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Abstract 

Nigel Warburton has noticed critical points in his work (Freedom: An Introduction with 

Readings, 2001) which are of paramount importance with regard to a deep visioning and 

conceptualization of freedom for the world, and today’s mankind. Regarding the significant 

role of freedom, the present article aims to review Warburton’s book with respect to policy 

and daily life. The main question of this research is the importance and necessity of debates 

on freedom, so this article tries to review his findings and critiques in that book. So, the 

writer of the article asks about new findings of Warburton and other writers whose works 

have been published in that work. According to this review, liberty (or freedom) is an 

ancient discussion and discusses issues concerning whose liberty, why liberty, how liberty, 

and the criteria of liberty in political philosophy. However, this an important achievement 

that Warburton has succeeded in bringing an abstract problem to politics and policymaking. 

Moreover, he, such as other analytic political philosophers, explains “liberty” in daily life. 

He has attached excellent studies written by well-known theoreticians on freedom. All of 

them have separated negative freedom from positive, and this separation is problematic in 

our research.  
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  :«آزادی» ۀموضوع و محدود
 های کواب نایجل وا برتون و داللت ، وش ،ت  د  محوواتأمال

*قدیرنصری

 چكيده

برنهی    هایی توجهه کهردا ا هه کهه از ژره   ر       نکته به آزادینایجل واربرتون در کتاب 
و مخصوصها  از حاهاب برر هی      امهروز    ازی مفههو  آزادی بهرای دنرها و ان هان     کاربردی
بهه  هنج    « آزادی» ۀاحعهاد  مره فهو  نظرر ا ه. نوشتار ژاضر با اذعان به اه  ای کم مقای ه
های کتاب واربرتون پرداخته و درپی پا ه  بهه ایهر پر ه  ا هه کهه        ها و دشوارا آوردا
  همه  داشهه کهه واربرتهون را بهه     ییها و ابها  ها نقصانچه  امروز جهان در آزادی مبا 
که صههها  هاا ا هه دربهاب      مگر نه ایر ؟ و  دادا ا ه در اعما  و  ازوکار آن تأمل

  چهون آزادی چهه ک هی   ههایی   م ئلهشود؟  موضوع آزادی و ژهود و شروط آن با  می
  ای  شهروط آزادی  آزادی در چه ژهه و ژهوزا    آزادی برای چه  آزادی دربرابر چه نررویی

همه آزادی بها چهه امکهانی و کههامرر ا هم از آزادی یآزادی در درون و از بنهه        ازتر مهم و 
بشهر   ۀانهیشه  وانهه   ههایی جاودانهه   پر ه   که و غریزا یا آزادی اانونی در بررون(تعصب 
خود مشغوا داشته ا ه. پا ه  مهواتی کهه     بهرا    قراطران تا امروزیان از پر   ورز انهیشه

کتاب واربرتون به ذهر نگارنها نش ته و ایر نوشتار بههان اختصهای یافتهه     ۀبعه از مطاحع
/ یانتزاعه  ۀاز مرژله  را غهرب  را ی  ۀانهیش  نه در مطرحادی ایر ا ه که واربرتون آز

  بهتهر  هخر . بهه نهه ک یمه  رسرا تأ ه  ینهاد آزاد و کشه می پراک رس  اژه به تئوحو یک
کشهه و بها تأ هرس      را ی به مرهان علم  را ه برمهی  ۀل فف ۀرا از ژوز یواربرتون آزاد

زنهه. تلقهی  را هی/ تأ ر هی      می نهاد و نهاا آزادی  امان زنهگی در دنرای مهرن را رام
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و  (pathologicشنا هانه ی  بهیر معنا ه که نگاا واربرتون به موضهوع آزادی نگهاهی آ هرب   
که واربرتون اصه آن کردا ا ه کهه آزادی انتزاعهی     مضمون  . بهیرا ه (usageکارب تی ی

آزادی را غاحبها   ی امهروزیر  ها ان انو تشریفاتی را زمرنی ببرنه و ایر  ؤاا را بپر ه که چرا 
های هرجهانی را   مثال  آزادی در انتخاب  و ا ؛فهمنه آن می ۀطلبان در معنای غریزی و راژه

در یهک ارهر هنهری     را انهیشهی  و  ر  تأمهل  معنای به آزادی از بنه غرایز درون و آزادی به
 دهنه. ترجرح می

نگاری  عقالنرهه    هرزا اصل زیان  آزادی  لبی و آزادی ایجابی  ت اهل  باور  :ها واژهکليد
شخص معقوا.



 . مقدمه1

 تهریر   و عههاحه دیرپهاتریر و ژرهاتی     آزادی  اوا مشهور ایر ا ه که  هه مفههو  اههر    
 وجهود  م هئله ژلهی بهرای ایهر  هه      که اگهر راا  ای گونه به  انه    را ی بودا ۀانهیش های م ئله

 فرل هو  مطرژهی    روشهر   خر همه مطلب و مکتب نبود. به نرازی به ایرب ا  چه  داشه می
 دیگهر  ههم بها   م هئله یا منا به ایر  ه  م ئلهتوان یافه که موضوع  یکی از ایر  ه  نمی

با نگهارش کتهاب کال هرک      ایر از   اا پر  924جان ا توار  مرل   ا اس  ایر نباشه. بر
 یعنهی  ؛ا هه و جهواب  ررا هتی نههارد     م هئله توضرح داد که آزادی یهک    درباب آزادی

(. اکنهون  9939د کهه آزادی باشهه یها نباشهه یبهرحرر      کهر  رعه و  هوحه اظهار  توان به نمی
چنه کتهاب ن هبتا     ۀدانشگاا کمبریج و نوی نه ۀفل ف ۀآموخت دان   ( 9138ی واربرتون نایجل

مرهل   ا توار  و با تمرکز بر کتاب کال رک جان ا ه د ه به الم بردا  مهم درباب فل فه
ژه و ژههود آزادی؟( را   ؟آزادی چه ک ی ؟اهیمی یآزادی در چه  ؤاا( آن درباب آزادیی

 ۀم هئل مرهل بهرای   ا هتوار   کنهه کهه جهان     می  ؤااکنه. او مشخصا   می برای امروز مطرح
و نرهز  هها   گرانهه یافتهه   نوشهتار ژاضهر  هنج    ؟چهه پا هخی دارد   89آزادی ان ان در ارن 

.کنه را مرور می  را تی عمرقا  و  دیکاربر  ی ماتوایی و شکلی ایر کتاب جهیهها نقصان


 سازمان و سخن مرکزی کواب .2

یاشهار   ۀ  ترجمه متهون  ۀراا گزیهه  ههم  آزادی: مقهمهه بهه  یواربرتون  نایجل   آزادیکتاب 
بخ   :ی( دراصل دو بخ  ا ه 930  9911  جررانی  تهران: نگاا معاصر  چاپ اوا

اوا کتاب شامل ش  فصل پژوهشهی ا هه کهه بهه شهرح و تف هرر دو مفههو  آزادی        
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  ژهه آزادی مثابهۀ   بهه ر انی به دیگهران   و زیان  ن به آزادی و باور  (99 :9911واربرتون ی
و امکهان زنههگی آزادانهه در دنرهای       آزادی ایجابی و دیگر مطاحب مربوط بهه مفههو  آزادی  

 صفاه نرمی از کتاب را دربهر  914  اوا از کتاب با اریب به امروز اختصای دارد. ایر بخ
که خهودش بهه هشهه      اما نرم دو  کتاب ؛الم خود واربرتون نگاشته شها ا ه گررد و به می

