِىقت ایى به گكؾؾEهی یبكقو يٝكها و ها٨كٔیه
اوـح٩اؾه ال ٠٭ـل،  بـا ؾیگـك٠اـاقتبـه. ٌىؾهیاذاات  ا٬ىا ال  یکی يهایثو ؾق ي٭ؿ ؾیگكی

ؾق  هرـا  ٠ًـىاوبـه. قوـؿهـی اذاـات بـه اظحما  ی  هاجً و ٌىؾیاظحماالت ياؾقوث قؾ ه
ًؿ و پـه کهی یآوققوؾ شمٟه اظحما  ٠لث بىؾيً هیکقا آيچه  ۀه همی٨٭ ی،هااظد ٨٭ه

٭ـی ی، ؾق آؼـك بـه ٠لـث ظ٭یـ ج  آيها و ذابث کكؾو هؿلل ٠لث ياىؾو هكال بكقوی ج 
ال یـا ٤فای هىقؾ يی٠لث ظكام بىؾو قبا ؾق گًؿم اظحما  ؾاقؾ ١٘ن  ؾق. ابؿیین ؾوث هکظ

لـفا  .ل، هكؾوؾ اوـثیبه ؾل هىحًؿباٌؿ. اظحما  او  و ؾوم  ٠لثبىؾو آو  ایيهمایا پی٠مىم 
 وؼؿا  وشىؾاذاات  یبكا یًکها یؾق هااظد کاله یگكؾ ی. هرالاوث ای بىؾو آو ٠لثمايهیپ
کـه یًا او اظحمـا   ٌـىؾ:هـیاو اوث، چًؿ اظحما  ٨كْ ٠لث ؼل٫ شه یمیچه چ یًکها

 وـىماظحمـا   ؾاقؾEبث  یاايىاو  هايًؿ یهاؾ یکه ؼال٭یًا ؾوماظحما   يؿاقؾE یشهاو ؼال٭
ال  ی هك بكقوی ال په هفکىق اظحما  وه بیى ؾق. ٠٭ل باٌؿ ؾاٌحه یهاؾ٤یك یکه ؼال٭یًا

 اظحمـا  که یطِع پاوػ  و ؾوم، به اظحما  او ی١ًیياؾقوث  اظحماالتبا کًاق لؾو  آيها،
E ;@>: = ز، AB>: ،یالم١ـاق٦ ال٩٭ـه االوـالهةكیوىـه ؾائٔه یابؿهی ؾوث اوث، وىم

 ٓ.BA>: يث، کىئىث اوالمB> :B: E>: ي٭یای، و کاٜمیB@ :< E>: يژاؾ،ظىیى

 هثابه چهاسچىب يظشی. يظشیۀ استخذام به2
م ٠الهه ٘اا٘اایی ؾاقؾ. جىٔیط ایى يٝكیه چهاقچىب يٝكی ه٭اله ظأك قیٍه ؾق يٝكیۀ اوحؽؿا

 ، زمBB:: یی،ٔ٘اا٘ااای آ٨كیؿه ٌؿه اوث که جمایل به ليؿگی اشحما٠ی ؾاقؾ گىيهایًکه ايىاو به
; :::B Eیی،٘اا٘اا :<B: :=Aٓ ؼّىِیحی اوث که ال آو با ٠ًـىاو وشىؾ و ایى اهك يیم به ؾلیل 
Dاوحؽؿام Cیاؾ هی یی،ٔ٘اا٘ااٌىؾ :<B:: >:->9ٓ.  ؾق ٨كایًؿ اوحؽؿام، ايىاو با هؿ٦ يیل به

کًـؿ ا٨ـكاؾ همًـٞى گك٨حه ال اؾقاکات ا٠حااقی ؼىیً، جالي هیکما  با اوح٩اؾه ال اظکام يٍ ث
های ٘ای١ی و ییوشىؾ ج٩اوت ؾق جىايا . :::Aٓ; ، زم:BB: یی،ٔ٘اا٘ااؼىؾ قا به ؼؿهث بگیكؾ 

اؼـحال٦  ٌىؾ و ایـى ؼـىؾ،هی یگكؾ یال بكؼ ٨كاؾی ابكؼبا٠د وىؾ بكؾو بیٍحك  ا٨كاؾ، اکحىابی
 یبكا ايىاو لفا. قا ق٬ن ؼىاهؿ لؾايىاو  یهكز و يابىؾوهكز اوحمكاق آو،که  قا ؾق پی ؾاقؾها ايىاو

ك٦ کكؾو ٛظ٩ هفکىق کـه قیٍـه ؾق ؼّىِـیث  اؼحال٨اتجهؿیؿ  اهًیث اشحماٞ ايىايی و ب٘ك
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: B@>: یی،٘اا٘اا 9E;:هماو: ٔبكؾ یه یپ اقیگف٬ايىوبه ٔكوقت  کًًؿگی بٍك ؾاقؾ،اوحؽؿام
ظلـی هـای وکىالقیىـحی، قاهشای اوح٩اؾه ال قوي. هكاش١ه به ؾیى ؾق ليؿگی اشحما٠ی بهٓ==

اوث که ٠الهه ٘اا٘اایی بكای ظ٩ٛ ٬ايىو ؾق شاه١ه ؾق هىاشهه با ٘اٟ وـكکً ايىـايی هٙـكض 
يٝاقت بیكويی، يـاٜكی ؾقويـی يیـم بـكای کًؿE لیكا ؾق ؾیى ٠الوه بك وشىؾ ٬ىايیى هصالات و هی

 ال شهـث  ؾیًـی یى٬ـىاي . لـفآ<@و  ==-B :=B@>: یی،ٔ٘اا٘ااظ٩ٛ ٬ىايیى ج١ایه ٌؿه اوث 
 .کًًـؿایصـاؾ هـی یهح١ـالو ٠اؾاليـه  ج١ـاهلیاوـحؽؿام  یيى٠قوابٗ اشحما٠ی، ؾق  جؤهیى اهًیث

ؾو٘ك٨ـه  اوحؽؿام يیالهًؿ ا٠حااق اشحما٠ی بٍك، قوابٗ ؾیگك، ال ؾیؿگاه ٠الهه ٘اا٘اایی٠ااقتبه
: ?ز  ،AA>: هٙهكی،ٔ طرف خقاهذرذی  وىؾقوايی ٠اؾاليه اوثE لیكا ؾق ٤یك ایى ِىقت،

=<A-==: ٓ و ایى اهك، الی هی ی قا ایصاؾهحؿاي یحیهکاجب اهًوى قا  یآلاؾال وىی ؾیگك، و کًؿ
ًی بك ٠ؿالث ؾق وٙط شاه١ه قوابٗ ج١اهلی هاح بكای جع٭٫ ؾهؿ. لفای وى٪ هیهحؿايبه و١ٔیث 

یى ٠اؾاليه الهـی ٬ىائاوحؽؿام ؾو٘ك٨هٓ و ؾقيحیصه جىلیؿ اهًیث و آلاؾی هح١الی، ٔكوقت وشىؾ 
 . ٓ?@-;@: AB>: ،هماوE یی لال ٌٔىؾ اظىان هی

 
يسبت اهًیت و  تأثیش بش آصادی تأثیش بش اهًیت يتیجه اعتباس استخذام

 آصادی

ايىاو ؾق هىاشهه بـا 
ؾیگــك،  هــایايىــاو

همىاقه ؾقِـؿؾ بـه 
ؼؿهث گك٨حى آيهـا 
و ٘لب وىؾ ؼىؾ ال 
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ؿام
حؽ

او
 

ؾیى
ب 

چى
هاق

ل چ
ز ا

ؼاق
 

 
ی


ك٨ه

٘
 

جع٭٫ قوابٗ 
هفهىم  اشحما٠ی

 يا٠اؾاليه / ولٙه

جىلیؿ يااهًی/ 
هکحب اهًیحی 

هحؿايی 
/ :ظؿا٬لی 

 ;ظؿاکركی 

ولب آلاؾی / 
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جع٭٫ قوابٗ 
 اشحما٠ی ٠اؾاليه

جىلیؿ اهًیث 
٠اؾاليه / هکحب 

 اهًیحی هح١الی

آلاؾی هح١الی 
 ٠ٔاؾاليهٓ

ج١اهل اهًیث 
 و آلاؾی

                                                
 .ٓ;<-B9 ::B>:لایی، های اوحاؿاؾی ٔاهًیث ویاوی ٘ا٭ۀ ظاکنٓ ٔل اهًیتهتذايیۀاذا لی:اهًیتد يیام .:
 .ٔهماوٓضاز ضسقز هایهردماهًیث هحؿايیۀ ظؿاکركی: اهًیث ؾق يٝام .;
  .های اوحاؿاؾیآلاؾی هحؿايیۀ ظؿا٬لی: آلاؾی ؾق يٝام .>
 .ضاز ضسقز های هكؾمآلاؾی هحؿايیۀ ظؿاکركی: آلاؾی ؾق يٝام .=
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ك اهًیث، بك اوان يٝكیۀ اوحؽؿام، ؾق و١ٔیث ج٭ؿم اهًیث بك آلاؾی و يیم ج٭ؿم آلاؾی ب
گىيه اوحؽؿام، ی  ٘ك٦ ٨ٔـكؾ، آیؿ. بك اوان ایى٘ك٨ه به وشىؾ هیِىقت ی اوحؽؿام به

گكوه، ؾولثٓ، بؿوو ؾق يٝك گك٨حى ظ٭ى٪ ٘ك٦ ؾیگك، ظحـی بـا جٕـییٟ آو ظ٭ـى٪، ِـك٨ا  
٠ـؿالحی ٌـمكؾه ؾقِؿؾ وىؾ و ه١٩ًث ؼىؾ اوث و ایى اهك يیم ؾقوا٬ـٟ يـى٠ی ٜلـن و بـی

٠ـؿالحی هًصـك ج٭ؿم اهًیث بك آلاؾیٓ و یا ؾقيهایث بـه ٜلـن و بـیٌىؾ ٔهايًؿ و١ٔیث هی
ؼـىؾ، جىلیـؿ يـااهًی ؾق ؼـىؾیٌىؾ ٔهايًؿ و١ٔیث ج٭ؿم آلاؾی بك اهًیثٓ و ٜلن يیم بههی

یَهDِکًؿ: وٙط ؾيیا و آؼكت هی ِْ
ىإِِْإلَّ ىإَِِْوَلْمَِِءإَمىم مَِیْلِبسم لٍمِِِإیَنَىهم ْوَلِئَ ِِِبظم

م
ِِأ مم َِِلهم ْمههم م: ٔاي١ـاC إْأَ

A;.ؾق قوایحی ال اهام با٬ك ٓ. ؾق ایى آیۀ هااقکه، ٜلن ٠اهل يااهًی ه١ك٨ی ٌؿه اوث  ٜلـن
هـا به وه ؾوحه ج٭ىین ٌؿه اوث که ٬ىن وـىم آو هكبـىٖ بـه جٕـییٟ ظ٭ـى٪ هیـاو ايىـاو

Dٌِىؾ:  هی ْلمم ًَِِإلظُّ َُ ََل ْلَمَُِِ ُِمیِظم ِفعم ََِِِّإللَّ ِْْ ََِِ ْلَمَِِوَخلَّ ُِمیَِ َِِوظم ِفهعم ْلهِْْ ه مِیَِ َِِمَِوظم َم هَُِ  مَّ
َ
َِِفؤ ْلهمم ِِِْإلظُّ ه

َِ ِِیإلَّ
ُِمی ِفعم ْعِِْْ ِ ِِکَفُلشِّ ِِِبُللَّ ََّ ََِِ َُِوَخلَّ مَّ

َ
َِِوأ ْلمم ِِِْإلظُّ

ُِمیِیإلَّ ِفعم ْلممِِإللَّ مِِْْ ِلَِِفظم خم هِ َِِهِیَوبََِِى مِیبََِِنُیفَِِِوْفَس مِِإلعَّ ََِِّإللَّ ه ََِ
ِ َُِوَخلَّ مَّ

َ
َِِوأ ْلمم ِِِْإلظُّ

َم مِیَِ ِِیإلَّ  َِِ َ ًِمیإَفُْلنم اهـا ؾق ٓ. A::: :، ز ;?>:ٔابـى بابىیـه، C إْلِعَبٍَُِِِّهِیبََِِى
ِـىقت ؾو٘ك٨ـه بـه وشـىؾ و١ٔیث ج١اهل اهًیث و آلاؾی ؾق چهاقچىب ؾیى، اوحؽؿام به

آیـؿ و ٌىؾ. لفا ٜلمی به وشىؾ يمیآیؿE لیكا ؾق ایى و١ٔیث، ظ٭ى٪ ٘ك٨یى ق٠ایث هیهی
ٌىؾ که ٠الوه بك ًیحی هح١الی جىلیؿ هیٌىؾ که ؾق ایى ِىقت اهو١ٔیث ٠ؿالث ظاکن هی

