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 مترجم یهمقدم
خردورزی سوسیالیستی: پژوهشی »ای است از فصل دوم کتاب متن کنونی ترجمه

. (4101-0911) ( اثر اندرو کولیر0991«)سیاسی سوسیالیسم علمی یهدر باب فلسف

سیاسی( که هر -های سیاسی و فراایده هایبا عنوان در این کتاب کولیر در دو بخش )

توان از دل سنت پاسخ دهد که آیا می سؤالکوشد به این کدام سه فصل دارد می

و  «یجریان اصل»های سیاسی ی سلبی نقد به فلسفهسوسیالیستی عالوه بر جنبه

لبته ا مشخصی را بیرون کشید. لاصوو  سیاسی یه، به نحوی ایجابی فلسف«بورژوایی»

تا به حال چنانکه درخور است  سوسیالیستی یهدر تاریخ اندیش ی است کهسؤالاین 

اش بر این کتاب در خود کولیر در مقدمه بدان پرداخته نشده و مغفول واقع شده است.

 نویسد: این باره چنین می

یا صراحت بخشیدن به معرفت تلویحی  سیاسی روشن ساختن یهدف فلسفه»

اپیش کرداری است که پیش ،علمیدار سیاسی است. سیاست سوسیالیستی کر نهفته در

نه یک  –متحول شده است  ]یعنی ماتریالیسم تاریخی[ ی کاربست یک نظریهبه واسطه

ه جامعه ب معرفتی اساساً جدید راجع یهای که قصدش ارائفلسفی بلکه نظریه یهنظری

است. اما این بدان معنا نیست که این کردار عاری از هر پسماند معرفت تلویحی است. 

ای که از رهگذر آن نظریه و کردار در سوسیالیسم علمی با هم پیوند برعکس، شیوه

ها بوده است ... روشن فهمءخورند خودش مبهم است و بستری برای بسیاری از سومی

کردن استدالل سیاسی به معنای نشان دادن این است که چه نوع دالیلی برای یک 

به همین شیوه است که هابز یا روسو یا عمل یا نهاد سیاسی، دالیل خوبی هستند. 

سیاسی را به کار بردند. اما آثار کالسیک  یجی.اس. میل یا تی.اچ گرین فلسفه

ند؛ با ی سیاسی صریح نیستی یک فلسفهسوسیالیسم علمی به این معنا دربرگیرنده

« سمهای به سوسیالیراه»آنها دالبلی برای حقانیت سوسیالیسم و برای برخی  ،این وجود

شان هایشان را آشکار سازم و انسجامدهند. امیدورام که بتوانم سرشت استداللارائه می
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 وجود  رغمهایشان را رفع کنم ... علیاستداللهای ناقضتو  را نشان دهم و گاهی ابهام

دکی را ، من آثار بسیار ان«شناسیمارکس»سوسیالیستی و  تبلیغادبیات وسیع راجع به 

ه سیاسی بپردازد. اغلب، پنداشت یهشده[ به فلسفی ]ذکربه این شیوه می شناسم که

 ت اجتناب کردتسؤاالشود که سنت سوسیالیستی علمی از پاسخ دادن به برخی می

ها را تصریح کرده که پاسخکه به نظر من در واقع به آنها جواب داده است بدون آن

اند ن نوع خردورزی که آنها به کار گرفتهاند چون آهای تلویحی از قلم افتادهباشد. پاسخ

 یهجوید برخالف آنچه در اغلب اندیشهای فراتاریخی هیچ نوع توسلی نمیبه ایدئال

 یترین نقطهطور که امیدوارم نشان دهم، این اجتناب بزرگسیاسی معمول است. آن

 «.قوت آنهاست

ایران برجسته و قابل توجه  فکری و سیاسیفضای  ویژه دربهاین مغفول ماندن  

انگاری رنج فقر نظری و سهل از در این حوزه رادیکال ماسنت روشنفکری بوده است. 

در ساحت عمل منجر به انحرافات و انواع  گاه . سهل انگاری کهبرده است

بینانه شده است، چه با تسلیم شدن به توهمات لیبرالی و چه با های کوتهطلبیفرصت

ر ی هنجاری سوسیالیسم دم اشکال مختلف استالینیسم و فدا کردن جنبهافتادن به دا

همین نکات ضرورت مطرح کردن و پیگیری و  جویی به هر قیمتی.راه نوعی قدرت

 0دهد.ی چنین مباحثی را در مقابل ما قرار میترجمه

کولیر  ؟ اندرو، کیستی گرانسنگی پرداخته استاما خود کولیر که به چنین وظیفه

. ی معاصر استهای کلیدی جنبش اثرگذار رئالیسم انتقادی در فلسفهیکی از چهره

ن نشریات سازتریی مانتلی ریویو که خود یکی از جریانجان بالمی فاستر، سردبیر نشریه

اش بر کتاب مشهورش، ی سوسیالیسم علمی بوده است، در مقدمهتئوریک در حوزه

                                                      

زبان یافت. همچنین ی کل این کتاب را در دسترس مخاطب فارسیامید است که روزی بتوان ترجمه 0 

مطالب فصول مختلف این کتاب در شماره هفتم نشریه مدوسا قابل ذکر است که شرح و اقتباسی از 

مشترک با  ، انتشار مجازی«عملی-بندی نظریجمع»ی دانشجویی دانشگاه تهران، با عنوان )نشریه

  تواند به آن مراجعه کند.مند میی عالقه( ارائه شده است که خواننده0110در بهار  ی شبگیرنشریه
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گوید که او سخن میالیستی ناتورچرخش رئالیستی و (، از 4111« )اکولوژی مارکس»

و سایر پژوهشگران را از مسائل مارکسیسم فرهنگی مکتب فرانکفورت و هابرماس دور 

تر به مارکسیسم بازگرداند. این چرخش ساخت و به رویکرد ماتریالیستی و وفادارانه

له همکاران او از جمهای فکری روی باسکار و رئالیستی البته تا حد زیادی مدیون تالش

افی ی کزبان این چرخش رئالیستی به اندازهدر فضای فارسیسفانه أمتکولیر است. 

معرفی و شناخته نشده است. حاصل آنکه تا به حال )تا آنجا که نگارنده خبر دارد( هیچ 

ای از فیلسوف درخشان و پرکاری چون کولیر به فارسی ترجمه نشده کتاب و حتی مقاله

 است. 

هنجار جنبش رئالیسم انتقادی است. در حالی که هی شورشی و نابلیر چهرهکو

تفاوت بودند )چون های اصلی این جنبش یا نسبت به سوسیالیسم علمی بیچهره

باسکار(، کولیر از  روی مارگرت آرچر( یا تنها از دور با آن همدلی داشتند )چون خود

هایی کار فلسفی خود را آغاز کرد )کتابسیاسی پر رنگی -ای تروتسکیستیآغاز با زمینه

خردورزی سوسیالیستی: »( و 0911« )سوسیالیستی یهرئالیسم علمی و اندیش»چون 

زمینه سیاسی از آغاز باعث ((. همین پیش0991) «سیاسی سوسیالیسم علمی یهفلسف

قادی: م انترئالیس»ی باسکار، فلسفه یهاش دربارشد که وقتی او با اثر تفسیری برجسته

ار گذهای کلیدی و بنیانعنوان یکی از چهرهبه، «ی روی باسکارای بر فلسفهمقدمه

ی خودش را در جنبش رئالیسم ی خاص اندیشهرئالیسم انتقادی شناخته شد، صبغه

ی میان مارکسیسم و ها کولیر مستقیماً به رابطهانتقادی جا بیندازد. در این کتاب

ی سوسیالیسم علمی های ارزشمندی برای عمل و نظریهردپرداخت و دستاورئالیسم می

رقم زده است تا حدی که خود باسکار در کتابی که به مناسبت فوت نابهنگام او پس از 

ترین نوشته است او را یکی از درخشان 4101درگیری با سرطان در سال  یهیک ده

 نامد.های فلسفی بریتانیای معاصر میذهن

را در مقابل خود نهاده است: برداشتن  یمشخص کتاب، هدف فصل ازاین  یهترجم

نخستین گام در شناساندن کولیر به جهان فکری فارسی زبان، گامی که امید است  با 
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تر دیگری دنبال شود. به ویژه با توجه به اینکه در فضای روشنفکری جدی یهاگام

 ستر تعریف کرده طیگرای ایرانی نیز مسیری کمابیش مشابه آنچه فارادیکال و چپ

ز بخشی اشصت شمسی،  یهده و تروماتیکوفانی تشده است. پس از حوادث تاریخی 

روشنفکری رادیکال ایران به فضایی ماخولیایی و ایدئالیستی پس نشست. تفکر غالب 

انتقادی فرهنگی و مکتب فرانکفورتی است که گرایش اصلی  یهدر این فضا، نظری

ت یا تفاو. روشنفکری رادیکال از این فضای ماخولیایی که بیبود ارغنونای چون مجله

های بعدی به عملی در واقعیت بود، در دهه یحتی بدبین به پژوهش علمی و مداخله

ی سپری های این دورهماندهاست، اما همچنان باقی درجات و جهات متفاوت گذر کرده

ر این توان دویژه میبهی را کند. این سنگینشده بر دوش زندگان عصر ما سنگینی می

 یهزدودگرایی سیاستهای خروج از آن ایدئالیسم و فرهنگواقعیت تشخیص داد که راه

ولوژی که اشکال مختلف نظریات ایدئبلعلمی و رئالیستی  رویکردی، نه بازگشت به اولیه

 تقد استمعکه است. از طرفی جریانی را داریم  بوده ایدئالیستی گراییو گفتمان و سوژه

های ی منفی آدرنو، حرکت به سمت فلسفهتنها راه حرکت به جلو از فلسفه

 و آلن بدیو است. از دیگر سو ، اسالوی ژیژکپساساختارگرایانه کسانی چون ژاک الکان

جاست فوکویی متمرکز است. جالب این-دلوزی-اسپنوزایی یههایی که بر فلسفجریان

تارگرایانه، نه عالجی برای فقدان ماتریالیسم علمی های پساساخی این جریانکه همه

یه ی همان روشنفکری گیج و ماخولیایی اولیافتهو تاریخی، بلکه تنها نوعی تکرار واالیش

که توهم رادیکال  است اجتماعی ساختاری سوژه و های نظری انتزاعی دربارهبا مدل

دریافت که متفکران این جریان با  توانهای این واقعیت را از اینجا میبودن دارد. نشانه

در  ی مارکسدالنهمنسوخ و سادهبه اصطالح مارکسیسم و دوری از رئالیسم -نوعی پسا

های اساسی که چهرهشوند. حال آنشناخته می ،باب سرشت واقعیت و انسان و جامعه

های اخیر چنان که جان بالمی یستی مارکسیسم در دههناتورالچرخش رئالیستی و 

اند. ظاهر منسوخ شناخته شدهبهتر گفته است با وفاداری به این رئالیسم علمی فاس

 عیار میان از یکسو وفاداران به فلسفهتمامکه، نه سازش و تالیف، بلکه نبردی حاصل آن

یکال رادی ماتریالیستی مارکس و از دیگر سو الطائالت ایدئالیستی و شبهو نظریه
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کسانی چون خود کولیر، آلکس کالینکوس و شان کریفین پساساختارگرایان وجود دارد. 

 هایی چوناند )به ترتیب در کتاباند و علیه آن جنگیدهبارها این تضاد را نشان داده

«Scientific realism and Socailist thought» (0911 ،)

«Recources of Critique( »4112 و )«Marxism and Realism »

دهد که به جای آنکه به دنبال آن لیستی تفکر نشان میهمین خطوط رئا((. 4110)

 های سیاسی و امر سیاسی را از بیرون به سنت دیرپای سوسیالیستیباشیم فلسفه

صور ت تحمیل کرد، باید اول گوش بدهیم که خود این سنت چه چیزی برای گفتن دارد.

های حرف کنم این کتاب گام مهمی است در جهت این بازگشتن و گوش دادن بهمی

 ی سیاسی.فلسفه یاین سنت در حوزه

ماند ذکر این نکته که ضمایم نسبتاً قابل توجه این فصل و در پایان فقط می

هایی درون پرانتز مشخص شده(، همچون های آن )که در درون متن با شمارهیادداشت

است، آمده پانوشت ها ][ یا در خود کتاب در آخر آمده است. هر آنچه درون قالب

 که خالف آن تصریح شده باشد.ی مترجم است، مگر آنافزوده

 
 
 
 
 

 سمیبرالیها بدون لیزادآ
 یهاارزش-میمفاه شودیکه م دهدینشان م اول[یعنی فصل ] فصل قبل جینتا

گونه شوند و چ یباعث بدفهم توانندینشان داد چگونه م یعنی ،را رمز زدوده کرد یاسیس

های تناقض ]رئالیستی[ مبتنی بر یاسیس یهشیاند سبک کیبا فرض  ،توانیم

 .گرفت کار به بدفهمی را بدون هاآن ،لآهدیبر محور ا یسبکبه جای  ]اجتماعی واقعی[

طه با را در راب[ رئالیستی ]و سبک اندیشه سیاسیکار  نیاکوشم که یفصل م نیدر ا

ون که همچ گرید یمیدرباره مفاه زیرا ن یگریاگرچه نکات د .رمبه کار بب یمفهوم آزاد

 تفصیلکدام از آنها را به چیاما ه .کنند خواهم گفتیعمل م یاسیس ییهاواژهدیکل
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کلمات  گریاز د یاریهمانند بس که ، با وجود آنکه چرا .دهمیقرار نم یمورد بررس

 یفمختل یثابت مانده تا معان بوده است که« یآزاد» یواژهخود  شتریب ، اینپرکاربرد

 01و  0۱ قرن بزرگ بورژوایی یتوان گفت که از انقالب ها یمباز هم اما  ،که داشته

 هشینه تنها درباره اند تیواقع نیا .بوده است یاصل یاسیآل سدهیا یآزاد ،تاکنون

و  صادق است زیگل نهسو و ور یهدربار نیبلکه همچن یستیآنارش و برالیل یاسیس

 رگیدست د یعلم سمیالیچه سوس باور که اگر نیا یبراتوان احتجاج کرد یم یتح

را حفظ کرده  یآزاد یاسیآل سدهی[ اجایگاهتنها  ] ، را رو کرده یاسیس یهاآلدهیا

 (آن خواهم پرداختبه که در فصل بعد ) یسکتترو بندیصورتمثال  یاست. برا

 یربارهد ،«بر انسان سانان یسلطه یو امحا عتیطب برانسان  یسلطه شیافزا» یهدربار

که قبالً از انجام دادن آنها منع  ییقادر کردن ما به انجام دادن کارها یعنی ،است یآزاد

 و یاسیبه عنوان کارکرد س تواندیتنها م یاز آزاد کلی اما چنان مفهوم .میشده بود

 هی کثرایم بتوان گفت اگر .عمل کند یانسان شرفتیمشخص کردن جهت پ یعموم

 ،از خالل تناقض بوده است شرفتیپ یهدیا گرفته است، هگل زا یعلم مسیالیسوس

ا اگر . اماست یبسط آزاد یبه معنا برای سنت سوسیالیسم علمی نجایدر ا شرفتیپ

ت را به دس یمشخص یاسیس یکه بتواند برنامه یهدف یقرار است به عنوان نوع یآزاد

 یو نهادها نیقوان یبرخ یادها و نافو نه نیقوان یبرخ یبتوان حام یدهد و به نام آزاد

 .ودش فیتعر «منع شده یقادر بودن به انجام کار» زتر اقیدق دیبا ، آزادیمیباش گرید

و حدود ق یدقادر جهت واضح ساختن   یافهیوظ یادیز تا حد یدودگزراز  یهفیوظ

 یشود و گاه دیدحمختلف ت یهاوهیتواند به شیممفهوم  نیآن مفهوم است چراکه ا

 .نشده است تحدیدمفهوم  نیاساساً ا ییشود که گویم لقظاهر خ نیا

 

 یآزاد وها یآزاد
ردی ف دنینام یاست برا ازیمورد ن ایکلمه .ینولوژیچند کلمه در باب ترم نخست

واژه  نیچرا که ا ستیمناسب ن برالیل یروشن است که واژه است. یطرفدار آزاد که

 ییبا معنا یاصطالح اش[]در کاربست تاریخی اولیه اش اصالتاًیاسیس یدر معنا

 نیبود و ا یمشروبات الکل یآزاد طرفدار یفرد ای ریگآسان یچون فرد ستیناشا
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علو  یعنیبودن،  برالیاز ل یبه کار گرفته شد با برداشت خاص هابرالیلاصطالح توسط 

 ،یاول با باور به حکومت پارلمان یدر مرحله برالیل یاسیس یهاطبع در ذهن. جنبش

 یامور  نیچن ایکه آ نیا .شوندیم یبندخصلت سکوالر یبر بازار و دولت یاقتصاد مبتن

استفاده  نیبرتاریاصطالح ل ازمن  .خود محل بحث است است یبه حال آزاد دیمف

 نیکه ا ییاز دو معنا کدامچیدهم که که منظورم هیهشدار م شیشاپیکنم اما پیم

ن که م یاوالً وقت یعنی ،ستیاست ن افتهیگوناگون  یهاها و مکاناصطالحات در زمان

 نارداشت و معموالً در در ک انهیگراچپ یروشنبه یداللت نیبرتاریپسر بچه بودم ل کی

 مسینارشآ یبه سو لیکه نشان دهد ما رفتیبه کار م ستیو کمون ستیالیسوس طالحاص

 یونگیرمان مشهور هم در .بود ستیآنارش یواژه یبرا یاصطالح مترادف نیا یگاه .است

 یندر ح ،گرید یدهقان به ستیدهقان آنارش کی «ندیآیدرمکه به صدا  یبراها ناقوس»

 :دیگویم ،زنندیم کوبرمنرا تا سرحد مرگ با خ یمحل یهاستیفاش  دداشتن کهنیا

اصطالح  ریاخ یدوره .  در«هستم نیبرتاریخواه لیجمهور کیتو  یخوببهمن هم »

به سرقت رفته که به منظور ارجاع به  نیبرتاریل یهاتوسط راست نیبرتاریل

دام ک چیا بدون هراصطالح  نیا نجایمن در ا .بدون حد و حدود به کار رود یسمیتالیکاپ

 م.ریگیچپ به کار م ایراست  یهااز داللت

در انجام آن  که خود را محق ییدادن کارهاد از انجام نشویم عمردم من یوقت

که مانع آنها هستند حمله  ییو نهادها نیبه قوان یبه نام آزادآنها معموالً  ،دانندیم

 اصطالح نیبستر مشخص معموالً روشن است که منظور آن ها از ا هردر  .ندنکیم

که مثالً  دیبگو نیقیاز  یسطح مشخص شد باممکن است قادر با مورخ .ستیچ

منظورشان از  کایاستقالل آمر یهیامضاکنندگان اعالم ایها و ژاکوبن ای هاروندنیژ

 گریبه عبارت د .منظور آنها چه بوده است یبه لحاظ مصداق یعنی ،چه بوده است یآزاد

 فهرست گرفتندیدر نظر م یآزاد یشان براخواسته یها الزمهکه آن یاقدامات یعنی

فرانسه در  ریسف کندیاشاره م «یشورش هلند»پارکر در کتابش  یکرد. گئوفر

ه ب انیب یبودند که به آزاد یها مردمینوشته است که هلند ]با تعجب[ هلند یجمهور

فرض گرفته  ریسفکه  ستین یشک چیه(. 4۱1 )صباور داشتن  یاز آزاد یعنوان بخش

 بیعج دگاهید نیقبول خواهند داشت که ا رستمشاعر د یبود که تمام مردمان دارا
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نها نه ت انیب یمدرن آزاد یهابرالیاز ل یاریبس یبرا نیا معناست با وجودیب هایهلند

 .است یآزاد پارادایمی یبلکه نمونه یاز آزاد یبخش

 ای است نیبرتاریل یهمسئل کیمسئله  کی ایآ کهنیا نییاغلب مردم در تع احتماالً

ها در کار نباشد. فرهنگ نیب ید شد اگرچه ممکن است توافقننه دچار مشکل نخواه

 ستفهر ریز نحوخود را به  یهایآزاد احتماالً نیگارد 4ولمعمول و معق یخواننده کی

 انیباور داشتن و ب یبرا ،خواندن و نوشتن هر چه دوست دارم یبرا یآزاد :کندمی

وارد  یبرا ،مسافرت به خارج کشور یبرا ،رهیاخالق و غ ،استیس یهنظرات مردم دربار

 یبرا یآزاد ،هستند یراضکه  یدارم با بزرگساالن تکه دوس یجنس تیشدن به هر فعال

 یکه م ییاز پرستش هر خدا یدور ایپرستش  یبرا ،در هنرهاام سلیقهبرآورده ساختن 

که )ها یآزاد نیدر ا یاهر مداخله .مشروب ایصفا دادن به خودم با آبجو  یبرا ،خواهم

 نیشاهد فقدان ا رانیا رمثالً د کهیبرقرارند در حال ایتانیدر بر شیآنها کماب یهمه

مورد  یبه عنوان تجاوز به آزاد (من یقطعاً از سو )اغلب ما  یاز سو (میها هستیآزاد

 کسانی ییدر معنا یآزاد یها همگیآزاد نیعالوه تمام ابه .ردیگیاعتراض قرار م

و به  .است تبدون ممانع یدر هر مورد مسئله بر سر قادر بودن به انجام کار .هستند

است تنها  یخوب زیمعنا چ نیدر ا اییهر آزاد ،امور گرینظر من با فرض ثابت ماندن د

که دو مسئله آن ینکته اشاره کرد برا نیمهم است که به ا .است یبدان خاطر که آزاد

 یمتفاوت واژه یمن معان .از سر راه برداشت ستمیآنها ن ریفصل درگ نیدر ا را که من

خوب است  نفسهفی یآزاد ایگذاشت و بحث نخواهم کرد که آ واهمرا به بحث نخ یآزاد

کجا نخواهد رساند  چیما را به ه یمثبت آزاد یابیباال و ارز فیتعر ،نیاما جدا از ا .نه ای

ازگار ها ناسابانیخدر  با امنیت قدم زدن یآزاد .ستندیگاه ثابت ن چیامور ه گریچراکه د

ک مال یها ناسازگار است با آزادردهداشتن ب یآزاد .دلخواهبهکشتن مردم  یآزاد اب است

 اندتهاً خواسعموم ستیآنارش هایلیبرتارین از ریبه غ ییهانیبرتاریل .نفس خود بودن

دن در آور یبه بردگ ایقتل کردن و  یکنند تا آزاد فیتر و محدودتر تعرقیدقرا  یآزاد

                                                      

Clapham omnibus4 به صورت  کالپام لندن یادر محله یهر فرد معقول و معمول یه معناب

 گرفتندیها مورد استفاده قرار مکه قبالً در دادگاه تصادفی انتخاب شود



  

 
 

 ها بدون لیبرالیسمآزادی 9

 فیشدند در آن تعر ستفهرکه در باال  ییهایآزاد عین آنکهنگنجد در  فیتعر نیدر ا

 .رندیگ یجا

مذکور بدون ارجاع به هرگونه اصل  یهایاز هر کدام از آزاد تواندیالبته م فرد

ست ا یخوب زیچ انیو ب شهیاند یفکر کند که آزاد یممکن است فرد .دفاع کند یآزاد

 شرفتیپ یاست بلکه بدان خاطر که برا یآزاد یمصداق از اصل کل کیخاطر آن که بهنه 

 یبا آن از آزاد لیاست که م یهمان نگاه زیچ رنگاه گذشته از ه نیا .است دیمف یفکر

مهاجرت کردن و  ،عبادتبرای  یکه به دنبال آزاد 3نیو پدران پاکد کندیدفاع م انیب

کردند یمنعمل  زیسلب کردن در واقع متعارض و تناقض آم گرانیرا از د یآزاد نیهم

بلکه به خاطر  یبودند نه به خاطر آزاد تنیوریپعبادت  یچرا که آنها خواهان آزاد

ا به کار گرفته شود ام یموارد نیتواند در چنیم یالبته اصطالح آزاد .تنیوریعبادت پ

مشخص  یآزاد کیبلکه  ستیکه مورد دفاع قرار گرفته باشد ن یآزاد یلاصل ک کی نیا

 نیاول میکنیمکه ما فکر  یکسان اغلبکه توسط  یاز آزاد یکاربرد نیچن .است

رهبر  یوگرافیگرگ در ب نیمثال پائوال یبرا .ها هستند به کار گرفته شدهنیبرتاریل

 :دیگویم انهمترازخواه یدرباره رن،یلبیجان ل (Leveller) سیانگلهمترازخواهان 

]همراه جمع  یهویبه ش «هاییرها» ای «هایآزاد»ها از کلمات آنمداوم  یاستفاده

 داصطالح داده بودن نیکه آنها به ارا  یمشخص و مثبت یمحتوا [،جمع ی«ها»با حرف 

ا هاختیاراز  یکه حاک شده بودم درآورده فهه نزد آنها ب یبه گونه ا یآزاد .ددهینشان م