مفههو  آزادی  دربهاب   مهؤرر مقاال  ا ا هی از نوی هنهگان مههم و      فصل تق رم شها ا ه
ایهر بخه  ا هه کهه      ۀنخ هترر مقاحه   «آزادی مفهو  دو»کال رک مرل با عنوان  ۀا ه. مقاح

الم مرل نگاشته شها و به شرح معنا و ژهوژهود آزادی  لبی و ایجهابی پرداختهه ا هه.     به
ت هاهل  دربهاب   ( 9049-9398منهرج در بخ  دو  کتاب ا تهالا جان الک ی ۀدومرر مقاح

چنهرر پر هرها   « الک: ت اهل و عقالنره تعقرهب و آزار »کشه. ایر مقاحه با عنوان  نقه می را به
و اکنون از عهه  مههارا و تعقرهب آزار بهاز      جا ایرتوانه ک ی را  ا ه که آیا ا تهالا الک می

کهاربردی و تأ ر هی بهه     (  نگهاهی واحهرون جرمیمقاحه ی ۀ(. نوی نه840 همان:دارد یا نه؟ ی
بهرد و مهانت تعقرهب و     گررد که ا تهالا الک کاری از پر  نمهی   خر الک دارد و نترجه می

 دیگران نر ه.   تو طآزار صاژب یک عقرها 
پر شهی پهر  کشهرها    « جایگهاا آزادی »و در ذیهل   نوشته وحف جاناتان ومرر مقاحه را 
پر ه: آیا اصاحه آزادی شهامل    را ی ا ه. او می ۀتریر مباژ  انهیش ا ه که از کاربردی

 شود؟ اانونی کهه ایهر   می داری هم خانه و فاژشه  مرگی یا اتانازی در فاشا  بِه ها ان انآزادی 
مرل در ایهر بهاب    ا توار کنه و جان  شمارد با اخال   نتی چه می ابرل اعماا را مجاز می 

و جامعهه    ت هرم آزادی برر  ه بهازیگر اصهلی یعنهی دوحهه  فهرد      ۀچه موضعی دارد؟ شرو
 وحف ا ه.   ۀموضوع اصلی ایر مقاح

کتهاب ا هه کهه     ۀموضهوع چههارمرر مقاحه     ؤااِ« آیا  رکوب و  ان ور مجاز ا ه؟»
کننهگان با   ان ور و  رکوب نگاشته شها ا ه. ایهر گهروا بها     از برر ی گروهیالم  به

دانرم کهها    چون نمی  ا تروار  مرل ]ما دحرلی برای  رکوب و  ان ور نهاریم ۀا تناد به ایه
از مخاطهب خهود    810کنهه. ی   ها به ترای ان ان و جامعه کمهک مهی   ها و انهیشهنهاد پر 
تهریر فرازههای کتهاب     ؟ از درخشهان دکهر توان  ان ور یها  هرکوب    پر ه که تا کجا می می

با ا تناد به اانون و اخهال   آزادی برهان را ماههود یها مجهاز        های اضاتی ا ه که ا تهالا
ههای مربهوط بهه     گرهری از پرونهها   های کتاب  نوی نهگان با بههرا  ا مه ۀانه. ماننه بقر کردا
انه. ایر  مرل پرداخته ا توار .. به  نج  ارر ا تهالا جان .نگاری  شکنجه  و اژه  هرزاوا

( 828 تها  831یی « نگاری آزادی و هرزا»نا   بعهی به ۀدوروکرر هم در مقاح با  را روناحه
نگاری مانت از شهنرهن صههای    که معتقهنه هرزا را ک انی نهاد پر پی گرفته ا ه. دوروکرر 
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نگهاری   ن بهه ههرزا  ادهه: معترضه    چنرر پا   میا ه شود برر ی کردا عه میزنان در جام
 هها  آن تواننه با تکره بر اصل آزادی  لبی مرل ایر کهار را غررمجهاز بشهمارنه  درعهو      نمی
نگهاری را   و عههاحه ههرزا    های دیگری چهون انصها   برابهری    تواننه با ا تناد به ارزش می

 (. Cohen 2006: 416ی خال  آزادی معرفی کننه
( ههار  . ای. اا. اپ ۀینوشهت  «اخالاهی و خرانهه   بهی »ششم ایر مجموعه با عنوان  ۀمقاح

دیههن یهک    درخشان ا ه. در ایر مقاحه  مرجعره وجهان عمهومی بهرای مجرمانهه    چنان هم
ژقو  در دانشگاا آک هفورد معتقهه ا هه     ۀچاح  گرفته شها ا ه. ایر ا تاد فل ف عمل به

تهوان بهه اژ ا ها  عمهومی      نمهی  نامرهن یک عمل و ژهزدن بهر آزادی  که برای غرراانونی
د. کهر کهاری   و با ا تناد به صرانه از اژ ا ا  عمومی آزادی را ماهود یا د ه شه متو ل

معتقه بود مراعها  ژهریم اژ ا ها      که دوحرر پاتریکا تهالا دهه به  او درواات پا   می
دار  اگر ک ی اژ ا ا  عمهومی را جریاهه   یعنی ؛عمومی ژهی مهم برای آزادی افراد ا ه

مرتکب عملی مجرمانه شها و م تاق مااکمه و مجازا  ا هه. طبهق باه  ههار         کرد
تواننهه   یهک نمهی   ههر   ناشههنی  کشفیا اصوا عقالنی   منابعی ماننه اخال   طبرعه  احهرا 

یها    آگهاا   یعنی اانونی که شههرونهان آزاد   آزادی فردی را ماهود کننه. فقط اانون موضوعه
 تهر  بهر  تاهیهه یها    را تواننه م اژه مرهان آزادی می  انه وضت کردا ها آن نماینهگان وااعی

 (.  Galston 2006: 424ی کننه
دیگهر بخه  دو  کتهاب     ۀمقاحه « انگاری: رضایه و اصهل زیهان   جر رویکرد فل فی به »

 ۀی فرد و ژهود آن ا ه. ایر بخ  نرز دغهغه خودمختاردرباب ا ه که تشریای تفصرلی 
گهر   در نوع خود ب رار مههم ا هه. اصهلی کهه تعرهرر       دهه اما جوابی که می  آزادی را دارد

یعنی اگر دو نفر یها   ؛ژهاالی دوحه در زنهگی مرد  ا ه عبار  ا ه از اصل زیان ۀمهاخل
 هها  آن تواننهه  دیگر نمهی  دوحه یا هر مرجت  از انجا  عمل رضایه اصرل داشته باشنه تر بر 

  که رضایه اصرل چر ه و مرجت تعررر آن کهها   را تاه تعقرب و مجازا  ارار دهنه. ایر
 تفصرل در مقاحه وار ی شها ا ه.   به ا ه یا نوع تقلبی رضایه چه مواردی  ا ه

کهاوش نههادا    را بهه « مشکال  آزادی  هلبی »کتاب را چارحز ترلور نوشته و  ۀمقاحآخریر 
کنهه کهه بهاوجود ماا هر منههرج در       مهی  نههاد  پر طی باثی مب وط    چارحز ترلورا ه. 