هرابـه ابـماق ؾهؿ. چهاقچىب يٝكی ؾق ایى ه٭اله همچًـیى بـهؾيیا، آؼكت قا يیم پىًٌ هی
ؾیگك، با اوح٩اؾه ال چهاقچىب يٝـكی ٠ااقتکًؿ. بهاشكای بكهاو واك و ج٭ىین يیم ٠مل هی

و آلاؾی ؾق ايؿیٍـۀ ٌـهیؿ  گايۀ يىاث هیاو اهًیثبكگك٨حه ال يٝكیۀ اوحؽؿام، اظحماالت وه
هٙهكی ی١ًی ج٭ؿم اهًیث بك آلاؾی و ج٭ـؿم آلاؾی بـك اهًیـث و يیـم ج١اهـل اهًیـث و آلاؾی 

 ٌىؾ و ؾقيهایث، با قؾ ؾو اظحما ، جًها یکی ال آو اظحماالت اذاات ؼىاهؿ ٌؿ.بكقوی هی
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 تعزیف هفاهین

 آصادی  لغىی و اصطالحی . هفهىم8
، @@>:ايحؽاب، جىايایی ٠مل، جكک ٠مل و قهایی اوث ٔؾهؽؿا، جىايایی  واژۀ آلاؾی به ه٩هىم

ٓ. بكؼی ؾق ج١كیـ٧ اِـٙالظی آلاؾی بـا ج٭ىـین آو بـه =>: :، ز >?>: E ٠میؿ،@::: :ز 
آلاؾی ه٩ًی و هراث، آلاؾی هراث قا به ه١ًای اؼحیاق و جىايمًـؿی و آلاؾی ه٩ًـی قا بـه ه١ًـای 

ؾق C هـؿD٦ٓ، بكؼی يیم بـا لعـاٚ B=;و  ?>;: A?>:کًًؿ ٔبكلیى، ياىؾو هايٟ ج١كی٧ هی
 ,Grayٔ اياذج١كیـ٧ کـكؾه ه٩هىم آلاؾی، آو قا به ياىؾ هايٟ ؾق بكابك ٨كؾ بكای وِى  به هـؿ٦

1991, 12 E،هیكاظمؿی :<A: :;?اها الآيصاکه آلاؾی ال ه٩اهین واله .ٓاوث، ج١كی٧ آو  :ای
هك هکحب  ی٨كهًگ آزادیهاتًیبرهاايیای .د يگا ضاز ای اقائه ٌىؾِىقت والهيیم بایؿ به

C الـD٧ٔهايٟٓ ؾق ه٭ابـل C بDای، آلاؾی به ه١ًای ٨٭ؿاو ٌىؾ. بك اوان جل٭ی والهه١ًا هی
ٌـىؾ. ج١كیـ٧ هـیCٓ زDیا بكؼىقؾاق بىؾو ال C زDٔايصام ؾاؾو C ز٨ٔDا٠لٓ بكای قویؿو به 

ه١ًـای بـه يیـم  یوـالها یٍـۀؾق ايؿ یاوی ٨ٔكهًگی، ا٬حّـاؾیٓو یآلاؾاوان ج١كی٧ بكایى
Dجٍکل یأ اٌؽاَ ییقهاؾق شاه١ه ال ؾؼالث ؾولثیاوی ٨ٔكهًگی، ا٬حّاؾیو یها ٓ ،ها
ال  یبكؼـىقؾاق یـاؼـاَ ؼـىؾ  یاوی ٨ٔكهًگی، ا٬حّـاؾیٓو یهًٝىق ايصام ؾاؾو ق٨حاقهابه

 اوث. Cیبه کما  اله ٔشاه١هٓ ايىاو یؿوقو هىیكؾق  یظ٭ى٪ اواو

 يذیطۀ ضهیذ هطهشیضًاسی آصادی دس ا. هفهىم2
: :;، ز AA>:اوـث ٔهٙهـكی،  بٍـك ه٭ؿوـات ال یکـآلاؾی ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهـكی، ی

=>B و ؾق کًاق ؾو ٠ًّك جكبیث و اهًیث، وىهیى ٠ًّكی اوث کـه ايىـاو بـكای قٌـؿ و ٓ
                                                

:. Dه٩اهین والهای هنه٩اهین بىیٗ با اوح٩اؾه ال ج١كی٧ ی  .٠كْ ه٩اهین بىیٗ هىحًؿشمله ای بكای همه ه٩هىم
های بیٍحكی ؾق ج١كی٧ ـکك ٌـىؾ، هًصـك بـه پیچیـؿه ٌـؿو  ٭ؿق شملهای هك چکه ؾق ه٩اهین والهاوث، ؾقظالی

٠ًىاو هرا ، اگك ِؿا٬ث به "وؽى هٙاب٫ با وا٬ٟ" ج١كی٧ ٌىؾ، بكای همگاو ه٩هـىم اوـث، اهـا به .ٌىؾ ه٩هىم هی
ی هـا ج١كیـ٧ گـكؾؾ، ابهـام آو همچًـاو بـا٬جهؿیؿ یا هعا٨ٝث ال اقلي اگك اهًیث به ياىِؾ ؼى٦ یا آقاهً یا ياىؾِ 

لایـی، ٔلـ C ...ٌىؾE ایًکه اقلي چیىث؟ جهؿیؿ چیىـث؟ ولیكا بال٨اِله ال چیىحی پاوػ وئا  هی هايذ؛هی
 .27ٓ: 2483لایی، E ل 24: 2484
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قو، به ا٠ح٭ـاؾ وی، اوـالم ؾیـِى ٓ. الایى@>=: >;جکاهل ؼىؾ به آو اظحیاز ؾاقؾ ٔهماو، ز 
يگاهی کالو، آلاؾی قا به ؾو  (.رنیذهطنرید <9تا:آو اوث ٔهٙهكی، بی آلاؾی و هكّوز

کًؿ. آلاؾی ه١ًىی ال يگاه ایٍاو کـه وی آو ٬ىن آلاؾی اشحما٠ی و آلاؾی ه١ًىی ج٭ىین هی
ايایـای الهـی ؾق ٘ـى  جـاقیػ بـىؾه اوـث  بكياهـۀ جـكیىياهذ بس گيیم هیC جمکیه ي٩هDقا 

یٍـاو ایـى ٬ىـن ال آلاؾی قا بـه ه١ًـای آلاؾی ايىـاو ال ٓ. ا:?=: >;، ز AA>:ٔهٙهكی، 
ٓ، و به ج١ایك ؾیگك، به ه١ًـای قهـایی ايىـاو ال ٬یـؿ و :==اواقت هىاهای ي٩ىايی ٔهماو: 

 اشحمـا٠ی ٓ. ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهكی، آلاؾیA==ٔهماو:  کًذاواقت ؼىیٍحى ج١كی٧ هی
بك٬ـكاقی آو ؾق شاه١ـه ال ٓ و 9==اوـث ٔهمـاو:  يیم همايًؿ آلاؾی ه١ًىی، اهكی ه٭ـؿن

ؾق  ایٍـاو ٓ.A:: @?>:اهؿا٦ ايایای الهی ؾق ٘ى  جاقیػ بـىؾه اوـث ٔهمـاوE هٙهـكی، 
ج١كی٧ آلاؾی اشحما٠ی آو قا به ه١ًای ٠ؿم هايٟ ال ياظیۀ ا٨كاؾ شاه١ه ؾق قاه قٌؿ و جکاهـل 

ؾیگـك، آلاؾی اشحمـا٠ی ؾق ٠اـاقتٓ. بـه@>=: >;، ز AA>:کًؿ ٔهٙهـكی، بٍك ه١ًا هی
بٍـك Dٌـىؾ: ها ج١كی٧ هیيؿیٍۀ ایٍاو به ه١ًای قهایی ال اواقت، بًؿگی و بكؾگی ايىاوا

بایؿ ؾق اشحماٞ ال ياظیۀ وایك ا٨كاؾ اشحماٞ 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 

اوحؽؿام يکًًؿ، اوح١ااؾ يکًًؿ، ی١ًی جمـام ٬ـىای ٨کـكی و شىـمی او قا ؾق شهـث  يکًًؿ،
 ٓ.23: 2476ٔهٙهكی، C هًا٨ٟ ؼىؾٌاو به کاق يگیكيؿ

هٙهكی، آلاؾی ايىاو ال اواقت اٌؽاَ بؿوو آلاؾی او ال اواقت ي٩ه  به ا٠ح٭اؾ ٌهیؿ
وا١٬ـی کلمـه ؾق  هیىك و ٠ملی يؽىاهؿ بىؾ و ؾقظ٭ی٭ث، جع٭٫ آلاؾی اشحما٠ی به ه١ًـای

شاه١ه، ؾق گكو جع٭٫ آلاؾی ه١ًىی اوثE لیكا هىاهای ي٩ىايی و ٌـهىات، قیٍـۀ اوـاقت 
های ؾیگك اوث. بًابكایى، ؾق ِىقت جمکیۀ ي٩ـه، آلاؾی اشحمـا٠ی يیـم ايىاو جىوٗ ايىاو

ؾهـؿE ی١ًـی او قا ال اوـاقت و ج٭ىا به ايىاو آلاؾی ه١ًـىی هـیDیابؿ: وهىلث جع٭٫ هیبه
های اشحمـا٠ی قا ها و بكؾگیجكجیب، قیٍۀ ق٬ّّیثایىکًؿ، ... و بها و هىن آلاؾ هیبًؿگی هى
 ٓ.?9;ال٧:  AB>:ٔهٙهكی، C بكؾال بیى هی
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 اهًیت  لغىی و اصطالحی هفهىم. 9
اهاو بـىؾو اوـث ٔايـىقی و ایدًیود آقاهً، خقفی اهًیث ؾق ه٩هىم ل٥ىی به ه١ًای بی

د هفنااقمٓ. ؾق ایــى هیــاو?@>>: >، ز @@>:ؿا، E ؾهؽــ9@<: :، ز @A>:همکــاقاو، 
 مخلیلایابناامياقمی اهًیات78اصطالای=<:9>< )  ،اؼـحال٦ و هًا٬ٍـه ٔویلیـاهم

:<B9 :<B مماذاعل ٓ وپیچیذگی 78خايی=>:721.دا دوجقد) بكؼی اهًیث قا به ٨٭ؿاو
بكؼی يیم آو قا بـه (Wolfers, 1952: 485). ايؿ ها ج١كی٧ کكؾهجهؿیؿ و جكن يىاث به اقلي

ايؿ ٔویلیاهم، وشىؾ اظىان قٔایث و ا٘میًاو ؼا٘ك يمؾ ؾولحمكؾاو و ٌهكويؿاو ه١ًا کكؾه
:<B9 :=9-=: ،ا٨حؽاقی E:<@A :;@ ،ا٨حؽاقی E:<B9 :B: بكؼی يیم بـا اقائـۀ جل٭ـی .ٓ

ايصـام  ایـبا ايصـام ؾاؾو ٔ "ال٧"ه ک یحیبه و١ٔ یابیؾوحDای ال اهًیث، آو قا به ه١ًای واله
 بكوـؿ "ز"باٌؿ جا به  ٓو هع٩ىٚٔ هّىو "ب"ؿ یب، ج١كْ و جهؿیال آو ٓییهايؿاؾو ا٬ؿام

(.د هجداقع تکریا 8:78<78زایای کًًؿ ٔل ج١كی٧ هیC ٔیا ؾق و١ٔیث "ز" باٌؿٓ
شاه١یث و اي١ٙا٨ی که يىاث به ج١اقی٧ ولای و ایصـابی اهًیـث ایازاهًیتب دعیلضاز 

اهًیث هح١الی هىقؾ يٝك ؾیـى اوـالم کـه ؾيیـا و آؼـكت قا جىأهـاو ؾق يٝـك ؾاقؾ، به گ٩حماو 
٠ااقت اوـث ال  یاوی ٨ٔكهًگی، ا٬حّاؾیٓو یثاهًاوان، جك اوث. بكایىگیكؾ يمؾی هی
شاه١ـه،  یـاجیظیاوی ٨ٔكهًگـی، ا٬حّـاؾی و یها ٔاقلي CالD٧ه ک یحیبه و١ٔ یابیؾوح

و هع٩ىٚ  ٓ هّىویا٨كاؾ، ؼاقش یاث و : ؾولیٔؾاؼل CبD یؿج١كْ و جهؿ یب،٨كؾٓ ال آو
 .به کما  بكوؿ ٨كهًگی، ا٬حّاؾیٓیاوی، و یٍك٨ثٔجىو١ه و پ CزDؾق و١ٔیث باٌؿ جا 

 ضًاسی اهًیت دس ايذیطۀ ضهیذ هطهشی. هفهىم4
ٓ B<=: :;، ز AA>:بٍك ٔهٙهكی،  ه٭ؿوات ال یکؾق ايؿیٍه ٌهیؿ هٙهكی يیم، ی اهًیث