 لیشده بود با م مراهه یبه آزاد ازین جهیدر نت .که فقدان اجبار باشدها همچنانو حق

تجاوز  یهرندیدربرگنگاه  نیاز ضعفا. اگرچه ا تیو حما ایدائم اظهار شده به نظارت بر اقو

ردگرا متفکران ف یتر توسط برخقبل یبود که کم یآزاد یهدیااز  ییبه آن معنا یبه آزاد

به  واهانخیکه برابر یجابیا ینگاه کامالً در تطابق بود با محتوا نیشده بود اما ا ریتفس

 (350-351 صص. ،آمده ایجان آزاد به دن. )اصطالح داده بودند نیا

                                                      

 مهاجرت کردند کایقرن هفدهم به آمر لیکه در اوا یسیمهاجران انگل3 
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را  ییگراانسان نیخرد و همچن انهمترازخواهشود که  یمشخص م خیدر تار بعدها

 .در سمت خود داشتند

ه او است ک نیکم ادستمنظورمان  میبنام نیبرتاریرا ل ی،  اگر ما کسنیا وجود با

 نیکه انجام اخاطر آنبهدفاع کند نه  یانجام کار ینفر برا کی یآماده است که از آزاد

آن شخص است. در  یاست بلکه تنها بدان خاطر که انجام آن کار آزاد یکار خوب، کار

 یهایزندان[ به همیدر جنگ داخل سیان انگلهمترازخواه]از رهبران  برنلیواقع جان ل

آن دوره  یدر دادگاه جمهور شانیکه چگونه از آزاد کردیم هیاش توصطلبسلطنت

 نیتاربریل مشخصاً کردن عناصربه مشخص ازین نیبه خاطر ا ایتا اندازهدفاع کنند. اما 

اما مثالً در  ردان وجود داهمترازخواهدر مثال  یکه برا عنصری – یدر دفاع از آزاد

بخواهد  نیبرتاریل کیاست که  یعیطب اربسی – ستیحاضر ن تنیوریپ هیمهاجران اول

را مورد دفاع  ییجز یهایکند که بر اساس آن بتوان آزاد فیتعر یآزاد یاصل کل کی

چه  میقضاوت کن میبتوان آن باشد که بر اساس یاریچون مع تواندیاصل م نیقرار داد. ا

 افتنی ی. تالش براستین نیچن یااست و چه مسئله نیبرتاریل یامسئله ،یامسئله

 ش،بختیرضا یاز لحاظ فکر یاوهیکه به شبه آن لیخاطر مهتنها ب یاصل کل نیچن

 زین یاسینظر س از، نیست بلکه میاصل واحد قرار ده کی لیرا ذ یموارد مشخص آزاد

 دایرا پ یاصل نیالبته اگر اصالً بتوان چن م،یداشته باش یاصل نیمطلوب است که چن

که آنچه واقعاً  یشوند وقت یکه مردم متوسل به خواست  آزاد میکرد، تا مانع از آن شو

 گر،ی. به عبارت دخواهندیم یآزاد شیاست که برا یخاص تیاش هستند فعالخواهان

 .شودیم یتوسل به آزاد یطلبانهو فرصت یمانع تداخل شکل اصول یاصل نیچن

 یعنیواحد،  یاصل لیرا ذ یاسیس یهابشود تمام ارزش دیشا ها،نیاز ا شیب یحت

 یافراد هرچه هم باشد، آنها برا یاخالق یهادئالیمبنا که ا نیقرار داد بر ا ،یآزاد

د توافق مور یاسیس دئالیا کیبتواند  یآزاد دیدارند، پس شا یبه آزاد ازین اشیریگیپ

 .بتوانند رقابت کنند یاخالق یهادئالیاز ا یثرتآن ک یهیباشد که تحت سا

 یاسیاصل س کیهمچون  یتصور از آزاد نیا افتنی یدهیاعتراف کنم که ا دیبا

 ماتیقبل از توافق بر سر تصم یاخالق یهابه حل بحث ازیبرطرف کردن  ن یبرا ریفراگ

 ینظر است. در آن صورت  قادر خواهم بود که به سادگشدت جالب به یادهیا ،یاسیس

چون »پاسخ دهم که  گونهنیا «؟است داریسرمایهبهتر از  سمیالیچرا سوس» سؤالبه 
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طور که در وجود دارد )همان یمشخص یبسترها. «دهدیبه دست م یشتریب یآزاد

ها در آن نشان خواهم داد( که یو عموم یخصوص یهاانتخاب یادامه در بحث رابطه

 گریبدون کاستن د دیافزایبه امکانات در دسترس م سمیالینشان داد که سوس توانیم

کرد که  لیاثبات تکم نیو با ا دیبخش تیرا بتوان عموم یاستدالل نی. اگر چنمکاناتا

 یراب یو نقص بیعیب یستیناتورالوقت استدالل  باشند، آن یخواهان آزاد دیهمه با

به  لیاز آنجا که ما»: یامر یفرمان اخالق یداشت در قالب نوع میخواه سمیالیسوس

 یادگس نیمتاسفانه، ماجرا به ا. «!دنبالش کن وباش  میالسیسوس یدر پ ،یهست یآزاد

 .ستین

ی مورد استفاده یوهیچهار ش یبه بحث درباره آید،می ادامه ی که درچهار بخش در

 اصل کیکه آن را چون  یبه نحو پردازمیم یحدود مفهوم آزاد نییتع یبرا  ها لیبرال

 یدرون یو به نحو کنندهمشخص، قانع یکه مجموعه اورندیدر ب یقابل کاربست یاسیس

 .دهدیرا به دست م هایسازگار از آزاد

 

 رساندینم بیآس گرانیکه به د یانجام کار یآزاد
اجتماع  کیاز  یآن بر هر عضو یبرا تواندیکه قدرت به حق م یتنها هدف» ... 

 «.میشو گرانیبه د بیکه مانع آس است نیاش، اعمال شود امتمدن، بر خالف اراده

 (0) (یآزاد یدرباره ل،ی)م

گذارد. ب یبر قانونگذار ییهاتیباشد که محدود «ساده یاصل»باال قرار است که  انیب

که  فرضپیش نیتنها به خاطر ا رسدیبدون مسئله به نظر م ایساده  یاصل، اصل نیا

مشخص  را بیآس فِیقوام و تعر یزیچه چ کهنیا نییدر تع وجود ندارد یمشکل چیه

 یکاربستقابلحل عموماً راه چیو ه ندوجود دار یمشکالت نیادعا که چن نی. اکندیم

ت قابل اثبات و درس ییاما به نظرم ادعا ست،ین یاتازه یآنها وجود ندارد، البته ادعا یبرا

 فیچون رد یاکار ساده ی. حتبردیم سؤال ریرا ز لیم یکل پروژه نیاست و همچ

 وند،شدر نظر گرفته  بیآس ستیممکن ن ایکه ممکن است  ییاز کارها یفهرستکردن 

 .دیمایپیاصل را م نیابطال بداهت ا ریاز مس یبخش مهم
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نیا ایرسانده؟  بیمن را نابود کند به من آس یمورد عالقه یاثر هنر یاگر کس ایآ

بزرگراه   کیاگر  ای  د؟یدرآ شیبه نما یعموم یآن را بخرند و نگذارند در حوزه که

]یا  در بار ایام را ببندند مورد عالقه روادهیپ ایام بسازند مورد عالقه یوسط منظره

 یکه زندگ یادر محله ای ؟چطور ندازندیراه ب یباز یهانیام ماشمورد عالقه ی[کافه

 ایشان ]که احتمال سقوط دارد[ بسازند خانه یآجر یتراس یرو یسنگ ینما کنم،یم

بلند  یقیموس ایبکشند  کنمیاز کنارشان عبور م ییوارهاید یرو یموهن یهایتیگراف

به  یتراسحرف  ای ند،یاگر به من دروغ بگو ای خواهم؟یکه سکوت م یپخش کنند وقت

 یهاییراستگو ایها دروغ کهنیا ای زند،یدوستانه لطمه م یرابطه کیکه به من گویند 

 تیبا رضا ای رندیبگ لمیمن از من ف تیبدون رضا کهنیا ای ند؟یمن بگو یساز دربارهلطمه

 ریمتقاعدم کنند که تقد کهنیا ای رند؟یبگ لمیاز من ف ستیتنم ن یلباس یخودم وقت

ه من آسیب ، بوندمیصومعه بپ کیقانعم کنند که به  ای فتمیاست که به جهنم ب نیمن ا

 میمدل مو ای تهیالوسسکنژاد، سکس،  است،یس سا،ی، کشور، کلاگر ملکه ای ؟اندرسانده

 را مسخره کنند؟

کردن نژاد، سکس  آشکارا مسخره»: دیآخر بگو یدر جواب جمله یکی دیکن فرض

 استیس ای نیقابل قبول است که د امجرمانه است و آشکار ینفر کار کی تهیالوسسک ای

شور ک دیندارد که  کشور خودم را مسخره کنم اما نبا یو اشکال میرا مسخره کن گرانید

مردم را مسخره کرد  یهیبق یکه مدل مو داردن یرا به تمسخر گرفت و اشکال گرانید

 یطبقه اجماع ینوع یها ممکن است بازنماجواب نی. ا«من را یاما نه مدل مو

صل ا کیکه  کنمیچالش دعوت م نیرا به ا یباشد، اما من هر کس یسیانگل یمتوسط

 زین گریموارد د یدر همه نکته نیکند. هم هیقضاوت را توج نیارائه کند که ا یکل

جامعه،  دینه با ایاست  بیآس کیآن کار  ایآ میبدان کهنیا یصادق است: برا

از  شیب دینکته شا نی. امیرا بشناس بیافراد مربوط به آن آس یها و حتفرهنگخرده

 ایکه آ سؤال نیپاسخ به ا یآشکار است. برا تهیالوسهر جا در مسائل مربوط به سک

برهنه  یانتشار عکس زنان کهنیا ای زندیم بینفر، به او آس کیشوهر  ایبا زن  دنیخواب

اتفاق  نیا یاکه در چه جامعه میبدان دیبا شود،یآنان م یحرمتیبدون باالتنه باعث ب ای

 .میآن جامعه بدان یدر مورد سنن اخالق ییزهایچ دیافتاده است و با
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ممکن است پاسخ  لیجان استوارت م یشرفتهیپ یخیدرک تار یمدافع دارا کی

آن  یاز جامعه و سنن اخالق یدرک نیاست ]و ما چن طورنیدر واقع هم ا»دهد که: 

 دیهر جامعه مشخص نبا یبرا نینقوا بیگفت که[ در تصو توانی[، اما ]باز هم ممیدار

 یاز نظر فرهنگای جامعه یبرا «.ردمنع ک ست،ین بیرا که از نظر آن جامعه آس یزیچ

 یاصل ممکن است اصل خوب نیا ،شودیمتحول م یکندبه اریکه بس داریو پا کپارچهی

 .باشد

 استقبال کرده است. اما گراییکثرترا تخطئه کرده و از  یجوامع نیچن لیم البته

اد از افر یاست که برخ ریناپذمطلقاً اجتناب ،یچندفرهنگ گرایکثرت یجامعه کی در

نیا ایاست، منع شوند و  بیآسیب گرانید یها باور دارند آشکارا براکه آن یانجام کار

 هاست. تابه آن یبیآس گرانیشوند که از نظر د یافراد مجاز به انجام کار یبرخ که

متفاوت است، مطمئناً  یهاحضور همزمان فرهنگ یمسئله، مسئله نیکه ا ییجاآن

 یاکنندهحل قانعراه چیآن ه ی)که برا یعموم یحوزه یهامقام یاست برا یمشکل

 کند. و البتهینم جادیا یاسیس یفلسفه یبرا یخاص یمسئله چیوجود ندارد(، اما ه

 .کندیم رییتغ ره،یو غ بیجامعه از آس کی یهاو برداشت اتیرسوم، اخالق

هستند، حاصل امر تازه مقابل امر  رییحاصل تغ یتا حد یجوامع-نایاختالفات ب نیا

 یبدتر شدن اوضاع شود و قانونگذار ایباعث بهتر  تواندیم رییتغ نیا نیو همچن یمیقد

 نیجهت آن را عوض کند. بنابرا یدر حدود ایکاهش دهد  ای شیرا افزا رییهم سرعت تغ

 سؤال نی. پاسخ ا«م؟یخواهیم یاما چه نوع جامعه»از خود بپرسد  دیگذار باقانون

 ییزهایو چه چ شوندیدر نظر گرفته م بیتوسط قانون آس ییزهایچه چ کندیم نییتع

ود، و پاسخ ش دهیپرس ییایوپتویبه نحوب  تواندیم سؤال نی. البته که استندین بیآس

 زین یعمل یاوهیخواهد بود، اما به ش یقانونگذار یبرا ینامناسب یهم البته راهنما

احتراز کرد، چرا که  توانیهم نم دنیپرس یوهیش نیو از ا د،یرا پرس سؤال نیا توانیم

تحول  یوهیبر ش یریناپذکنند و به طرز اجتناب رییتغ ایشوند  ظحف دیبا ای نیقوان

نیا یبرا شودیاعمال م یقانون که مانع برخ کیاز  تی. اما حماگذارندیجامعه اثر م

 یدرباره لیم یآموزهاز  یتخط یبه معنا میکن جادینوع مطلوب جامعه را ا کی که
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روشن  ییکایآمر انیگراتیممنوع هیاش علنکته را در جدل نیا لیاست. م یآزاد

 .سازدیم

هر شخص  یهیکنم که واکنش اول یمثال شروع م کیرا با  لینقدم به م من

با توسل به  یفرد .خواهد بود مذکور در مثال دفاع کردن از آن حق آن فرد یمعقول

انجمن  یندهینما کی .هاستشنبه کیکردن با کارت در  یخواهان حق باز یاصل آزاد

 یمن برا یدبه آزاتو  کشنبهیدر  یبازکارتبا »دهد:  ینظارت به روز خدا پاسخ م

داشته هفته[ نگه لیکه در آن حرمت سبث ]روز مقدس و تعط یادر جامعه ستنیز

چه ای بابا[ »] :ممکن است آدم وسوسه شود که پاسخ دهد «.یاکرده یتعد، شودیم

 نیدرست در نظر گرفتن ا یبرا یلیم لیاما دل .ممکن است پاسخ درست باشد نیا !«بد

پاسخ دهد که  نیدارد که چن شیاگر لینادرست است. فرد طرفدار م یلیپاسخ  دل

 تنسیز یبرا یآزاد»شوند که  یبندصورتشکل  نیتوانند به ایمکه تنها  ییهایآزاد

 :گفته است لیچنانکه م .ستین یاصالً مصداق آزاد« که در آن ... یادر جامعه

کردن احساسات  حرمتیمتهم به ب یمتعصب مذهب کی یمعروف است که وقت» ... 

حرمت کردند با اصرار یبدهد که آنها احساسات او را یمپاسخ  شود،یم گرانید یمذهب

فرد راجع به  کیاحساس  انهیم یارزهم چی. اما هشانزیانگنفرت نییها و آبر عبادت

 دگاهیکه دلخور شده است از باور او به آن د هک یگریخودش و احساس فرد د دگاهید

صاحبان به نگه  لیو م فیک کی قاپیدندزد به  کی لیمکه همچنان .ردوجود ندا

شخص همان اندازه مشخصاً مربوط به خودش  کی یقهی. و سلستندیارز نهمداشتنش 

 (405)ص،  «.اشفیک ای دگاهیاست که د

که مخالفت  ]میل[، مد نظر یهامثال نیرسد در ا یباور چنان درست به نظر م نیا

را در نظر  گرید یهامثال دیبا آن ممکن است لجوجانه به نظر برسد. اما اجازه بده

 قیادتمام مص یبرا دیبا میکار  داشته باشوسر یاصل کل کیچراکه اگر ما با  میریبگ

 :دیدرست از آب درآ مشخص

 چیهستم که در آن ه یادر جامعه ستنیز یبرا یمدرن من فاقد آزاد یایتانیدر بر

به نظر  نیبا او مشکل شود. ا یچنان نابرابر  با من نباشد که دوست یکس از نظر اقتصاد
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 یکه من به  شهروندان برخ یاست تا حد یآزاد یهافقدان نیتراز مهم یکیمن 

از  یکیاگرچه آنها ( 4). کنم یحسادت م یادآز نیبه خاطر ا یشرق یاروپا یکشورها

راز اب یبرا یآزاد یعنیشد ندارند  فهرستفصل  نیا یداکه قبالً در ابت را ییهایآزاد

 یگرید زیمن ارزش دادن به چ یمسئله برا نجای. ایاسیمخالف در مسائل س یدهیعق

 یزادآ یمن مسئله یمسئله برا جانیا ،ستین یاز آزاد شتریب یبرادر ای یمثالً برابر

عدم  یرهایبه هم خوردن غل و زنج یاست که صدا ییجا قاًیدق نجایاست چراکه ا

 .رسدیمکه دوست دارم را انجام دهم به گوش  یشوند که کاریمکه مانع من  یآزاد

 «که در آن ... یاجامعهدر  ستنیز یبرا» یهایاز نوع آزاد ییهایکه آزادبه آن ازین

 نیبه بهتر یستیز طیاحتماالً در مورد مسائل مح میاوریدرب یاست، را تحت شمول آزاد

 یدر شهر ستنیدر ز یخواهان آزاد یاگر ما از همان آغاز ادعاها .باشد تیؤرنحو قابل 

 یاشناختبیرفتن تدارکات ز انیخطر از م ای کیبه خاطر تراف جوّ یآلودگ ایزباله  چیکه ه

 یآزاد یدهیا یآنگاه تمام وزن هنجار میریبگ دهیرا ناد یشخص یتیمسئول یبه خاطر ب

 ی. ممکن است شخصگیردقرار می یستیز طیمح یهابیآس نیدر جهت اجازه دادن به ا

 ستیز طیمح یرا برا یآزاد دیبا دیشا کهنینگاه درست است: ا نیاحتجاج کند که ا

ت اس یکار نیکه ا میمعترف باش یدبا میدهیکار را انجام م نیاما اگر ا م،یمحدود کن

 دیاموضع ب نیمعتقدان به ا شان،یانسجام باورها ینظرم، برا. به میدهیانجام م میکه دار

ما ا دهندیم شیما را افزا تی: آنها امنندیضد قتل بگو نیقوان یموضع را درباره نیهم

بماند اگر ما آن را در قالب  یبرجا تواندیم یموضع تنها وقت نیرا کاهش. و ا مانیآزاد

را از  یآزاد یبر اعمال ما تنها وقت هاتیمحدود»: میاوریخورده در ب دیق یهافیتعر

ما را از  یقرارداد فیتعر نی. ا«شود لیاگر که از جانب دولت تحم دارندیبر م انیم

 یموضوع در ادامه نیدولت: به ا اتیبه سمت نظر  کندیدور م یدراجع به آزا اتینظر

 .پردازمیم بحث نیا

با  یهایآزاد مقابل هم قرار دادن هیاحتجاج عل یطرح کل خواهمیم جانیا در

مورد نظر قرار  لیتفصبهفصل  نیکه بعداً در ا یرا ارائه دهم، احتجاج یعموم یحوزه

است که هر چه  نیکه قبالً ارائه شد ا یآزاد یعموم فیخواهد گرفت.  حاصل تعر

تواند اگر فرد ب یعنیدارد.  یشتریب یفرد در دسترس باشد، آزاد یبرا یترامکانات فزون
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ها که تن یدارد نسبت به زمان یشتریب یموارد الف، ب، ج و د انتخاب کند، آزاد نیب

حساب  به زیبرانگرا مجادله دگاهید نیالف و ب انتخاب کند. دشوار بتوان ا نیبتواند ب

  دیتوانیشما م یفرض یدموکراس کیعنوان شهروندان بهکه  دیآورد. حاال فرض کن

 که دیتوانیو ضمناً م دیانجام ده ییقانون است چه کارها یدر محدوده دیانتخاب کن

]برای انتخاب از بین دادن  یأر. موقع دیده یأرکه به کدام قانون  دیانتخاب کن

 ییها( چه امکانکی)»: دیت را از خود بپرسسؤاال نیممکن است اهای مختلف[ قانون

مختلف،  یهامکانا انیحالت از م نیدر ا «خواهم؟یشان را من مو )دو( کدام م؟،یدار

خواهد بود،  ریپذتحقق یجمع میتصم کیکه تنها با  وجود خواهند داشت ییهاامکان

 ی. برادندشینم سریم یاسیس ندیاز فرا رونیدر ب یشخص یهامیبا انباشت تصم یعنی

و  کندیرا محدود م یشخص یخودروها کیکه تراف یشهر یزیربرنامه نیمثال، قوان

ا سواران را بندوچرخه یبرا یالتیو ارزان و تسه ریراگف یونقل عمومحمل ستمیس کی

 .نهدیم

را در نظر  تانیشخص یهاشما اول خواسته دیفرض کن حالتی را گرید یسو از

عد از است و ب ریپذدارد، تحقق یجمع میبه تصم ازیکه ن یکه مستقل از امور دیریگیم

 دی. مثالً خواهبردیم شیها را پخواسته نیتحقق ا یجمع میکدام تصم دیپرسیخود م

است که با آن در شهر دور زد، پس  یدارم چون تنها راه ازیخودرو ن کیمن به »گفت: 

 – رهیها و غپارک جای ها،راه – بدهمرأی  رانندگان یبرا شتریب التیبه نفع تسه دیبا

 اشدب گریامکانات د یاز دست دادن برخ متیبه ق عتاًیکار طب نیاگرچه ممکن است ا

. امکانات «عابران( یامن برا یروهاادهیپ زه،یپاک یها، هوابچه یبرا یباز یهانی)زم

پنهان  یراحتبه کندیم یرضروریرا غ یشخص یهابه خودرو ازیکه ن یعمل جمع

 .مطرح شود وهیش نیبه ا سؤالکه  یوقت مانندیم

که ]این یو شخص یانتخاب جمع  انیم یقسم رابطه نیاولکه  دیداشته باش توجه

انتخاب جمعی های انتخاب شخصی و جمعی را در نظر آورد و اول هر دو امکان

 کیتراف یدرباره یخاص یداورشیپ ،تصمیم بیرون گذاشته نشود[ یاز دایره پیشاپیش

 دارد. مردمِ یداورشیبه نفع آن پ یکه دوم یندارد به نحو یشخص یحاصل خودروها

باز  و رندیرا در نظر بگ کیاز تراف یعار یممکن است امکان شهر یفرض یآن دموکراس

دادن به مراحل  بیترت ینحو نیبه چن نی. بنابراندبرگزین را یشخص یهاهم خودرو



  

 
 

 ها بدون لیبرالیسمآزادی 17

هر  نیابرادوم. بن بیاست در نسبت با ترت هایبسط آزاد دیتردیب ،یریگمیتصم ندیفرا

 کار یا عملیکه در آن حکم  یامسائل از حوزه یحذف کردن برخ یبرا یشنهادیپ

 ی. حوزهداردیان برمیاز امکانات را از م یاست: برخ یاست، کاهش آزاد یجار یعموم

 نی. اسازدیرا محدود نم یانتخاب شخص نفسهیفگذاشتن،  تیرا بدون محدود یعموم

 همیشه که چرا. شودیهم نم یامکان چیو مانع ه داردیرا عرضه م یاکار امکانات تازه

 ردف هر شخصی تصمیم به را مشخصی یمسئله که است ممکنی انتخاب جمع یبرا

 به توانندمی که جایی تا را امور باشند آزادی دوستدار که هم مردمی هر و واگذارد

انجام  یمردم خواهند دانست که دارند چه کار نیا . اماگذارندمیوا شخصی انتخاب

که به  یزیاست، نه چ آن یمحصول انتخاب جمع یخصوص یحوزه نکهی: ادهندیم

 .آن باشد یاز حوزه رونیب یعیطرز طب

نها را بر آ تواندینم یکه انتخاب شخص ییهانهیشود گزنشناخته زبا تیواقع نیا اگر

طرح سازد از دست خواهند رفت. چنان عدم  موجود یعموم یاساس نهادها

م فراه یادیکه بن افتیخواهد  تیحاکم ینظرشایپ یدئولوژیهمچون ا یایبازشناس

 نیاز موارد جالب ا یکیمن با  .یلحداق یگذارقانون برالیل یها دهیا یآورد برایم

 شماری کافی اگر کباریدر ولز هر هفت سال  .چند سال قبل برخورد داشتم یدئولوژیا

نیسر ابربرگزار خواهد شد  یپرسهمه کیپرسی باشند، خواستار همه ندهندگایرأاز 

 ای[ مجاز به باز بودن باشند انیحیها ]روز مقدس مسکشنبهیدر  هاخانهیم دیبا ایآ که

 اییپرسهمه نیفراخوان به چن یمرا مسئول جمع کردن امضا برا ،ما یمنطقه سیرئ .نه

 .بود یاز مشروبات الکل یعار یهاکشنبهیما در آن زمان تحت قانون  یکرد و منطقه

 وضع یه]ادام مینداشته باش یپرسهمهدادم که اگر  حیتوض یخانم یدقت برابهمن 

 یعناکردن به م ضااما ام خواهیم داشت، یالکل یدنیاز نوش یعار هاییگذشته[ یکشنبه

دادن  رأی فرصت برای فراخوان یبلکه به معنا ،ستین ]برای تغییر این وضع[ دادن یأر

د بود هر نصورت همه آزاد خواه نیکنم و در اینمخب من امضا » :او جواب داد .است

 یصادفت یفکریباز  یحرف ناش کیجواب  نیا «؟مگر نه ،است رفتار کنند شانلیطور م

 میصمت چیکه ه ییاست که جا جیار یبرالیل یداورشیپ نیمورد از ا کیبلکه  ستین

اهدگیتر از دیعقالنریغم آن خان یهادگاهید .وجود دارد یشود آزادینمگرفته  یاسیس
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الکل در  دنیکنند از آنجا که حق نوشیکه فکر م ستین ییهابرالیل گرید یها