بخشهی یها خودشکوفا هاز ان هان      تهوان از آزادی خودتاقهق   مبا  آزادی منفی و مثبه می
شهمارد و نمهاد    مران آورد. ترلور نماد آزادی ایجابی را افکهار مهارکس و رو هو مهی      خر به

یر نکته و ابهاع چارحز ترلور در ایر مقاحه ایهر ا هه   تر مهم  .دانه می آزادی منفی را افکار هابز
گویهه. منظهور او ایهر ا هه کهه        هخر مهی   Internal Obstaclesکه او از موانهت درونهی یها    
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برخهورداری از    که فرد از ژر  درونی خود را کشف و شکوفا و بارور نکردا ا هه  تازمانی
 .(Taylor 2006: 387ی برد جایی نمی بهفرصه آزاد راا 

فصل کتاب حبریز از موضوعا  انهیشهگی بها  هه     چهاردابرنره  مجموع  که می گونه همان
 فرد ا ه که خای نایجل واربرتون ا ه: رویکرد مناصربه

   ؛ماور به مفاهرم فکری نگاا کارب ه ـ

 ؛...و  نگاری گری  هرزا تبارشنا ی فکری رفتارهای منتخب ماننه اوتانازی  رو پی ـ

 .یاحهراتو   یمتافرزیک  های صرفا  اخالای جای تلقی ا ی بهتلقی تأ ر ی/  ر ـ

ههای   با ایر خصایص و در ایر ا مه از نوشتار  بهتر ا ه به تمایزهای کتاب یها یافتهه  
 آرار مشابه عران شود. ۀآن بپردازیم تا امتراز ایر ارر از بقر ۀویژ

 

 آزادی وایت انوقادی . 3

ارزیهابی مرهزان  هازواری خهود ایهها       :اهرار داد  تأمهل  توان در  ه ردا مورد می ارر ژاضر را
ها نوی نها و ماقهق  رشهناس اهرار گرفتهه ا هه.       یآزادی  لبی و ایجابی( که موردنقه دا

ارزیابی مرزان داه و و واس متهرجم و   باألخراآیزیا برحرر و ا توار  مرل و  ۀارزیابی نظری
آیهه روایتهی    مهی  مطاحبی کهه در زیهر    هرترترب انه. به دار بودا ناشر که کار انتقاا ایها را عهها

مرل و نرز تف هرر واربرتهون    ه  برحرر ۀیعنی  نج  ا تاکا  ایه  انتقادی از دو بخ  نخ ه
. گفتنی ا ه فقهط بخه  نخ هه ارهر متعلهق بهه       ا ه  آزادی و اا ا  و اجزای آن ۀاز ایه

خهود اختصهای    بهه یا نرمی از کتهاب را   هصفا 920واربرتون ا ه یش  فصل نخ ه که 
 .(دادا ا ه

 

معنایعميقوبسيارخطيرآزادی یک.
آزادی ایجهابی   های او بر اهمره و ظرافه تأکرهمرکزی کتاب واربرتون  ۀبره و ایه شایه شاا

ها جله کتاب در ایهر زمرنهه منتشهر     وجه جهیه و بهیت نر ه و دا هر  ا ه. ایر موضوع به
وجه کاربردی بخشهرهن بهه یهک ایهها و       نمایه می چه در کار واربرتون جهیه شها ا ه. آن

زعهم   زنههگی روزمهرا ا هه. بهه     تمریر آزادی ایجابی یوجه م ئوالنه و وجهانی آزادی( در
نبردی مها  برر خود نهازا و خهود واال درجریهان ا هه.      ها ان انتک ما  در وجود تک  وی
 :واربرتون زیبای شرح با و مرل ا توار  تعبرر به
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 کهس  ههر  . آزاد ( مطاحعهه ی کهار  ایهر  انجا  در مر. دارد بازنمی کردن مطاحعه از مرا ک ی
 ۀیقه  کهس  ههر   ا ه  نکردا پنهان را الم و کاغذ یا ا ه نکردا افل را هایم کتاب ۀگنج
 تلویزیهون  روی هروب ا  راژتی صنهحی به مرا کس هر . ا ه نبردا مرخانه به و نگرفته مرا

  نر هتم  آزاد ژقرقتها   مهر . نر هتم  آزاد  کلمهه  ایجابی معنای هب مر  اما. ا ه نکردا زنجرر
 .(89 :9911واربرتون ی ه تم اصلی م رر از شهن منار  به تمایلم ۀبرد که خاطر  بهیر

 و  آ هان  آنهی   ما هوس   های حذ  چشرهن به را آدمی( ها هوس بخوانرهی نازا خود
 بهه  را آدمهی  (rational selfی عقالنهی  خهود  مرل تعبرر به و واال خود اما  خوانه می فرا نزدیک
 دشهوار  ژتهی  و آ هان  چنههان  نهه  م هرری  گرهری  پهی  و هها  حهذ   ایهر  از ش هتر  د ه
 و آشهفتگی  و «عراشهی  بهه  مفهرط  مرهل » خواههه  مهی  آدمهی  از واال خهود . خوانهه  فرامی
 و خهانوادا  بها ی مهوار  و متهرر  رفتهاری  هها  آن جهای  بهه  و فرونهه را فواژ  با نشرنی شب

 وجهان  همان درواات که  واال خود. کنه اخترار را خودداری و  پار ایی به آرا ته  (هم ر
 ارمومرهه  از را او و کنهه  می خودش ارباب را آدمی  ه ه پار ایی و  شر  وفا  حوامه  نفس
 د. از می رها هوس و مرل

 :انهه  جهاگانهه  مفههو   دو «برخهورداری » و «بهرداری  بههرا » کهه  دههه  می نشان فو  تمثرل
یهک فرصهه و آزادی   مثابۀ  بهیآزادی  نر ه آن از برداری بهرا معنای به آزادی از برخورداری

 آزادی از یبهردار  بههرا  .(Dimova-Cookson 2003: 508ی یهک اابلرهه امعمهاا ارادا(   مثابهۀ   بهه 
 نشهها  رهها  درون ا هار   از کهه  ک ی .ا ه آفریر مشکل و دشوار بس ای مرژله[ ایجابی]

 ک هی   تعبرر افالطون توانه از آزادی برخوردار باشه. به نمی  نهارد را آن توان و مجاا و ا ه
ا هه. ایهر فهراز از کتهاب      آزاد کهه  باشه مهعی توانه می چگونه  ا ه خود شهو  ۀبنه که

 مباژ  کتاب واربرتون ا ه. تریر  دیریکی از بارزتریر و کارب
 

ماهیاردککمنددرکوچکدو.ماهی
 اژتمهاا   دارد «آزادی» مفههو   دو مباه   در مرهل  ا هتوار   جهان  کهه  یعمرقه  ۀنکت دومرر
احزا  فرد به برخورداری از ژق آزادی از بنه شهو  و تعصهب  ] ایجابی آزادی از ا تفادا  وء

. ا هه [ دیگهران  ۀمهاخله  از مصونره]  لبی آزادی فرد از ۀ وءا تفاد مخصوصا  و و طمت[
 یا بهه  شود وارد مر ژریم به توانه نمی کس هر  و ا ه عمل مقهس آزادی   لبی آزادی در
 ااویها  شهرایطی   چنهرر  در کنه که آیا می ا ا ی را طرح  ؤااواربرتون ایر . بکشه  رک آن
 مهر   معنهای  بهه  مهاهی  اردک بهرای  عمل آزادی  هرژاا به کننه؟ نمی پرشرفه ضعفا زیان به
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 مصهونره  از اطمرنهان  بها  هها  مهاهی  اردک(. 98: 9911 واربرتونی ا ه تر کوچک ماهران برای
 ههای  مهاهی  کهه  شهود   هؤاا  شهایه . خورنه می را ها ماهی خاطر طرب با مهاخله دربرابر خود