ؾاقؾ  اظحیـاز آو اهـل ؼـىؾ بـهکج و قٌـؿ بـكای يـؿهل ی  هىشىؾ هک چیمی اوث و ؾوهیى
ٓ. ایٍاو ؾق جاییى ه١ًای اهًیث، آو قا به ٠ـؿم وـلِب لـىالم و ووـایل @>=: >;ٔهماو، ز 

٘ىق کلی ٠ؿِم ولِب هكآيچـه ؾاقؾ ال وـىی ظیات ايىاو ال ٬ایل شاو، والهث، ذكوت و به
 کًًؿ:ؾٌمى ه١ًا هی

 و ل ىالم ؾاقؾ، ظی ات ؾاقؾ، اؼحی اق ؾق اق  چی می لي ؿه هىشىؾ چه؟ یقًی یقًی اهًیث
 ال یقًی يگیكيؿF او ال ؾاقؾ قا آيچه جا باٌؿ ؾاٌحه اهًیث بایؿ ؾاقؾ. هن قا ظیات ووایل
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 ؾق يؾ ك قا ايى او. يٍ ىؾ و لب او ال ؾاقؾ آيچ ه ؼاقشی، لىه کی و ؾٌمى کی ياظیه
 ش او یقً ی اهًی ثF ب ه ه ن و ؾاقؾ اظحی از جكبی ث و جقلین به هن ايىاو، .گیكین هی

 ؾاقؾ، و   الهث يگیكي  ؿF او ال قا ذ  كوجً ؾاقؾ، ذ  كوت يگیكي  ؿF او ال قا ش  ايً ؾاقؾ،
 .يگیكيؿ ٔهماوٓ او ال ؾاقؾ قا آيچه يگیكيؿF او ال قا والهحً

کًـؿ و آو قا به ُب١ؿ ولای ه١ًای اهًیث اٌاقه هیؾقوا٬ٟ  ٠ااقت ٨ى٪، ٌهیؿ هٙهكی، ؾق
ی ظیاجی ايىايی ال ٬ایل ظ٫ ظیات، ظ٫ هالکیث، هابه ه١ًای ٨٭ؿاو جهؿیؿ يىاث به اقلي

 ؾايؿ. ظ٫ آلاؾی و... هی

 يسبت اهًیت سیاسی و آسادی سیاسی در ايذیطۀ ضهیذ هطهزی

)وضـعیت للـن و اسـتخذام . يادسستی فشض تمذم اهًیت سیاسی بش آصادی سیاسی 8
 طشفه(یک

قی اوحاؿاؾ ال ٘كیـ٫ ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هٙهكی اهًیث ویاوی به ه١ًای اهًیث ؾولث و بك٬كا
های ویاوی ٬ايىيی هكؾم کـه ال آو بـا ٠ًـىاو اهًیـث ویاوـی هحـؿايی ولب ظ٭ى٪ و آلاؾی

ؾیگك ج٭ؿم چًـیى اهًیحـی بـك ٠ااقتٌىؾ، به هیچ ٠ًىاو پفیك٨حه يیىث. بهظؿا٬لی ج١ایك هی
ؾم ؾق ای قا ؾق قوابٗ ؾولث و هك٘ك٨ۀ يا٠اؾاليهآلاؾی ویاوی ال ؾیؿگاه ایٍاو، اوحؽؿام ی 

ٌـىيؿ. لـفا ال وٙط شاه١ه ق٬ن ؼىاهؿ لؾ که ؾق آو هكؾم، جعِث اوحرماِق ؾولـث وا٬ـٟ هـی
های اوحاؿاؾیٓ بك ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهكی ج٭ؿم اهًیث ویاوی ٔهحؿايی ظؿا٬لی همچىو يٝام

جـىاو ال ؾیـؿگاه ایٍـاو ؾقبـاقۀ آلاؾی ویاوـی آلاؾی ویاوی ياؾقوث اوث. ایى اهك قا هـی
یى جىٔیط که آلاؾی ویاوی ال ؾیـؿگاه ٌـهیؿ هٙهـكی ال هّـاؾی٫ آلاؾی بكؾاٌث کكؾ، با ا

ها یا به ه١ًـای ٌىؾ که به ه١ًای قهایی ايىاو ال اواقت ویاوی ؾولثاشحما٠ی ٌمكؾه هی
هايٟ يٍؿو ظکىهث ؾق ه٭ابل ق٨حاقهای ویاوی ا٨كاؾ ؾق شاه١ه ٔقهایی ال اوحاؿاؾ ویاوـی 

ل هّـاؾی٫ آلاؾی ویاوـی ال ؾیـؿگاه ایٍـاو ظکىهثٓ اوث. آلاؾی ايحؽـاب و قأی یکـی ا
اوث. اليٝك ٌهیؿ هٙهكی، آلاؾی ايحؽاب و قأی ؾق وشه ولای به ه١ًای ٠ؿم شىال جعمیل 

Eٓ ؾق @9;: <?>:، ؛هطناری;;تاا:ظاکن یا ظکىهحی ؼاَ بك هكؾم اوث ٔهٙهكی، بی
وٗ هكؾم وشه ایصابی يیم به ه١ًای ظ٫ هكؾم ؾق ج١ییى وكيىٌث ؼىیً و ايحؽاب ظاکن جى
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کًؿ و کلمۀ "اوالهی" کلمۀ "شمهىقی" ٌکل ظکىهث پیًٍهاؾٌؿه قا هٍؽُ هیDاوث: 
هعحىای آو قا...E ی١ًی ظکىهحی که ؾق آو، ظ٫ ايحؽـاب بـا همـۀ هـكؾم اوـث. ... هىـ لۀ 
شمهىقی هكبىٖ اوث به ٌکل ظکىهث که هىحلمم يى٠ی ؾهکكاوـی اوـثE ی١ًـی ایًکـه 

 (.08-08تا:ٔهٙهكی، بیC ٌاو ؾق ؾوث بگیكيؿهكؾم ظ٫ ؾاقيؿ وكيىٌث ؼىؾ قا ؼىؾ
یکی ؾیگك ال هّاؾی٫ آلاؾی ویاوی ال ؾیؿگاه ٌـهیؿ هٙهـكی، آلاؾی بیـاو و ايح٭ـاؾ ؾق 

ویژه ؾق ٬اا  َا٠ما  ظکىهث اوث. ظکىهث ال ؾیـؿگاه ایٍـاو ؾق ه٭ابـل هىائل ویاوی به
باقه ظ٭ـى٪ ؼـىؾ ال رقيذ اقدا يذد ٌمكؾه هیاقهكؾم هى ى  اوث و هكؾم يیم که ـی

ٓ. به ا٠ح٭اؾ ٌهیؿ هٙهكی، ٨کك و ٬لـن و =<<: :، ز AA>:ظکىهث وئا  کًًؿ ٔهٙهكی، 
بیاو ؾق شاه١ه بایؿ آلاؾ باٌؿ، و ایى آلاؾی به وىؾ اوالم و اي٭الب اوالهی اوث. به ا٠ح٭اؾ 

كیات وی، جًها قاه ؾقوث بكؼىقؾ با ا٨کاق هؽال٧ ایى اوث که ؾق ه٭ابل آو ا٨کاق، آقا و يٝ
ِعیط هٙكض ٌىؾ. ؾق ٤یك ایى ِىقت، شلىگیكی ال ٨کك هؽال٧، ؾقظ٭ی٭ث هىـاوی بـا 

ؾق قژین شمهـىقی : D(1:-<9تا:ٌکىث اوالم و شمهىقی اوالهی اوث ٔهٙهكی، بی
هـا، اِٙالض کايالیمه کكؾو ايؿیٍـهاوالهی هیچ هعؿوؾیحی بكای ا٨کاق وشىؾ يؿاقؾ و ال به

هـا و ج٩کـكات اِیلٍـاو قا یؿ آلاؾ باًٌؿ که ظاِـل ايؿیٍـهؼاك و اذك يؽىاهؿ بىؾ. همه با
 ٓ.22ٔهماو: C ٠كٔه کًًؿ

های ویاوی یکی ؾیگك ال هّاؾی٫ آلاؾی ویاوـی اوـث کـه ٌـهیؿ آلاؾی اظماب و گكوه
هٙهكی بؿاو اٌاقه کكؾه اوث. ال ؾیؿگاه وی، اظماب ؾق ظکىهث اوالهی اشاله ؾاقيؿ آلاؾايـه 

ؾق ظکىهـث Dِـكاظث بیـاو کًًـؿ: ؾاليؿ و ٠٭ایؿ ؼـىؾ قا بـهبه ١٨الیث ظمبی و ویاوی بپك
 ٓ.26ٔهماو: C اوالهی هن ؾاقؾ، آلاؾ اوثاوالهی، اظماب آلاؾيؿ. هك ظمبی اگك ٠٭یؿۀ ٤یك

ؾقهصمىٞ، بكقوی اظحما  ج٭ؿم اهًیـث ویاوـی بـك آلاؾی ویاوـی ؾق ايؿیٍـۀ ٌـهیؿ 
جـكیى ظ٭ـى٪ ال ههـن ؾهؿ که ایى و١ٔیث ؾقوا٬ٟ به ه١ًای وـلب یکـیهٙهكی يٍاو هی

٠ؿالحی ؾق ظ٫ ٌـهكويؿاو اوـث و ٌىؾ که يى٠ی ٜلن و بیٌهكويؿاو شاه١ه هعىىب هی
گیكؾ که ؾق آو ٌهكويؿاو هیچ هٍـاقکحی ٘ك٨ه و و١ٔیحی ٌکل هی٠ااقجی اوحؽؿاهی ی به

ویژه ايحؽاب کاقگماقاو آو يؽىاهًؿ ؾاٌث و هكؾم همچىو بكؾگـاو يٝـام ؾق يٝام ویاوی به
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ٌىيؿ که ظ٭ى٪ اشحما٠ی و هًا٨ٟ هلی آياو جعث ولٙۀ آو يٝام وحاؿاؾی جل٭ی هیویاوی ا
ٌـىؾ، ٬كاق ؾاقؾ. چًیى اهًیحی که ال آو با ٠ًىاو اهًیث ویاوی هحـؿايی ظـؿا٬لی ج١ایـك هـی

ٌىؾ، بلکه به ؾلیل ٜالمايه بـىؾو، ؾقظ٭ی٭ث ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهكی، اهًیث هعىىب يمی
 ٠یى يااهًی و جهؿیؿ اوث.

)وضـعیت للـن و اسـتخذام يادسستی فشض تمذم آصادی سیاسی بش اهًیت سیاسـی  .2
 طشفه(یک

هـای ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهكی آلاؾی ویاوی به ه١ًای آلاؾی ؼـاقز ال چهـاقچىب و اقلي
هـای لیاـكا  وـکىالق وهكز یا و١ٔیث آلاؾی همچـىو يٝـامؾیًی و بك٬كاقی و١ٔیث هكز

کًـؿ. ای، اهًیـث ویاوـی هح١ـالی قا جهؿیـؿ هـیؾیهىقؾ جؤییـؿ يیىـث. ؾقوا٬ـٟ چًـیى آلا
های ویاوـی هـىقؾ ای بك اهًیث ویاوی که ؾایكهؿاق اقليؾیگك ج٭ؿم چًیى آلاؾی٠ااقتبه

٘ك٨ـه وىی به وشـىؾ آهـؿو اوـحؽؿام یـ جؤییؿ ؾیى اوث، قوابٗ اشحما٠ی قا ؾقيهایث به
اق هؽا٘كه ؼىاهؿ کكؾ. ایى يا٠اؾاليه وى٪ ؼىاهؿ ؾاؾ که ظحی ي٩ِه آلاؾی ویاوی قا يیم ؾچ

های ؾیًی ؾق ايؿیٍـۀ جىاو ال شایگاه هىٔى٠ات اهًیث ویاوی هاحًی بك اقلياهك قا يیم هی
، به ه١ًای ٨٭ؿاو جهؿیـؿ ٌهیؿ هٙهكیؼىبی ٨همیؿE لیكا اهًیث ویاوی ال ؾیؿگاه ایٍاو به

اهًیحی -اویها و هىٔى٠ات ویهای ویاوی شاه١ه اوث. ال يگاه ایٍاو، ظىلهؾقباقه اقلي
هرابـه ؼٙـىٖ ٬كهـم یـ  يٝـام های ویاوی ظیاجیٓ ؾق شاه١ـه وشـىؾ ؾاقؾ کـه بـهٔاقلي

که ظ٫ جهؿیؿ آيها و جصاول به آيها قا يؿاقؾ و آلاؾی ویاوی ا٨كاؾ، ٌىيؿ و هیچهعىىب هی
ها و هىٔى٠ات اوث. ؾیى اوالم، يٝام ویاوی هٍكوٞ، يٝن اشحمـا٠ی هعؿوؾ به آو ظىله