 باتنتخادر ا دیگاه نبا چیمسئله ه نیاز فرد است ا ریناپذییجدا یعیها حق طبکشنبهی

 .افتندفرونمیخودشان از آسمان  ،درست یهادهیباز همانند ا یهاخانهیم .مطرح شود

را  یخصوص امر یخصلت خصوص دیتوان گفت که ما بایمصورت خالصه  به

 یتنها بازشناس ،جا در کار هستند مههدر  یاجتماع قدرت . انواعی ازمیکن یبازشناس

 یآن فضا تواندمیدرآوردن است که  کیو آن را تحت کنترل دموکرات تیواقع نیا

 یخصوص یوجود فضا هیعل یاستدالل نیا .دیاست را آفر یفرد یکه آزاد یاجتماع

خاطر بهتواند یمتنها  ییفضا نیچن نکهیا یشناسزبه نفع بااست  استداللیبلکه  ستین

 کهنتصمیم به ایبه خاطر  یعنی ،( وجود داشته باشدیضمن ای حی)صر یاجتماع تصمیم

 .در آن شد گرانید یهمداخلو مانع  دین حوزه کشآ دور یخط

امر  زیتما یکسرهیانکار  ه میانجیرا ب تیواقع نیا یبازشناس ،در جناح چپ یکسان

 یمرزها بر سر یاسینبرد س .کار اما اشتباه است نیا کنند.بیان می ی/ امر خصوصیعموم

آن خط وجود  کهنینه ا میاست که آن را کجا قرار ده نیبر سر ا یعموم - یامر خصوص

مشخص که االن چون  یزهایچ یبعض دنخواهیم چپ،جناح اغلب افراد در  .نه ایدارد 

در نظر گرفته شود و  یعنوان امور عمومبهشوند  یدر نظر گرفته م یامور خصوص

ر معنوان ابهشوند یمدر نظر گرفته  یامور مشخص که االن عموم یبرخ نیهمچن

 از ی[ مثالنیدروغ یعنوان امر خصوصبه] یدرنظر آورده شود. خشونت نظام یخصوص

اما  اوردهیبه حساب ن یخصوص یرا امر یاست )البته قانون خشونت نظام اولمورد 

دارند(. اسکان چند  یبرخورد نیاغلب چن یقانون و مقامات خدمات کشور انیمجر

دهد(  یقرار م ریثإتآنها را تحت  یخانواده در مسکن واحد )به خاطر آن که منافع رفاه

 کهبورزیم که اصرار  نی[. انیدروغ یعموم رام یعنی] از موارد دوم خواهد بود یانمونه

 کهنیاست و ا زیچ کیاست  یاسیس سؤال کیشود  میترس دیمرز کجا با نیا  سؤال

 صورت نیدر ا .است یگرید یمسئله وجود دارد کامالً مرزی نیاساساً چن میکار کننا

 میقائل شو یحوزه عموم یبرا یحدود کهنی( از اصریح میی)اگر نگو یحیتلو یبه نحو

 یمدرن به اندازه داریسرمایه .میارا کامالً فشرده یخصوص یو حوزه میادهکرسرباز 

 مستیس نینباشد که مخالفان ا یازیجو است که نمداخله یخصوص یدر حوزه یکاف

 .آن برقرار شده بردارند یبرا یرا که گهگاه یحدود  نیتالش کنند که چن
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 لیبدون استمداد از اصل م دیگذار باحرکات بدان معناست که قانون نیتمام ا اما

 یاز آنها از نوع یها برخیآزاد نیا انیو از م .ناسازگار تفاوت بگذارد یهایآزاد انیم

 فیتوص «که در آن ... یاجامعهدر  ستنیز یآزاد»توان به عنوان یمخواهند بود که تنها 

 1ها در سبثتیممنوعخود بدان معناست که طرفداران  یهامر به نوب نیشود. و ا

ه بودن را داشت خواهیو آزاد نیبرتاریل یادعا تیما به همان جد یهیبق همانند دنتوانیم

 یراب همدهد یم رییها تغ کشنبهیمنطقه را در  کی تسرش هاخانهیباز شدن م .باشند

مردم  از یاریبس .توانندیکه نم یزنند و هم کسانیها سر م خانهیم نیکه به ا یکسان

 یخوددار ایمقدس  یدر روزها ییگراتیممنوعچه به  یلیم نیدر ولز بدون کوچکتر

 منطقه[ به نخوردن مشروبات طیمح رییخاطر ]تغ نیتنها به هم یکامل از مشروبات الکل

مسئله متفاوت  نیتنها از نظر درجه با ا یورق باز یاند. مسئلهادهد یأرروز  نیدر ا

 یروزها تیدار شده طرفداران ممنوعحهیجرپاسخ درست به احساسات  اگر .است

ته قرار نگرف ریثأتآنها تحت  یکه آزاد ستیبدان خاطر ن !«چه بد»است که  نیمقدس ا

 .اندبوده رواداری  لتیبلکه بدان خاطر است که آنها فاقد فض ،است

و  ستیجدا از هم ن یمسائل یو آزاد رواداری که  ردیبگ رادیا کسیاست  ممکن

که  ییدرست است که جا .است نیبرتاریل لتیفض کیبه صورت خاص  رواداری که این

 نیکه ا ییبا جا اسیممکن است در ق یشتریب یاست آزاد جیرا رواداری  لتیفض

ل الک کشنبهی یکه در روزها یمتشکل از کسان یدر اجتماع .ستین جیرا لتیفض

 .دنآزاد باش دنتوانیهستند همه م رواداریاهل  ،مقدس امیداران احرمت نگهنوشند و یم

ا هستند هکشنبهیدر  دنیکه اهل نوش یکه در اجتماع کسان ستیبدان معنا ن نیاگرچه ا

قرار  یگروه دوم توسط گروه اول مورد تعد یآزاد رواداریاز  یدار آن عارنگهحرمتو 

 بیو هم ترغ یخصوص یلتیعنوان فضبه رواداریاست که هم از  ناما ممک .نگرفته است

 و. نیبرتاریل یهادفاع کرد بدون ارجاع به دغدغه یعموم استیعنوان سبه رواداری به

 است؟  دهیشن یزیچ رواداریاهل  یستیآنارش یهم تا حاال درباره یکس ایاصالً  آ

                                                      

 باشد کشنبهی ایشنبه  تواندیکه م یحیمس ای یهودی نییدر آ لیروز مقدس و تعط1 
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را [ ییگراروز مقدس ]سبث ینگهدارحرمت یلهأمس دیگمان رود که من نبا اگر

گرفته  یجد دیرا مطرح کنم که با یگریکه مثال د دیگرفتم اجازه دهیم یجد ادیز

 ، درایتانیبر نیبرتاریل یگروه فشار اصل ،یمدن یهایآزاد یمل یشورا .یشود: پورنوگراف

که  دارد ننشان از آ نیا داشت. یسانسور پورنوگراف برایپیشنهادهایی اش کنفرانس

 .دانندیم نیبرتاریل لیبحث خود را دال لیاز مدافعان سانسور دال یبرخ

 یخوب زیچ یسانسور آن است که با وجود آن که آزاد یتر برایاحتجاج سنت نوعاً،

دو ارزش  نیا انیم ای مصالحه دیدارد و با تیبه حما ازیهم ن یعموم عفتاست اما 

 یمبنا مورد دفاع قرار گرفته است که پورنوگراف نیسانسور  بر ا راًیاما اخ .شود میتنظ

که من تاکنون مورد  ای استمسئلهدفاع حاصل آن  نیا .زنان است یهایبر آزاد یتعد

ای ]بر نوع استدالل نیدر مقابل ا ینیشیمخالفت پ چیه کهنیا یعنیام، بحث قرار داده

 یااشاره چیبدون ه یحت .وجود ندارد زنان[ای عاری از تعدی به آزادی زیستن در جامعه

 ای از سکس وجود دارد یناشم یجراو  یپورنوگراف نیب یرابطه عل ایکه آمسئله این به 

از آن  تیحکا طور متوسطبهاما احتماالً  ستندین بخشجهینتآن  ینه )که شواهد درباره

در  ستنیکه خواست زجاست به وجود ندارد( باز هم کامالً یارابطه نیدارند که چن

به  یآسانبه توانیم .وجود ندارد یپورنوگراف چیکه در آن ه را مطرح سازیم یاجامعه

 یعنی ،کننده باشدقانع نیبرتاریل یادعا کیخواست در آن  نیکه ا دیشیاند یموارد

اغلب ما خوانندگان  یطور که براهمان ،ستین ]و غریب[ یشهودضد یکار امر نیا

که  یاجامعهدر  ستنیز یبرا] ستیز طیطرفدار مح یهانیبرتاریل یادعا نیگارد

که  یدر حال دیآیمکننده به نظر قانع[ دارد یخاص یطیمحستیز هایمحدودیت

 .رسدینمکننده به نظر قانع مانیبرا دسروز مقطرفداران حرمت  یادعاها

 هتجاری ب هایکانال تعدادی از ،یکابل ونیزیماهواره و تلو آمدنکه با  دیکن فرض

 ینندهکبرانگیخته یارهایمع کنند.پیدا اختصاص  وقفهبدون  کیپورنوگراف یمحتوا

 تیممنوع یتکه وق میباشد تا باور داشته باش یمتقاعد ساختن ما کاف یبرا دیبا ونیزیتلو

 .ردیگبه خود ب یستیمحتمل خواهد بود که شکل خشن و ساد ودبرداشته ش یگرافپورنو

در آن حالت  احتماالً  .آور استادیاعت یپورنوگراف کهنیبر ا یوجود دارد مبن یشواهد

ر د اتی. اضمحالل خلقشودیاز مردم م یادیبخش ز یاز سرگرم یقسمتپورنوگرافی 

 اهلمعقول و  آدم کامالً کیکه  یآلود کند به نحوآن را کابوس تواندیجامعه م نیچن
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 قسمیشود که  مدعی تواندینم یفرد نیچن ایآ .بخواهد از آن مهاجرت کند رواداری

 دهد؟یم شیآنها را افزا یهایآزاد ،سانسور

کار محافظهکه مدافع  میبپرداز یبه اعتراض مشخصباشد که  یضرور دیشا جانیا در

ه با و البت -ممکن است گفته شود  .دکنیم حرطم آن نیبرتاریمدافع ل هیسانسور عل

 یتحرمیبشود که باعث  یم دیده یعنوان امربه یپورنوگرافکه تا وقتی که  - لیدل

 هچ ه کهمسئل نیا است. هگرفته شد رضفشیپکاران محافظه یهاارزش .شودیمزنان 

 ای مربوط بهشود در هر حال مسئلهینم یزیو چه چ شودیم یحرمتیبباعث  یزیچ

ادعا که در هر  نیا نیبنابرا .عتیمربوط به طب نه ،است یو رسوم اجتماع اتاعتقاد

 نیه اب یوجود دارد متک یپورنوگراف  تیممنوع یبرا ینیبرتاریل لیخاص دال یجامعه

کاران ها محافظهاست که به نام آن ارزش هاارزشاز  قسمی یآن جامعه دارا کهاست 

اگرچه  .درست است اًًمطلق مدعا نیا جانیتا ا .را محدود کنند یپورنوگراف خواهندیم

تر از فیضع یپورنوگراف هیعل نیبرتاریکه احتجاج ل ستیمدعا متضمن آن ن نیصحت ا

( 0معقول ادعا شود که هم ) طرزیبه  تچراکه ممکن اس .کاران باشداحتجاج محافظه

ها تنها خاطر آنهدارد که ب یخاص یهاارزش (در واقع)که  یخاص یهجامعهر  در

 لی]باز هم[ دال رد،یکننده در نظر بگحرمتیبرا امور  ریتصاو ایکارها  یبرخ تواندیم

نیدر ا «در نظر گرفتن»چراکه  ریاعمال و تصاو نیا تیممنوع یوجود دارد برا یخوب

ه مثال رقص برهن یآن جامعه براکه اینکه بشود آن را اشتباه گرفت.  ستین یزیچ جا

 کننده است همانندحرمت یبکار  نیا نکهیو ا ردیگیحرمت کننده در نظر میب یرا امر

  و کندیاستفاده م نیتوه یزاده به عنوان نوعاست که مردم از کلمه حرام تیواقع نیا

ارزش ( 4که )د کرادعا  شودیاست. و هم م نیهتو یکلمه نوع نیخاطر[ ا نی]و به هم

 یبرا نیبرتاریل اریعاحتجاج تمام یاست برا یلیدال سازنهیزم یکنون یجامعه یها

 .شود یباز بررس دیصورت احتجاج باکنند و در آن رییتغ توانندیم یپورنوگراف تیممنوع

 که نید بود و انکننده هستند آن موقع نخواهحرمتیب اکنونکه  ییزهایاحتماالً چ

 .باشد یبهتر تیدر کل وضع تواندمیاست  نیچن

 باشد یموجود یجامعه یهاهمزمان مخالف ارزش تواندیم نیبرتاریفرد ل نیبنابرا

 یو مخالف پورنوگراف سازدیم رکننده مستقحرمتیب یعنوان امربهرا  یکه پورنوگراف
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سانسور از نوعی کار مدافع محافظه .کننده استحرمتیبدرون آن جامعه باشد چرا که 

 جاییآنتا . دنکنیدفاع م رییتغ هیجامعه عل یهاارزشاز آن  قاًیدق گریطرف د

 لکند توسیحرمت میبزن را  یاستدالل که پورنوگراف نیابه  که کارانمحافظه

 میو تحک انیها را دوباره بارزش تنها آنکنند( یم نیکه معموالً چن)چنان ندیجویم

کنند که  یزندگ ایهکه در جامعآن یزنان دفاع کنند برا یآن که از آزاد نه کنندیم

 با یکارانهمحافظه زندگییعنی آزادی  ] آزادی آن که چرا .شوندیحرمت نمیدر آن ب

 به را حرمتیبی که قدیمی هایشارز آن به بنا دیگر که ایندهآی یجامعه در[ احترام

حل هن راایو  .شودمین داشته پاس خوبیبه اندازه همان به ردند،کمی تعریف خاص نوعی

 .کار خواهد بودمحافظهالبته مورد نفرت  فرد 

هستند و هم دفاع از  یاجتماع یهنجارها رییخواهان هم تغها که نیبرتاریل

 یشود ممکن است در اجرایم فیهستند که توسط آن هنجارها تعر ییهایآزاد

. چرا که ممنوع ندیبب یعمل یها خود را در مقابل تناقضبرنامه نیا یهمزمان هر دو

اند تویمشود هم یمدر نظر گرفته  نندهکحرمتیکه در حال حاضر ب یریساختن تصو

 به ریآن تصو گاهیجا ازدفاع  تواندمی باشد و هم یحرمتیاز ب یدر خدمت دفاع از آزاد

 یالاشک چیه رادیمنجر به ا یاما چنان تناقضات عمل کننده باشد.حرمتامری بیعنوان 

 طورنیهستند که ا تیواقع نیا یکنندهییبازنماتناقضات  نیشود اینمموضع  کیبه 

 .بد( با هم سازگار باشند ایخوب ) یزهایهمه چ که ستین

 کهنیر اب یاست مبن یبلکه صرفاً استدالل ستیسانسور ندفاع از  نجایدر ا مسئله

 هیعل ایاحتجاج له . کنار گذاشت توانینم ینیشیپ یبه نحو را نیبرتاریل لیدال

 یاحتجاج برا .مد نظر خواهد بود یسانسور مختص جامعه یهر اقدام مشخص برا

گذارد بر استثمار یم یسانسور حدود نیااست که  نیامروزه ا یغرب یسانسور در جامعه

 ییموجود در جا واقعاً سمیالیدر جوامع سوس .یانسان یحساس زندگ یهاحوزه یتجار

 داریرواانواع عوارض سوء عدم  و استمحل نگرانی تر کم اریبس ییگرایکه مضرات تجار

سانسور  یسراسر یامحا یبرا یاحتجاج درخور یبرا نهیاست زم دیشد کیروکراتوب

 .اردوجود د

 فیبنابر هر تعر میبگو دیبا لیم یاصل آزاد هیاحتجاج من عل یبندجمع یبرا

 یهایآزاد نیابنابرناسازگار وجود خواهند داشت،  هایییآزاد ،یاز آزاد یاکنندهقانع
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 صراحتاند )حال چه بهقابل دسترس در هر جامعه لزوماً توسط آن جامعه انتخاب شده

که ممکن  را ییهایآزاداز  یکه برخ یریگمیصمت یهروی(. هر یحیتلو یچه به نحو

ممکن قابل  یهایآزادانتخاب  ،گذاردیم رونیبود انتخاب شوند از نظارت خود ب

قسم  کیدهد. یمآن جامعه را کاهش  یآزاد نیادسترس در آن جامعه را کاهش و بنابر

 رونینظارت خود ب ازرا  یاست که امکانات یاهیآن رو یاکنندهمحدود یهیاز چنان رو

که قابل دسترس هستند )چه به خاطر آن یگذارد که تنها از رهگذر عمل جمعیم

و چه به خاطر آنکه  ازیموردن راتییحاصل کردن تغ یاست برا یضرور یعمل نیچن

وجود  کسچیه یبرا ایهمه وجود دارد  یبرا ایاست که  یامکان مورد نظر ذاتاً از نوع

 .(یاهسته یهابدون سالح یدر جهان ستنیز یآزاد لمثا یبرا ،نخواهد داشت

نفع و  ینظرانهتنگ اریبس یهافیتعر یرندهیتا آنجا که دربرگ ل،یم یآزاد اصل

را  تیواقع نیا لیدارد. خود م ییهاتیمحدود نیچن شیبه افزا شیضرر است، گرا

بر  شخص کیعمل  میمستق ریو غ میآثار مستق انیم زیکه اگر تما دهدیم صیتشخ

 «یآزاد یحوزه»که درون  یدموار یهجعببرداشته شود و  انیاز م گریشخص د یرو

 ریثأترا تحت  گرانید توانندیمعوامل  یچرا که همه ،خواهد بود یخال ردیگیقرار م

 سمیاز اتم یاما تنها اگر شکل(. 03۱ص  یبه درباره آزاد دیقرار دهند )رجوع کن

 .شود جادیا یاصول یتواند به نحویم  زیتما نیابرقرار باشد  یاجتماع

 «که در آن ... یاجامعه در ستنیز» یهایآزادکه از نوع  ییهایآزادمن از  دفاع

را  یاصل لیشده است. م یریگجهتاز نفع و ضرر  یستیبرداشت اتم نیا هیعل ،است

و  یفکر یخواهان کمال اخالق کهنیدر ا دهدینسبت م یمنفعت تیبشر یهمه»که به 

( 4-440. )صص «ردیگیمدر نظر  اکهولناک و خطرن یباشند، اصل گریکدی کالبدی

 هادوراناخالق تمام  لسوفیف نیتربزرگنفری که )سه  ومیو ه نوزایاسپ ،سقراط

ا خود ر یاخالق هینظر نینخست یهاتوانستند قدمینم یاصل نی( بدون چنهستند

تر از عواقب عیوسبرداشت  بهنظرانه تنگبرداشت  هرگاه از خود میل همو  .بردارند

 یاو برا یهااستدالل نی. بهترردیپذیرا م یاصل نیچن ،کندیم[ گذر یانسان ل]اعما

 ینکته نی، اروازهمین. ردیگیم فرضشیاصل ]هولناک[ را پ نیا ،مشخص یهایآزاد

و  دهیفایآن ب های«کاربست»از  لیم یهادر اغلب دفاع یاست که اصل آزاد یجالب
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 تیربش بودمنفعت ما در به «هولناک»بلکه به اصل  صل،ا نینه به ا لیاست. م یاضاف

من »: لتونیم یگفته نیا هیشب یهااستداللدر  د،یجویاست که در آن موارد توسل م

ت که نکته اس نیهم «.کنمینم شیرا ستا تیدوام و متعلق به خلوت و رهبانیب لیفضا

مضر بودن  رغمیو عل نزد میل یآزاد یعموم اصل ضعف رغمیدهد چرا  علیم حیتوض

اضافه ها را به استداللش آن ینفع و ضرر که گاه ینظرانهتنگبرداشت محدود و 

 .صادق است ردیگیم یآزاد یکه درباره یجیاغلب در نتا، کندیم

 

 یحداقل دولت
در  یدآزا یبرا د،یتنها تهد مییاگر نگو ،یاصل دیرا تهد ینوعاً قدرت دولت هابرالیل

 یهمجموع یحدود کل یضمن یبه نحو« ی/قدرت دولتیآزاد»تضاد  نیاند و انظر گرفته

ممکن  یهایآزاد انیاز مکه  یامحدوده یعنی - کندیم نییرا تع یبرالیل یهایآزاد

دود ح نییتع نیا ی. گاهدهندیم تیها اهمبه آن هابرالیکه ل کندیم نتخابرا ا ییآنها

 شودیم یمدع سمیبرالی. لشودیگرفته م یکی یبا دولت حداقل ی: آزادابدییصراحت م

ر ، و ب«کندیرا اعمال م تیحاکم نیترحکومت است که کم نیبهتر یآن حکومت»که: 

 ذارد. گانگشت می یآزاد استیس گانهی عنوانبهاعتبار خود  بر سمیبرالیمبنا ل نیا

ممکن  یگزاره نیبر ا یممکن است مبتن یدولت حداقل نیبرتاریل یمدعاها

 حاًیممکن است صر ای؛ و است یآزاد یبرا یاصل دیباشد که دولت در واقع تهد 5الصدق

 است که قانون خاموش ییجا یباشد که آزاد ی( آزادی)هابز فیبر تعر یمبتن حاًیتلو ای

 .باشد

ر ، د«یو آزاد یبرابر انیتنش م»پروفسور رافائل با عنوان  یرا از مقاله ریز مثال

او  دالر به ارث ببرد، ونیلیم کی[ یشخص فرض کی]نام  یاگر توپس»: دیرینظر بگ

بر ارث که بخش  اتیندارد، قدرت دارد ... مال یراثیم چیکه ه یاز موپس شتریب

. )عدالت و «او است یبر آزاد یتیمحدود بردیم ادالر او ر ونیلیم کیاز  یتوجهقابل

 یتوپس یبر آزاد یتیمحدود اتیمال نیا ،یمحدود آزاد ریغ یدر معنا( 51ص  ،یآزاد

                                                      

contingent proposition 5ی ی ممکن الصدق نامید در مقابل گزارهتوان آن را گزاره: می

 الصدق.بالضروره صادق یا بدیهی
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. اما (شودیمنتفع م اتیمال عیاست )که بنا بر فرض از بازتوز یموپس یاما بسط آزاد

ر را نشان دهد. به نظ یرو براب یآزاد انیتا تعارض م کندیمثال استفاده م نیرافائل از ا