 مخههوش  را ها کوچک ماهی  لبی آزادی تواننه نمی ها ماهی اردک و دارنه ژریم هم کوچک
 و شهونه  نمی تههیه ها کوچک ماهی جانب از اصوال  ها ماهی اردک که ا ه ایر پا   اما  کننه
 مهاهی  اردک ژاضر  کتاب ۀنوی نه تعبرر به. انه مخاطرا درمعر  که نها  کوچک های ماهی ایر
 ا هتقباا  بر هه  خهوی   کاروبهار  مهاخال  بهه  و اواعه ممانعه بهون ماهی که ایها ایر از
  (.91 :همانی کنه می

 کهه  ا هه  معتقه و شمارد می متمهنانه را  لبی آزادی بر تأکره مرل ا توار   ایرباوجود
 زنهگی یک تهارک معنای به] ایجابی آزادی از تر کم[ دیگران ۀمهاخل از رهابودن]  لبی آزادی
 اهرار  ا هتفادا  مورد هوء [ ژقرقهی  و وااعهی  آزادی داشتر به شهرونهان  اختر ملز  و خوب
 مرکهزی  ۀکمرت و پرشوا عنوان به  ما» که انه مهعی مثبه آزادی منادیان وی  باور به. ا ه گرفته
 از اگهر  کهه  کنهرم  مهی  فراهم شما برای را چرزی و شنا رم می خودتان از بر  را شما ژزب 
 را مها  مخهاطرا    ابرهل   ایر(. 90 همان:ی «بودیه آن خواهان داشتره خبر خود وااعی نرازهای

 یتهر  بر  تأمل و داه منفی و مثبه آزادی نوع دو از هرکها  ژهوژهود به که کنه می وادار
آزادی موردانتقادا  ب هراری وااهت شهها و در     های بنهی باشرم. گفتنی ا ه ایر تق رم داشته

 .(Adeian 2004: 5ی کننها تلقی شها ا ه غررکاربردی و غرراانت ها ب راری موارد ایر تفکرک
 

ایجابیآزادیسلبیوآزادیسه.حدومرز
 و گهر   بهرای  بای هه  مهی  آزادی شهود  گفتهه  مهر  بهه  که شود می م   زمانی  لبی آزادی

 امهری   بخهورد  را گو هفنه  کهه   هازد  اهادر  را گهر   امهر  ایهر  اگهر  و باشهه  برابر گو فنه
 بهه  و نکنهه  اجبهار  را ک هی  دوحهه  که ا ه ارار اگر خصوی به. بود خواهه ناپذیر اجتناب
 نهابود  را کهارگران  آزادی داران  هرمایه  بهرای  ناماههود  آزادی کهه  احبتهه . نشود متو ل اجبار
 کهه  دههه  مهی  هها  آن بهه  را اجهازا  ایهر  واحهیر و داران کارخانه برای ناماهود آزادی  کنه  می

 ااویها  دربرابهر  ضهعفا  از بای هه  مهی  مطمئنها  . گررنهه  کار   به  نگ زغاا معادن در را کودکان
 ۀانههاز  به ایجابی آزادی ا ه ارار اگر. دشو ماهود آزادی نرز مرزان همان به و کرد ماافظه

   .(90 :9911 واربرتونی شود ماهود بای ه می  لبی آزادی د شو ماقق کافی
 و  شهرکه  ژهزب   پرشهوا   یهک  تهوان  مهی  چگونهه  کجا هه؟  ایجابی آزادی ژهود اما

 مرل ا توار  (Gustavsson 2014: 267ی بازداشه؟ کنه می اعماا که ای  لطه از را ایهئوحو ی
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  ا هه  شهها  واات ا تفادا مورد وء کرا  به ایجابی آزادی مفهو  که دهه می هشهار در تی به
 مههعران  کهه  ا ه معتقه( 8 ج: 9938 پوپری آن دشمنان و باز ۀجامع در پوپر کارا  را  به اما

 ؛انهه  کردا خاموش را آزادی ۀخان چراغ  از همه تر بر  نویر  طراز ان ان یا نو جهانی تأ رس
 مرهل  روایهه ! مفرهتر ا ه و تر مهم  دیگر نوری و ا ه مضر ژاضر نور که واهی ۀبهان بهیر
 ا هه  ممکر فعاا دوحه چون ؛ا ه فعاا و بزر  دوحه مخاحف اصوال  او که دهه می نشان
 ۀمرانه  در دوحتهی  چنرر بنابرایر . برآیه مرد  ژرا  تباهی درصهد ایجابی آزادی عنوان تاه

 کودکهان  از ژمایهه  مهثال  ی اجتمهاع  ۀژوز در م ئوحرتی دوحتی اگر دارد  ارار خطرر وضت دو
 را م هئوحرتی  هر  اگر یا کنه نقض را ایجابی آزادی ا ه ممکر  شود دار عهها(  رپر ه بی

 زد. ا رها منه اهر  ظاحمان کمنه در را مظلومان ا ه ممکر گاا آن  نشود دار عهها
 ا هتفادا   هوء  ا ه معتقه او که ایر  ا ه وارد واربرتون نایجل تالرل به دیگری ایراد اما
 نهه   باشهه  آن (contingentی تصهادفی  ۀنترج ا ه ممکر و نر ه ایجابی آزادی منطقی ۀنترج

 شههن  مرتکهب  بههون  توانه می دیگر ژکومتی که معنا ه بهان ایر. آن منطقی ۀنترج ضرورتا 
 تاهوال   کهه  چرهزی   باشهه  بخه   رههایی  چنان هم خود مخاحفان علره ا تاحرر و هرتلر ظلم

 مرهل  کهه  ا هه  ایهر  مرل ا توار  به واربرتون ایراد دیگر   خر به. کننه نمی اربات  تاریخی
 ۀپ هرب   یهک  9190  اا در مرل ا توار  جان چون یعنی ؛ا ه کردا نظریه را خود ۀتجرب

 امها   کنهه   نظریهه  را اش زی ته تجربرا  که ایر به ا ه دادا  و  را او تجربه ایر بود رو ی
 تهاری   در پردازان نظریه اتفا  به اریب اکثر که ا ه ایر دهه نمی توضرح واربرتون که ای نکته
  رنوشهه  مگر. انه بودا هم پردازان نظریه ممتاز اا ا  از اتفااا  و انه بودا گونه ایر  را ی فکر

 شهان  انهیشهه  از منتهزع  دیگر ب راری و  هابرماس راحز  الک  جان نر ه  کانه  هابز  مارکس 
 تها  ا آینهه  ۀانهیشه  که دهه می نشان ها آن های انهیشه و ژرا  در ای مقای ه یتأمل .ا ه بودا
 و توجهه  اابهل  اتفااا  و شود می بنهی زی ته صور  تجربرا  در تأمل طریق از  موجهی ۀانهاز
 نهه  مرهل  کهه  ایهر  برای جا ه هناب مرل ا توار  بر واربرتون ایراد  کال  یک در. ا ه اصرل
 چهه  آن  هوای  و ورای ای انهیشهه  توان هه  می نه و کنه فراموش را زی ته ۀتجرب توان ه می