ٌؿه ؾق کالم ٌهیؿ هٙهكی اوث که ؾق های ویاوی اٌاقهًا٨ٟ هلی ال اقلي٘ىق کلی هو به
 ٌىؾ. اؼحّاق جاییى هیاؾاهه به

ها و هىٔى٠ات اهًیحی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هٙهكی اوـث کـه بـه ؾیى اوالم، یکی ال ظىله
قو، آلاؾی ویاوی ٌهكويؿاو گىيه جهؿیؿی بكای آو ِىقت گیكؾ. الایىا٠ح٭اؾ وی، ياایؿ هیچ

٠ًىاو یکـی ای باٌؿ که جهؿیؿی قا هحىشه ؾیى اوالم کًؿ. اهمیث ؾیى اوالم بهگىيهایؿ بهيا
وـى، آلاؾی ویاوـی ؾهؿ کـه الیـ های اهًیث ویاوی ؾق ايؿیٍۀ ایٍاو، يٍاو هیال ظىله
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جىشه اوث، هىقؾ ٬اى  يیىث. هحؿايیۀ ظؿاکركی ٔآلاؾی وکىالقیىحیٓ که يىاث به ؾیى بی
 ؾق ا٨ـكاؾ و اظـمابDًیث ویاوی هىقؾ يٝك ایٍاو، اهًیحی هح١الی اوث: و ال وىی ؾیگك، اه

 آيها آیًؿ،هی ها ه٫ًٙ شًگ به ؼىؾ ه٫ًٙ با و گىیًؿهی ِكیعا   قا ؼىؾٌاو ٠٭یؿۀ که ظؿی
 هـا بگىیًـؿ، قا ؼىؾٌـاو ٠٭ایؿ و ا٨کاق اوالم، لىای لیك ؾق بؽىاهًؿ اگك اها پفیكین،هی قا

 ظـ٫ گىیـؿEيمـی چیـمی چًیى اوالم بگىیین و کًین ؾ٨اٞ ؼىؾهاو اوالم ال که ؾاقین ظ٫
 ٓ.27-26: هماؤ Cيکًیؿ قا کاق ایى اوالم يام به بگىیین ؾاقین

ها و هىٔى٠ات اهًیحی ؾق ايؿیٍـۀ ٌـهیؿ ظکىهث هٍكوٞ و يٝن اشحما٠ی يیم ال ظىله
كْ و قو، ال يگاه وی، ٌهكويؿاو به بهايۀ ؾاٌحى آلاؾی ویاوی، ظ٫ ج١هٙهكی اوث. الایى

ایًصا ؾیگك شای گفٌث و Dجصاول به ظکىهث هٍكوٞ و اؼال  ؾق يٝن اشحما٠ی قا يؿاقيؿ: 
آلاؾ گفاٌحى ياىؾE لیكا 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 

 ٓ.486: 2، ز E2478 ههاشكيیا، 234: 2485ٔهٙهكی، C ثقوؾققو ٬كاق گك٨
های اهًیث ویاوی ال يگاه آلاؾی ویاوی ٌهكويؿاو يیم یکی ؾیگك ال هىٔى٠ات و ظىله

ی  ال ٌـهكويؿاو ظـ٫ يؿاقيـؿ بـه بهايـۀ ؾاٌـحى آلاؾی قو، هیچٌهیؿ هٙهكی اوث. الایى
ب يیم قیٍه ؾق شایگاه ظ٫ ویاوی، به آلاؾی ویاوی ؾیگك ٌهكويؿاو جصاول کًًؿ. ایى هٙل

هـای ٬ـايىيی و هٍـكوٞ آيـاو ؾق ايؿیٍـۀ ایٍـاو ؾاقؾ. آلاؾی هكؾم و ٠ؿم شىال ولب آلاؾی
٘ىق هٙل٫، چه ال ياظیۀ ظکىهث و چه ؾق وٙعی وقلی ال يگاه ایٍاو، بهقو، اوحاؿاؾالایى
حی الآيصاکـه هاهیـث ایـى اي٭ـالب هـاهیDج  ٌهكويؿاو، هكؾوؾ اوث: جك جىوٗ ج  پاییى

ها به ه١ًای وا١٬ی ؼىاهايه بىؾه اوث، وٜی٩ۀ ظحمی همگی ها ایى اوث که به آلاؾی٠ؿالث
کلمه اظحكام بگفاقینE لیكا اگك بًا بٍىؾ ظکىهث شمهـىقی اوـالهی لهیًـۀ اؼحًـا٪ قا بـه 

 (.26تا:ٔهٙهكی، بیC وشىؾ بیاوقؾ، ١ٙ٬ا  ٌکىث ؼىاهؿ ؼىقؾ
ویژه آلاؾی ویاوـی ؾق شاه١ـه بـه ال آلاؾی به ٘ىق کلی ال يگاه ٌهیؿ هٙهكی اوح٩اؾهبه

های ویاوی ا٠ن ال هًا٨ٟ هلـی، ؾیـى، ظکىهـث هٍـكوٞ و... ٌكٖ ٠ؿم جى٘ ه بكای اقلي
 ٓ.26ٔهماو: C ؾهینکاقی يمیگكی و ٨كیبها اشالۀ جى٘ هDاوث: 
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 ،  یهٙهـك یؿٌـه یٍۀؾق ايؿ یاویو اهًیثبك  یاویو آلاؾیج٭ؿم  ٨كْ یبكقوؾقهصمٞى
٘ك٨ـه اوـث و ؾقيهایـث بـه وال ٜلن و اوحؽؿام یـ يیم لهیًه یثو١ٔ یىکه ا هؿؾیيٍاو ه

. لـفا ایـى ٨ـكْ ايجاهذجىلیؿ يااهًی، هن ؾق ؾيیا و وٙط قوابٗ اشحما٠ی و هن ؾق آؼكت هی
يیم ؾق ايؿیٍۀ ایٍاو ياؾقوث اوث. ؾق ایى هیاو و١ٔیث يااهًی ظاِل آلاؾی هٙل٫ پكوأط 

هـای ؾیگـك ىؾآهؿه ال آلاؾی هٙل٫، بـه جٕـییٟ ظ٭ـى٪ و آلاؾیوشوهكز بهاوث. ؾقوا٬ٟ هكز
٘ك٨ـه ٠ؿالحی و هىشؿ اوحؽؿام یـ ايصاهؿ که ایى ؼىؾ هّؿا٪ باقل ٜلن و بیٌهكويؿاو هی

های لیاكالیىحی وکىالق ٔآلاؾی هحؿايی ظؿاکركیٓ يیم به ؾلیل ٠ؿم ابحًـای آو اوث. اها آلاؾی
وال ایصاؾ ؤـ١یث ٜلـن ها، لهیًهجىشهی به آو اقليها و ٬ىايیى ٠اؾاليه ؾیًی و بیبك اقلي

الملل ؾق ٬الب اوحرماق و ویژه ؾق وٙط يٝام بیىویژه يٞى او  و ؾوم آو و يیم يٞى وىم ٜلن بهبه
 ٘ك٨ه اوث. گیكی و١ٔیث اوحؽؿام ی اوح١ماق هكؾم ؾیگك کٍىقها و ؾقيحیصه ٌکل

دس بستش دیى )وضعیت عذالت اهًیت سیاسی و آصادی سیاسی  تعاهل. دسستی فشض 9
 و استخذام دوطشفه(

با ياؾقوحی اظحما  ج٭ؿم اهًیث ویاوی بك آلاؾی ویاوی و يیم ياؾقوـحی اظحمـا  ج٭ـؿم آلاؾی 
به بـؿاهث ياؾقوـحی اظحمـا  ویاوی بك اهًیث ویاوی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هٙهكی، و يیم باجىشه

یٍاو با اوحًاؾ به ٠ااقات ایٍاو که ٠ؿم يىاث هیاو اهًیث ویاوی و آلاؾی ویاوی ؾق ايؿیٍۀ ا
ال يى٠ی اقجااٖ و يىاث ظکایث ؾاقؾ، بك اوان بكهاو واك و ج٭ىین، اظحمـا  ج١اهـل اهًیـث 

ٌـىؾ، بـا ایـى جىٔـیط کـه ؾق  ویاوی و آلاؾی ویاوی ؾق بىحك ؾیى ال ؾیؿگاه ایٍاو اذاات هی
اوـالهی، ؤـ١یث  ٨كْ ج١اهل اهًیث ویاوی و آلاؾی ویاوی ؾق چهاقچىب ٬ىايیى ٠اؾاليه

آیؿ که يحیصۀ آو اوحؽؿاهی ؾو٘ك٨ه ؾق قوابٗ ٠ؿالث ؾق شاه١ه و قوابٗ اشحما٠ی به وشىؾ هی
ؾیگـك، ٌـهیؿ هٙهـكی بـه ٠اـاقتٌىؾ. بهویاوی اوث که ایى ؼىؾ هىشؿ اهًیحی هح١الی هی

، بـه E ی١ًی ٠الوه بك ؾيیـاایازآزادیضیاضیواهًیتضیاضیارا  دا دک هتکاعیاضتگىيه
جًها يا٨ی یکؿیگك يیىحًؿ، بلکه يىاث ج١ـاهلی هح١ـالی بـا یکـؿیگك آؼكت يیم جىشه ؾاقيؿ و يه

 جـؤهیى قا اشحمـا٠ی آلاؾی ؼىاهؿهی اهكول بٍك که اوث ایى بٍكی شاه١ۀ اهكول ؾقؾDؾاقيؿ: 
 و وایمـا ؾیـى، ايایا، ياىت، ٘كی٫ ال شم قا آلاؾی...  .قوؾيمی ه١ًىی آلاؾی ؾياا  به ولی کًؿ،

 ٓ.@:: @?>: هٙهكی،ٔ Cکكؾ جؤهیى جىاويمی آومايی هایکحاب
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 يسبت اهًیت فزهًگی و آسادی فزهًگی اس دیذگاه ضهیذ هطهزی

. يادسستی فشض تمذم اهًیت فشهًگی بش آصادی فشهًگی )وضعیت للـن و اسـتخذام 8
 طشفه(یک

 یلـث و بك٬ـكاقؾو٨كهًـگ جعمیلـی  یثاهً یبه ه١ًا یث ٨كهًگیاهً یهٙهك یؿٌه یٍۀؾق ايؿ
کـه  هـكؾم ی٬ايىي-٨كهًگی هاییولب ظ٭ى٪ و آلاؾ ی٫ال ٘ك ؾق ٠كِۀ ٨كهًگ اوحاؿاؾيى٠ی 

ؾیگـك ٠ااقت. بهیىثي ٬ابل ٬اى  ٌىؾ،ال آو با ٠ًىاو اهًیث ٨كهًگی هحؿايی ظؿا٬لی ج١ایك هی
قا ؾق  یايا٠اؾاليـه ۀ٘ك٨ـیـ اوـحؽؿام  یٍـاو،ا یؿگاهال ؾ ٨كهًگی یبك آلاؾ یحیاهً یىج٭ؿم چً

٨كهًگی ؼـاَ جىوـٗ ؾولث و هكؾم ؾق وٙط شاه١ه ق٬ن ؼىاهؿ لؾ که ؾق آو ٨كهًگی قوابٗ 
٨كهًگـی  یـثج٭ـؿم اهً ی،هٙهـك یؿٌه یؿگاه. لفا ال ؾٌىؾق٤ن هیل هكؾم جعمیل هیبهؾولث 
يیم اهك قا  یىاوث. ا ياؾقوث ٨كهًگی یٓ بك آلاؾیاوحاؿاؾ یهاهمچىو يٝام یظؿا٬ل یٔهحؿاي

یكا آلاؾی ٨كهًگی يیم ؾق ل Eؾکكبكؾاٌث  یؼىببه ٨كهًگی یبه آلاؾ یٍاوا یژۀىشه وال ج جىاویه
رقد.ب هدیىدعیال ازايؿیٍۀ ٌهیؿ هٙهكی ال ظ٭ى٪ هىّلن ٌهكويؿاو ؾق شاه١ه ٌمكؾه هی

ؾاؾو  دیذگا ایشاوضلبآوازرنرويذاوجایسيیطت.آزادیايذیش  آزادیبیاو آزادیايجام
جـكیى هّـاؾی٫ آلاؾی ٨كهًگـی ؾق  ِىقت ٨ـكؾی و شم١ـی، ال ٠مـؿههًگی بههای ٨ك١٨الیث

 ٌىؾ. اؼحّاق جاییى هیايؿیٍۀ هٙهكی اوث که ؾق اؾاهه به
جكیى هّاؾی٫ آلاؾی ٨كهًگـی، آلاؾی ايؿیٍـه اوـث. ٌـهیؿ هٙهـكی بـا گـكه لؾو یکی ال ههن