فرد با اقدام دولت، کاهش  کیکاهش قدرت »باشد که:  نیا فرضشیکه پ رسدیم

: کاهش ستین یآزاد شیفرد با اقدام دولت افزا کیقدرت  شیاست، اما افزا یآزاد

 یاداقتص یهاندیفرا یانجیمثال به م یاز اقدام دولت )برا ریغ یفرد به نحو کیقدرت 

 ینداده( کاهش آزاد یبه موپس یچیاختصاص داده اما ه یتوپس به یادیکه ثروت ز

 شودیم فیبر حسب انفعال دولت تعر یکه آزاد رسدیصورت، به نظر م نی. در ا«ستین

 یرالعملبلکه دستو هیفرض کیبدل به نه  «سمینیبرتاری= ل یدولت حداقل یهینظر»و  

 یراکه بمگر آن ستین هتوجانیشاکه  ی، دستورالعملشودمی کلمات فیبازتعر یبرا

 .به آن توجه شود اشیکنندگگمراه

بودن چقدر کوچک  یدارد. حداقل یمشکالت هینظر نیصورت هم ا نیدر ا یحت

 یلدولت حداق اتی. نظرستین کسانیاصالً با عدم وجود دولت  یدولت حداقل کیاست؟ 

. ردیرار گق دینبا یدولت تیآن فعال یوجود دارد که فرا یباشند که حد نیقائل به ا دیبا

 محدود و قدرنیا دیحد نبا نیباشد که ا نیا تواندیمسئله م نیجواب محتمل به ا کی

نها ت جواب نیشهروندان نباشد. ا یکه دولت قادر به محافظت از آزاد ردیقرار گ نییپا

 نکرده باشد، چرا که فیرا بر حسب انفعال دولت تعر یممکن است که آزاد یکس یبرا

ا ر «یآزاد». اما اگر ما رسدیبه حداکثر خود م یآشکار است که انفعال دولت با آنارش

از آن  رگیاست که د یدولت یکه دولت حداقل مییو بگو میریمحدود بگریغ ییدر معنا

حال  نیو در ع میرا نابود کن یکه آزاددولت را کاهش داد بدون آن توانینم شتریب

از  نهیدولت به کی یعنی ،یبدون نابود کردن آزاد میده شیآن را افزا میتوانینم

بنا  گرید بارکی سمینیبرتاری= ل یدولت حداقل یهیالبته نظر گاهنآ ن،یبرتاریل ینظرگاه

 یزاداست که بنا بر آ «یدولت حداقل»بار  نیتفاوت که ا نیبا ا شود،یصادق م فیبه تعر

 شیافزا کی کندیکه ادعا م یاهینظر یحت ف،یتعر نیشده و نه برعکس. بنا به ا فیتعر

دولت  یهیخود را نظر تواندیبود م هدخوا دیمف یآزاد یدر قدرت دولت برا میعظ

 .بنامد یحداقل
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تأمل جدی و مورد  یهر مفهوم از نظر فلسف یکه جستوجو برا کنمیم شنهادیپ

ورد را م یاتیبخش نظر نیو در ا میرا کنار بگذار یدولت حداقل اتینظر یهقرار گرفت

 شیرا افزا یگاه آزادآن د،یرا کاهش ده یدولت تیفعال»: ندیگویکه م میبحث قرار ده

 «.دیدهیم

نی( اکیهستند: ) یو اقتدار مبتن یعموماً بر دو فرض در باب آزاد یهاطرح نیچن

مشخص( فقدان  ی)در هر مسئله کهنیاقتدار، عدم اقتدار است، )دو( ا نیگزیجا که

 فراهم تواندیکه اقتدار م یاست نسبت به آن آزاد یشتریب یآزاد یاقتدار به معنا

 .اوردیب

 تاسیس یمحور عمود دیآنچه با یروشن باشد که بر رو دیمورد فرض اول، با در

 اقتدار، کی نیگزیجا  -کنندیم جادیکه ا یاو مبازره ادیروابط سلطه و انق -بنامم 

اقتدار کمتر بر سر کارگران  ایعدم اقتدار  یوکار آزاد به معنااست. کسب گرید یاقتدار

اغلب  نیبر اقتدار درون شرکت است )و بنابرا یرونیب دودنبود ح یبلکه به معنا ست،ین

تا حد  یدارهیدرون سرما ی(. برداشتن مقررات دولتاست کارگر شتریب ادیانق یبه معنا

نهینکته زم نی. اردیآن را بگ یشرکت جا سیکه که مقررات رئ دهدیاجازه م یادیز

 .است یدارهیسرما یستیو آنارش یستیالیمشترک نقد سوس ی

بدان باور دارند، غلط  هاستیو آنارش هابرالیکه ل زیفرض دوم ن یحت ،نیا وجود با

 نیاما ا گذاردینم یرا برجا یاقتدار چیعدم استقرار( اقتدار ه ایبرداشتن ) یاست. گاه

 تواندیکه م ی. ممکن است بدان معنا باشد که کارستین شتریب یآزاد یضرورتاً به معنا

انجام ( هاروادهیمثال حفظ پ یانجام شود )برا خواستندیم دمانجام شود و اغلب مر

 یوجود اقتدار ی. حتستیانجام آن ن گاهیکس در جا چیچرا که ه مانندینشده م

 یدر دسترس برا یکل آزاد وه،یش نیممکن است به ا «گرااقتدار» و کیردموکراتیغ

شدن  عیرا از ]توز یآزاد نیا ییحال اقتدارگرا نیدهد، اگر چه در ع شیرا افزا عیتوز

نیکار، با فرض ا نی. و اکندیخودش حفظ م یآن را براو  داردی[ مردم دور نگه مانیم

با  اسیمردم را در ق یوجود دارد، باز هم آزاد ینظرات مردم انیب یبرا یمنافذ که

چرا که مردم ممکن  دهدیم شیوجود ندارد، افزا یاقتدار درست و حساب چیکه ه یوقت

 .اورندینشده هم فشار بانتخاب یبه اقتدارها یحت تواننداست ب
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بدون وجود  یاقتدار ممکن است حت کی ،یماریاز ب یریموارد مثل جلوگ یبرخ در

ت که ممکن اس نیبا مردم داشته باشد و بنابرا کسانی یمنفعت ،یروش فشار مردم چیه

ممانعت  یدهد. اگر قدرت الزم برا شیمردم را افزا یعمل کند که آزاد یخودش به نحو

 یشرط که اعضا نیاه ب شد،یداده م  اناز مردم یموروث یبدنه کی به طیمح یاز آلودگ

بت نس رآلودهیغ طیلذت بردن از مح یاند، آنگاه مطمئناً براآن از داشتن سهام منع شده

 طیمسائل مح سر بر یفشار مردم چیه کهولو آن ،میبودیآزادتر م میبه آنچه االن هست

 .شدیآن داده نم یاجازه یحت ایوجود نداشت  یستیز

ع تنها نو «یدولت حداقل» یهینظر برالیتوجه است که نوع ل ستهیجا شا نیا در

 ،یعموماً مرادش از دولت حداقل برالیوجود آنکه فرد ل با .ستدولت حداقلی نی یهینظر

 یزیشهروندان به عنوان چ یآزاد یهابز فیاست )در تطابق با تعر یحداقل یقانونگذار

که ضمن آن . اووجود دارد زیروسو ن دگاهیال دح نیکه قانون آن را منع نکرده(، در ع

به عنوان  کندیرها م پاسخیتر مطلوب هستند بکم ای شتریب نیقوان ایکه آرا  سؤال نیا

وزه را آم نیشود، ا نییتع ش،یمردمان حاکم بر سرنوشت خو یأرتوسط  دیکه با یسؤال

تا  2(یمردم تیدر تقابل با حاکم یحکومت به معنا) ،یکه دستگاه دولت کندیعرضه م

 یرز روشنبه ط برالینگاه و نگرش ل نیا انیم زیکوچک باشد. تما دیبا تواندیکه م ییجا

]در خدمات  یبه باور من کار اجبار»: شودیحکم روسو مشخص م نیا یانجیبه م

 ها، صو گفتار ی)قرارداد اجتماع «هستند یدر تضاد با آزاد هااتیتر از مال[ کمیدولت

ان باشند که نوبت خودش ریاست که اگر همه ناگز نیا نجایمد نظر روسو در ا ینکته(. ۱۱

ت دول یبه دستگاه تخصص یازین گریرا خدمت کنند، د یدولت یکردوکارها یدر اجرا

 لیو وسا -خود  یااست و منافع فرقه اتیبر مال یمتک ینخواهد بود که از نظر مال

خواهد  یمردم تیحاکم یبرا یدائم یدیتهد نیخواهد داشت و بنابرا -آن را  شبردیپ

 .بود
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شهروندان نباشد، و آنها  یاصل یمشغله گرید یکه خدمات عمومبه محض آن»

شان را با پول و نه با حضور شخص خودشان بپردازند، داشته باشند که خدمت لیتما

که ضرورت به جنگ رفتن باشد، آنها  یاش دور نخواهد بود. وقتدولت چندان از سقوط

ضرورت جلسات در  یوقت مانند،یم نهو خودشان در خا پردازندیرا م  انیپول لشکر

 لیل. به دمانندیو خود در خانه م کنندیم نییرا تع یندگانیشورا مطرح باشد، آنها نما

ن کشورشان دکشان یبه بردگ یخواهد بود برا یانیو پول، عاقبت آنها داشتن لشکر یتنبل

 . )همان(«فروختن آن یبرا یندگانیو نما

 ازینن کردبا برطرف  ینظام یرویکردن خدمت در ن یاجبار یبرا یقانون ن،یبنابرا

ن قانو نیاگر چه ا کند،یرا حفظ م ییروسو یدر معنا ی، دولت حداقل یابه ارتش حرفه

 از دولت هابرالیحال تصور ل نیکه در ع کند،یعدول م یاز دولت حداقل یاز تصور هابز

 .است یحداقل

[ هی]توج یبرا برالیل یارهایدر کنار مع ییروسو اریمدرن اغلب از مع یهانیبرتاریل

( 0913) «یحقوق بشر جهان یراهنما» ن،ی. بنابراکنندیاستفاده م یدولت حداقل

ل مث ییزهایبا چ کندیکشور گزارش م کیدر  یحقوق مدن یبرا ییراهنما یهافهرست

 .هر صد هزار شهروند یبه ازا ینظام و سیپل یرویتجمعات و تعداد ن یآزاد

 نایتعلق دارند. در م ییجنبه  به سنت روسو نیدر ا کیکالس یهاستیمارکس

تر کوچک یهایکه بوروکراس دادندیم حیرا ترج ییهاآنها دولت ،ییبورژوا یهادولت

مردم بودند، و آنها  حیآن خواهان تسل یو به جا یدائم یهادارند، آنها مخالف ارتش

ت به نسب یترکوچک یآغاز، دستگاه دولت مانکه دولت کارگران، از ه گرفتندیفرض م

 نیا ها،ستیآنارش هیمارکس و انگلس بر عل یهاخواهد داشت. نوشته ییبورژوا یدولت

 یندگینما یهاهو نه بدن یکه آنها منتظر آن نبودند که نه اقتدار عموم سازدیرا آشکار م

متخصص عامالن  یاهبود که بدنه نی. آنچه آنها انتظارش را داشتند ا«محو شوند»

 .وقت، محو بشوندتمام  یتیریو مد هیقهر

 ایمارکس درست است -روسو یدولت حداقل یهینظر ایکه آ ستیواقع روشن ن در

 شیفزارا ا یکتک زدن کودکان، آزاد هیعل نی. ابطال قوانیدولت حداقل یبرالیل یهینظر
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و دفتر آنها را محو نخواهد کرد. در  دهیفایرا ب یمددکاران اجتماع ینخواهد داد و حت

حد  نیشتریدر ب یخاص بیدر ترک یحداقل ونو قان یدولت حداقل اتیواقع، نظر

ائل ق یدولت تیانواع مختلف فعال انیم یزیکه تما آوردیکننده است که الزم مقانع

 است:  زیتما نیا از لیج. اس. م ریتعب نی. استین یدیجد زیچ ز،یتما نی. امیشو

از انجام دادن  ایخاص،  ییاشخاص را از انجام دادن کارها یهمه تواندیحکومت م»

 یکارها یممکن است آنها را ملزم به انجام برخ ایباز دارد، و  ،یآن بدون جواز حکومت

است  یاریشان اختخاص انجام دادن کارها که خود انجام دادن یوهیش ایخاص بکند و 

 گرینوع د کیحکومت است.  یمقتدرانه یمداخله نیندهند. ا ایاش دهند که انجام

 کیصادر کردن  یحکومت به جا کی ی: وقتستیمداخله وجود دارد که مقتدرانه ن

که  ردیگیم شیرا پ یریمس ،ییهافرمان و ضمانت اجرا دادن به آن با مجازات

 یدیمف یهاکه از آن استفاده است یریو مس دکننیمندرت از آن استفاده بهها حکومت

که ضمن  یوقت ایو اشاعه دادن اطالعات،  هاهیتوص یارائه ریمس یعنیکرد.  شودیم

هر موضوع  یریگیپ یخودشان برا یکه از ابزارها شوندیکه افراد آزاد گذاشته مآن

 اما آن موضوع کند،یاستفاده کنند و حکومت در کار آنها دخالت نم یمنفعت کل یدارا

 تیآنها، عامل یهاو در کنار برنامه سپاردیآنها نم یاهرا تنها به تالش یمنفعت کل

 .(319ص  ،یاسی. )اصول اقتصاد س«سازدیمشابه مستقر م یهدف یخودش را برا

 هیتوج یبرا یشتریب اریاقتدارگرا به ضرورت بس یکه مداخله دیگویدر ادامه م لیم

 .رمقتدرانهیغ یدارد تا مداخله ازیشدن ن

 دولت ممکن است ییگراقسم معقول از حداقل کی یالزمه ز،یتما نیاستفاده از ا با

مانت که ض یاهیقهر نینگه داشته شود و ماش نییپا مقتدرانه یکه مداخله چنین باشد

ا د بنکارها بتوان نیاگر ا ]البته[ بماند، یکوچک باق دهدینوع مداخله م نیاجرا به ا

 انیز ما یید که شرهانانجام شو یبه نحو ولت[ دیاقتدار ری]غ یهاتیفعال گرید شیافزا

آن را سرکوب کرد.  یقهر یکه به نحو بودیآن صورت الزم م ریبرداشته شوند که در غ

 یهاباشگاهکند،  جادیرا ا یخوب یمثال، دولت ممکن است که امکانات آموزش یبرا
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را  سیپل یروینباشد که حجم و توان ن ازین جهیو در نت ره،یجوانان و اشتغال کامل و غ

 .کاریاز شرارت جوانان ب یریجلوگ یدهد برا شیافزا

ود خ یبه خود ییگراحداقل معقول البته، دولت ییگرادولت حداقلشکل از  نیا اما

 دهدیرفاه مردم انجام م یبرا یشتریب یآن است که دولت کارها یبه معنا نی. استین

رد ف نیها بر طرف شود. بنابرابه آن یسیبه منع کردن و واکنش پل ازیکه نآن یبرا

 ییگرالحداق»برعکس بسازد به نام  قاًیدق یهینظر کی یفکر یکنجکاو یاز رو تواندیم

به حداقل برسد، به هر  دیدولت با یرفاه ی، که بر اساس آن کارکردها«معکوس یدولت

دولت از  تیحما ن،یبنابرا .داشته باشد تواندمی اشهیقهر یهاکه بسط کارکرد یمتیق

ر اث تیقطع حما نیاگر معلوم شده باشد که ا یجوانان متوقف خواهد شد حت باشگاه

 الزم یهانهیاز اندازه هز شیب اریبس شیافزا نیجرم را به همراه دارد، و بنابرا شیافزا

 یزخم یهاصورت یهانهیبه هز میاگر نخواه ،ابدییضرورت م  سیکارکنان پل یبرا

. ممکن است میاشرار[ اشاره نکن یابانیخ یشکسته ]در دعواها یهامجمهشده و ج

اع معکوس دف یدولت ییگرااز حداقل یجد یبه طرز یکس میدشوار باشد که تصور کن

 نیچرا که در عمل ا میرا تصور کن یزیچ نیکند، اما در واقع ضرورت ندارد که چن

که بتوانند قسر در بروند،  یینجاموضع توسط دولت تاچر مورد دفاع قرار گرفته و تا آ

 .اندکرده زین ییآن را اجرا

 است اما قابل یرعقالنینون اگر چه غاند که جباور داشتهشکان زپرواناز  یاریبس

 ییگرانهفته در پشت حداقل یذهن یهاندیفرا میکه بکوش دیدرک است. اجازه ده

 هااتیکه مال یباشد که در حال نیقطعاً ا دیبا شانی. فرض امیمعکوس را درک کن یدولت

نت س یبرا گانهیب یآموزه کی نی. استین نیهستند، مجازات چن یبر آزاد یتیمحدود

ه به نظر برسد. آنچ بیعج انه،یگراانسان یاگر چه ممکن است از منظر ست،ین برالیل

 یندگیبدون نما»شعار بود:  نینگرش الک بود، ا نیو هچن کایبخش انقالب آمرالهام

و نه   «او[ در کار نخواهد بود ی]برا یاتیمال چی[ هیک فرد ]حقوق و منافع شخص

در کار نخواهد  ]برای مجازات[ یاجبار چی[ هی]حقوق و منافع شخص یندگیبدون نما»

 «.بود

کارکرد مشروع درون حدود  کینگاه آن است که دولت تنها  نیدر ا یمرکز یدهیا

 یکه همه یکیدئولوژیو ا یاقتصاد یدارد: حفظ قانون و نظم، کارکردها اشییقلمرو
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 شودیقلمرو کنار گذاشته م نیاجبار از ااند در کنار اجرا کرده یها در عمل تا حددولت

 .شوندیبازار هستند واگذار م نیقوان ابعکه ت یاو به منافع سوداگرانه

ممکن است  ردیگیقرار م یموضع نیچن ادیکه بن یاجتماع کیزینوع از متاف آن

 باشد: نیچن

است، پس  یعمل اراد کیسرکوب جرم است، جرم  ی)الف( قانون و نظم به معنا 

قانون و نظم  یاجبار الزم برا نیاز مجازات اجتناب کرد با حفظ قانون. بنابرا شودیم

 .ستین یبر آزاد اییتعد چیه

و  -به دست دولت است  پردازاناتیپول مالب صغسو،  گریاز د ،یریگاتی)ب( مال

چنان است و هم پردازاناتیمتعلق به مال یعیطب یکه به نحو یزیچ یعنی نجایپول در ا

 .گرفتیها را نماگر دولت آن ماندیمتعلق به آنان م

الک و  یاست برا پردازاناتیکه درآمد دولت همان پول مال دهیا نیچقدر هم ا هر

 یهیوجت چیکننده ممکن بود به نظر برسد، امروزه هقانع ییکایآمر یهانشینممستعمره

 رند،یگیشان را از اول از دولت مپول پردازاناتیاز مال یاریآن وجود ندارد. بس یبرا

ال و کا یارائه قیاز طر میمستقریغ ایو  ایو مزا هانهیهزحقوق، کمک قیاز طر ماًیمستق

 نندکیرا اجرا م یوکارکه کسب یگرانید ایو  دهندیانجام م یکار که یخدمت به کسان

اش جاست که دولت خر یمتک ییهابلکه بر استفاده از جاده سیتنها بر حفاظت پلنهکه 

د دارن یکارکنان ،کارهاوکسب نیاست و ا دهیکه دولت آن را پژوه یو اطالعات دهدیرا م

 ی]دولت[ زندگ یسازمان یهااند، در خانهگرفته ادی یکه نوشتن را در مدارس دولت

که  یفاضالب یخاطر شبکههو ب روندیدولت به سر کار م یاارانهیونقل حملبا  کنند،یم

که  میکناشاره  تیواقع نیبه ا میاند. اگر نخواهاز وبا نمرده دهدیدولت خرجش را م

اش را از که ارزش ارزشیاز کاغذ ب ییهاجز تکه ستین یزیچ «پردازاناتیمال»پول 

ه من ب یپن کی»از دوران مدرن، گفته شده بود:  شیپ ی. حتردیگیدولت م دییأتمهر 

خود دارد؟ ... سهم سزار را به سزار  بررا کدام شاه  ۱تو زبرنگاش رینشان بده، تصو

 ...«دیبده

                                                      
7 superscription شدیها حک مشاهان که بر سکه ریتصو 
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هر  یکه ادعا یفرد باشد، به نحو کیمستقل  یدهیآفر تواندیکه ثروت م دهیا نیا

 تیاز موقع رونیاست ب یگریلیطف ای یثروت دزد نینسبت به ا یگریشخص د

 معنایب متروک افتاده[ یارهیبه جز ییشکسته ]که به تنها یملوان کشت کی ییاستثنا

که مردمان بل گریتنها دنهمستقل از  تواندیم هیسرما ایثروت -که پول دهیا نیاست. ا

که انتقال  ییاست. و هر ادعا معنایو حفظ شود، کامالً ب دیمستقل از دولت هم تول

 نیناعادالنه است در کنار چن نفسهفی ت،یبه دستان دولت بدون رضا ایلت ثروت به دو

 .ردیگیقرار م ییمعنایب یهاگزاره

عادالنه باشد، به  ی([ که مجازات، وقتالف) یگزارهدر ]حاضر  دهیا نیدر مورد ا اما

 رسدی؟ اوالً، به نظر متوان گفت، چه میاست یچرا که جرم اراد کندینم یتعد یآزاد

 میدانی)چنان که در واقع الک باور داشت( که ما ذاتاً م ردیگیموضع فرض م نیکه ا

ا بشود کند ت فیجرم را تعر یدولت قبلاز  نکهیبه ا میندار یازین نیبنابرا ست،یجرم چ

 که امروزه رمیگی. من فرض ممیاداده تی[ به مجازات رضافیگفت که ما ]طبق آن تعر

 .ردیپذیالک را نم دگاهید نیکس ا چیه

 یماریشود که جرم )مگر در موارد ب رفتهیپذ دیمشخص با ییاگر چه در معنا اً،یثان

 تواندیاز مجازات م ریغ یخاص یاجتماع ماتیکه تنظ تیواقع نیاست، ا ی( ارادیروان

جرم  تیفرد مجرم در مسئول ندکه جامعه همان دهدیمانع )و باعث( جرم شوند، نشان م

 .دشرکت دار

که مطمئن  دیآیخوش م یمعکوس به مذاق طبقات یدولت ییگراحداقل عتاًیطب

 یلداخ یهااما آنقدر ثروت دارند که از درآمد شوندینم سیوقت گرفتار پل چیهستند ه

 یدولت عقالن ییگراشکل از حداقل نی[ بهراسند. اما ایریگاتیمال قیدولت ]از طر

را ارضا  شانیهاو نفرت هایداورشیع پموض نیخود آن طبقات، ا یبرا یحت ست،ین

ولت به د ییگراشکل از حداقل نیکه ا میباش دواریام دیشان را. بگذارو نه منافع کندیم

  1مربوط به گذشته باشد. یامر یزود

                                                      

سطور،  نیپس از نوشتن ا سالینوشته است، اکنون س 0991کتاب را در سال  نیا ریپانوشت: کول8 

 حاکم است یبا قوت در سطح جهانهمچنان  یچرتا ی وبرالینول یهااستیس
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 دیکردم، به نظرم با فیمعقول توص یدولت ییگراکه من به عنوان حداقل یموضع

اور بدان ب کیکالس یهاستیکه مارکس «دولت یامحا» ییایوپیوتی یدهیا نیگزیجا

 .داشتند، شود

 یمثبت و منف یآزاد

به تا  پردازمیم یمثبت و منف یآزاد انیم زیمن تنها به کاربست تما جانیا در

کاربست،  نی. ایمنف یهایاشاره کنم: آزاد «یبرالیل» یهایاز آزاد ممتازی یمجموعه

دارد. البته که او  شهیر «یدو مفهوم آزاد» نیبرل ایازیآ یدر مقاله دانم،یکه م ییتا جا

ا ر زیتما نیاست که قبالً ا یکسان هینکرد، جدل او بر عل اصطالح را ابداع نیخود ا

واقعاً بر  اشراداتیاز ا یاند و برخداده «مثبت» یهایرا به آزاد تیاند و اولوساخته

ه ک یریثأت، با در نظر گرفتن نیا وارد است. با وجود «مثبت یآزاد»از مدافعان  یبرخ

 آمیختندرهم ای] یسرشار از  آشفتگ کهتعجب است[  یهیمقاله داشته است، ]ما

 دارد نیدارد که برل شهیر یدر افکار کسان هایآشفتگ نیاز ا ی[ است. برخمیمفاه

و در عوض خودش  ماندیناکام م هایآشفتگ نیساختن ا اما او در روشن کند،ینقدشان م

 .کندیخودش را به آنها اضافه م یساخته یچند آشفتگ

عال ( با انفیمقبول )منف یهایپنداشتن آزاد کسانی شیکماب شودیحاصل م آنچه

به انفعال دولت باشد اما او کنار  لیما شهیکه او هم ستین نی. مسئله ااست دولت

 .کندیم هیتوج یاداز آز ریغ ییگذاشتن اصل انفعال دولت را بر مبناها

 :دهدیشرح م ریز یوهیرا به ش یمنف یآزاد نیبرل

از  یگروه چیه ایآدم  چیکه ه شومیآزاد محسوب م یامعموالً تا آن درجه من»
 است یاحوزه یسادگبهمعنا  نیدر ا یاسیس یدخالت نکنند. آزاد امتیها در فعالآدم