 نه.ک ارائه ا ه زی ته
 

«نهاییحلراه»بهباستانیایمانازناکخوفچهار.تلقی
 او زعهم  بهه  تها  بود یهودیان کردن معهو  برای هرتلر اصطالح final solutionا ی «نهایی ژل راا»

در   را هتی  ههر  از هم واربرتون تبعا  و مرل ا توار  جان. شود وفصل ژل اروپایران مشکل
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  خهواهی  پرشهرفه   ازی  بخه خوش خواهی  عهاحه نژادی  برتری از برخا ته که انه هراس
 را هها  آن توان نمی و دارنه متفاوتی اهها  ها ان ان چون که کنه می تأکره واربرتون .ا ه. ..و
 ههای  ههه   که ا ه ضرور  یک  لبی آزادی رو ازایر کرد  وادار مشترک ههفی تعقرب به

 جلهوگرری  دیگری بر یکی هه  تامل از و کنه می صرانه خای ای ماهودا در را هرکس
 و هها  ایهها  کهه  کرد می مهرا پوپر کارا برای را زمرنه گویا مرل ا توار  جان. آورد می عمل به

 توجهه   همهرر  تاهه   پهوپر . زنهه  کنهار  بهه  ایهئوحو ی عنوان تاه را ناپذیر ابطاا های وعها
 جهر   و شهمارد  مهی  توتاحرتاری هم  گهذاران  بنران را مارکس و  هگل افالطون  چون فرل وفانی

 یهک  نها   بهه  و دادنهه  مهی  کلی و آزمون غرراابل های وعها که بود ایر پوپر نگاا در ها آن ۀهم
 ه.کردن می جهنم را دنرا همرر دنرا آن در بار و و ه بهشه یک امره به یا «نهایی ژل راا»
 

تساهلومرزعناپنج.م
 ماننهه ی هها  ژهوزا  از ب هراری  در  هلبی  آزادی ضهرور   از که مرل ا توار  جان برخال 

 دربهاب  ای نامهه  کتهاب  در الک جهان   کهرد  مهی  دفهاع .( ..و  زنهگی  بک آزادی  بران آزادی
 بهه  ن هبه  دوحهه  مههارای » وکرف کم: ا ه شها متمرکز ژوزا یک بر فقط( 9321ی ت اهل
 ژهوژههود  و ت هاهل  با (. 01 :همانی «نر تنه متعهه دوحه آن ر می دیر به که ک انی

 دیههگاا  و  نهژاد  مهذهب   دیهر   دارنهگان ۀژوز در و کشورها از ب راری در نرز امروز که آن
 اهرن  در  امهروزا . بود دینی عقایه ۀژوز در غاحبا  هفههم ارن در ا ه مطرح متفاو   را ی

 وجههان  ژکهم  و بهود  دغهغهه  تهریر  اصهلی  دیر الک ۀزمان در که نباشه درک اابل شایه  89
  گذشهه  مهی  رن هانس  از  هاا  دوی هه  کهه  بهاآن  دوران  آن در. داشه را پرروان   را ی

 د هه  بهه  ایهر کشهور   ههای  پروت تان  مثال  در فران ه. بود شایت اررب  «دینی آزار و تعقرب»
 در شهرکه  بهه  موفهق  اگهر  روزگهار   آن انگل هتان  در .شههنه  می تعقرب رومی های کاتوحرک
  هو   دو( کفهارا ی جریمهه  عنهوان  بهه  بای هه  مهی   شهیه نمی آنگلرکر کلر ای عباد  مرا م
 تغررهر  بهه  ژاضهر  کهه  ههایی  پروت تان را فران ه در چهاردهم حویی یا پرداختره می را امواحتان
 یها  مابهوس  را مردانشهان  گرفهه   مهی  ها آن از را کودکانشان کرد  می شکنجه نبودنه دینشان
 و گفهه   هخر [  را هی  نهه ] دینهی  ت هاهل  از الک که بود ای زمانه چنرر در. کرد می تبعره

 نبایهه  بنهابرایر  . کنهه  دخاحهه  فهردی  وجهان مربوط به امور در نبایه دوحه که کرد ا تهالا
 دیگهری  چرهز  او ۀدغهغه  نکهرد   دفاع  را ی مخاحفان یا اپوزی رون آزادی از الک کرد اشتباا
 بهه  شههرونهان  احتهزا   آزادی یها  دینهی  تنهوع  بهرای [ برانره یا ادعا فقط نه] ا تهالا تمهره: بود
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 خصهوی   ایهر  در الک ا تهالا ۀمای بر. دوحتی یا  مرکزی ر می  ایهئوحو ی از غرر عقایهی
 که مغایر با اصل دیر ا ه. در تعار  با م راره تنها نه دینی ت اهل عه  که ا ه

 

 باشد؟دیگریعليهاجباربردليلیتواندمیزیانازجلوگيریشش.آیا
 خالصهه   و  هادا  ب هرار  زبهانی  بهه . ا هه  گرفته نا  «زیان اصل» واربرتون کتاب  و  فصل
 همکهار فکهری  ی مرهل  هریهه   هم رش اتفا  به مرل ا توار  که ا ه ایر واربرتون  خر
 تهوان  نمی متمهن ۀجامع از عضوی بر که کننه می تأکره  (آزادیدرباب  کتاب نگارش در مرل

 مرهل   نگهاا  از. دیگهران  بهه  او ر هانهن  زیان از ممانعه منظور به مگر کرد اجبار و زور اعماا
. باشهه  پهر هاالرانه   هرا   بهه  نبایهه  اجبار اعماا ضمنا  .دارنه ای کننها تعررر اهمره «دیگران»

 عملهی  اگر فقط یعنی ؛کافی شرط نه  ا ه مهاخله الز  شرط فقط ر انهن زیان رایر ب اعالو
 مهاخلهه  بهرای  دحرلهی  دوحه  شود منجر زیان به که باشه داشته اژتماا یا شود منجر زیان به

 .شود منجر دوحه ۀمهاخل به همرشه امر ایر که نر ه نرازی اما  داشه خواهه
 نقهههای  دانهه  مهی  وارد مرهل (  هو   فصهل ی «زیهان  اصهل » بهه  واربرتهون  که ایرادی  ه
  هازگار  ۀمجموع یک آزادیدرباب  مرل ا توار  جان ۀایه دیگر   خر به. انه د تگاهی برون

  شنا هی  معرفهه  ژره   از نقهه  ۀ ااامه  بهرای  آن از وجهی تفکرک و ا ه ضالعاال مکمل و
 موجهب  ا ه ممکر فرد به تر بر  عمل آزادی اعطای که نقه ایر  مثاا رایب. نر ه صارح

 جهان  پا  . نر ه صارح و ا ه مرل فکری د تگاا بررون از نقهی  نشود فرد آن شادکامی
 فهردی  ههای  آزادی بر ماهودیه اعماا که باشه ایر توانه می واربرتون نقه به مرل ا رتوار 

  تعبرهر مشههور   بهه  .ا ه  ازگار گراییآمه پی یا فایها اصاحه با امر ایر و دارد یتر بر  زیان
 اردن یک فرد خاطی.  ذگ ا ه از آزاد تر بر زیان ناشی از دربنهکردن فرد خاطی 

 

 واربرتونازاصلآزادیبيانۀانگارانهفت.توضيحساده
 را برههان آزادی از دفههاع بههرای دحرههل چهههار ابتههها  خههود کتههاب چهههار فصههل در  واربرتههون