ـكی بایـؿ ظحمـا  آلاؾ باٌـؿ:  پیٍك٨ث و جکاهل ايىاو به آلاؾی ج٩کك، ه١ح٭ؿ اوث ٨کـك و ايؿیٍـۀ ٍب
Dك اوث که هی جىايؿ ؾق هىائل بیًؿیٍؿ. ایى اوـح١ؿاؾ آلاؾی ج٩کك ياٌی ال هماو اوح١ؿاؾ ايىايی ٍب

ك ؾق گكو ایى آلاؾی اوث كی ظحما  بایؿ آلاؾ باٌؿ. پیٍك٨ث و جکاهل ٍب  .(;تا:ٔهٙهكی، بیC ٍب
یـم ه١ح٭ـؿ بـه لـموم یکی ؾیگك ال هّاؾی٫ آلاؾی ٨كهًگی، آلاؾی بیاو اوـث. هٙهـكی ي

وشىؾ آلاؾی بیاو ؾق شاه١ه اوث. ال ؾیؿگاه وی، ؾق شاه١ه بایـؿ ٌـكایٙی ٨ـكاهن باٌـؿ جـا 
ا٨کاق هؽحل٧ و هؽال٧ بحىايًؿ آقا و ٠٭ایؿ ؼىؾ قا آلاؾايه هٙـكض کًًـؿ. بـه ا٠ح٭ـاؾ ایٍـاو، 

ب شىال و ولب آلاؾی بیاو ؾق شاه١ه قابٙۀ هىح٭یمی با پیٍك٨ث و پیكولی یا ٌکىث اي٭ال
 اوالهی و شمهىقی اوالهی و ؾق وٙعی باالجك، پیكولی یا ٌکىث اوالم ؾاقؾ:
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بایؿ ٨کك و بیاو و ٬لمً آلاؾ باٌؿ و جًها ؾق چًیى ِىقجی اوث کـه اي٭ـالب هكکه هی
اوالهی ها قاه پیكولی قا اؾاهه ؼىاهؿ ؾاؾ. ... اگك ؾق شاه١ـۀ هـا، هعـیٗ آلاؾ بكؼـىقؾ آقا و 

ًها ؾق چًیى لهیًۀ والمی ؼىاهؿ بىؾ که اوالم هكچه بیٍحك قٌـؿ ٠٭ایؿ به وشىؾ بیایؿ،... ج
این کًؿ. ... اگك شلى ٨کك قا بؽىاهین بگیكین، اوالم و شمهىقی اوالهی قا ٌکىث ؾاؾههی

 ٓ.25-38ٔهماو: 
های ٨كهًگی جىظیؿی و ٤یكهٍكکايه ال ٬ایل ايصـام هكاوـن وـًحی و ايصام ؾاؾو ١٨الیث

ًكی و...، یکی ؾیگك ال هّـاؾی٫ آلاؾی ٨كهًگـی ؾق شاه١ـه های ٠لمی، ههفهای، ١٨الیث
اوـث. ال ؾیـؿگاه هاییازاقق رنرويذاواوث. ؾق ايؿیٍۀ هٙهكی يیم وشىؾ چًیى آلاؾی

ـه ؾق ایٍاو، یکی ال ٌىاهؿ آلاؾی ايصام ١٨الیث هِّ ـِ های ٨كهًگی ؾق اوالم، وشـىؾ ٬ـكاقؾاؾ 
جىايًـؿ یى ٬كاقؾاؾ، اهِل کحاب هیٓ. بكاوان ا><;-;<;: ب AB>:اوالم اوث ٔهٙهكی، 

 بؿوو هیچ ه١ًی، هكاون ؾیًی ؼىؾ قا ؾق ه١ابؿٌاو ايصام ؾهًؿ: 
اوالم بكای اهل کحاب آلاؾی فمیؿه لائل اوثF به هقًای ایًکه ؼ ىؾ فمای ؿ قا ش كم 

ؾاي  ؿ  ؾاي  ؿ، اه  ا ٌ  كک قا، ه  اؾیگكی قا ش  كم و لاب  ل جقمی  ب و ظح  ی اف  ؿام ه  ی يم  ی

 .88ٓ: 1، ز 1378ٔهغهكی، 

٘ىق ٬ٟٙ ایى اوث که آلاؾی اشحما٠ی قا جؤهیى کًًؿ ٘ىق کلی و بهیکی ال ه٭اِؿ ايایا به
هایی که ؾق اشحماٞ هىـث هاـاقله های اشحما٠ی و ولب آلاؾیها و بكؾگیو با ايىاٞ بًؿگی
 ٓ.27: 2476کًًؿ ٔهٙهكی، 

 یهٙهك یؿٌه یٍۀؾق ايؿ ٨كهًگی یبك آلاؾ ٨كهًگی یثاظحما  ج٭ؿم اهً یبكقوبًابكایى، 
یکـی ال ٌهكويؿاو ال  هعكوم کكؾو هىاوی با ظ٭ی٭ثؾق یثو١ٔ یىکه ا ظاکی ال آو اوث

 ؤـ١یثاوـث و  آيـاوؾق ظ٫  ٠ؿالحییٜلن و ب یيى٠ و ایى ؼىؾ ٌاو اوثاواویظ٭ى٪ 
يٝام ویاوی ظاکن، ٨كهًگـی ؼـاَ قا بـك که ؾق آو  آوقؾقا به وشىؾ هی ٘ك٨هی اوحؽؿام 

هـای ٨كهًگـی ٌـهكويؿاو جىوـٗ ؾیگك ولب ظ٭ى٪ و آلاؾی٠ااقتبهکًؿ. آياو جعمیل هی
٘ك٨ـه و ٌـىؾ و اوـحؽؿام یـ ظکىهث، ٠الوه بك ایًکه ؼىؾ ٠ملی ٜالمايه هعىىب هـی

کًؿ، ؾقيهایث يیم به يااهًی آو يٝام ویاوـی هًصـك ؼىاهـؿ ٌـؿ: اوحرماق هكؾم قا ٨كاهن هی



 ?   ;Cییاوحؽؿام فالهه عباعبا هیبك يؾك یهبحً یهغهك ؿیٌه ۀٍیؾق ايؿ یو آلاؾ ثیيىبث اهً

 

D اوـالهی قا ٌکىـث ؾاؾهاگك شلـى ٨کـك قا بؽـىاهین بگیـكین، اوـالم و شمهـىقیایـن C
 (.1:-<9تا:ٔهٙهكی، بی

. يادسستی فشض تمذم آصادی فشهًگی بش اهًیت فشهًگی )وضعیت للن و اسـتخذام 2
 طشفه(یک
 یهاؼاقز ال چهاقچىب و اقلي یآلاؾ یبه ه١ًا ٨كهًگی یآلاؾ یهٙهك یؿٌه یؿگاهال ؾ

همچـىو  ی ٨كهًگیآلاؾ یثو١ٔ یا ٨كهًگی وهكزهكز یثو١ٔ یو بك٬كاق یًیؾ٨كهًگی 
 ٨كهًگی یثاهً ای،یآلاؾ یى. ؾقوا٬ٟ چًیىثي پفیك٨حًیوکىالق یاكا ل٨كهًگی  یهايٝام
کـه  ٨كهًگـی یـثبـك اهً یایآلاؾ یىچًـ ؿمؾیگـك ج٭ـ٠اـاقتکًؿ. بهیه یؿقا جهؿ یهح١ال

 یـثقا ؾقيها ی ٨كهًگیاوث، قوابٗ اشحما٠ یىؾ ؤییؿهىقؾ ج ٨كهًگی یهاكهؿاق اقليیؾا
ي٩ـِه  یيا٠اؾاليه وـى٪ ؼىاهـؿ ؾاؾ کـه ظحـ ٘ك٨هی  یبه وشىؾ آهؿو اوحؽؿاه یىوبه

 ٨كهًگـی یـثاهً یگاهال شا جىاویه یماهك قا ي یىؼىاهؿ کكؾ. اجهؿیؿ  یمقا ي ٨كهًگی یآلاؾ
ببه یٍاوا یٍۀؾق ايؿ یًیؾی هابك اقلي یهاحً ق٤ـن هعحـكم بـىؾو و یكا بـهل یؿ٨Eهم یؼى

ًگـی ؾق ايؿیٍـۀ ٌـهیؿ هٙهـكی، بـه ا٠ح٭ـاؾ ایٍـاو، آلاؾی ياپفیك بىؾو آلاؾی ٨كهولب
هـای ِىقت هٙل٫ و ياهعؿوؾ يیىـث، بلکـه هىٔـى٠ات و ظـىله٨كهًگی ٌهكويؿاو به

و Dهای ظیاجیٓ وشىؾ ؾاقؾ که هعؿوؾکًًؿۀ آلاؾی ٨كهًگی آياو اوـث: ای ٔاقلياهًیحی
C ك آلاؾی يیىـثآلاؾی، آو ظ٫ ٘ای١ی ايىاو، ی  ظؿ ه١ّیًی اوث که ال آو بیٍـحك ؾیگـ

 ٓ.177-177: 2478ٔهٙهكی، 
ي٩ه ظ٫ آلاؾی ٨كهًگی، هّالط شاه١ه، هّلعث ٨كؾی و ؾیى اوالم ٬ٔىايیى اوـالهیٓ 

 ٌىؾ.های ظیاجی ٨كهًگی اهًیحی ؾق ايؿیٍۀ هٙهكی اوث که ؾق اؾاهه جاییى هیال اقلي
ه١ـه ها و هىٔـى٠ات اهًیحـی ؾق شاي٩ه ظ٫ آلاؾی ٨كهًگی ٌهكويؿاو، یکی ال اقلي

هعؿوؾکًًؿۀ آلاؾی ٨كهًگی آياو اوث و ِا٠مـا  آلاؾی  رقدک ازدیذگا هطنریٌمكؾه هی
ای باٌؿ که آلاؾی ٨كهًگی ؾیگك ٌهكويؿاو قا جهؿیؿ یا ولب کًؿ: گىيه ٨كهًگی ا٨كاؾ ياایؿ به

Dآيصا که آلاؾی ٨كؾ هؽل به آلاؾی ؾیگكاو و ولبکًًؿۀ آلاؾی ؾیگـكاو باٌـؿ، ؾق ایـى گىيـه
 ٓ.73: 2، ز 2467ٔهٙهكی، C جىاو بلکه بایؿ شلى آلاؾی ٨كؾ قا گك٨ثؾ هیهىاق
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ها و هىٔى٠ات اهًیحی هّالط ٠الیۀ شاه١ه ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهكی یکی ؾیگك ال اقلي
وا٬ـٟ، آلاؾی ٨كهًگـی رقد.د هعؿوؾکًًؿۀ آلاؾی ٨كهًگی ٌهكويؿاو ؾق شاه١ه ٌمكؾه هی

ؾق هىاقؾی Dهّالط ٠الیۀ شاه١ه قا جهؿیؿ یا ولب کًؿ:  ای ِا٠ما  ٌىؾ کهگىيها٨كاؾ ياایؿ به
که آلاؾی ٨كؾ بكؼال٦ هّالط ٠الیۀ اشحماٞ باٌؿ، ؾولث که ظا٨ٛ هّالط ٠الیـۀ اشحمـاٞ 

 ٓ.72ٔهماو: C هایی قا به ي٩ٟ هّالط ٠الیۀ اشحما٠ی هعؿوؾ کًؿاوث ظ٫ ؾاقؾ آلاؾی
اهًیحی اوث که ال ؾیؿگاه ها و هىٔى٠ات هّلعث هىّلن ٌؽّی ٨كؾ، یکی ؾیگك ال اقلي

آيصـا کـه ظ٩ـٛ آلاؾی ٨ـكؾ بـكؼال٦ Dهٙهكی هعؿوؾکًًؿۀ آلاؾی ٨كهًگی ٌـهكويؿاو اوـث: 
الّّعه، ؾق هّالط هىّلن ٌؽّی ؼىیً باٌؿ، هايًؿ هىاقؾ ج١لین و جكبیث یا بهؿاٌث و ظ٩ٛ

 ٔهماوٓ. C ٌىؾگىيه هىاقؾ، هن ج١لین اشااقی و هن بهؿاٌث اشااقی جصىیم هیایى
های اهًیحـی هعىـىب ، یکی ؾیگك ال هىٔى٠ات و اقليتقایذویژه اِل اوالم به ؾیى

 ٌكک... اوالمDٌىؾ که به ا٠ح٭اؾ هٙهكی آلاؾی ٨كهًگی ٌهكويؿاو ياایؿ هؽل آو باٌؿ: هی
 اوالهی کلمۀ اهاAAٓE D: هماؤ Cؾايؿ هی ا٠ؿام ظحی و ج١٭یب ٬ابل و شكم قا هاؾیگكی قا،