)چهار  «.کند تیفعال تواندیم گرانیکه در درون آن که آدم بدون ممانعت از جانب د
 (044ص  ،یآزاد یمقاله درباره

 :دیگویمثبت او به ما م یمورد آزاد در

 یگرفتن شکل زندگ شیپ یبرا یاز بلکه آزاد ینه آزاد ،یمفهوم مثبت آزاد نیدر ا»

 ییآن را چنان بازنما ،یاز آزاد یتصور منف، که طرفداران است فرد یشده زیتجو
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. «تسیاستبداد ظالمانه ن کی یمشکوک برا یبهتر از نقاب چیه یکه گاه کنندیم

 .(030)همان، ص 

را که  یمثبت( آن کار ی)آزاد یبرا ی( و آزادیمنف یاز )آزاد یآزاد انیتقابل م اما

 یآزاد ی. به شرح او دربارهدهدیانجام نم انجام دهد شیتقابل برا نیا خواهدیم نیبرل

 یددر واقع مانند آزا نیا. «شده زیتجو یگرفتن شکل زندگ شیپ»: دیمثبت توجه کن

 یعنیباشد،  اهیکه س ییجااست تا آن دیکه دوست دار ینگبا هر ر نیداشتن ماش یبرا

 . نکته در عوضدیآیالزم نم «یبرا یآزاد»عبارت  یشرح برا نی. اما ایکالً عدم آزاد

هستند که تا آنجا که  ناقص یهر دو عبارات «یبرا یآزاد»و  «از یآزاد»است که  نیا

. به محض آنکه به من گفته شود که ددارن تیمانده است، از آن حکا یباق ناقص یآزاد

من  یهستم، آزاد ییزهایو آزاد از ]مداخله[ چه چ ییزهایمن آزاد به انجام چه چ

 یاست که با دست یآزاد یمحتوا نییت بلکه تعنه شکل مثب نیمحدود شده است. ا

را  ینفم یآزاد  نیبرل یوقت نی. بنابراگیردپس میداده است  گریآنچه را که با دست د

را به  یآزاد یاو حوزه داند،یعامدانه م یاز مداخله یبلکه آزاد «از یآزاد» فاًنه صر

 یشده زیگرفتن شکل تجو شیپ یمحدود کرده است که انگار برا یتیهمان قاطع

عامدانه نباشد که من را  یمداخله نیا دیپرداخته باشد. شا یبه دفاع از آزاد یزندگ

را  تیمحدود تواندیاست که م یزیتنها چ انهعامد یمداخله دیشا سازد،یمحدود م

. داردیمرا ناآزاد نگه م یامداخله نیچن هیعل یعموم یهر انگاره نیرفع کند، بنابرا

فعال بوده است تا سطح سواد و  اریبس یکی: دیریرا در نظر بگ یمثال دو دولت فرض

اع انو یضرورتاً همه اشتیفعال نیکه ا ییهاوهیرا عموماً باال ببرد، به ش یآموزش عموم

که  یاتیدولت دست به سانسور ادب نی. ضمناً اردیگیمردم را دربر م تیمداخله در فعال

ها دولت عامدانه از وضع قانون گری. دزندیم کندیمحسوب م فیضع کیدئولوژیاز نظر ا

 شودیم یباسواد یباال یهادست که منجر به نرخ نیاز ا ییو کارها هانهیو صرف هز

 د،کنیم یریجلوگ اشیچرا که باور دارد نادان ماندن مردم از سرنگون کند،یاجتناب م

 کیوژدئولیاز نظر ا اتیدور نگه داشتن مردم از  ادب یبرا یدولت ابزار متفاوت نیا یعنی

 ای. آندازدیسانسور به زحمت ب یندارد که خودش را برا یازین نیدارد، بنابرا فیضع

را  یاتیادب توانندیدولت دوم وجود دارد؟ حداقل مردم دولت اول م رد یشتریب یآزاد

ن مردم  مربوط به که نادان نگه داشت دیبخوانند. حاال فرض کن ستیکه ممنوع ن
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 ایند. آک رهیذخ یشتریخواهد پول بیمبلکه تنها  ستیعامدانه در دولت دوم ن یاستیس

 سازد؟یآزادتر م اصالًامر مردم را  نیا

 «یبرا»و  «از»[ ی]آزاد میبرحسب مفاه نیشکل توسط برل نیموضوع بد یارائه

 یبرا یهم آزاد شهیهم یآزاد. در واقع پوشاندیرا م ییگرامداخلهبه عدم  یواقع شیگرا

ممکن است  شهیهم .شودیکه مانع انجام آن م است یزیاز چ یآزاد و هم یانجام کار

 حکایتی. ترجمه کرد یگریرا به د یکی ینحو زبان اتیبر عمل یکامالً مبتن یاوهیکه به ش

که ]به اشتباه در مراسم غسل  وجود دارد دهیگرو تیحیجوان تازه به مس کی یدرباره

فظ ح یام را از اعتدال ]در مصرف الکل[ و پاکدامنبدن»که  کندیم ادی[ سوگند دیتعم

 مثبت؟ ایدارد  یمنف یحال او آزاد «.کنم

 یاریبس یمنطق یفاصله چیدر ه» یمثبت و منف یکه آزاد ابدییدر م نیبرل خود

 یهاوهیاز ش رشتی(، نه بدانکه قرار نگرفته رسندیبه نظر م ایاند )قرار نگرفته گریکدیاز 

صورت آنها  نیاما البته در ا( 4-030)ص  «.واحد یزیگفتن چ یبرا یمثبت و منف

او در ادامه  م؟یغوغا بده نیباشند، پس چرا تن به ا هبا هم تعارض داشت توانندینم

 در یخیاز نظر تار یآزاد "یمنف"و  "مثبت" یهااما مفهوم ،نیابا وجود »که:  دیگویم

در  کهمعتبر، تا آن یاز نظر منطق یهابا گام شهیو نه هم اندافتهیواگرا تحول  یجهات

 «.دندیرس گریکدیبا  میآنها به تعارض مستق تینها

نامعتبر باشد، اگر ]خود صورت[ استدالل از  یاسیاز لحاظ س جیچقدر هم نتا هر

]ماده یا محتوای[ متوجه  ]به خودی خود[ یدیترد چینامعتبر باشد، ه ینظر منقط

مقاله نقد  یها را در بخش بعدآن نیکه برل ییهادهیاز ا یاری. بسشودیمقدمات نم

 عنوان نیا لیذ یمورد مهم آن گاه کیمثبت ندارد. اما  یبا آزاد یارتباط چیه کند،یم

 یامسئله نی. ایالنعق ییرهنما-به عنوان خود یآزاد یدهیمورد دفاع قرار گرفته است: ا

( 3)نیاش به برلقاطع یاریو از جهات بس یفرسون در جواب عال. مکی. بیاست که س

 نیا دهیا نیا نیبرتاریل-ضد لیاز پتانس نیبرل نیی. تبکندیم دیکأتبر صحت آن  اریبس

 (یرعقالنیبخش نفس )بخش غ کی ییعنوان راهنمابه یعقالن ییرهنما-داست: خو

اً ذات دئالیا نیکه ا شودیادعا م شود،یم دهی( فهمی)بخش عقالن گریتوسط بخش د

که  شودیفرض م ]همچنین[ قابل تحقق است، استیس قیاز طر ماًیمستق یاخالق
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 نیا نیبنابرا ست،ین نیچن گریاز جامعه تحت حکومت عقل است و بخش د یبخش

. حکومت کنند یرعقالنیبر مردمان غ یکه مردمان عقالن شودیمتحقق م یوقت دئالیا

که  ستین گونهنیافالطون است. اما، اوالً، ا یاسیس دئالیا یطرز آشکاربه دگاهید نیا

 نیب در نفس یقصدشان قائل شدن به شکاف یعقالن ییرهنما-خود دئالیتمام مدافعان ا

ن دارند، اما به گمان م یقصد نیباشد. افالطون و کانت چن ینعقال ریو غ یبخش عقالن

و چه  انشیستی)چه در قسم دوئال هادئالیا نیا اً،ی. ثانستندین نیارسطو و اسپنوزا چن

 یصاخالق شخ یبرا یدئالیبلکه ا ستند،ین یاسیس یهادئالیآن(  ضرورتاً اصالً ا ریغ

ر آزادت یجامعه کیباشند، مثالً  دیفآنها م یممکن است برا یاسیهستند. اقدامات س

 ردیخطوط در نظر بگ نیا یدر راستا تیشخص تعالی یرا برا یشتریب یحوزه تواندیم

 نیکه امحسوب شود  یکار تواندیم یکار به سخت نیالگوواره، اما ا یخطوط یبه جا

 باور داشته باشد یردممکن است ف تاً،ی. و نهاکندیم یآزاد یبرا یرا بدل به خطر دهیا

ردن ک میمتحقق شود بدون تقس استیاز رهگذر س ماًیمستق تواندیم دئالیا نیکه ا

مکن م ی. نفس مدنیعقالن ریشوندگان غو حکومت یکنندگان عقالنجامعه به حکومت

 اردیدر روسو پد یگاه دهیا نیمحسوب شود. ا یاخالق یاز نفس خصوص شتریاست ب

 یومعم ین در زندگنحو با شرکت کرد نیبد دیاست که همه با نیا جهی. اما نتشودیم

  یو اجتماع یفرد سمیخاص دوئال بی. ترکابندیاست، رشد  دیشد یکه همان دموکراس

نها را آ نیکه برل دهدیرا به دست م یجیکه نتا استیانگاشتن اخالق با س کسانیو 

حضور  یعقالن ییرهنما-خود دئالیدر ا یحیتلو ینحو به طرز چیبه ه داند،یمردود م

 یمدرن یکتاتورید چیه دانم،یکه م یینادر است. تا آنجا اریاز افالطون بس رونیندارد و ب

ر ]غی دفاع نکرده است.  فرد ممکن است نظر بهتر با توسل به این ایدئالاز خودش 

 یهایکتاتوری. دکردندیم نیاگر واقعاً چن داشتمیها آن یدرباره تحقیرآمیزتری[

دفاع  ندکیحکومت م ایکه کل پرولتار الیخ نیا بنا به دشانعموماً از خو یستینیاستال

 تیقالننسبت به ع نانهیبدب حاًیصر یعموماً نگرش یستیفاش یهایکتاتوریاند و دکرده

 .اندداشته

 دایتعارض پ یهم با دموکراس یافالطون تیروا یتعجب است چرا که حت یهیما

گذارد. ب زیتما شانانیمعموالً مراقب است که م نیکه برل یدئالیدو ا ،یو نه آزاد کندیم

به  تیکه حکومت با عقالن دهیا نینبود اما ا نیبرتاریوجه لچیهبهالبته که افالطون 
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ا تعهد در اصول خود ب دیآیحاصل م یعقالن ینخبگان با یبه دست حکومت وهیش نیبهتر

 یاریسب یایوپیوتی یحکومت نیسازگار است، به گمان من که چن یخصوص یهایبه آزاد

 .است برالیل یهانیسیاز آکادم

حفظ  ،یمنف یمثبت/آزاد یآزاد زی[ را در تمای]به درد بخور زیچ چیه توانیم ایآ

 یو مفهوم آزاد میدار را نگه زیکه خود تما ستین نیکرد؟ به نظرم نه. استدالل من ا

 یکه به نفع آزاد ییهاستیالی. به گمان من آن سوسمیکن یمثبت را در آن بازساز

ت. اس نیبرل زیمتفاوت با تما یزیتما جادیا ادشانعموماً مر کنند،یمثبت استدالل م

که قانون  یمشخص یهایآزاد ییمثبت در معنا یآنها ممکن است مشغول دفاع از آزاد

. به نظر من، در یو فرضاً واحد آزاد یانتزاع لدئایاها را وضع کرده باشند در مقابل آن

 مثبت یمفهوم ]انگلستان[همترازخواهانن   یمفهوم آزاد شودادعا می معناست که نیا

 یمعنا نیکامالً خوب و مناسب است، اما ا نی(. انیشی، منبع پ2-35است. )صص. 

 .ردیقرار گ «یمنف»که در تقابل با  ستین یی، معنا«مثبت»اصطالح 

 یآزاد طیو شرا یآزاد انیم زیممکن است معترض به تما هاستیالیآن سوس ای

د. نگه دار یمثبت و منف یآزاد زیجدا از تما اآن ر کوشدیم نیکه برل یزیباشند، تما

  ایتانیردر ب کاریب یکارگر ای: آشودیبرجسته م یتسؤاال نیاست که با چن یزیتما نیا

ت: او اس نیا نیبفرستد؟ جواب برل ی غیردولتیمدرسه کیبه را آزاد است که پسرش 

مفهوم  بیعج اریکاربست بس کی نیرا ندارد. ا یآزاد طیاز شرا یآزاد است، اما برخ

 طیاکه فاقد شر یدارد در حال یایفرد آزاد نکهیاست. به چه معناست که گفتن ا طیشرا

 نوع نیتربد یبرا یاهیو هد دیآیبه نظر م سفسطه یقسم شتریب نیآن است؟ ا

 .اکاریر استمداریس

زده شان مسکنتروزانه یپوش و برهنه باشند و در غذاژنده یبرادر و خواهراگر "

که آن بدون ر،یو س دیگرم باش د،یریآسوده بگ دیبگو شانیاز شما بد یکیباشند و 

کار شما  نیا د،یدارد ده ازیرا که بدن ]گرسنه و سرمازده[ به آن ن ییزهایچ شانیبد

 .(02، 05کتاب دوم،  مز،یج یمهرسوالن، نا یچه سود دارد؟ )نامه
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خاطر وجدان و هکه برا  یانیتمام زندان یکه فرمان آزاد یکتاتورید یدرباره ما

باز کردن  یعنی شان،یآزاد طیاز شرا یکیاند بدهد اما تنها گرفتار شده شانیآگاه

 یدیگفت؟ و چرا فقدان پول کمتر از فقدان کل میزندان، عرضه نشود، چه خواه یدرها

 باشد؟ یدباز کردن در زندان[ مانع آزا ی]برا

 یآزاد کی یقانون طیدر مثال من دارد  شرا کاریاست که آنچه که کارگر ب مسلم

هستند، او  یضرور طیآن است، و از آنجا که هر دو شرا یمال طیاست، اما او فاقد شرا

 (5ت.)اس یفاقد آزاد

منظور ما، با هم متفاوت هستند؟  یبرا دارتیموضوع یبه نحو طیدو نوع شرا نیا ایآ

 موانع نیباشد که قوان نیکه ا رسدیبه نظر م سؤال نیپاسخ بله دادن به ا لیدل

 یباتیترت نی. اما چنستندین نیچن یمال باتیهستند، اما ترت یدر مقابل آزاد یاعامدانه

عمال ا نیهستند و هم توسط ا یاعمال انسان یجهیها هم نت. آنستندین عتیطب یهیهد

 یرا به چالش کشاند، نه بر مبنا نیالزم است که برل نجایهستند. در ا رییقابل تغ

 نکهیا یاش درباره(یحی)معموالً تلو یهیخاطر نظرهاش، بلکه بو منطق فیها، تعارارزش

 اش در بحثمخالفان دیگویم نیاست که برل بی. عجکنندیچطور کار م یامور انسان

از  یاکح دید نیفرض خود[ داشته باشند. بنا به فرض اشیپ] هینظر ینوع دیحاضر، با

احتماالً  هینظر کهنیهستند و ا هیخودش مستقل از هرگونه نظر یهادگاهیآن است د

شود  انیاست که ب یتنها کاف ییمدعا نیچن( 2داشتن است.) یآور براشرم یاندک یامر

 ییاز آنجا دیدرست است؟ شا هیاست: کدام نظر نیا سؤالآن روشن شود.  ییمعنایتا ب

 یاهیاش نظراو در ذهن کند،یاشاره م ییو سودگرا تیحیبه مس زمینه نیدر ا نیکه برل

 ای یحیمثال انکار مس یبرا( ۱.)یشناختجامعه یاهینظر یجابهدارد  یاخالق

مثل  ،یمثبت و منف یفهیوظ نیب دارتیموضوع یقهر تفاوت از نظر اخال یانهیگراسود

 میانجام ده ریطبق قانون است در روز سبث که کار خ ایآ»مانع مردن نشدن.  ایکشتن 

اما در بستر ( 3.1)مارک  «م؟یبکش ای میها را نجات دهجان آدم م،یضرر برسان ای

ع قرار دفا ردو در فصل چهارم مو بخشدیکتاب شکل م نیکه به ا یاخالق ییگراعتیطب

در باب جوامع  یواقع یحل شود که ادعاها ییهاهیدر سطح نظر دیگرفته، مسئله با

 .کنندیطرح م
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حوادث  انیعامدانه بر اساس تقابل م یبرحسب مداخله یاز آزاد نیبرل فیتعر

 :شودیکننده مقانع یو اعمال انسان یعیحوادث طب

 نیتنها نقص ]در ا سازندینم نیما را خشمگ ایسرشت اش": دیگویروسو م»

ها، انسان گریاست که د یسرکوب به نظر من نقش اریمع. ".کندیم نیسرشت[ چن

من  یاهانجام آن، در ناکام گذاشتن خواسته تیبدون ن ایبا  م،یرمستقیغ ای ماًیمستق

 (043ص همان، برلین، ) «.کنندیم فایا

 بدان معناست نی. امیریپذیگفته را م نیما صدق ا یالحظه یکه برا دیکن فرض

فقدان در اثر  نیا دیباشد، با یمورد فقدان قدرت، مورد فقدان آزاد کیکه آن یکه برا

داشته باشند که قدرت  توانندیم ییهامردمان باشد. مردمان چه نوع قدرت گریقدرت د

درت است: ق کیکالس یستیمکان سمیمدل اتم ن،یلمدل بر کند؟یرا محدود م گرانید

 همچون باًیتقر شود،یم انینما گرید یبه شخص یشخص ییهمچون زورگو یاسیس

 دهیهمف خورند،یکه به هم م اردیلیب یهابر اساس مدل توپ یقدرت عل یوتونین کیمکان

 .دهدیمدر تقابل قرار  «اجبار»و  «ییزورگو»را با  یآشکارا آزاد نی. و برلشودیم

 زین یباثبات یجامعه چیدر ه ست،ین نیا هیها در جامعه اصالً شباغلب قدرت اما

ه و ن ردیگیرا به خود م «ایاش»ها شکل قدرت بر باشد. اغلب قدرت نیچن تواندینم

 تیظرف یرندهیچرا که دربرگ ا،یبر اش یقدرت ذاتاً اجتماع کیقدرت بر افراد، بلکه 

ر شامل امکان، د یتیاست. چنان ظرف ایاش نیبه ا یرسمردمان از دست گریبازداشتن د

 سیمثال زنگ زدن به پل یاست. برا، «ییزورگو» م،یمستق یرویصورت لزوم، توسل به ن

 منحصر در ییاند. اما زورگورا اشغال کرده یاکه کارخانه یمتفرق کردن کارگران یبرا

که در آن قدرت  یاوهیش نیترعمده یحت ایوجه تنها چیهبهاست و  ییموارد استثنا

 یانحصارگرا کی. اگر ستین شود،یم گرانیاز مردمان باعث فقدان قدرت در د یبرخ

 زد،یبر ایبه در دونیپوزئ یبرا یعنوان قربانبهمجنون کل محصول موز را بخرد و آن را 

که اگر چند الت  یتیقطعخوردن موز کرده است با همان  یاو مردم را محروم از آزاد

 .بزنند یفروشوهیم یهادم را در مغازهاستخدام کرده بود که مر راکش قمه
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ثروتمند که به  یخانواده کی: پسر میبرگرد غیردولتی یبه مثال مدرسه حال

 کی[ مانع آمدن پسر انهی]و زورگو یکیزیف یالبته به نحو رودیم غیردولتی یمدرسه

نه بدان معنا است که پسر کارگر آزاد است که به آن  نی. اما اشودینم کاریکارگر ب

ود وج یگریو فقدان قدرت د یکیقدرت  بین یعل یرابطه چیه کهنیمدرسه برود و نه ا

س مدار نیکه استطاعت رفتن به ا یکسان یآزاد غیردولتیندارد. در واقع، وجود مدارس 

 ست،ین یدولت ستمیس نیگزیجا یمدارس تنها نوعاین چرا که  دهد،یرا ندارند، کاهش م

 یرسدست یو عرضه ایرا از راه ندادن پرولتار شانتیاز کارکرد و جذاب یادیبخش ز هبلک

ها مانع . آنکنندیکار کالن، کسب موقدرت در دولت و جهان کسب یهاممتاز به مقام

ن به هما شوند،یم ایتوسط فرزندان پرولتار یمشخص یاسیس یهاامکان کسب مقام

 .شودیخوردن موز م یامکان آنها برا نعمجنون ما یکه انحصارگرا تیقطعی

دق صا دهدیکه به صاحبانش م یو قدرت تیدرباره مالک یبه طور کل تیواقع نیا

از قدرت بر  گرانیمحروم کردن د یرندهیضرورتاً دربرگ تیاست. نه تنها قدرت بر مالک

همراه  به تیکه مالک یاز قدرت یادیمسئله آن است که بخش ز نیآن است، بلکه همچن

وجود دارند که  آن ملک را ندارند. تنها  یگرانیآورد تنها بدان خاطر است که دیم

مار را استث گرانیکه کار د سازدیرا قادر م دارهیصاحب ابزار کار بودن است که که سرما

 .ستندیصاحب ابزار کار ن گرانیفرض که آن د نیکند با ا

الزم  یانواع و موارد مختلف آزاد انیم یروابط واقع دنید یبرا یبندجمعمقام  در

 گرید یبر فرد یفرد یکه قدرت را برحسب سلطه یاجتماع کیزیاست که که از متاف

 نینچ ی. حوزهمیگسست کن ند،یبیو قدرت را در مقابل م یآزاد جهیو در نت ند،یبیم

 یاراز انجام دادن ک یکه مانع کستا بدون آن ودبسط داده ش تواندیالبته م یکیزیمتاف

. مثالً باشد اعمال شده یهاقدرت یرندهیدربرگ ،انجام آن است شد یکه در تالش برا

 ی، تالش«در افتاد شهر یبا شورا شودینم»که  داندیکه فرد خودش م ییاز آنجا

ط چنان بس «کالیراد یقدرت: نگرش»ارزشمندش،  یلوکس در مقاله ونی. استکندینم

که )اگر  ردیرا در بر بگ ییهاقدرت تا ردیگیم یپجا که ممکن است، را تا آن یدادن

ق ( بدون اعمال شدن تحقمیعلم را معکوس کن یستیرئال یهیاز نظر یاصطالح میبخواه

 یما همچنان در حوزه یعنی ماند،یباز هم بسط دادن م یدارند. اما چنان بسط دادن

 «ییزورگو ابیغ»از  ریکه غ یآزاد یبر اساس آن معان هک میمانیم یباق نینگرش برل
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که ما را قادر سازد تا  یمیهستند. چرخش پارادا «هاستعار»و  «بسط» یهستند، نوع

 دیآیبه دست م یوقت م،ینیرا چنانکه هست بب یو امکانات آزاد یقدرت اجتماع اتیواقع

فعل  بی، مصدر غا«pouvoirتوانا بودن»قدرت،  یشناخت شهیر یکه ما از معنا

مترادف  باًیو قدرت تقر یمعنا آزاد نی. در امی، شروع کن(can) توانستن یسیانگل

جامعه وجود  کیدر  یبرعکس( چقدر آزاد ایچقدر قدرت ) سؤال یو به جا شوند،یم

 عیتوز افته،یجامعه[ سازمان  کی]در  یاجتماع یچگونه قدرت/آزاد میبپرس دیدارد، با

 ینمونه کیعنوان به تواندیم نیبنابرا «ییزورگو». سلطه و شودیم تهشده و به کار گرف

ه . چنانکستینمونه ن نیتروجه مهمچیهبهشود که  دهینامتوازن قدرت د عیخاص توز

آن را با دقت  دیارزشمند است،  با اریبس ییکاال یآزاد»: دیگویم ییدر جا نیلن

 .«کرد یبندهیسهم

 