 .کنه می ذکر
  هرکوب  نبایهه  را خودمان مخاحف ۀعقره که ا ه ایر آزادی از دفاع برای دحرل نخ ترر

 در .باشهه  داشهته  را ژقرقهه  از ارائنهی  و هایی بخ  یا باشه صاد  ا ه ممکر چون ؛کنرم
 یهک   او مجرمرهه  بهه  یقهرر  از ابل  فرد اعها ! ا ه اعها  و اتل ماننه  رکوب  مبا  ایر

گنهاهی   بی زدفاع ا دیگر امکان دادخواهی و اعها  از بعه فرد که ایر برای ا ه عظرم ۀمخاطر
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 شهود  مهی   هرکوب  چه آن تما  ا ه ممکر هم  رکوب نخواهه یافه. در را اژتماحی خود
 عقایهه  اگر که ا ه ایر ا تهالا دومرر. ا ه چنرر موارد اغلب گویا و نباشه کاذب و باطل
  هومرر . شهونه  نمهی  آشهکار  صاد  عقایه گاا آن  (ها  رکوب ۀوا ط هبی نشونه مطرح اشتباا

 ههای  ادحهه  و چرایهی  بهه  مرد  کاذب  و صائب عقایه برر ۀمااج ارربر  که ا ه ایر ا تهالا
 جوینهه.  مهی  اژتهراز  آن ۀب هت  وگهوش  چشم ابوا از و کننه می پرها واو  عقرها یک پشتربان
 در بایهه   کنهه  ایجهاد  موجی و شور و شود نزدیک عمل به عقرها که ایر برای که ایر باألخرا
 افهراد  شخصهی  زنههگی  از بخشی و شود واات موردبا  صریح صور  به و عمومی ۀعرص
 و مفرهههتر ب ههرار موردمنااشههه موضههوعا  بر ههر مباژثههه کلههی  طههور بههه و رو ازایههر .شهود 

 .دارنه را ژقرقه از ای بهرا اژتماال  که عقایهی  رکوب از ا ه منهتر«فایها»
 اصهوا  کارب هه » عنهوان  زیهر  کهه  مباثی  (0ی فصل ایر اوا مبا  روایی وجه رغم به
 نگهاری  ههرزا  با  طرح با واربرتون. ا ه تفکربرانگرز و منه نکته ب رار شود می مطرح «مرل
 زدن آ هرب  بهون توان می چگونه که ا ه پرداخته نکته ایر شرح به آن کردن ممنوع امکان و

 باهه  دیگهر    هخر  بهه . کهرد  جلهوگرری  نگههاری ههرزا  عهوار   از افهراد   هلبی  آزادی بهه 
 ههم  و شهود  ژفه   افهراد  آزادی ههم  تا برد پر  توان می چگونه را نگاری هرزا کردن ممنوع

 بهه  نخ هه  نگهاا  در کهه  ا هه  آن از تهر  پر رها موضوع  پس. نبرنه آ رب مرل «زیان اصل»
 تهوان  نمهی  آن طبهق  کهه  دارد را آزادی ۀدغهغه   و ازیک مرل ا توار  جان. ر ه می ذهنمان 

 طبهق  کهه  دارد وجود «زیان اصل» نا  به مقهماتی و ماتر  یاصل  دیگر از وی و کرد  ان ور
. ههویتی  و ژرثرتهی  زیهان  چه و ج مانی زیان چه ؛شود منتهی غرر به زیان به نبایه آزادی آن
 ا هتقالا  ه  آزادی ارزش دو بهرر  تعار  ماننهی ها ارزش برر ها تعار  ابرل  ایر ژل و دفت
 کهه  ا ه  را ی ۀفل ف های کارویژا تریر اصلی از( برابری ه  حرااه ارزش دو برر تضاد یا و

 بایهه  مرهل   ا هتوار   جان ا تهالا طبق. ا ه برآمها آن پس از خوبی به مرل ا توار  جان
 پهورن  ۀبرنامه  یهک  دخرل در عوامل ۀهم ج م به ها نگاری هرزا ۀهم که شود رابه و م جل
 یها ( 998 :9911واربرتهون  ی کنهه  پرهها  افهزای   مقهاربتی  ههای  برمهاری  مهثال    زنه می آ رب

 نگهاری   ههرزا  ا هه  ممکهر  کهه  ایهر   ضمر .دهه رخ  ک ی ۀبرنام درخالا هایی جراژه
 یعنهی  ؛کنهه  وارد آ هرب  ههم  برنامهه  ایر تماشاگران یا کاربران به کننهگان  مشارکه بر عالوا
 زیهان   هومرر . دارد وجهود  جن هی  خشهونه  با ها برنامه ابرل  ایر دیهن برر م تقرمی ۀرابط

 در کهه ی هها  برنامه ابرل  ایر گذر را از چون  دارنه کلی و عمومی وجه نگارانه هرزا های برنامه
 تقویهه  جن هرتی  نهابرابری ( متجاوزنهه  و فعهاا  غاحبا  مردان و شونه می ظاهر منفعل زنان آن
 هم هر  و  خهواهر  دختهر   مهادر   شهامل ی زنان از بار ژقار  و مخهوش تصویری و شود می
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 نبایهه  واربرتهون   تف رر و مرل ا توار  جان روایه به  که ایر نترجه. یابه می گ ترش (مردان
 کهه  ایهر  بهرای  ؛شود ماهود بایه ا مه ایر در افراد آزادی و کرد مهارا نگاری هرزا درمورد

 ر هانه   می زیان ه تنه شاغل  کس صنعه در که زنانی به تنها نه نگاری هرزادرباب  مهارا»
 شهونه  مرتکهب  یتر بر  جن ی خشونه تا آموزد می هم ها برنامه ابرل  ایر برننهگان به بلکه

 اشهرای  عنهوان  بهه  زنهان  بها  هها   برنامهه  ابرل ایر با آشنایی ارربر مرد  کاربران که ایر باألخرا و
 ههای  رفتهار  خانهه  و کهار  ماهرط  در کهه  شهود  می باع  ایر و هنکن می رفتار منفعل و جن ی

 (.990 همان:ی «بگررد صور  زنان با ای غررمنصفانه
 اباژهه  دو آن کهه  ا هه  ایر ا ه غافل آن از هم واربرتون نایجل که مرل ا تهالا نوع

 عهوار   بهه  تهر  صارح عبار  به و آن بررونی یا عرنی تأیره به منوط را غرراخالای عمل یک
 واربرتهون   توضهرح  و مرهل  دیهگاا طبق واضح   خر به. داننه می تأیره و  نج  اابل و عرنی
 یعنهی  ؛ا هه   هازگار   هلبی  آزادی بها   باشه نهاشته خصوصی شاکی نگاری هرزا عمل اگر

 آ هرب  ا هکی  ورزش ژتهی  و گاوبازی ۀم ابق در یا کننه می کوبی خاا ای عها که گونه همان
 بارهها  مرل! ا ه  لبی آزادی با مطابق و داوطلبانه عملی هم  کس از ناشی آ رب  برننه می

 و ج هم  بهه   ک هی  عمهل  که کنه اربا  بایه تجربی مطاحعا  و برآوردها که کنه می تکرار
 نهااض  نگهاری  ههرزا  کهه  شود ژکم مطاحعه ایر به ارجاع با تا ا ه زدا آ رب ای عها روح