 ایـى کـه کًـؿهـی پیٍـًهاؾ ی١ًـی کًؿEهی بیاو قا ظکىهث ایى یهعحىا گ٩حن که ٘ىقهماو
 Cکًـؿ ظكکـث اوـالهی اِـى  هـؿاق ؾق و ٌىؾ اؾاقه اوالهی ه٭كقات و اِى  با ظکىهث

 ٓ.74: جابی هٙهكی،ٔ
يٍـاو  یهٙهك یؿٌه یٍۀؾق ايؿ ٨كهًگی اهًیثبك  ٨كهًگی آلاؾیج٭ؿم  ٨كْ یبكقوبًابكایى، 

٘ك٨ه و ؾقيحیصه جىلیؿ يااهًی ؾق ظیات وال ٜلن و اوحؽؿام ی يیم لهیًه یثو١ٔ یىکه ا ؾهؿیه
ٌىؾ. لفا ایى ٨كْ يیم ؾق ايؿیٍۀ ایٍاو ياؾقوث اوثE لیـكا آلاؾی ٨كهًگـی هاؾی و ه١ًىی هی

های ؾیگك ٌهكويؿاو قا به ؾياـا  ؾاقؾ کـه ايصاهؿ و جٕییٟ ظ٭ى٪ و آلاؾیوهكز هیهٙل٫ به هكز
٘ك٨ه ؾق قوابٗ اشحما٠ی اوث. اها ؿالحی و واب اوحؽؿام ی ٠ایى ؼىؾ هّؿا٪ باقل ٜلن و بی

های ٨كهًگی لیاـكا  ٔآلاؾی ٨كهًگـی هحـؿايی ظـؿاکركیٓ يیـم بـه ؾلیـل ه٭یـؿ ياـىؾو بـه آلاؾی
ویژه يـٞى او  و ؾوم آو و يیـم يـٞى وـىم ٜلـن وال ایصاؾ و١ٔیث ٜلن بههایدیًی زهیً اقلي

ب اوحرماق و اوح١ماق هكؾم ؾیگـك کٍـىقها ال ٘كیـ٫ الملل ؾق ٬الؼّىَ ؾق وٙط يٝام بیىبه
 ٘ك٨ه اوث. جهاشن ٨كهًگی و شًگ يكم و ؾقيحیصه به وشىؾ آهؿو و١ٔیث اوحؽؿام ی 
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. دسستی فشض تعاهل اهًیت فشهًگـی و آصادی فشهًگـی دس بسـتش دیـى )وضـعیت 9
 عذالت و استخذام دوطشفه(

اظحمـا  ج٭ـؿم  یياؾقوـح یـمو ي هًگـی٨ك یبك آلاؾ ٨كهًگی یثاظحما  ج٭ؿم اهً یياؾقوحبا 
 یبه بؿاهث ياؾقوـحباجىشه یمو ي ی،هٙهك یؿٌه یٍۀؾق ايؿ ٨كهًگی یثبك اهً ٨كهًگی یآلاؾ

بـا اوـحًاؾ بـه  یٍـاوا یٍـۀؾق ايؿ ٨كهًگـی یو آلاؾ ٨كهًگی یثاهً یاواظحما  ٠ؿم يىاث ه
 ین،ك و ج٭ىـؾاقؾ، بـك اوـان بكهـاو وـا یثو يىاث ظکا ااٖاقج یکه ال يى٠ یٍاو٠ااقات ا

 ٌىؾ، یاذاات ه یٍاوا یؿگاهال ؾ یىؾق بىحك ؾ ٨كهًگی یو آلاؾ ٨كهًگی یثاظحما  ج١اهل اهً
 یىؾق چهـاقچىب ٬ـىاي ٨كهًگـی یو آلاؾ ٨كهًگـی یثکه ؾق ٨كْ ج١اهل اهً یطجىٔ یىبا ا

 یـؿآیبه وشىؾ هـ شحما٠ی ٌهكويؿاو٠ؿالث ؾق شاه١ه و قوابٗ ا یثو١ٔ ی،٠اؾاليه اواله
 یهح١ـال یحـیؼىؾ هىشؿ اهً یىاوث که ا ٨كهًگیؾو٘ك٨ه ؾق قوابٗ  یو اوحؽؿاهآ یصۀکه يح

 ٨كهًگی یثو اهً ٨كهًگی یال آلاؾ یاگىيه ؾقوا٬ٟ،. اوث یو اؼكو یىیؾيوٙط ليؿگی ؾق 
جىشـه  یـمبه آؼـكت ي یا،٠الوه بك ؾي ی١ًی Eاوث یکه هح١ال کًؿهی قا ٌهیؿ هٙهكی ه١ك٨ی

: ؾاقيـؿيیـم  یکؿیگكبا  یهح١ال یبلکه يىاث ج١اهل یىحًؿ،ي گكیکؿی یجًها يا٨يهآو ؾو و  ؾاقؾ
Dآلاؾی ايىاو ؾق ٌكی١ث اوالهی بایؿ بهگىيه ای باٌؿ که او قا ؾق قاوحای قویؿو بـه ٬ـكب

هٙهـكی، C ٌٔـىؾهایی هىاشه هیالهی یاقی کًؿ. بك همیى اوان، ایى آلاؾی با هعؿوؾیث
:<AA9ٓ>:-;>:: ;; ز و @<<: 9; ز، ;=;: ; ، ز. 

 يسبت اهًیت التصادی و آسادی التصادی در ايذیطۀ ضهیذ هطهزی

. يادسستی فشض تمذم اهًیت التصادی بش آصادی التصادی )وضعیت للن و استخذام 8
 طشفه(یک

ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هٙهكی اهًیث ا٬حّاؾی به ه١ًای اهًیث ؾولث یا شاه١ه بـه ه٩هـىم کمىيیىـحی 
های ا٬حّاؾی ٬ـايىيی هـكؾم کـه ال ی٫ ولب ظ٭ى٪ و آلاؾیآو و بك٬كاقی اوحاؿاؾ ا٬حّاؾی ال ٘ك

وشـه هـىقؾ پـفیكي يیىـث. هـیچٌىؾ، بهآو با ٠ًىاو اهًیث ا٬حّاؾی هحؿايی ظؿا٬لی ج١ایك هی
٘ك٨ـه ؾیگك ج٭ؿم چًـیى اهًیحـی بـك آلاؾی ا٬حّـاؾی ال ؾیـؿگاه ایٍـاو، اوـحؽؿام یـ ٠ااقتبه
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م یا هكؾم با هكؾم ؾق وٙط شاه١ه ق٬ـن ؼىاهـؿ لؾ ای قا ؾق قوابٗ ا٬حّاؾی ؾولث و هكؾيا٠اؾاليه
ٌىيؿ. لفا ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهـكی ج٭ـؿم که ؾق آو هكؾم جعِث اوحرماِق ؾولث یا یکؿیگك وا٬ٟ هی

های اوحاؿاؾی کمىيیىـحیٓ بـك آلاؾی ا٬حّـاؾی اهًیث ا٬حّاؾی ٔهحؿايی ظؿا٬لی همچىو يٝام
ویـژۀ ایٍـاو بـه آلاؾی ا٬حّـاؾی و هّـاؾی٫ آو جـىاو ال جىشـه پفیك٨حه يیىث. ایى اهك قا يیم هـی

ؼىبی بكؾاٌث کكؾE لیكا آلاؾی ا٬حّاؾی يیم ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهكی ال شملـۀ ظ٭ـى٪ هىـّلن به
ٌىؾ که ؾیى اوالم بكای ايىاو ٬كاق ؾاؾه اوـث. بـه ا٠ح٭ـاؾ ٌـهیؿ هٙهـكی ٌهكويؿاو ٌمكؾه هی

قو، ٓ. الایـىB:>-@:>: 9;ماو، ز های ا٬حّاؾی اوث ٔهاِل اولیه ؾق اوالم، آلاؾی ١٨الیث
اوالم ؾق ٠یى ایًکه ؾیًی اشحمـا٠ی Dکه ظ٫ ولب آلاؾی ا٬حّاؾی قا ال ٌهكويؿاو يؿاقؾ: هیچ

ٌـماقؾ، ظ٭ـى٪ و آلاؾی ٨ـكؾ قا ياؾیـؿه ايؿیٍؿ و ٨كؾ قا هى ى  شاه١ـه هـیاوث و به شاه١ه هی
يٝك ویاوی و چه اليٝك ا٬حّـاؾی ٌماقؾ. ٨كؾ اليٝك اوالم، چه الگیكؾ و ٨كؾ قا ٤یكاِیل يمیيمی

 ٓ.;>:-9>:: ;; زو  @<<: 9; ز، ;=;: ; هماو، زC ٔو...، ظ٭ى٬ی ؾاقؾ
یکی ال هّاؾی٫ آلاؾی ا٬حّاؾی، ظ٫ هالکیث ٨كؾی اوـث. ال ؾیـؿگاه ٌـهیؿ هٙهـكی 

ایبرایايطااووجاقددا دوهاعسیاتاختیاصاید اضاالمهحتارماضاتوچًیى آلاؾی
٨كؾ اليٝك اوالم... اليٝك ا٬حّـاؾی، ظـ٫ : Dخقدهاعسیتدا يذرنرويذاوبرهحیقلکا 

هالکیث بك هعّى  کاق ؼىؾ، ظ٫ ه١اؤه، هااؾله، ِؿ٬ه، و٧٬، اشاقه، هماق٠ه، هٕاقبه 
ؾق يٝام ا٬حّاؾی اوالم، اوان کاق ایى DٔهماوC Eٓ و ٤یكه ؾق هایمل  ٌك٠ی ؼىؾ قا ؾاقؾ

 ٓ.ٔهماوC اوث که... هالکیث اؼحّاِی هعحكم باٌؿ
ٌهیؿ هٙهكی ه١ح٭ؿ اوث هالکیث ؾق اوالم، هًعّك ؾق هالکیث ٨كؾی يیىث، بلکـه 

ٌىؾ. کاق و جالي ٨ـكؾی، ٬ىمی ؾیگك ال هالکیث وشىؾ ؾاقؾ که هالکیث ٠مىهی ياهیؿه هی
جكیى ٠ىاهل جمـایم هالکیـث ٨ـكؾی ال هالکیـث ٠مـىهی ال ؾیـؿگاه جملی  و بؽًٍ، ههن

 هٙهكی اوث:
ِل و قیٍۀ هالکیث قا اهكی ٘ای١ی و ٤كیمی ؾايىحه و بك همیى يٝام ا٬حّاؾی اوالم، ا

اوان با اِیل ٌمكؾو اشحماٞ 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 
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و يه با ٬اى  هالکیث ٨ـكؾی، هالکیـث ٘ىق هٙل٫ ٘كؾ کكؾه ٔج٩کك وىویالیىحیٓ ٨كؾی قا به
٠مىهی قا ي٩ی کكؾه اوث ٔج٩کك لیاكالیىحیٓ. ؾق آيصا که پای کاق ا٨كاؾ و اٌـؽاَ اوـث، 

ٌماقؾ و ؾق آيصا که پای کاق ا٨كاؾ و اٌؽاَ يیىث، هالکیـث قا هالکیث ٨كؾی قا ه١حاك هی
 .276ٓو  227-226، 225-223 ،345-342: 15 هماو، زؾايؿ ٔشم١ی هی

ؾیگك ال هّاؾی٫ آلاؾی ا٬حّاؾی، ظـ٫ ايحؽـاب ٌـ٥ل اوـث. ؾق ايؿیٍـۀ ٌـهیؿ  یکی
: 11 زو  226: 15 ز، 131: 1 همـاو، زهٙهكی يیم ٌهكويؿاو ؾق ايحؽاب ٥ٌل آلاؾيؿ ٔ

های ا٬حّاؾی و ٠ؿم اشااق ٌهكويؿاو به ٓ و ؾاٌحى آلاؾی ؾق ايصام ؾاؾو ١٨الیث245-241
هـای اِل اولیـه ؾق اوـالم، آلاؾی ١٨الیـثDاوث: ايصام ؾاؾو کاقی، اِل اولیه ؾق اوالم 

ؼىاهؿ هكؾم قا ال قاه اشااق ا٬حّاؾی به کاق ا٬حّاؾی اوث. ... آيچه هىّلن اوث اوالم يمی
 .428ٓ-426: 15 هماو، زC ٔواؾاق کًؿ

ؾقهصمىٞ، بكقوی اظحما  ج٭ؿم اهًیث ا٬حّاؾی بك آلاؾی ا٬حّـاؾی ؾق ايؿیٍـۀ ٌـهیؿ 
جـكیى ظ٭ـى٪ یى و١ٔیث ؾقوا٬ٟ به ه١ًای وـلب یکـی ال ههـنؾهؿ که اهٙهكی يٍاو هی

٠ؿالحی ؾق قوؾ که يى٠ی ٜلن و بیٌماق هیاواوی ٌهكويؿاو ؾق ٠كِۀ ا٬حّاؾی شاه١ه به
گیـكؾ کـه ؾق آو ٘ك٨ه و و١ٔیحی ٌـکل هـیؾیگك، اوحؽؿاهی ی ٠ااقتظ٫ هكؾم اوث. به