 هاییگراو جمع هاییفردگرا
صه خال یگرید یدر تقابل آشنا هابرالیمن با ل یهاتصور کرد که تفاوت توانیم

 یجمع یریگمیتصم ،یمطمئناً به عمل جمع کنم،یکه من از آن دفاع م یشود: موضع

 تینوعاً به آن اهم یبرالیل یشهیکه اند دهدیم تیاهم ییبه انحا یجمع تیو مسئول

« یجمع ییرهنما-خود»تحت عنوان  نیبرل یلهگمان من آنچه در مقا. به دهدینم

در واقع آن نوع سامان  شود،یمثبت ظاهر م یآزاد یافتهیاز انواع جهش یکی یمثابهبه

 .افراد است یهایآزاد نیشتریب نیاست که قادر به تضم یاجتماع

 هاکیفکت نیآورتراز ابهام یکی ییگرا/جمعییفردگرا کی، به نظرم تفکنیا وجود با

 یدو اصطالح وجود دارد و حت نیبداهت کاذب در ا یاست. نوع یاسیس یدر گفتارها

دو اصطالح را  نیروشن و منسجم دارند، ا یذهن گریکه در موارد د یاسیس لسوفانیف

اگر در  یحت، «ییفردگرا»اصطالح  کهنیا با .برندیاضافه به کار م فیبدون تعر

 یشناختروش ییمثال فردگرا یدر نظر گرفته شود )برا اشیارزش یهانهیزم یمحدوده

ه )ب سمیباشد: )الف( اگوئ ریهر کدام از موارد ز یبه معنا تواندی(، ممیرا کنار بگذار

 ولرمعمی)د( غ ابت،رق تیتکبر(، )ج( قابل ی)به معنا سمی(، )ب( اگوتیخودخواه یمعنا

 ی)ز( باور به ارزشمند ،یقضاوت انتقاد تیدن، )و( ظرفبو دارشهی( اصالت و رـبودن، )ه
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اشد، ( مستقل بیو عاطف ی)از نظر اقتصاد گرانیاز د دیباور که هر فرد با نیکثرت، )ح( ا

 ی)ط( باور به ارزش اخالق شود،یم دهینام «ییخودکفا»مختلف  یآنچه به معان ،یعنی

و  یفرد تی)ک( باور به مسئول ،ییافراد استثنا ی( باور به ارزش خاص برخیهر فرد، )

(، )ل( باور مهیمثال، آموزش، ب یخاص )برا یاجتماع یهاسامان یبرخ یبرا ینه جمع

منافع نهادها موجود سو  گریاز دمنافع افراد و  سوکیاز  نیب یتعارضات تواندیم کهنیبه ا

 یباور که برخ نیداشته باشد، )م( ا تیاولو دیمنافع فرد با یموارد نیباشد، و در چن

 .ستین یگریکس د چیانسان وجود دارد که مربوط به ه اتیح یهاحوزه

هم  دو تا دو تا با ها،ییفردگرا نیکدام از ا چیکه ه مییبگونظرم درست است که  به

ننده، کقانع یمقدمات تجرب یبرخ با اضافه کردن چه )اگر  ستندیمتعارض ن ماًیمستق

. ستین گریکدام د چیه یرندهیکدام در برگ چیه کهنیناسازگار هستند(، و ا یبرخ

دفاع نکند.  هاییفردگرا نیاز ا کدامچیه ایکرد که از همه  دایرا پ یسخت است کس

و نسبت به  دهمیم حیرا ترج «م»و  «ل»، «ط»، «ز»، «و»، «ـه»)شخصاً من موارد 

 .(مخالف هستم ای تفاوتیب گریموارد د

صاد از اقت کیکالس یهی، دفاع«ییفردگرا»اصطالح  یاسینشان دادن ابهام س یبرا

 یاقشار مردم دشوار است که در تنگ نیترفی: اگر چه بر ضعدیریفر را در نظر بگلسه

آشکارا در  د،ید نیاست. ا یکار در خدمت منفعت مل نیدر بلندمدت ا رند،یقرار گ

فر سهمشکل ل مییاست که بگو یعیو کامالُ طب ست)ط( و )ل( ا یهاییتعارض با فردگرا

 یقتصادا ییفردگرا یفر گاهلسه همه نی. با اردیگیم چیاست که منفعت فرد را به ه نیا

 .هم هست نطوری، در واقع ا«ک»و  «ح»، «ج»، «الف» یو در معان شودیخوانده م

 ییا. توسل به فردگرکندیرا همواره م یستیالیضدسوس یابهامات راه پروپاگاندا نیا

 گردیو پ یشکلهماز  یدرستبهچرا که مردم  شودیمطلوب م یمنجر به واکنش

 میاز تسل تیدر خدمت حما ییبه فردگرا ییهانفرت دارند و چنان توسل دگراندیشان

 و کنندیمجازات م یورشکستگ بارا  دگراندیشانکور بازار هستند که  یروهایبه ن

 .پاشاندیامر سودآور فرو م یشکلنهفته در سنت را در هم یغن یهاتفاوت

چند  ای کیاشتباه گرفتن  ،ییفردگرا یابهام درباره نیتریجد ک،یسطح تئور در

در  «یشناختروش ییفردگرا» ینییاصطالح با اصل تب نیمذکور ا یارزش یمورد از معان

 ینییکه تنها امور واقع مربوط به افراد است توان تبآن یاست، به معنا یعلوم اجتماع
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ست ا هابدیلدر فهم  یبر ناکام یمتک یتا حد یختشناروش ییفردگرا تیدارند. جذاب

است که مطلوب است  هایداور-ارزش یخاطر اشتباه گرفتن با برخهب قاًیدق یو تا حد

کاران ظهمحاف»: دیریرا در نظر بگ نیبرل ایزیآ یگفته نیمثال ا یمورد قبول باشند. برا

ن در ام یو آنها را به عنوان پناهگاه دنهادها باور دارن ریثأتبه قدرت و  هاستیالیو سوس

 د،یآینشده حاصل مکنترل ییکه از فردگرا یو ظلم یعدالتیمقابل آشوب، ب

 .(5ص  ،ی)چهار مقاله در باب آزاد «.فهمندیم

که در  آنهایی کم دست– هاستیالیسوس 9.«لغزندیدارند و م مانیا زین رانیشر»

در خود در نظر  یتیها را چون غا، قدرت نهاد– هستند یعلم میالسیسنت سوس

. در مقابل، قصد آنها سامان کنندیم نیکاران چناز محافظه یکه برخاند، چناننگرفته

 یتیها غااست تا آن نهاد یقدرت اجتماع گاهیاست که جا یهر نهاد به کیدادن دموکرات

در  ها کهاز انسان یاجتماع». ابندیاز آنها هستند، نثر أمتکه  یمردمان اتیمستقل از غا

 (ستیکمون فستی) مان «.همگان است یشرط رشد آزادانه ،یهر فرد یآن رشد آزادنه

 هدیقدرتمند را اگر ناد یهااند که نهادرا بازشناخته تیواقع نیا هاستیالیاما سوس

ره اشا دیمبهم است و با یدر ضمن اصطالح «نهاد». اما شوندیخودشان محو نم ،یریبگ

 ییگراجمع» ،یشناختروش ییفردگرا یبرا یعلم سمیالیسوس بدیلشود که 

 تیدر نها یاجتماع نییباشد که که تب نیاگر مراد از آن، ا ست،ین «یشناختروش

که  است یروابط یبر مجموعه یمتک یاجتماع حیتوض انجام شود. دیها بابرحسب گروه

ان یها( برقرار است. فردگراها و دستگاهمختلف )افراد، گروه یامالن اجتماعع انیم

و  دننیممکن بب بدیلرا تنها  «یشناختروش ییگراجمع»که  اندلیما یشناختروش

دو موضع در نوسان است، بفهمند به  نیا نیکه ب یعنوان متفکربه را مارکس نیبنابرا

 است که یبرخورد دهقان هیبرخورد با مارکس شب نی. ایسوم بدیلعرضه کردن  یجا

 کیاسب و  کی انیم یزیعنوان چبهو آن را  ندیبیرا م یبار قطار بخار نیاول یبرا

 نخواهد داشت چرا که نه یادهیفا چیکه ه کندیم ینیبشیو پ فیاجاق آشپزخانه توص

                                                      

 لیاز انج یبخش9 
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قصد  .(1)ستین یعلوم اجتماع یهاادیپرداختن به بن یجا نجایاست نه آن. اما ا نیا

 .ستندین کسانی( هاییگراجمع ای) هاییانکته بود که تمام انواع فردگر نیمن تنها تذکر ا

 زیبر هر چ یجمع زیهر چ یهرگز متعهد به رجحان عموم یعلم سمیالیقطعاً، سوس

 یجمع یزندگ حیبه ترج یشیگرا چیه یعلم سمیالیمثال، سوس ینبوده است. برا یفرد

 ییایوپیوتی یهاستیالیاز سوس یندارد، چنانکه برخ یجمع یو فکر یهنر دیتول ایو 

به  یعلم یهاستیالیکه سوس ی( وقت9.)دداشتن یلیتما نی( چنهاستی)از جمله مائو

 یترکوتاه یوهیتنها ش نیاند، اکرده نیچن یکه گاهاند، چنانگرا دادهخود عنوان جمع

ر ثروت ب دکنندگانیتمام اجتماع تول تیبوده است که آنها طرفدار مالک نیگفتن ا یبرا

متاز  م یک طبقهیتوسط  تیعبارت است از مالک یدارهیکه سرما یمولد هستند، در حال

 .دکنندهیرتولیغ

 یادیز یمشترک اعضا تیاست، و تنها به دستان فعال یمحصول جمع کی هیسرما»

 به حرکت تواندیجامعه، م یمشترک تمام اعضا تیبا فعال یینها لیو در واقع در تحل

 .دیایدر ب

 .است یقدرت اجتماع کیبلکه  ،یقدرت شخص کینه  هیسرما نیبنابرا

مام بدل به ملک ت یعنیشود،  یاشتراک یتیبدل به مالک هیسرما یوقت نیبنابرا

 نینشده است. بلکه ا یاجتماع تیبدل به مالک یشخص تیجامعه شود، مالک یاعضا

ست را از د اشیو خصلت طبقات افتهی رییاست که تغ تیمالک یتنها خصلت اجتماع

 (ستیکمون فستی. )مان«دهدیم

در  تیعواق کی نیاعتقاد داشته باشد که ا نیکامالً به ا تواندیم ستیالیسوس کی

دارند بهتر مراقب امور خودشان باشند تا امور  لیاست که مردم تما یسرشت انسان

ه به راجع ب سمیالیاما سوس «.کندیاز حد، آش را شور م شیآشپز ب» نکهیو ا ،یاشتراک

تن و ساخ وترهایسنگ و ساختن کامپزغال خراجبلکه راجع به است  ست،یپختن آش ن

انجام شود، حال چه  یجمع یچون تالش دنتوایمکارها تنها  نیو ااست  هامارستانیب

 .یباشد چه فرد یتحت کنترل جمع
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 یژدئولویدر ا ییگرا/جمعییفردگرا کیعملکرد تفک ینحوه میتوانینظرم م به

افراد در جامعه  یاوهیکه به چه ش میبپرداز سؤال نیاگر اول به ا م،یرا بفهم برالیل

 جیه نتاب میتوانیآنگاه ممستقل از هم هستند، و  یاوهیمتقابالً به هم وابسته و به چه ش

 .میبپرداز شدنزهیو اتم یهمبستگ یهاپروژه رد تیواقع نیا یعمل

 

 متقابل یو وابستگ استقالل
 یاهاز فرقه ،یدتریبع کیدئولوژی)و در سطح ا ییاز قراردادگرا برالیل یشهیاند

خاص در مورد استقالل افراد  یهاانگاره ی( برخخرأمتدوران باستان  یو مذهب یفلسف

مردمان(  گریما ذاتاً وابسته به جهان خارج )از جمله د کهنیرا به ارث برده است. ا

جهان  یتتا وق م،یقدرت داشتن بر آن جهان، آزاد باش دونب میتوانیم نیو بنابرا میستین

-ارزش» کی نفسهفیاست که  نیادعا ا نیا یدرباره بیعج ی. نکتهمیبگذارد آزاد باش

اذب ک ایصادق  تواندیاست م یاز آن نوع تیناظر به واقع ییبلکه مدعا ست،ین« یداور

 ییوکه گ دهندیادامه م یروشیبه پ ینحو به یبرالیل یهاحال،  استدالل نیباشد. با ا

 سمیبرالیل یعنیام، نقد کرده و در برلین لیکه من در م یمدعا صادق است. موضع نیا

افراد اصالتاً مستقل همچون  تصور از نیا یرندهیهر دو دربرگ ک،یسکال یدولت حداقل

 انیکه قراردادگرا دانستیم یخوببه لیم کهنیهستند. با ا یحیتلو یانگارهشیپ ینوع

که او به آن ارزش  یتیفرد کهنیدر اشتباه بودند و ا ،یاانگاره نیدر فرض گرفتن چن

 یدرستبهچه او هم آن نیاست. برل یبشر خیتارخر أمت اریبس یتنها شکوفه دادیم

 یداشتن آزاد یگرام یعنی کرد،یبود را نقد م دهینام «یبازگشت به پناهگاه درون»

 .ندارد ازین یخارج طیشرا چیاست چون به ه ریتقد یهااز ضربه ازکه مصون  یدرون

با ارجاع به  شودیکفا )م-و خود یاجتماع-شایفرد پ یاسطوره یما به طرز جد اگر

ودت خ یراب» یو کوتوله «با خودت رو راست باش»که  یانسان نیب بسنیکه ا یزیتما

 نیا دی. ما بامی( را رد کنمیبنام «یاکوتوله ییفردگرا»آن شود قائل می «باش یکاف

 است که ما به آن ییزهایبر آن چ رتقد یرندهیدربرگ یکه آزاد میرا بازشناس تیواقع

 یکه همان نهادها یاست و هم منابع اجتماع یکه شامل هم منابع ماد م،یاوابسته

با  م،یدیمردم اغلب، همانطور که د نیمردمان است. روابط قدرت ب گریو د یاجتماع
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که مردم متقابالً به هم وابسته  ی. ما تا حدشودیگرفته م کسانی یآزاد روابط عدم

 ازیوجود داشته باشد. ن تواندینم گرانیبدون قدرت داشتن بر د یآزاد چیهستند، ه

 نیا ستیوجود داشته باشد: الزم ن تیواقع نیا یدرباره یمشئوم زیچ چیکه ه ستین

 یرندهیقدرت دربرگ نیباشد. ا هیسوکیاز قدرت  یگرینوع د چیه ای« ییزورگو»قدرت 

باشد؛ شرکت در  یواکنش عاطف ختنیبرانگ ییناو توا یچون قدرت خردورز ییزهایچ

 ییازهایبرطرف کردن ن یبرا گرانیاستفاده از کار د ییآور، تواناالزام یجمع یریگمیتصم

 میرویم دیکه هر بار به خر یکار یعنیبرطرفش کند،  تواندینم ییتنهابهکه خود فرد 

ه به برجست یگاهیکه در اثر حاضر جا ،یتروتسک بندیصورت نی. بنابرامیدهیانجام م

قدرت انسان بر  یامحا...   و عتیقدرت انسان بر طب شیافزا»خود اختصاص داده، 

 یبه نحو «قدرت انسان بر انسان»شرط قابل قبول است که  نی( تنها به ا01)«انسان

گروه  کیقدرت توسط  داریو پا هیسوکی افته،یقبض ساختار یشود که به معنا ریتفس

ها و طبقات شود. قدرت داشتن بر گروه گرید یمانع دسترس یطبقه باشد به نحو ای

در عوض  ردیشکل سرکوب و استثمار به خود بگ یاست گاه ممکناگر چه  گرانید

)از جمله انسان(  را داشته باشد، اما خود  یمنابع اجتماع یشکل کنترل جمع یگاه

 .است ریامحاناپذ یاجتماع ریرناپذییتغ تیواقع کیقدرت 

 عیزاست که تو نیا سازدیقدرت مطرح م تیبا واقع دید نیکه ا یسؤال نیاول اکنون،

 شودیو چطور م ردیگیبه خود م یچه شکل  ییبورژوا یدر جامعه یقدرت اجتماع نیا

 یباور نیرا انکار کنند و چن تیواقع نیا توانندیغالب آن جامعه م یهایدئولوژیکه ا

 کهنیخاطر اهندارد ب یگریبه د یربط چیفرد ه کی یهایها/آزادداشته باشند که قدرت

 .فرد است یساخته-خود ای یعیطب ملکیما یبه نحو

 یکه به نکتهآن یبرا میگذریآشکارا سرکوبگر قدرت م یهاحال حاضر، از شکل در

داشته  گرانیبر د دیکه هر فرد با یقدرت کهنی. امیقدرت بپرداز-روابط تیشمولجهان

است.  افتهیدر قالب پول تجسد  یستیتالیکاپ یکند، در جامعه یباشد تا بتواند زندگ

تعجب ندارد، در قالب پول،  یمارکس اصالً جا تالیکاپخوانندگان  یمسئله برا نیا

حق  یاز پول بودن به معنا یخاص تیکم یهستند. دارا هءواریش یروابط اجتماع

از  یرا چون شکل تیواقع نیا دیاست. ما نبا یاز کار اجتماع یخاص تیداشتن بر کم

 هامردم تن ،یا. در هر جامعهمینیبب گرید یاز جامعه به دست بخش یسرکوب بخش
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درت آن ق یاجرا یبرا سمیکنند، حال مکان یزندگ گرانیبا کمک قدرت بر د توانندیم

آن  ادیه بنک هیسرما ینابرابر پول و انحصار طبقات عی. توزگرید یسمیمکان ایپول باشد 

بر بازار  یمبتن یجامعه ینوع توانیاست. م گرید یامسئله آورد،یرا فراهم م

ک  ستین یداریساختار پا ،یچه چنان ساختار اجتماع اگرطلبانه را تصور کرد )مساوات

وجود  یروابط سرکوب چیه ،یاجامعه نیاحتماالً هرگز وجود نداشته است(. در چن

 نی؛ ا«قدرت استپول »وجود خواهد داشت.  گرانینخواهد داشت، اما روابط قدرت بر د

اعمال  افتهیاجتماع یدر شکل ی. کل قدرت اجتماعستین یعبارت بالغ کیتنها 

درت ق یچنان است، اما پراکندگ دئالیا یدر دموکراس ایکمون  کیچنانکه در  شود،ینم

که هر کدام تنها بر امور خودشان قدرت  ستیآن ن یبه معنا یعامالن فرد انیدر م

تراکم  یفرد یهاقدرت افته،ی]با قدرت[ اجتماع یادر جامعهکه  ستین نطوریدارند. ا

 میقست یاجتماع یهاپراکنده، قدرت یاست که در جامعه نیا ئلهبلکه مس ،باشند افتهی

 .اندشده

قدرت  تواقعی –است  ءیش کی ییکه گورابطه چنان کی ظهور –ءوارگی یش

که  شودیرابطه است، چون پول ظاهر م کی. قدرت، که سازدیرا پنهان م یاجتماع

خش خش  ایجرنگ به هم خوردن بدهد  یها[ صدا]در قالب سکه بیدر ج تواندیم

 رگی، د«با پولم بکنم ارمدوست د یمن حق دارم که هر کار»ها را بدهد. عبارت اسکناس

هر حق دارم که من »شود:  ییبازگو گونهنیاگر ا رسدیکننده به نظر نماقناع یلیخ

 نی.  توهم استقالل حاصل ا«بکنم گرانیکه دوست دارم با قدرتم بر کار د یکار

دارد.  پول یاست که حجم هنگفت یکس «مستقل یبا ثروت یانسان»است.  یگءواریش

 گرانیکار د یرندهیکه در برگ یاجتماع یندیپول را در فرا نیکه ا توانستهیاو تنها م

 گریاو خواهد داشت که د یبرا یادهیفا یثروت تا وقت نیاست به دست آورده باشد، و ا

شان کاربرد پول وجود داشته باشد تا محصوالت یبرا یو اجتماع یدیتول یهاسمیمکان

 یخانه گرفتن کندیکه گمان م یسالاست که کهن یانکته نیرا به دست آورد. ا

 انداز خودشاگر با پس یول استبر دوش اجتماع  یآن است که بار یبه معنا سالمندان

دو حالت، آن فرد  نی. در هر کدام از اکندیفراموش م ست،ین نطوریکند ا یزندگ
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 گرانید راکند و اکنون به ک دیدر گذشته تول ی( کار کرده تا ثروتمیفرض کن میتوانی)م

 .وابسته است

ممتازش در ساختار  گاهیهم محصول جا یبورژواز ینسب یاستقالل واقع کهچنان

 .گرانیبر کار د اشینسب میجامعه است و قدرت عظ یبقاتط

 

 شدن زهیو اتم یهمبستگ
که به « ییفردگرا»که  اصطالح  میریرا در نظر گ ییهاوهیاکنون ش دیده اجازه

 هیعل یاشده، همچون اسلحه دهیفهم یاستقالل فرد یدئولوژیبر ا یمتک یمعان

 .شدگان به کار گرفته شده استجنبش سرکوب یو به صورت کل سمیالیسوس

 یبرالیل یدئولوژیاز ا یالفهؤمعنوان به «ییفردگرا» یکنندهسرکوب یواقع کارکرد

شدن استثمارشدگان است. قدرت  زهیاتم نینقش آن در تضم ،ییبورژوا یدر جامعه

 نیتضم تیواقع نیحاکم در هر حال در قدم اول با ا یطبقه یافتهیسازمان یجمع

 یریث[ با کدارهیفرد ]سرما کی یرابطه ارگرانبا ک دارانههیبنگاه سرما یشده  که رابطه

ز اقسام از تمرک نیدولت. ا ییبا خصلت بورژوا در قدم بعد[ است، و رانیاز افراد ]مزدبگ

ر به نظ یعیطب نیهستند و بنابرا «داده شده شیاز پ» ستمیقدرت همراه با خود س

 یکه اقداماز آن لکنند قب یابیآگاهانه سازمان دیسو، با گریکارگران، از د. رسندیم

ر شده تآسان یدیتول ندیفرا یبا سرشت اجتماع یسازمان نیبکنند )اگر چه چن یجمع

 یفائق شدن با اقدام جمع ا،یاز پرولتار ریسرکوب شده غ هایگروه مورد در –است 

ت اس تریقو شهیهم هادر میان آن« انهیفردگرا» یدئولوژیا جهیدر نتدشوارتر است، و 

 .(یتا همبستگ

ت که اس یکاف م،یدار نگه فیضع یاسیطبقات استثمارشده را از نظر س کهنیا یبرا

ه ک یکارگر نیکرد. بنابرا یریآنها جلوگ انیموثر در م یجمع ینهادها یریگاز شکل

 یردها به عنوان فتوسط رسانه ،در اعتصابشرکت  ای هیبه اتحاد وستنیامتناع دارد از پ

ه و دست ب شوندیکه متحد م یکه کارگران یدر حال شودیمدر نظر گرفته  شیآزاداند

فرد  کی. اجبار شوندیبدنام م ]نیازمند چوپان[ عنوان گوسفندبه زنندیم یجمع یاقدام

ه اجبار البت نی. )اشودیم یتلق یفرد یآشکار به آزاد یاحمله هیکارگر توسط اتحاد
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 یهر قانون هابرالیل دیدکه به  ییدر همان معنا قاًیاست، دق یبر آزاد یتیمحدود

 نیانقو یباور دارند که برخ یدرستبه هابرالیل ،نیا است. با وجود یبر آزاد یتیمحدود

کار  یهاکه شکل غالب قدرت در محل تیواقع نی(. ابرندیرا باال م یمجموع آزاد

تنها ابزار فرد  هیاتحاد کهنیشرکت است، ا سانیضرورتاً در دست رئ دارانههیسرما

که  یزیهر چ کهنیدر آن محل کار است تا آن قدرت را محدود سازد و ا شدهبسرکو

پنهان  یانآسبه اتیواقع نای – کندیم دیکند، قدرت سرکوبگر را تشد فیرا تضع هیاتحاد

و بازار  یولپ یکه بر فراز شبکه یاستقالل ،یاشهیاستقالل ر یبا تظاهر به نوع شوندیم

 .ردیگیکار قرار م یروین

 یو از قوه ستدیایکه در مقابل اقتدار م ستین یمعنا شخص نیدر ا «فردگرا»