 ه:ا  مخهوش جهه  ه از ژهاال نگرشی چنرر. ا ه  لبی آزادی
 از آیها  زشه  عمل یک عرنی عه  تأیره درصور  چر ه؟ عمل یک بودن ابرح معرار ـ

 کهه  بههنهه  رأی اکثریهه  اگهر  تهر   روشهر   عبهار   بهه  شود؟ می کا ته عمل آن زشتی
  ا ه؟ پذیرفتنی رأیی چنرر آیا  ا ه ضرر بی و مفره نگاری هرزا

 و پ هرنی  عمرقها    گرایی کهه دارد آمهه  پی یا گرا فایها منطق  بب هب مرل  ا توار  نگاا ـ
 پرشهرنی  داوری یها   مطلهوب  وضت تجویز  از ژکمی چنرر. ا ه وااعره به معطو 

 .ا ه تهی
 شهمارد  مهی  زنان از مردان برداری بهرا نوعی را نگاری هرزا عمل مرل ا توار  جان ـ

. دارد مهی  عرضهه  پایهه  جن هره  تالرلهی  کنهه  ارادا یها  باشهه  متوجهه  که آن بهون و
 روای فرمهان  یهک  ا هار   در نگاری هرزا ماجرای در دخرل عوامل ۀهم که درژاحی
 مرهل  باه   در که ه تنه نازا مر نا  به درونی روای فرمان یک و پوا نا  به بررونی

واربرتهون    تشهخرص ا هه   راژتی اابل که به گونه همان نهارنه. اعراب  از  مالی هر 
نگرش مرل را پذیرفته ا ه و درواات از پشه عرنک او  ۀزیمه و ناوۀ ععمال  نقط
نگرد. در ه ایر بود که وی ابتها نگاهی کلی بهه ه هتی ایهر     می آزادیی به ماجرا
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رر ماهاکم  عه  کهرد. در هه   مهی  داشه و  پس در چنههوچون آن باه    می شروا
ژقوای که در گا  اوا بایه صالژره دادگاا موردتأیره طرفرر باشهه و بعهه از ایهر    

 .  شودمهم ادعا و دفاعره مطرح 

 

 مانعومزاحم؟یکارزشاستیایکجامعهدرهشت.تنوع
مریکهایی اتبهاع خهارجی مقهرم ایهر      آبرخورد ما با تنوع تابعی از برداشه ما ه. یهک   ۀناو

توانهه مهزاژم    مهی  یک خارجی  کنه. در ذهر او می کشور را مطابق با ذهنره خودش داوری
 درخصهوی  «تامهل » ۀوا   احبتهه . مههارا  ۀشای هت  و تامل یا مهمان اابل  منجی باشه  باشه

 . گرریم بهرا «رواداری» ۀوا  از ا ه بهتر و ر ه نمی نظر به دارق  نها متفاو  ما با که دیگرانی
 اههل  و منتقهه  تها  ا هه  راوی تهر  بهر   هم واربرتون و نر ه ای تازا با  مرل با 

  آیهه  مهی  چشهم  بهه  مباه   ایر متر در خوبی به آن خاحی جای که تیتأمال هجمل از. تأمل
 شهود  نمی ذکر هم دوحرر  خر در. ا ه احعمو  مهعی و عا  امر ضابط یا زیان اصل مرجت

 اشهارتی  صهرفا   ههم  مرل با  ؟کر ه (reasonable personی معقوا شخص از مقصود که
عمهال   ( نفهر  یهک  وحهو ی االرهه  صهای شهن شنرها مکانر م از و کنه می اکثریه ا تبهاد به

 .آیه نمی مران به  خنی
 

ایجابیآزادیهایپيچيدگیوهانه.ظرافت
 آزادیدربهاب   کهه  باایر. ا ه کتاب با  تریر درخشان شایه واربرتون کتاب از ششم فصل

 و  هنجی  نکتهه  انصهافا    ایهم  و مباژ  ب راری شهنرها  ایم مطاحب ب رار خوانها مثبه/ ایجابی
 و آموزنهها  عبهار   ایهر  بها  فصل .ا ه توجه شایان ب رار واربرتون ظرافه از حبریز  تأمال

 :شود می شروع کاربردی و پرماتوا

 کهه  ا هه  ایهر  به مربوط  لبی آزادی  دیگر عبار  به .ا ه موانت از آزادی  لبی آزادی
 آزادی امها   دارد اهرار  چرزی چه درها ایر پشه و  ا ه گشودا شما روی به در چنهیر
 و ه هتره  آزاد کهاری  چهه  انجها   در باحفعهل  طهور  به شما که ا ه ایر به مربوط ایجابی

 ههایی  همهان  درهها  ایهر  آیها  کهه  ایر و  شویه می درها ایر از یک کها  وارد باحفعل طور به
 ا هتهالا  ایجهابی  آزادی مههافعرر  شهویه؟  هها  آن وارد خواهره می ژقرقتا  شما که ه تنه

 آزاد شهما  کهه  نر هه  معنها  ایر به  نکنه منت کاری انجا  از را شما ک ی اگر که کننه می
 خواهرهه  می ژقرقتا  که چرزی آن از را شما درونی شناختی روان موانت  مثاا برای ه تره؛
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 زنههان  ههای  مرلهه  یها  زنجرهر  ۀانهاز به در ه تواننه می موانت ایر دارنه  می باز دهره انجا 
 ۀانههاز  بهه  در هه   باشره شها الم ان هاد دچار شما اگر. بازدارنه عملی انجا  از را شما
ای     گونهه  بهه  جامعهه  کهه  ایهر  یها . شهویه  می ناتوان نوشتر از برد می  ر به کما در که ک ی

 کنرهه  انتخهاب  را یخصوصه  به عمل م رر توانره می ژقرقتا  که ایر از شما که یابه  ازمان
 (.930 :9911 واربرتونی نشویه باخبر اصال 

 خهود  مشههور  کتهب  در دو ایهر . نها مارکوزا و رو و  لبی آزادی به نگاا نوع ایر پرامبر
 تشهکرک  بهرحرر  آزادی باه   در( مهارکوزا   هاژتی  تهک  ان هان  و رو و اجتماعیِ اراردادی

 یها  همگهانی  ۀاراد بر مقه general will  یا عمومی ۀاراد که بود ایر رو و با  جان کننه؛ می
 مطهابق  کهه  نر هه  چرهزی  همان حزوما  خواهنه می همگان چه آن و ا ه the will of all همان
 تشهخرص  در شهان  نهاتوانی  دحرهل  هب را همگانی منافت هواداران رو و  پس. باشه عمو  منافت
 خهود  امرهاا  و نرازهها  ا هرر  اینهان  که ایر برای ؛برنه می ایجابی آزادی به مجبور عمومی منافت

. ببرننهه  را دورتری های افق و هونش خالی درونی ۀاوحر نرازهای کمنه از تواننه نمی و ه تنه
 یها  مههنی  آزادی و پرشهاارارداد  یها  طبرعهی  آزادی :ا ه نوع دو بر آزادی  رو و نگاا از پس

 زنجرهر  و غهل  هنهوز  و نهه ا شهریف  وژشی یها ان ان اوا نوع آزادی در. اجتماعی پ اارارداد
 درون در آزادی مههنی  یها  دو  نهوع  آزادی در امها   نر هه  آنهان  وجهود  بر اددارار و اجتماع
 دروااهت  کهه  همگانی منافت نه  ا ه ژاکم آن بر عمومی منافت که جایی ؛ا ه مطرح جامعه