گیكيـؿ و یگك ٬ـكاق هـیٌهكويؿاو جعث وـلٙه و اوـحرماق ا٬حّـاؾی يٝـام ظـاکن یـا یکـؿ
هـای ا٬حّـاؾی ٌىؾ یـا هصاـىق بـه ايصـام ؾاؾو ١٨الیـثجكجیب، هالکیحٍاو جهؿیؿ هیبؿیى

ٌىيؿ. چًیى و١ٔیث اهًیحی که اهًیحی هحؿايی و ظـؿا٬لی ؾق ٠كِـۀ ا٬حّـاؾی جعمیلی هی
ٌـىؾ و بـه جًها پفیك٨حه يیىث، بلکه اهًیث يیم ٌمكؾه يمیاوث، ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهكی يه

 لیل ٜالمايه بىؾو، ٠یى يااهًی و جهؿیؿ اوث.ؾ

. يادسستی فشض تمذم آصادی التصادی بش اهًیت التصادی )وضعیت للن و استخذام 2
 طشفه(یک
 یهـاؼاقز ال چهاقچىب و اقلي یآلاؾ یبه ه١ًا ا٬حّاؾی یآلاؾ یهٙهك یؿٌه یؿگاهال ؾ

همچىو  ی ا٬حّاؾیلاؾآ یثو١ٔ یا ا٬حّاؾی وهكزهكز یثو١ٔ یو بك٬كاق یًیؾا٬حّاؾی 
 ای،یآلاؾ یى. ؾقوا٬ٟ چًیىثي یك٨حه٠ًىاو پف یچبه ه یاكا لؾاقی ا٬حّاؾی وكهایه یهايٝام
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 یـثبـك اهً یایآلاؾ یىچًـ ؿمؾیگـك ج٭ـ٠اـاقتکًؿ. بهیه یؿقا جهؿ یهح١ال ا٬حّاؾی یثاهً
ا ق ی ا٬حّـاؾیاوـث، قوابـٗ اشحمـا٠ یـىؾ ؤییـؿهـىقؾ ج یهـاكهؿاق اقليیکه ؾا ا٬حّاؾی

ي٩ِه  یيا٠اؾاليه وى٪ ؼىاهؿ ؾاؾ که ظح ٘ك٨هی به وشىؾ آهؿو اوحؽؿام  یوىبه یثؾقيها
 ا٬حّـاؾی یـثاهً یگاهال شا جىاویه یماهك قا ي یىؼىاهؿ کكؾ. اجهؿیؿ  یمقا ي ا٬حّاؾی یآلاؾ
ببه یٍاوا یٍۀؾق ايؿ یًیؾ ی ا٬حّاؾیهابك اقلي یهاحً یؿE لیكا ٌهیؿ هٙهكی بـا ٨هم یؼى

ک یؿ بك لموم بكؼـىقؾاقی ٌـهكويؿاو ال آلاؾی ا٬حّـاؾی، آلاؾی ا٬حّـاؾی هحؿايیـۀ وشىؾ جؤ
ٌىؾ و يیـم آلاؾی ا٬حّـاؾی هحؿايیـۀ ظـؿاکركی قا کـه ؾق وهكز ؼحن هیهٙل٫ قا که به هكز

هـای ظیـاجی کًؿ، بلکـه ه١ح٭ـؿ اوـث اقليهای وکىالق لیاكا  وشىؾ ؾاقؾ جؤییؿ يمیيٝام
ؿۀ آلاؾی ا٬حّاؾی هٙل٫ و ظؿاکركی ٌـهكويؿاو اوـث، ا٬حّاؾی وشىؾ ؾاقؾ که هعؿوؾکًً

ٌـىؾ: های اهًیث ا٬حّاؾی يام بـكؾه هـیکه ؾق ایى ه٭اله ال آيها با ٠ًىاو هىٔى٠ات و ظىله
D،باجىشه بًابكایى٬اـا  ؾق او هىـ ىلیث و ايىـاو وـىی ال الهـی بمقگ اهايث ایى پفیكي به 

 ؼالِه" او ايىايیث ظ٩ٛ" ٠ااقت ؾق همه که ٘ای١ث يیم و هاايىاو وایك ؼىؾي، ؼؿاويؿ،
 ،131: 1 ز هماو،ٔ Cٌىؾهی هعؿوؾ ٬یؿهایی با يیم ايىاو ا٬حّاؾی های١٨الیث ٌىؾ،هی
 ٓ.245-241: 11 ز و 226: 15 ز

های ا٬حّاؾی ظیاجی ال ؾیؿگاه ٌهیؿ هٙهكی اوث کـه ٬ىايیى ا٬حّاؾی اوالم ال اقلي
قو، آلاؾی ؿاو جىشـه ؾاٌـحه باٌـًؿ. الایـىٌـاو بـهای ا٬حّـاؾیؾق ١٨الیث بایؿٌهكويؿاو 
 ٌىؾ: هات و واشاات اوالهی ج١كی٧ هیياو ؾق چهاقچىب ٠ؿم جصاول ال هعكا٬حّاؾی آ

هكؾم بك اهىال ؼىؾ جىلظ ؾاقيؿ، ولی ایى جىلظ به هقًای ایى اوث که ؾق چه اقچىبی ک ه 

 .262ٓ: 22 ز و 245: 2 هماو، زاوالم اشاله ؾاؾه آلاؾی جّكف ؾاقيؿ و يه بیٍحك ٔ

٘ـىق هرـا ، ايىـاو ٘ىق کلی و ذابث، ٌكٞ ج١یـیى کـكؾه اوـث. بـهبكؼی ال ایى ٬یىؾ قا به
جىايؿ به ِك٦ ؾاقا بىؾو ٠ىاهل جىلیؿ، هك کاال قا اگكچه بكای هّالط شاه١ه ٔـكق ؾاٌـحه يمی

ؼىاهؿ و هك ه٭ؿاقی ال آو قا هّك٦ کًـؿ.  باٌؿ، جىلیؿ کًؿ و به شاه١ه اقائه ؾهؿ یا هكچه هی
هایی چىو قبا، اظحکاق، ه١اهالت ٤كقی، اوكا٦، اجكا٦ و...، به همیى  همًٞى واؼحى ١٨الیث

  .241ٓ-245: 11 زو  226: 15 ز، 131: 1 هماو، زهًٝىق ِىقت گك٨حه اوث ٔ
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ای قو، ؾق اوالم پـاقهؾايؿ. الایىاوالم وشىؾ ج٭أا قا بكای هٍكو٠یث ٠كٔه کا٨ی يمی
 ٓ.137: 6، ز 2467ؼىايؿه ٌؿه اوث ٔهٙهكی،  ها هکاوب هعكههال کاق و کىب

های ا٬حّاؾی اهًیحـی ظیـاجی ال ؾیـؿگاه آلاؾی ا٬حّاؾی ٌهكويؿاو یکی ؾیگك ال اقلي
کٍـی اوالم اوحرماق ی١ًی بهكهDکًؿ: ٌهیؿ هٙهكی اوث که آلاؾی ا٬حّاؾی قا هعؿوؾ هی

ٔهٙهـكی، C ٌـماقؾبال٠ىْ ال کاق ؾیگكاو قا به هك ٌکل و هك لاان، ياقوا و هٙـكوؾ هـی
 ٓ.132: 1، ز 2477

هـای هّالط شاه١ه و هًا٨ٟ هلی یکی ؾیگـك ال هىٔـى٠ات اهًیـث ا٬حّـاؾی و اقلي
ظیاجی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هٙهكی اوث که هعؿوؾکًًؿۀ آلاؾی ا٬حّـاؾی ٌـهكويؿاو اوـث. 

قو، به ا٠ح٭اؾ وی هكگىيه ١٨الیث ا٬حّاؾی که با٠د ج١ٕی٧ شاه١ۀ اوالهی و ج٭ىیث الایى
 مى، ال بیى ق٨حى اوح٭ال  کٍىق و ج١ٕی٧ ٨كهًگ اوالهی کٍىق ٌىؾ، هصال يیىث. ؾٌ

ها يیم ؾق اؼحیاق ؾولث ٬كاق گك٨حه و به او اشاله ؾاؾه ٌؿه اوث جا بكؼی ال ایى هعؿوؾیث
های ايىاو قا هعـؿوؾ هًگام ٔكوقت، ؾق قاوحای جؤهیى هّالط هىلماياو، بكؼی ال آلاؾی

 ٓ.241-245: 11 زو  226: 15 ز، 131: 1 هماو، زکًؿ ٔ
هـا و جٍـىی٫ هکاوب هعكهه چًؿ يىٞ اوث: ال٧ٓ هاـاؾالت هـئذك ؾق جرایـث يـاؾايی

 E...بٓ هااؾالت هئذك ؾق گمكاهـی و ا٩٤ـا  هـكؾم E...١٨الیـث هـئذك ؾق پکاقهای ظكام ٓ
 E...جعّیل ؾقآهؿ ال ٘كی٫ اهىق لیاوتج٭ىیث ؾٌمى ٓ ،باق به ظا  ٨كؾ یا شاه١ه ٔهٙهكی

:<@A ز ،@ :;=?.ٓ 
هؿف اوالم ایى اوث که اهث او الهی ؾق هم ۀ ابق اؾ لي ؿگی ال بیگايگ او هى حمل 

 ، ز1388 ی،هغه كباٌؿ. ؾق ایى هیاو، او حمالل الحّ اؾی اهمی ث ؼاِ ی ؾاقؾ ٔ

 ٓ.412-399: 22 زو  415: 21

هـای ظیـاجی و هىٔـى٠ات ا٬حّاؾی یکـی ؾیگـك ال اقلي٠ؿالث اشحما٠ی ؾق ٠كِۀ 
قو، به ا٠ح٭اؾ ایٍاو، آلاؾی ا٬حّـاؾی ی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هٙهكی اوث. الایىاهًیث ا٬حّاؾ

یکـی Dای باٌؿ که به ٠ؿالث اشحما٠ی آویب بميؿ و هًصك بـه جا١ـیٓ گـكؾؾ: ياایؿ به گىيه
های ههن ا٬حّاؾ اوالهی که وشه جمایم هؿ٦ قٌؿ ا٬حّاؾی يٝام اوالهی ال ؾیگك ال هؿ٦

٠ؿالث ٨كاگیك ؾق همۀ اب١اؾ آو و الشمله ٠ؿالث ا٬حّاؾی ؾاقی اوث، بك٬كاقی يٝام وكهایه
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 زو  267: 1 هماو، زC ٔاوث. ... هؿیًۀ ٨ألۀ اوالهی، هؿیًۀ ٔؿجا١یٓ اوث يه ج٩اوت
 ٓ.75: 2472 ی،E هٙهك267-262 و 222، 41تا:بی ی،E هٙهك234: 27

 یؿهٌـ یٍـۀؾق ايؿ ا٬حّـاؾی اهًیـثبـك  ا٬حّـاؾی آلاؾیج٭ـؿم  ٨كْ یبكقوبًابكایى، 
٘ك٨ـه و وـال ٜلـن و اوـحؽؿام یـ يیم لهیًه یثو١ٔ یىکه ا ۀ آو اوثؾهًؿيٍاو یهٙهك

ٌىؾ. لفا ایى ٨كْ يیم ؾق ايؿیٍۀ ایٍاو ؾقيحیصه جىلیؿ يااهًی ؾق ظیات ؾيیىی و اؼكوی هی
های ؾیگك وهكز و جٕییٟ ظ٭ى٪ و آلاؾیياؾقوث اوثE لیكا آلاؾی ا٬حّاؾی هٙل٫ به هكز

ايصاهؿ که هك ؾو ال هّاؾی٫ های ؾیًی ؾق ظىلۀ ا٬حّاؾ هیا  ٌؿو اقليهٌهكويؿاو و پای
ايـؿ. ؾقوا٬ـٟ، ؾق ایـى ٘ك٨ه ؾق قوابٗ اشحما٠ی٠ؿالحی و واب اوحؽؿام ی باقل ٜلن و بی

ٌـىيؿ و ظ٭ـى٪ ٌكایٗ به ؾلیل ٠ؿم وشىؾ ٬ايىو، بكؼی ٌهكويؿاو بك ؾیگك ا٨كاؾ هىلٗ هی
هـای ٘ك٨ـه اوـث. اهـا آلاؾییـى همـاو اوـحؽؿام یـ کًًؿ و اا٬حّاؾی آيها قا جٕییٟ هی

ا٬حّاؾی هاحًی بك هکحب لیاكالیىن ٔآلاؾی ا٬حّاؾی هحؿايی ظؿاکركیٓ يیم بـه ؾلیـل ه٭یـؿ 
وال ایصاؾ و١ٔیث ٜلن ؾق وٙط شاه١ه و يیـم هایدیًیوفردگرایی زهیً ياىؾو به اقلي
و جعكین هكؾم ؾیگك کٍـىقها و الملل ؾق ٬الب اوحرماق و اوح١ماق، ايعّاق وٙط يٝام بیى