است که از شرکت در  یبلکه کس کند،یدر برابر وضع موجود استفاده م اشیانتقاد

 یموجود را که در تضاد با آزاد یهاامتناع نهاد نیاگرچه  ا کندیامتناع م یعمل جمع

 ییهاحلاست که راه نینگاه ا نیا یضمن مدآیپ. گذاردیم یاو هستند، دست نخورده باق

 یهاوهیفرد ]به ش کیهر کدام  یانجیمشکل وجود دارد که به م نیا یهم برا بدیل

)که قرار  یجمع یحلراه: رندیگیقرار م یخودشان در نظم اجتماع گاهیمتفاوت[ در جا

 افتیبه آن دست  ییجدا ایبا انزوا  توانیکه م یحلبکاهد( و راه یفرد یداست از آزا

 یبرا یجمع یهاحلتنها راه تیرا بهبود دهد(. اما در واقع یفرد ی)که قرار است آزاد

وجود دارند. امتناع کردن  کنند،یخلق م یاجتماع یکه ساختارها و نهادها یمشکالت

را  چون  میتسل نیشدن است. راحت است که ا میتسل یتنها به معنا

 .قهرمانانه جا زد« انهیفردگرا»یکپارچگی

  یبمدال چو کیگرفت جونز، او  یکَس

 یکردن به اعتصاب کارگران خط اس. پ انتیخ یبرا

 است و هانهیسف یادهیشان را در دست خودشان دارند اکه افراد سرنوشت دهیا نیا

 یفرد یاز آزاد شودیها خواسته مهستند که از آن نیمردم مستعد فراموش کردن ا

 ینخورده و قدرتمند باقدست کندیها را استثمار مکه آن ییدست بکشند تا نهادها

 .بمانند
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های ]وابسته به بستن مغازهاز هر جا در مورد مجادله بر سر  شترینکته ب نیا

که به  یاز مردمان یلی، روشن است. خکارگران در همراهی با اعتصاب[ یاتحادیه

هستند،  مخالف بستن مغازه هستند و آن را  یهمدل با جنبش کارگر گرید ییهاوهیش

ن قاعده روش نیا تی، وضعنیا . با وجوددانندیم یفرد به حقوق آشکار میمستق یتعد

شرط استخدام  هیدر اتحاد تیو کارفرما، عضو هیاتحاد نیب یزننهچا یجهیاست: در نت

گر که کارها شرط گریداز  یاریبس انیاست که در م یشرط نی. اشودیم یدر هر شرکت

 بر دارد( هیاتحاد نیکه در مورد قوان ییارهای)همانند اخت یاریاخت چیبه آن بدون ه دیبا

الً به درد که اص یکردن شغل دایپ یکارگر برا کیشود.  میآن تسل یریگمیتصم ندیفرا

ه ب زها،یچ گرید انیدهد، که در م «تیرضا»به استثمار کارش  دیبخورد، با دارهیسرما

]هستی با خود  ریمغا یاهداف یاز محصوالت کار کارگر برا یآن است که بخش یمعنا

 یاسیاهداف س یبخواهد از پولش برا یاهیکارگر استفاده شود. اگر اتحاداجتماعی[ 

ه حزب ب تواندیکارفرما م کیجدا وضع کند اما  یاسیصندوق س کی دیفاده کند، بااست

دون کند ب یگذارهیسرما یجنوب یقایآن را در آفر ایپول اهدا کند و کار[ ]محافظه یتور

 یبه آزاد یطوالن یتعد کیکارگر در محل کار  یبا کارگران. زندگ یمشورت چیه

 هاست،هیحادات یقدرت جمع یبر آن تعد تیکه تنها محدود یاست، در حال اشیشخص

 قیاز طر میمستق ریغ ایبه اعتصابات و  دیو تهد یزنچانه قیاز طر ماًیحال چه مستق

 تواندیتنها م دهد،یم شیکننده را افزامقابلهآن قدرت  مغازه  فشار به دولت. اگر بستن

 .کارگران به ارمغان آورد یخالص در آزاد یبهبو

 یریگجهینت
سنده  ناب یجینتا یادکنندهیطرز ناامبهبه دفاع از آنچه ممکن است  در این فصل من

هر  هنتیجه ک نیا دفاع از یعنی، امپرداخته به نظر برسد یگذارقانون دنیاز منظر سنج

 یآزاد یاصل عموم چیه کهنیو ا کندیم دایتعارض پ گرید یهایآزاد یبا برخ یآزاد

در چق یاجهینت نیچن یاسیس نظر. از کند تیآنها حکم انیوجود ندارد که بتواند م

 دارد؟ دهیفا

 نکهیا نییسنت است در تع گاهیجا یبازشناس یرندهیدربرگ جهینت نیاز همه، ا اول

 یگذاردر باب قانون یسخنران کی انیدر پا ن،ی. اچ. گریمهم هستند. ت هایکدام آزاد
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 نیو در ا پردازدیم تررانهیگسخت یقانون مشروبات الکل کیاز  یبه طرفدار برال،یل

ر کشو کی. در کندیاشاره م «و فروش الکل دیارزشمند خر داننه چن یآزاد»به  زمینه

 یالکل یدنیکه نوش ییجا و معنادار است. اما در اروپا، جابهحرف کامالً  نیمسلمان، ا

بزرگ به عنوان  یهانیبوده است، و توسط د یاجتماع یسه هزاره در مرکز زندگ یبرا

 .ستین نادارمع یحرف نیاز عبادت وارد شده است، اصالً چن یبخش

اً ضرورت د،یجد یهایآزاد یدر باز کردن جا برا ،یانقالب ایگر که فرد اصالح البته

ا ب دینبا ،یمیو قد دیجد یآزاد نی. اما در انتخاب بکندیرا نقض م یمیقد یهایآزاد

 ،یمیقد یهایبرابر برخورد کند. آزاد ییهاگاهیبر جا یمتک یها چون امورآن

اند و منع آنها مردم را شکل داده یاجتماع یهاتیو ظرف هاازیهستند که ن ییهایآزاد

کار موارد محافظه نیدر ا دیبا یعلم ستیالیمورد نفرت واقع خواهد شد. سوس یدرستبه

 یکه خواسته یوقت تنها 01.کار(محافظه سیاسیخاص  یکار نه در معناباشد )محافظه

را رها  یمیقد یآزاد با رغبتچنان در قلب مردم پخته شده باشد که  دیجد یآزاد کی

سنت و رفتار مردم[  گاهی]جا یبازشناس نیاست. ا دهیفرا رس یکنند، زمان آن آزاد

رد ف یاسیدر کردار س هادئالیا ی]اصل[ شروع کردن از تناقضات به جا یاز معنا یبخش

ر آورد را به لرزه د یسمیورتانیبتواند آن پ یعلم سمیالیسوس دینحو، شا نیااست. به 

 یهاها و جنبشانقالب ر،یش کیبه دنبال  یهمچون الشخور رسدیبه نظر م شهیکه هم

 یجمهو نیآخر در  00لکفو هایجشنوارهرا دنبال کرده است از منع تئاتر و  کالیراد

که صنعت  نیلن یکرامول در انگلستان است[ تا وعده ی]منظور جمهور دیریما بگ

 ریکل یحهیو تا ال کندیم دیتول «مقدس و ودکا لیاز شما ریغ» یزیهر چ یشورو

ده را پر کر یراخالقیغ اتیزنان برهنه که صفحات نشر ریتصاو تیممنوع یشورت برا

وارد م یمستقل از ارزش و ضدارزش اخالق یسمیتانیوریپ نیچن هیاست. احتجاج من عل

ان شهروند یاخالق شیمراقبت از آسا یمسئوالن برا یفهیمنع شده است و من حق و وظ

                                                      

  :است نیا ریاصل جمله کول01 
conservative (with a small c) 

maypole:  11شودیو به آن چند ربان بلند م شودیبر پا م ییفولک اروپا یهاوالیکه در فست یرکیت 

 .رقصندیو مردم به دور آن م
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در  تنیوریپ یهاپروژه نیا نداشتنشهیمن مربوط به ر ینکته برم،ینم سؤال ریرا ز

 .حال حاضر مردم است یهاارزش

 یبرا یآزاد انیکه ما مشغول تعارض م یینکته قابل اطالق است تا جا نیا تمام

 کیمثال  یبرا یآزاد انیاما تعارض م م،یهست گرید یزیچ یبرا یبا آزاد زیچ کی

دو مورد  نیمسئله متفاوت است )اگر چه البته ا گر،ید یطبقه کیطبقه و 

روشن  زیطبقات در حال ست ینسب تمسئله با قو فیتکل نجایدارد(. در ا ییهایهمپوشان

 .کندیم نییمورد انتخاب فرد را تع یهایآزاد یطبقه مجموعه کیو منظرگاه  شود،یم

گفته  یمشخص یهایآزاد یدرباره شودیوجود دارد که م ییزهایچ نیهمچن اما

ار با آن ناسازگ ایاست  یمشخص ضرور یاقتصاد ای یاسیساختار س کی یشود که برا

 یرگید یتر و با ساختاراعمال آن آسان یساختار نیکه با چن یگرید یهایاست و آزاد

را  هیو فروش برده و سرما دیخر سمیالیسوس ثالم ی. براشودیاعمال آن دشوارتر م

 یبخشتوسعه-، خوداست یمعاش زندگ یکار برا یآزاد یرندهیو دربرگ کندیمحال م

 .سازدیرا دشوار م یو اندوختن ثروت شخص کندیم لیکارگر را تسه یفرهنگ

 یهای( آزاد0مخصوصاً درخور اشاره هستند. ) هایگروه از آزاد دو زمینه، نیدر ا

معنا که اگر برداشته  نیهستند، به ا یذات یدموکراس یوجود دارد که برا یمشخص

 ییاو معن تیاهم چیه گریکنند، د شان را حفظاگر نام یحت ک،یدموکرات یشوند، نهادها

و  غاتیاجتماعات و تبل ،یاسیس یهاانجمن ،یبحث عموم ینخواهند داشت. آزاد

 اهگیجا یستردبه. آنها نسبتاً رندیگیمقوله قرار م نیاطالعات، در ا یاز آزاد یسطح

 یکه آنها به نحو ستیبدان خاطر ن نیاند. اداشته یاسیس یآزاد یهادر برنامه یاژهیو

 یبرا هایآزاد نیبلکه بدان خاطر است که ا گر،ید یهایهستند تا آزاد یآزاد شتریب

 .میسروکار ندار چیه-ای-همه «حقوق»هم ما با  نجایا یهستند. حت یضرور یدموکراس

 اش بسطاز متحدان ییهارا تنها به دسته هایآزاد نیا تواندیدر خطر م یدموکراس کی

را از  هایآزاد نیحال ا نیدهد، از جمله متحدان منتقد و نه چندان همدل، و در ع

 یریپذنابماند. و به طرز اجتناب یباق یدموکراس کی همه نیدشمنانش سلب کند و با ا

اش در نظر را به عنوان دشمنان یکه چه کس ردیگیم میخود حکومت است که تصم

هتر است ب ،یامر وجود ندارد. به صورت کل نیا نییتع یبرا ینیشیپ یقاعده چی. هردیبگ

از  یکه خطر از دست دادن دموکراس اقصور به خرج داده شود، چر رواداریکه از جانب 
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است.  یداخل یتیبا نارضا اشیتر از خطر سرنگونعموماً بزرگ ونیرهگذر سرکوب اپوزس

در خالل  ییایتانیبر یهاستیفاش یریوالً با دستگاص تواندینم یجد نیرتارییل چیاما ه

 انیکودتاچ ینشاندهبا سرکوب مطبوعات ]دست ایمخالف باشد،  یناز-جنگ ضد

 .[یاکارگوئهی]ن یهانستی[ توسط ساندییکایآمر

 یذاتاست که درون ییهایو فقدان آزاد هایمتمرکز است بر آزاد سمیالیسوس (4)

نترل بسط اوقات آزاد و ک دیبا یالستیسوس یاقتصاد یکار هستند. هر برنامه تیدر موقع

 نی. و اردیدر نظر بگ نیادیبن یارا به عنوان خواسته شانیکار یکارگران بر زندگ

 سمیالیبه عنوان حاصل سوس دیاست که با یو روح یاسیس یبسط آزاد ادیبن هایآزاد

 «یستالیسوس تیشخص» کیو  «یالستیسوسفرهنگ » کیداشت.  دیها چشم امبه آن

 هاادیبن نیباشد که بر ا یتیفرهنگ و شخص تواندی( تنها میشناختروان یی)در معنا

اال به راه افتاده از ب «یانقالب فرهنگ» چیه یانجیبه م توانندیها نم. آنابدییم نیتکو

 :هم مصداق دارد جانیهنر گفته است در ا یدرباره یکه تروتسک یشوند. حرف جیترو

ر از تاش، عقبخود سرشت یانجیبه م ،یهنر تیاست که خالق نیمسئله ا یهسته

 اتیتجل تر ازعقب یو حت ردیگیانسان قرار م کی ریضم ایروح  افتنی یحاالت تجل گرید

نیاست، و ا زیچ کیکرد  انیو آن را منطقاً ب دیرا فهم یامر کهنیطبقه. ا کی ریضم

ا اش راحساسات ستمیخودش حلش کند، کل س وندر کیارگان ینحو فرد آن را به که

 دایپ دیجد یدهیپد نیا یبرا یهنر یاز تجل یدیکند، و نوع جد یبنا به آن بازساز

ت کندتر و دشوارتر اس تر،کیارگان اریدوم بس ندیاست. فرا گرید زیچ کیکند، کامالً 

 یک. )تروتسدیآیم رترید شهیهم تیو در نها ردیآگاهانه قرار گ ریکه تحت تاثآن یبرا

 .(22و هنر، ص  اتیدرباب ادب

اب درب نیبلکه همچن ،یهنر داتیدرست است، نه تنها درباب تول آشکارا دید نیا

 از داریسرمایه. نه تنها محال است که تحت کنندیم انیهنر آن را ب نیکه ا یزندگ

تحت  یرا به تصور در آورد، بلکه حت یستیالیاجتماع سوس کی یسبک زندگ شیپ

را ماج نینسل اول و دوم هم در ح کهانتظاد داشت  توانیم یسختبههم،  سمیالیسوس
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ه از ک آموزاندیبه ما م یعلم سمیالیسوس ن،یداشته باشند. بنابرا یاز آن تصور روشن

ول ]به ق د،یو روابط تول روهایجامعه، ن «یربنایز»متحول ساختن  یبرا یاسیقدرت س

 یلیخ« روبنا»و در مورد  میاستفاده کن ،«برق یروین یعالوهبهقدرت کارگران »[ نیلن

 .میریآن کنار نگ یبرا یجمع تیکه از مسئولآن نیدر ع میریسخت نگ
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 الف پیوست

 هایبرابر
زم، ال التیجرح و تعد یبا برخ توانیگفتم م یآزاد یکه دربارهرا از آنچه  یاریبس

هم  یمک دیبا حال نیبا ا دیبه کار بست. شا زین یاسیس یهاارزش-کلمات گرید یبرا

 سمیالیسوس» کنندیهستند که فکر م یحرف بزنم چرا که کسان یبرابر یدرباره

 «.است برابری یدرباره

 «یبرابر»به شعار  تریمنف اریبس یکردیرو یبه صورت کل ،یعلم سمیالیسوس سنت

 یمعان توانندیدارد. هر دو کلمه، البته م آن یبرا یخوب لیو دل «یآزاد»دارد تا 

 لیها به همان دلآن ،یدر بستر مشخص داشته باشند اما در حالت انتزاع یقبولقابل

ا ب یبرابر کیتعارض دارد و  گرید یبا آزاد یآزاد کیهستند:  هکنندگمراه  کسان،ی

ت فرد، ممکن اس کیمثال حقوق برابر نسبت به امالک  یتعارض دارد. برا گرید یبرابر

ت با کار برابر، ممکن اس یپرداخت برابر برا ایبرابر تعارض داشته باشد،  تیبا حق مالک

. به لیقب نیاز ا گرید یهاباشد و مثال داشتهبرابر تعارض  یازهاین یبرابر برا یعرضه

 :قول مارکس

رابر، ب یاریعبارت باشد از کاربست مع تواندیاش تنها مرشتس یحق به واسطه کی

متفاوت نبودند اگر نسبت به هم نابرابر  یاما افراد نابرابر را )و آن افراد اساساً افراد
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ها آن به کسانی یکه از منظر دیسنج کسانی یاریبا مع توانیم ینبودند( تنها وقت

 یمثال، اگر در مورد کنون یخاص مالحظه شوند، برا یجنبه کیشود و اگر از  ستهینگر

نشود و  دهیها ددر آن یگرید زیها تنها به عنوان کارگر در نظر گرفته شوند و چآن

 کیاست و هل أمتکارگر  کیکه  یگرفته شود. در حال دهیناد گرید یزهایچ یهمه

ا عملکرد ب نیبنابرا. رهیغو  رهیبچه دارد و غ یگریاز د شتریب یکی ست،ین گریکارگر د

 شتریها باز آن یکی ،یمصرف اجتماع ینهیاز هز یسهم برابر نیو بنابرا کسانی یکار

. اگر قرار باشد از رهیخواهد بود و غ تریغن یگریاز د یکیدارد و  یافتیدر یگریاز د

. شداکه برابر بآن ینابرابر باشد به جا دیافراد با یهاشود، حق زینواقص پره نیتمام ا

 (31۱ص ، «اول و پس از آن المللنیب»)نقد برنامه گوتا، در 

خوب است )با فرض ثابت  یآزاد کیگفت که  توانیکم مدست یدر مورد آزاد

در  یشیخاطر که افزا نیاست؛ به ا یآزاد کی(  تنها بدان خاطر که طیشرا گریبودن د

دهد، بدان خاطر  شیدر دسترس را افزا یاست ممکن است کل آزاد یانسان یهاقدرت

در  یکه کل آزاد یراتییکه تغ یمعنبدان  دهد،یبه دست م شرفتیپ یبرا یاریکه مع

مشابه  یوصف توانیم ایهستند. آ یو مترق شرویپ یراتییتغ دهد،یم شیدسترس را افزا

اهان کم خودست یبرابر صوریگفت که اصل  شودیبه کار برد؟  م زین یبرابر یرا برا

 یرخبر حسب ب دیبا گرید ینسبت به شخص یبا شخص زیآمآن است که برخورد رجحان

 انیم یهاشود. البته تعارض هیها توجآن انیو مرتبط م تیموضوع یدارا یهاتفاوت

 تیها موضوعکدام تفاوت کهنیاز ا یمتفاوت یهامتفاوت به شکل برداشت یهایبرابر

وجود  یمطرح کردن ادعا یاثبات برا یفهی، اما وظدهندیهمچنان رخ م دارند

خواهان برخورد نابرابر است. به نظر  کهاست  یبر دوش کس دارتیموضوع یهاتفاوت

مورد از صرف  کی دیگمان شود که ما اول با دیدارد. اما نبا یدیفوا ،یاصل نیمن چن

 تیثال حکام ی. برامیسش بکشآن را به پر هیو بعد توج میکن ییبرخورد نابرابر را شناسا

ه چ دادینار مید کی یاش روزکارگران تاکستان یکه به همه دیریرا در نظر بگ یمرد

برخورد او با  ای(. آ41 ،یمت لیو چه اواخر عصر )انج گرفتیها را صبح زود به کار مآن

رفته باشد گ میاز قبل تصم دیفرد با سؤال نیپاسخ به ا ینابرابر؟ برا ایها برابر است آن

توسط  خود کار انجام شده ایکار بودن کارگر است  یآماده  جانیمرتبط در ا اریکه مع
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 زاتیکردن تجه ریپذدست در هر مورد کاربست دارد. دسترس نیاز ا یزیاو. و چ

 اریها را تنها در اختکه آنآن یهمه به صورت برابر به جا یبرا یمارستانیب متیقگران

 شیرا افزا یجنبه برابر کیآن را دارند از  ینهیتوان پرداخت هز که میقرار بده یکسان

با  زیآمبه خاطر برخورد رجحان دهدیآن را کاهش م گرید یجنبه کیاما از  دهدیم

و  ستین ممکن یدر درجات برابر یشرفتیپ جیه نینسبت به افراد سالم. بنابرا مارانیب

برابر با ما  یها قرار است به نحوکه در آن ییهانبهدر ج یراتییتنها ممکن است تغ

 ینماسرشت یتفاوتم یهایمتفاوت و برابر یهایبرخورد شود، رخ دهد. آزاد

 یترشیب یبالقوه آزاد یبه نحو سمیالیهستند، اما سوس سمیالیو سوس یدارهیسرما

به  یاردهینسبت به سرما یشتریب یهر چند برابر دهد،یارائه م یدارهینسبت به سرما

 .دهدیدست نم

 یبه جا هایبرابر یبرخ یبلکه درباره ست،ین یبرابر یدرباره سمیالیسوس

 ینماکه سرشت ییهایبرابر یاگر به برخ ستیاست. نابجا ن گرید یهایبرابر

تنها  یابرخواست بر کیکالس یهاستی. به باور مارکسمیهستند اشاره بکن سمیالیسوس

ار به طبقات قر یباشد. اگر امحا تطبقا یامحا یقابل قبول بود که به معنا یبه شرط

 یبرابر»خواهد داشت:  یریشود، چنان تعب ریباز تعب یبرابر یبرا یباشد همچون خواست

 «.اتیح لیو قدرت داشتن بر وسا یدر دسترس

 توانیجنبه م نیانتظار داشت که از ا توانینم اماوجود ندارد.  یمشکل جانیا تا

 که کارگران یریمد یحت- ریمد کی. گرید یهاتر از جنبهداشت، کامل یکامل یبرابر

 کی نسبت به یشتریقدرت ب یریناپذبه طرز اجتناب -کنندیآن را استخدام و اخراج م

عث با یدارهیکه در دوران سرما ییهاتیدارد. و آن واقع دیتول ندیبر فرا یکارگر معمول

ه ک ییهاتیواقع-مختلف کارگران نابرابر باشد  یهاگروه انیمقدرت  عیتوز شوندیم

ن از کارگرا تررومندین یاز نظر صنعت دیکارگران خط تول شوندیمثال باعث م یبرا

. همچنان برقرار خواهند بود ینیبشیقابل پ یندهیآ یبرا -باشند یکارگران فروشگاه

-ارزش ایخاص  یشخص میوابسته هستند و نه بر تصم ینیع طیبر شرا زهایچ نیا

 .او یداور

ل از دو شک ینظر خودش را داشته باشد درباره تواندیم یعلم سمیالیسوس تاً،ینها

 یابرها و برفرصت ی: برابرشوندیمدرن غالباً مطالبه م یاسیس یهاکه در بحث یبرابر
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. نندکیم دایتعارض پ یگاه زین یدو برابر نیا ،یگرید یدرآمد. مانند هر دو نوع برابر

درآمد را رد  یها که برابرفرصت یمعموالً توسط مدافعان برابر شود،یادعا م یاما گاه

شتباه ا کیبر  یادعا مبتن نیدو ضرورتاً با هم تعارض دارند. به نظرم ا نیکه ا کنند،یم

 یحومنزلت به ن ای ادیز مثال ثروت یبرا یهافرض که فرصت نیاست: ا رآشناید برالیل

. ردیها را بگو آن دیایکه دولت بآن مگردر دسترس ]همگان[ هستند،  یعیبه صورت طب

 یهایدهنظام یانجیکه وجودشان به م یوجود دارند وقت ییهافرصت نیدر واقع، چن

داده شود. افول سلطنت مطلقه مردم را از  رییباشد که ممکن است تغ یخاص یاجتماع

 صتفر یقرارداد یهاازدواج انیباشند محروم ساخت و پا یفرصت آنکه افراد سلطنت

ا ب تواندینم یالستیسوس یجمهور کیبرد. شهروند  نیرا از ب یعاقدان رسم یشغل

 یو اندوخته دیآیم سیدر بازار سهام پولدار شود، نه بدان خاطر که پل یسوداگر

 یاوراق قرضه و سهام چیبلکه بدان خاطر که ه کند،یاش را مصادره مصفتانهخوک

 کرد. یوجود ندارند که با آن سوداگر

 عت،یطب یایهستند و نه هدا یاجتماع یها محصوالتکه فرصت تیواقع نیا

ها فرصت یکه در جهت بدل کردن برابر شودیم یاستدالل یاعتباریباعث ب نیهمچن

ه بهر یاستدالل نیاز چن هابرالیاز ل یاریاست، چنانکه بس یاهیحقوق پا یبه نوع

ه اغلب چنانک ایمعکوس ) ضیتبع چون ییهااستیها سفرصت یو به نام برابر رندیگیم

 دهیمنا «یجابیا ضیتبع» یرتریبه طرز فراگ ای «مثبت ضیتبع» یآوربه طرز ابهام

 یروهاین ینژاد بیمطلوب باشد که ترک یاجتماع. اگر از نظر کنندی( را رد مشودیم

 دیبا هاتیجنس کهنیا ایهر اجتماع خاص باشد و  ینژاد بیترک یکنندهییبازنما سیپل

اشند شده ب یندگیقانون نما یاجرا رانیگذاران و مدقانون انیدر م یمساو باًیبه نحو تقر