 ٘ك٨ه اوث. ؾقيحیصه به وشىؾ آهؿو و١ٔیث اوحؽؿام ی 

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

با ياؾقوحی اظحما  ج٭ؿم اهًیث ا٬حّاؾی بك آلاؾی ا٬حّاؾی و يیم ياؾقوـحی اظحمـا  ج٭ـؿم 
بـه بـؿاهث حّاؾی بك اهًیث ا٬حّـاؾی ؾق ايؿیٍـۀ ٌـهیؿ هٙهـكی، و يیـم باجىشـهآلاؾی ا٬

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 

ؾی و آلاؾی ا٬حّـاؾی ؾق بىـحك ؾیـى ال ؾیـؿگاه ایٍـاو ج٭ىین، اظحما  ج١اهل اهًیث ا٬حّا
ٌىؾ، با ایى جىٔیط که ؾق ٨ـكْ ج١اهـل اهًیـث ا٬حّـاؾی و آلاؾی ا٬حّـاؾی ؾق  اذاات هی

چهاقچىب ٬ىايیى ٠اؾاليه اوالهی، و١ٔیث ٠ؿالث ؾق شاه١ه و قوابٗ اشحما٠ی به وشـىؾ 
ه ایى ؼىؾ هىشـؿ اهًیحـی آیؿ که يحیصۀ آو اوحؽؿاهی ؾو٘ك٨ه ؾق قوابٗ ا٬حّاؾی اوث ک هی
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ایازآزادیا تیاادیواهًیاتؾیگـك، ٌـهیؿ هٙهـكی بـه گىيـه٠ااقتٌىؾ. بههح١الی هی
دا د  ارای١ًی ٠الوه بك ؾيیا، به آؼكت يیم جىشه ؾاقيؿ و يها تیادی Eکه هح١الی اوث جًهـا

جـىاو  مىٞ هیؾقهصDبلکه يىاث ج١اهلی هح١الی با یکؿیگك يیم ؾاقيؿ:  یىحًؿ،يا٨ی یکؿیگك ي
گ٩ث ؾق يٝام ا٬حّاؾی اوالم، اوان کاق ایى اوـث کـه هًـابٟ ذـكوت ؾق شكیـاو و هـىقؾ 
اوح٩اؾه باٌؿ و يیكوی ٠مل، آلاؾ و ١٨ا  و هالکیث اؼحّاِی هعحكم باٌؿ. اها بایؿ يٝاقت 

: ; ، زAA>: ی،هٙهـكC ٔهای کىب ؾقآهؿ بٍىؾ که ال قاه هٍكوٞ به ؾوث آیؿ کاهل بك قاه
 .ٓ;>:-9>:: ;;و ز  @<< :9; ز، ;=;

 گیزیيتیجه
ؾق ایى ه٭اله ؾق پاوػ به ایى وئا  که اهًیـث و آلاؾی ؾق وـه ٠كِـۀ ویاوـی، ٨كهًگـی و 

بااکا بطات وظضااروايـؿ، ا٬حّاؾی ؾق ايؿیٍۀ ٌهیؿ هٙهكی ؾاقای چه قابٙه و يىاحی
وچهاقچىبتقطینهلننایىال يٝكيیری فرضی طااطاایی مالهاضتخذامیۀ کا هقاعا

ایىبا ضیذ  اثاا ب دا يذهتکاعیتکاهلیيطاتهطنریرنیذايذیشۀ دآزادیواهًیت
تکاهاليیاسواهًیاتبارآزادیتقاذموآزادیبراهًیتتقذمااتدال ضهیاواز کتقضیح

اضااشباراولااتداالدوياد ضتی آزادیوچهـاقچىباهًیتهلنانال يٝـكيیارییاۀ
ازاهًیاتوآزادیبارهكیـ اثاا  ضیذ؛زیراازدیذگا رنیذهطنری تقاذماضتخذامب 

الآيصاکهیسذیگرا زظوهًاافعتضاییعيیسورنرويذی اققتضییعضابودیًایهاای
ماذاعتی اد ضاطحرقد يقمیازظلانوبایهلیماقق وهیاعحمدقهیواعنی(هی

وضکیتیضقد ضايیهیاوباازیگراواجتداامی کًذک د چًیى واب اجتدامیااکنهی
اضتخذام بلس يیطت دوطرفبهدیگرِىقت ی٘ك٨ههی طاریاک اقاقیکًیرقد؛

 تًناااتدالتکاهلاهًیتوآزادید بطاتر اقايیىدیًاید اوانبكایىرقد.هالهیپای
یاتوآزادید بطاتر ضذ باایىتقضیحک د فرضتکاهلاهًايذیشۀایشاوب اثاا هی

طرفاي ومادزي دا د هیچتضییعاقق فردی هلی دیًایودیىک  قايیىآوهاهیتیبی
دهذ؛ب ایىهکًاکا د مایىبرخاق دا یرانرويذاوازآزادی اقاق ومدقهی خيدی

رقد.عذاوضکیتمذاعتواضتخذامدوطرف د  واب هایدیًیوهلیيیسافظهیا زظ
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يقمیتکادلهاتًیبرمذاعتد ضطح واب اجتدامیؾقوا٬ٟ  رقد.فرهاهیاجتدامیاسن
رقد بارخال وضاکیتتقأهاوافظهیِىقتبهآیذک اهًیتديیاوآخر هیبه وشىؾ 
ی اضتخذام٘ك٨هیسذیگربرآزادیواهًیتتقذمفرض د  ظاعدايوضکیتی کباعکسصو
ود صق  اضتدرا آووضکیت مالو برب خطرافتادواهًیتگیردود ينایترسلهی

 اخروی اهًیتديیقیرنرويذاويیسدچا هخاطر خقاهذرذ.

 کتابًاهه
 لشآن کشیم.

اکبك غفاقی، لن، شاهق ه ، جّعیط فلیالخاالٓ. >@=;ابى بابىیه لمی ٌٔیػ ِؿوقٓ، هعمؿ بى فلی ٔ

 هؿقویى.

، ؾوحكو ی Dکً ؿ؟وبك و جمىین به چه يعى اوث و چگىيه فمل ه یبكهاو ٓ. 1398Eاوالم کىئىث يث ٔ

 .https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa/16524ؾق: 
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 ، جهكاو، وؽى.فشهىگ بضسگ عخهٓ. 1387ايىقی، ظىى و همکاقاو ٔ

 ، جكشمه هعمؿفلی هىظؿ، جهكاو، ؼىاقلهی.چهاس مماله دسباسه آصادیٓ. 1368بكلیى، آیمایا ٔ

، Dجفاوت جًمیط هًاط ب ا بكه او و بك و جمى ین و لی ان هى حًبظ القل هٓ. CAE=;يواؾ، ویؿهصحبی ٔظىیى

-ًٌاو ی، ظم ىق و هغالق ات فكهًگ یكايه هلی ؾوحاوقؾهای يىیى شهاو ؾق جقلین و جكبیث، قواوکًف

 .https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=93726اشحمافی، ؾوقه اول، ؾوحكوی ؾق: 

 ، جهكاو، ؾايٍگاه جهكاو.وامهلغتٓ. 1377اکبك ٔؾهؽؿا، فلی

الله ی، ، ب اجًؾین و یؿههؿی آی ثصػ دیه یا تعالیم اعدالمآمىٓ. 1379عباعبایی، ویؿهعمؿظىیى ٔ

 آقا.جهكاو، شهاو

، گكؾآوقی ظى ى اقؾٌ یكی های کالمه طباطبابیای اص دیذگاه: گضیذه6سهیافت ٓ. 1386ٔ                   

 ویما.وهای اوالهی ِؿاالشیمی، لن، هكکم پووهً

، جكشمۀ هعمؿشىاؾ ظصحی الم به ضریره چىذ سعاله دیگشسوابب اختراکی دس اعٓ. 1391ٔ                   

 کكهايی، به کىًٌ ویؿهاؾی ؼىكوٌاهی، لن، هئوىه بىوحاو کحاب.

 االفلمی للمغبىفات. ، بیكوت، هئوىةالریضانٓ. 1991ٔ                   



 ?:>   ییاوحؽؿام فالهه عباعبا هیبك يؾك یهبحً یهغهك ؿیٌه ۀٍیؾق ايؿ یو آلاؾ ثیيىبث اهً

 

، جه  كاو، هئوى  ه فكهًگ  ی هغالق  ات و جعمیم  ات هددای امىیددتوظشیددهٓ. 1389ؼ  ايی، فل  ی ٔفبؿالل  ه

 المللی ابكاق هقاِك جهكاو.یىب

 ، جهكاو، اهیكکبیك.فشهىگ فاسعیٓ. 1363فمیؿ، ظىى ٔ

ک اقبكؾ بكه او و بك و جمى ین ؾق جقی یى و بب ٓ. 1395Eکاؽمی، هعىى و ابىالماو ن يمیب ی ٔجابى حاو 

، َ 37، ي 11، ن زمىق پضؽ ی، فّلًاهه Dهآهصمل ؼىاقت ٔهغالقه هىقؾی پكويؿه همىفیلی

86-111. 

ي ؾوقه و ىم، ، اعدشا ، فّ لًاهۀ Dالله شىاؾی آهلیاهًیث ال ؾیؿگاه آیثٓ. 1391E بهاقی، يصف ٔلایلک

7 َ ،19-52. 

آفداق ، فّ لًاهه Dهکحب اهًیحی هحقالی با يگاهی به ايؿیٍه اهام ؼمیً یٓ. 1394E بهاقٔ                   

 .39-5، َ 26ي ؾوقه هٍحن، ، امىیت

 .28-7، َ 5ي ؾوقه ؾوم، ، عیاعت متعالیه، فّلًاهۀ Dاهًیث هحقالیٓ. 1393E جابىحاؤ                  

مطالعدات ، فّلًاهۀ Dًٌاوی ظکمث هحقالیکاقبكؾهای اهًیحی ايىاوٓ. 1389E لهىحاؤ                   

 .84-63، َ 51ؾوقه ویمؾهن، ي ، ساهبشدی

، ل ن، هكک م جعمیم ات ک اهپیىجكی 5/3 افضاس خامع ازادیدثوشمهكکم جعمیمات کاهپیىجكی فلىم اوالهی، 

 فلىم اوالهی.

                                 .  ، جهكاو، ِؿقالیام و اومالب مهذیٓ. 1361هغهكی، هكجضی ٔ

 . 3، جهكاو، ِؿقا، ز زراعۀ زغیىیٓ. 1365ٔ                   

 ، جهكاو، ِؿقا.گفتاسهای معىىیٓ. 1367ٔ                   

 ، جهكاو، ِؿقا.فدغفۀ اخالقٓ. 1369ٔ                   

 .7و  1ز  ،، جهكاو، ِؿقاهای اعتاد مطهشییادداؽتٓ. 1378ٔ                   

 . 6، جهكاو، ِؿقا، ز آثاس مدرىکه ٓ. 1388ٔ                   

                   ٔ;=BC  .ٓعیشی دس وهحالفجهكاو، ِؿقا. البالغه ، 

 ، جهكاو، ِؿقا.عیشی دس عیشۀ وبىیبٓ.  1389ٔ                   

 ، جهكاو، ِؿقا.خاربه و دافعۀ کدیٓ. 1391ٔ                   

 شا، ؾفحك ايحٍاقات اوالهی. ، بیپیشامىن اومالب اعالمیجآ. ٔبی                   

او ايحٍ اقات پووهٍ گاه ، جه كاو، و الهاوذیؾدۀ عیاعدی متف دشان اعدالمیٓ. 1389ههاشكيیا، هعىى ٔ

 . 1فكهًگ و ايؿیٍۀ اوالهی، ز 

ٓ. ٔ;=BCكوؾی  اه ی ٌ  م اٌ  ىؾ ه م ع ؾ ك ه ك ي ، لیث ی بل اه ب فه ك ه ب ی اله او ه م ف اقف ق م الؾایكة ه ى ئو ه



 CB=; بهاق و جابىحاو/  پايمؾهن/ ٌماقۀ  هفحنهای ویاوث اوالهی / وال  پووهً   @:>

                                 .  بیثبك هفهب اهل ی اله او ه م ف اقف ق م الةؾایك  ه ى ، هئون ، لت ی بل اه ب زه م ك طاب م ه م ف گ ى شه ف

 ، لن، هئوىه بىوحاو کحاب.آصادی دس فدغفه عیاعی اعالمٓ. 1381هیكاظمؿی، هًّىق ٔ

 ، جكشمه فلیكضا عّیب، جهكاو، اهیكکبیك.های امىیتدسآمذی بش بشسعیٓ. 1391ویلیاهم، پل ؾی ٔ
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