 کیسر پ ایدختر  دیبا شوندیم رفتهیدانشگاه پذ یکه برا یکسان تیاکثر کهنیا ایو 

امعه پس ج -هم  مطلوب هستند یریدناپذیکه البته به نحو ترد -باشند   یدیکارگر 

 یرگیهر ابزار د ای[ رشی]در استخدام و پذ یبندهیسهم ستمیحق را دارد که با س نیا

 نیا یاعضا انیها مفرصت یباعث نابرابر نیاگرچه ا ،کند تیحما یجین نتایچناز 

 .ها شودگروه
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از  یسهم چیدرآمد هم قابل کاربست است. ه عیتوز یهمسان برا یامالحظه

 یبرا یراه چیتعلق ندارد. ه یگروه ایفرد  چیبه ه یعیبه نحو طب یمحصول اجتماع

 چیه، هعالوگرفت. به میبر سر آن تصم دیوجود ندارد بلکه با یسهم فرد چیه صیتشخ

ول ندارد. به قود جونه  ایهستند  «برابرکار »انواع مختلف  ایآ نکهیا نییتع یبرا یراه

  یالستیسوس یجامعه کیمارکس در 

جزء  میمستق یبلکه به نحو میرمستقیغ ینه صرفاً به نحو گریکار د یفرد یاجزا»

 proceeds of)"[ کاریمراحل ]مجزا"[ هستند. عبارت یکل کار ]اجتماع یلفهؤم

labour)  یدیکاربست مف چیتر از آن است که همبهم اریبس زیامروزه ن یکه حت 

)همان. ص  .«دهدیرا از دست م اشممکن ینحو هر شکل از معنا نیداشته باشد، به ا

315) 

 یدمتص کی ایدانشمند پژوهشگر  کیاست که به  دیمف یاگر از نظر اجتماع پس

رداخته پول پ یگریاز هر کس د شتریده برابر ب یمعلم جبران کی ای یعموم ییدستشو

 .است یاستثمار ای رعادالنهیکار غ نیکه ا دیکس حق ندارد بگو چیشود، ه

 نییتع یهالفهؤم یکه برخ ییجاشود. از آن کنشهیمطلوب است که فقر ر اوالً،

رآمد د ینییحد پا یبرا یتنها استدالل تیمطلوب نیمطلق هستند، ا  یارهایفقر، مع

 یراب یاستدالل تیمطلوب نیحال ا نیهستند، در ع ینسبها لفهؤم یاست، چون برخ

 هست. زیدرآمد ن نیحد فراز

باشد که  ادیکه اختالف درآمد  چنان ز ستیمطلوب ن یاز منظر دموکراس اً،یثان

)اگر  ندیافریمختلف شهروندان ب یهاگروه یاسیقدرت س نیب یتعادل قابل توجهعدم

مورد عمدتاً  نیاست(. ا ریناپذها اجتنابتعادلاز عدم یچه چنانکه که گفتم برخ

استدالل  یدرآمد است، اگر چه حت یبرا  نیکردن حد فراز نییتع یبرا یاستدالل

 شتیمع لیوسا یباشد که برا نییچنان پا یدرآمد کس کهنیا هیاست عل یتریقو

 .شوند گرید یوابسته به افراد

 .شودیم نهیو ک درآمد موجب دامن زدن به حسادت یهاینابرابر ثالثاً،

 هستند مهم یبرابر نکهیخاطر اهمهم هستند، ب هایبرابر یصورت خالصه، وقت به

 یتو دوس یرفاه و دموکراس یبرا یضرور طیاند که شرامهم نیبلکه بخاطر ا ستند،ین

 هستند.
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 ب  پیوست

 (fellowship) [یاجتماع یهمبستگ ای] یدوست
ولد در آن مت یعلم سمیالیکه سوس یاسیکه در هر حال فرهنگ س -فرانسه  انقالب

داشت به اسم  زین گریشعار د کی «یبرابر»و  «یآزاد»در کنار  -شد را شکل داد

 یبرادر ای (fraternity)اخوت  یسیجا که در انگلاز آن. «یبرادر»

(brotherhood) یرویپ سیمور امیلیبال و جانمن  از   رسند،یمردانه به نظر م 

 یاهویاست به ش نینامتع دهیا نی. اکنمیاستفاده م «یدوست»و از اصطالح  کنمیم

 فیتعر یقینسبتاً به طرز دق توانندیدو م نی. ایبرابر ای یآزاد نیتعنسبتاً متفاوت با عدم

 یهارنامههستند، تا قبل از آنکه بتوانند ب یانتزاع یمیشدت مفاهبهشوند، اما چون 

است  یمفهوم  «یدوست»دارند. اما  شتریشدن ببه مشخص ازیبه دست دهند، ن یاسیس

 یمجموعه کیدارد  تیکه از آن حکا یزیمبهم است، چرا که چ یدرستبهذاته و بهکه 

عار ش کیبه عنوان  یکه دوست شودیگفته م یامور است. گاه یهاتیاز وضع نینامتع

 یتمامهبنکته  نی. استیقابل تحقق ن یاسیس لینابجا است چرا که به وسا یاسیس

 توانیکرد چنان که م جادیا یدوست توانینم ی. البته که با فرمان حکومتستیدرست ن

 است با احساس اشتراک وندیدر پ یها داد. اما به گمان من دوستکردن بانکیملحکم به 

و مطمئن بودن  هستندکه همان اغلب مردمان حاضر در اجتماع  ییهابهیکردن با غر

 نیچن کهنیاست. ا یدشمن ایاز امکان تخاصم  شتریب اریبس یکه امکان دوست کهنیاز ا

مانع از آن شد روشن است  ایکرد  تیتقو یاسیس یهامیبا تنظ توانیرا م یوضع امور

ظن متقابل و تخاصم، ءسو یعنی م،یریبه محض آنکه ما حالت مقابل آن را در نظر بگ

 یهاشیو گرا هاتیو نژادها و جنس هاتیمثل مل یمشخص یهاروهگ نیحال چه ب

است که در  ییمتقابل باشد که همان هوا یتجاوزگر یانگاره نیباشد، چه ا یجنس

اد ترس متقابل، عدم اعتم تواندیم یحت ای م،یکشیبر بازار  آن را نفس م یجوامع مبتن

 .شودیپاس داشته م تریلاتوت یهامیباشد که توسط رژ یبودن عیبه نفس و مط

را  نیا دیکه مقرر شود، با میهخوایمتعارض را م یهایکدام آزاد کهنیانتخاب ا در

با آن در  هایآزاد گریو د یهستند به حال دوست دیمف هایکه  آن آزاد میلحاظ کن
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خلق کند  طیشرا کهنیدارد در ا یعقالن یمنفعت یالستیدولت سوس کیتضاد هستند. 

نفعت م نیاز ا زیکل مردم ن ،یاستثمار طبقات ابیو در غ ،یدوست یکه مطلوب باشد برا

 ییهانهاد تیمنجر به تقو ،ییاجرا استیس کیمنفعت، همچون  نیبرخوردارند. ا

 هایآزاد یبرخ لیمنجر به تسه جهیخواهد شد و در نت گرید یبرخ فیمشخص و تضع

 ینسبت به نهادها تواندینم یستیالیخواهد شد. دولت سوس گرید یبرخ تیو ممنوع

 یهاسازوبرگ»ها به عنوان آناز که آلتوسر  یی)همانند آنها، «یمدن یجامعه»

 و هاسایها، کلها، خانوادهباشگاهمدارس،  یعنی کند،یم فهرست «دولت کیدئولوژیا

ها هادن نینسبت به ا کنندیتظاهر م یبرالیل یهاباشد، چنانکه دولت ی(  خنثرهیغ

 نینسبت به چن یالستیدولت سوس وتمتفا یهستند. برخوردها طرفیو ب یخنث

هر  یتوجه به رابطه یانجیبلکه به م ،یکیزیمتاف جزمیت چینه با ه یمتفاوت ینهادها

زنان،  ادیقان شیهاکه آموزه ینیبا د دیدولت نبا نی. بنابراشودیم نییتع ینهاد با دوست

 یطفاست با همان ل انیگراهمجنس یبا نابود گر،ید ینسبت به نژاد ینژاد یپست

از خدا در همه  یاکه مبلغ آن است که ذره ینیکه در برخوردش با د برخورد کند

[ خود را صادر کند یاصول اعتقاد ای] جزمیات یمجموعه دی. دولت نباسته ها انسان

 یآلبان یرسم سمیانگلستان باشد چه آتئ یسایکل یو نه گانه یچه اصول س -

والر سکوالر هم باشد اگر مراد از سک تواندینم یالستیباشد. اما دولت سوس ستینیاستال

 باشد. هاینیبجهان ینسبت به همه یطرفیو ب یتفاوتیبودن ب

مشابه  یو اصل کنمیاشاره م تیهمچون مورد به طرز خاص با اهم نیبه د جانیدر ا

 تی[ ارجحاردیلیب هیشب یمصداق دارد.  اسنوکر ]باز «یجامعه مدن» ینهادها گرید یبرا

ود متعصبانه[ خواهد ب ینیدپاک] و  «سمیورتانیپ» یاشتباه دیتردیدارد به بوکس. ب

 اتینظر یآن فضا تیتقو یزدن برا یبه اقدامات ستاما د م،یکه بوکس را ممنوع کن

 .نخواهد بود یاشتباه نیقبول بشود، چنقابل ریکه ورزش بوکس در آن غ یعموم

لکه با ب یتنها با دولت حداقلنهرا  یاند که آزادداشته لیتما یآزاد یبرالیل اتینظر

ت لزوماً دول کی کیدئولوژیمرتبط سازند. اما تعهد ا یخنث کیدئولوژیدولت از نظر ا کی

ه کند ک نییتع تواندیم یدولت نی. در عوض، چنستیمردمان ن یهایدر تضاد با آزاد

 ییهاانتخاب نیاز چن یدهد، و برخ جیمتعارض کدام را ترو یهایاز آزاد یتعداد نیاز ب
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در کنار هم امکان  شتریب یهایآزاد شود که در آن یاجامعه جادیممکن است منجر به ا

 .گریدارند تا جوامع د

 هاینیبجهان نیب یطرفیبودن همچون ب یخنث برالیدولت ل «سکوالر بودن»

 ییگراتجارت» یعنیاست،  یخاص ینیببلکه تعهد به جهان ست،ین

(commercialism)» نموده  یدئولوژیاز ا یعار ینیبچون جهان تواندیکه تنها م

که مشخصاً  ستندین ییهانهاد اند،افتهیکه در آن تجسد  ییهاشود چرا که نهاد

تند. هس یدارهیسرما یاقتصاد یهاسازوبرگباشند، بلکه  «کیدئولوژیا یهاسازوبرگ»

 یاگانداو از پروپ کندیم فیرا تضع کیدئولوژیمشخصاً ا یهاسازوبرگکه  یبرالیدولت ل

 یممکن است خود را چون دولت کند،یخودش اجتناب م ینیبجهان یبرا میمستق

 یکه در واقع مشغول اجرا یاست، در حال نیهم شود که چن ریاورپذو ب اندیبازنما یخنث

مورد  توانندیاست که م یتجار یهاسازوبرگدر جهت  هاینیبجهان دیتول یفهیوظ

 شتریکه ب یدئولوژیاآن  یعنیکنند،  دیتول ییگرایتجار یدئولوژیکه ا رندیاعتماد قرار گ

 یکه برابل تهینه تنها سکوالر ولفرم «ستیمقدس ن زیچ چیه»دارد.  را یتضاد با دوست

 هاستیالیکه سوساست است. ممکن  یبر استثمار تجار یتیهر گونه محدود یامحا

مورد  موارد باشند نیدر باب ا یکه در کجا به دنبال متحدانرا مسئله  نیباشند ا ریناگز

 .نظر قرار دهنددیتجد

 یت برااوقات فراغ عیبه انبساط وس شودیمنجر م فناوری یالستیکاربست سوس اگر

 یفرهنگ ای «کیدئولوژیا»مشخصاً  یهاسازوبرگ یتناسب حوزه نیهمگان، به هم

 نیا یخودش همه دیدولت با کهنی. اابدییم شیافزا یاقتصاد سازوبرگاز  رونیب

 جیاست، اما اگر بتواند در ترو نامطلوباوقات فراغت را سازمان دهند  یهاتیفعال

مخرب آن، موفق شود، تحول  یهاتیفعال یبه جا یدوست یرشددهنده یهاتیفعال

خواهد بود، بلکه به حال  ریخ نفسهفیجامعه نه تنها  یعموم یهیحاصل آمده در روح

متفاوت مردم ]که با  یهاخواسته انیم یخواهد بود، چرا که ناسازگار دیهم مف یآزاد

 .ابدیدارند[ محتمل است که کاهش  یو همبستگ یهم احساس دوست

 

 ج پیوست



 فرید صابریی کولیر، ترجمه آندرو 62 

 (contractualism)  ییبر مزار قراردادگرا یاگورنبشته
 

همسان هستند با مقدمات  سمیبرالیل یشده دهیگمان من مقدمات پوش به

 .بدهم حیکه توض دی. اجازه دهییدادگراقرار یشدهاذعان

 یدهیدر باب ا یشناختاسطوره یاند که امرهمه متوجه بوده ریسال اخ ستیدو در

 یوجود دارد که مسبوق است به نوع یاسیس یجامعه ءهمچون منشا یقرارداد

 کهنیو مالزم با آن ا  ست؟یچ دهیا نیاست که مشکل ا نیا سؤال. «یعیطب تیوضع»

 شود؟ ظحف تواندیقراردادگرا م یاسیس یچه مقدار از فلسفه

ا بودن به قراردادگر یدارند که متک ییهادهیقراردادگرا ا یاسیس لسوفانیکه ف البته

 یتیاتحاد قدرت در عامل یممکن است همدل با احتجاج هابز برا ی. فردستیها نآن

 نیکه در ع یباشد در حال تیبر آن عامل یقراردادن هر حدود خارج یواحد و ناممکن

 شیکنار بگذارد و خود هابز هم متعهد به پ را هیاول دها راجع به قراردابحث یحال همه

 یواقع یهاکه تمام حکمران دانستیم یخوببهاست چرا که او  وهیش نیمگرفتن ه

 شدن ]به یگذارادیهستند و نه بخاطر بن نیو قدرت[ چن تیخاطر تصاحب ]حاکمهب

روسو به قراردادها اشاره  هکه فرد بداند ک ستیالزم ن ی[. حتهیاول یقرارداد یانجیم

عالج آن را  یهاو راه تیغضب حاکم یحکومت برا شیاش از گراتا برداشت کندیم

 هیگره خورده با تصور قرارداد اول انیقراردادگرا انیکه در م ییهادهیا یبفهمد. اما درباره

 گفت؟ توانیاست چه م

که اجتناب  مادامی کهنیاز  ا یمشترک وجود دارد حاک یاکه انگاره رسدینظر م به

ر . دمیهست از اسطوره یبوده، ما عار یخیرخداد تار کیتصور که قرارداد،  نیاز ا میکن

برداشت از وضع  نیاز اسطوره هستند. بهتر یعار شیصورت، هابز و روسو کماب نیا

ا ر یاسیس تیبرهان خلف است؛ حاکم کی یآن به عنوان مقدمه دنیهابز، د یعیطب

آورد. روسو در  دوام نخواهد یلیخواهد بود؟ خ یچه شکل یگاه زندگآن د،یکنار بگذار

ها را رد دولت یواقع یهاشهیداشتن هرگونه دانش از ر یداد اجتماعآغاز کتاب قرار

، «یرابرناب یهاشهیر درگفتار » گرش،یدر کتاب د یحت یترتیاما به نحو با اهم کند،یم

به  نفرشان کی یحت» گردند،یبر م یعیکه به وضع طب یکسان انیکه از م دیگویم
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 لیو رذا تیمالک ،یاخالق یهادهیا یاجتماع-شایها به انسان پچرا که آن «دهیجا نرسآن

در جامعه وجود داشته باشد و بعد روسو در  تواندیکه تنها م دهندینسبت م یاجتماع

د و باش ینییو تب یفرض دیامور با یعیراجع به وضع طب یهاکه بحث دیگویم مهادا

ماجرا را متوجه  یرا به هدف زده و به درست رینباشد. روسو ت یخیتار قتیحق یمدع

 یاست که در بحث مردمان یسرشت انسان دهیا نینهفته در ا یزدگ. اسطورهاست شده

که  دهیا نی: اشودیگرفته م فرضشیپ بندندیم یاسیقرارداد س یعیطب یکه در وضع

گر، مالک و مبادله توانندیها مانسان ،یاسیس یدر هر جامعه شانتیاز عضو شیپ

ندارند، تنها  ییهافرض نیگذار باشند. نه هابز و نه روسو چنقانون ای یعامالن اخالق

ه طرز که ب میهست یمنابع ازمندیاست که ما ن نیراجع به سرشت انسان ا شانیهافرض

 ای)هابز(، و  میریپذبیآس گریکدی یهادر مقابل خشونت کهنیبالقوه محدود هستند و ا

 نی)روسو(. ا یتا به صورت انفراد میهمراه با هم انجام ده شتریب ییکارها میقادر هست

 هاگارشیتفاوت دارد با ال اریبس دگاهید نیکند. ا انکار تواندینم یها را البته کسفرض

 انییکایآمر انیم یو نوزدهم یقرن هجدهم برالیحزب ل کی گی]و یگیو-آنارکو

 یهاتیبودند[ جان الک است که رع سیبه انگل یکه مخالف وابستگ یطلباستقالل

 .هستند یعموم و مراجع اقتدار نیاما فاقد قوان کنندیدارند و از پول استفاده م یزراع

 توانیچون الک، م یدر استدالل کسان دهدیم صیرا که روسو تشخ یامغالطه

 یدر حال یزیچ یهاجنبه یجدا پنداشتن برخ یعنی د،ینام «انتزاع ناقص» یمغالطه

 ییمعنا چیحذف شده ه یهاکه بدون آن جنبه شودینگه داشته م گرید ییهاکه جنبه

 است از جانب یاسیس یاهیتنها هزل تیکه در نها یدر اثر چارهیندارند. اما فقط الک ب

 ایاسپان هیعل یکه رهبر شورش هلند یقرن شانزدهم یاهل اورانژ ]شاهزاده هلند امیلیو

سرشار است از عدم انسجام و  اثر الک نی. ادزنیمغالطه نم نیا یدست به ارائه بود[

هستند و  هیهزل نرژا نیکه در ا یاست همچون اغلب آثار یاز ضبط و ربط منطق یعار

ر در نظ یاسیبه حال الک ندارد اگر به عنوان فلسفه س یادهیفا چیاست که ه یاثر

رح شده ط زین کیچون رالز و نوز یانیقراردادگرا-مغالطه ضمناً توسط نو نیگرفته شود. ا

کارشان  یو اساس ریکه وارد نقد فراگ نمیبینم یلیدل چیخاطر است که من ه نیاست. بد

انتزاع  یهمان مغالطه یعنی -ها آشکار شود آن استدالل نیچوب یپا یقتشوم. و
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ا مشغول ر شانیلیتحل یهاکیتکن ریگانبار چشم توانندیم زیها نآنگاه آن -شانناقص

کردن  چهارگوش ایکردن  عیترب یدسیکنند. ]در هندسه اقل رهیکردن دا عیترب یمسئله

 و محال کردن هودهیکار ب یمعنابهاصطالح  نیا ثَلمحال است و به صورت مَ یکار رهیدا

 حاصل کیکه در کار رالز و نوز یبحث دانیم یاست که وقت نیا ریمنظور کول است.

با  یحت دانیم نیچرخ زدن در ا هودهیگاه بمغالطه است آن کیحاصل  دیآیم

 .است[ یاهودهیکار ب یلیتحل یهاکیتکن نیترقیدق

 

 

 

  هاادداشتی
 Mary] وارنوک یمر یراستاریبه و «ییگرادهیفا» یمجموعه 035ص  .0

Warnock]مجلد است، مگر آنکه خالف آن  نیا یاز رو لی، تمام ارجاعات به م

 .شده باشد حیتصر

وجود دارد.  یشرق یدر اروپا زین یآورسفأت یهایآگاهم که نابرابر یخوببهمن  .4

انتشارات  گل،یو رونالد س درونیک کلیاثر ما) جهان تی، بنا بر اطلس وضعهمه نیبا ا

Pan book   0910 )( که  خیدر آن تار ایتنها پنج کشور وجود دارند )وجود داشتند

اند. درآمد داشته نیرتریدرصد فق 41تر از ت کمیجمع نیدرصد ثروتمندتر 5در آن 

 .بوده است یشرق یکشورها در اروپا نیا یچهارتا

 Democratic در «یاز آزاد نیبرل یبندمیتقس»مقاله است  نیارجاع من به ا .3

theory  
 یمتحده انگلستان: مدارس عموم یاز پادشاه رونیجهت اطالع خوانندگان ب .1

 .رده باال هستند یبلکه مدارس خصوص ستند،ین یمدارس دولت یسیانگل

 یرااست ب تیممنوع ینوع نهیهز شیهر افزا» لیم یگفته نیبا ا دیکن سهی. مقا5

)  «باال نرفته است افته،ی شیافزا یهامتیهمراه با ق ارشانیدر اخت یابزارها که یکسان

 (433. ص 

متن در اشتباه باشم، اما سخت است که بنابر  یضمن یمعنا نیا یدرباره دیشا .2

 یاقتصاد یآزاد یبه احتجاح برا توجهیوجه بچیهبه نیداد. برل صیخود متن تشخ
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و  کندیاما بعد چرخش م - کندیمطرح م یخوببهآن را  یاش براو احتجاج ستین

 یاوتمتف یزیچ اریبس یاستاد آکسفورد کی یبرا یآزاد»آن شعار معروف که:  دیگویم

اگر چه دهقان  ست،یجز الطائالت ن یزیچ، «یدهقان مصر کی یبرا یاست از آزاد

 نیرلکه ب یاتیحال، اگر نظر نیداشته باشد. با ا یبه آزاد ازیاز ن یتریاضطرار یازهاین

 اقعیتو کیبلکه تنها  ست،یگفته الطائل ن کی نیدرست باشد، ا دهد،یها ارجاع مبدان

 ها،ستیکه مارکس کندیفکر م نیکه برل ماندیبر جا م ریثأت نی. در فرد اروشن است

 «اتیتنها نظر»واقعاً  شاناتیکه نظر دانندیخودشان باطناً م باوراندهیو فا انیحیمس

 .هستند

 نیا یهنسخ نیترشدهالبته شناخته یاجتماع نیاز قوان یستیبرداشت مارکس»  .۱

 یهاآموزه یو همه باورانهدهیو فا یحیمس یهادر آموزه یاست، اما عنصر بزرگ هینظر

 .(043)پانوشت به ص . «دهدیم لیتشک زینرا  یالستیسوس

 .امکرده نیچن «یالستیسوس یشهیو اند یعلم سمیرئال»من در کتابم  .1

 ییرافردگ یمیقد اتیدور انداختن ادب شنهادیپ هاستیفوتور یوقت«مثال:  یبرا .9

 بدان خاطر که نیشده بلکه همچن یمیرا دادند، نه تنها بدان خاطر که از لحاظ فرم قد

 نابسنده از سرشت اریبس یها فهمتعارض داشت، آن ایپرولتار انهیگرابا سرشت جمع

 اتیب ادبدربا ی) تروتسک. «نشان دادند ییگراجمع و ییفردگرا انیتضاد م یکیالکتید

 مدرن به دنبال آنند یهادموکراتالیکه سوس دیدر ابزار تول سمیکمون»(. 51و هنر، ص 

در  یکزمر یدر اروپا سمیکمون ،ی)کائوتسک. «جداگانه یخانوادگ یسازگار است با زندگ

 جنبش ینمادر مصرف است که سرشت سمی( )تقابل با کمون05ص  ون،یدوران رفرماس

 .است( یپرولتر-شایپ یستیکمون

 مسینسبت دادن سکس یخیتار یناهمزمان نیدارم که خواننده دچار ا نانی. اطم01

ها[ استفاده کل انسان یبرا]  man یو مترجمان گذشته که از واژه سندگانیبه نو

 یآلمان یاست و واژه افتهیمذکر  یمعنا راًیواژه تنها اخ نی. اشودینم کردند،یم

Mensch یروس یو واژه chelovyek  خواند که به  یدر آن دوره طور توانینمرا

 مذکر بودن باشد. یمعنا

 