 .ا ه جامعه  اکنان یکایک خوا ه
 از ب هراری  بهرای  اتفااا  که  ها دیگری موضت از برحرر  لبی آزادی بر مارکوزا ایراد اما

 را غربهی  ان هان  مهارکوزا . ا هه  جهذاب   و  جهان خصوصا  و غربی جوامت در شهرونهان
 صهور   هبه  صهنعتی  جوامهت  در مههرن  فهرد  کهه  ا ه باور ایر بر و دانه می تبلرغا  اربانی
 .ا هه  عهاجز  خود نرازهای تعقرب و تشخرص از و شها مغزی یوشو ش های     یافته  ازمان
 کمهک « آمرهز  تبعهرض  ت هاهل » و «گهر   هرکوب  ت هاهل » ماننهه  جهیهی مفاهرم از مارکوزا

 آزادی  (900 همهان: ی معنها  بی های گزینه ازای     گ ترا افزای   نخ ه مفهو  مطابق .گررد می
 کهه  کنهه  مهی  فکر فرد و دهه ارار می کاذب و  طای آزادی احشعاع تاه را ژقرقی و اصرل
 ههای  ر هانه  و داری  هرمایه  ا هار   در تهر  بهر   و تهر  بهر   روز ههر  که درژاحی  ا ه آزاد

 معتقهه  و نر ه موافق مارکوزا ا تهالا ایر با احبته واربرتون. شود می کشرها بنه به اغواگرش
 نارضههایتی بههر مهههرکی او چههون ؛دارد مشههکل مههارکوزا باهه  بنرههاد و مقهمههه کههه ا ههه
 ا هرر  غهرب  در مهرد   کهه  کنهه  مهی  ادعا فقط و کنه نمی هئارا هایشان گزینه ازها  کننها انتخاب
 .انه شها کاذب و معنا بی های گزینه



 661  ( قدیر نصری) ...تأمالتی در محتوا، روش، «: آزادی»موضوع و محدودة 

  ههابز  ههای  باه   کهه  ا هه  ترلور چارحز کردا نظر طرح مورد ایر در که  ومی فرد اما
 بهرحرر  خهود  نرز و ها آن به را مهمی ایرادهای و شمارد می انارا  نوعی را مارکوزا و  رو و
 را مهارکوزا  و رو هو « ؟چر هه   هلبی  آزادی مشهکل » عنوان باای     مقاحه در او .کنه می وارد
 فرصهه  معنهای  بهه  آزادی کهه  ا هه  معتقه و دانه می ایجابی آزادی از افراطی برداشتی دچار
 ترلهور   واضهح   هخر  به. داد ارار موردتوجه را آن اعماحی یا کارب تی مفهو  بایه بلکه  نر ه

 وجهود  یها  بررونهی  موانهت  نبودمثابۀ  به آزادی تا ا ه بخشی خودتاققمثابۀ  به آزادی خواهان
  .بررونی های فرصه
 نههادا  با  به را عمرقی  تأمال و بکر های نکته واربرتون کتاب از فصل ایر  کلی طور به
 مهورد   هه . نهه ا داه  شایان و منه ارزش ب رار کاربردی نتایج نرز و مفهومی ژر  از که ا ه

 :زیرنه ارار به تأمل اابل موارد ایر از
 بهرای  بلکهه   نر ه همگان برای کنه می مطرح رو و که «آزادی برای اجبار» مفهو . یک
 نفهت  از فراتری عمو  نفت بر مقه  را( افراد مجموعی همگانی نفت که ا ه ک انی احتزا  ارتقای

 ههای  ر یهم  ۀا هتفاد  مورد هوء  که باایر دوپهلو  خر ایر .دهنه می ارار( جامعه افراد تک تک
 و اخرهرا    کننه تارومار را خود مخاحفان عمومی مصاحح حوای تاه تا ا ه گرفته ارار توتاحرتر
 رفتارههای  ۀاف ارگ هرخت  رشهه  و شههرونهی  افراد یا شهرونهان از م ئوحره شهن تهی درپی

 گرایانههه جامعههه باهه  و  را ههی ۀفل ههف ادبرهها  درای     مالژظههه اابههل ۀجلههو خودمهارانههه
 . ها داشته
 حاهاب هها   نقهه  جمرهت  بهه  گهو  پا   و جامت را برحرر های ا تهالا چنان هم واربرتون. دو

 دیههگاا  واربرتهون   نمونهه  رایبه . شهمارد  مهی  کوچک ب رار را برحرر دیهگاا تبعا  و کنه می
 ههر  در هتی  بهرای  گهویی . شهمارد  می مهرک فااه و اهمره بی ب رار را ترلور نرز و مارکوزا
   ه.ا الز  تجربی شواهه از مجموعی ئۀارا فکری ژهس
 ردکهردن  بهه  ن هبه  راننهها  یک مرل ماننهی اوا ۀمرتب امراا درااحب ترلور کهای     نکته.  ه
 از امرهاا  منهه  ارزش امرهاا  تفکرهک  در گهر  تعرهرر  داورمثابۀ  بهی دو  ۀامراا مرتب و  ارمز چراغ

 از ا هه  دیگهری  ارائهه  و روایهه  و نههارد  تهازگی  عنهوان ههر  بهه   کنهه  می ذکر(  طای
دیگهری   ..(.و  گرههنز   مزحهو   فرویهه  ماننهه ی متفکهران  و شنا ان روان که مراتب امراا ل له
  هوپراگوی  ترجمهان   دههه  مهی  توضهرح  ترلهور  کهه « نررومنه ارزیابی» با . انه دادا توضرح
 و ا هه  دادا شهرح ای     پراکنها صور  به ترلور که ا ه وجهانی نرروی و وجهان یا فرویهی

   نهارد. مارکوزا واضح نقه یا رو و روشر با  با  نخرتی هر 
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 ترجمه و صو ت اثرد باب ت  تأمال .4

زبهان عرضهه    برای مخاطبان فار هی  ایرانی و ۀکه در جامع ایر   بب به  واربرتون آزادیکتاب 
ا هه. نایجهل واربرتهون ا هتاد      منهه  ارزش از ژر  وضوح و توضهرح ابهامها     شها ا ه

در ه ماننه کتاب دیگهرش یبها    .گشایی از موارد مبهم و پرتکلف در متون فل فی ا ه گرا
نهوع خهود    کهه در  مهریم تقهی هی(   ۀترجمه   نشر اقنوس  فل فه از یکوتاه ۀتاریخ  عنوان
  سکههاری در شههرح دارههق و برههان عمرههق مباژهه  انتزاعههی فرل ههوفانی چههون بوئترههو  شههاا

. واربرتون در ایر کتاب هم غاحبا  شارح و راوی ا ه تا نااهه  نرتس ا ه و الیپ  ویتگنشتایر
دههه و انتظهاری    نمهی  بهه مخاطهب  ای     چنهرر وعهها    . اما او از ابتها ههم تأمل و اهل تردیه و

 کنه. نمی ایجاد
تا هرنی کهردا ا هه تها      مترجم کتاب هم ییاشار جررانی( داه ادبی و فل فی اابل

معنای موردنظر واربرتون و نوی نهگان اصلی متر را منتقل کنهه. درج معهادا انگلر هی    
مترجم و بازخوانی آن از  وی مترجم  ۀها نشان از ژوصل عبارا  و توضرح دارق پاورای

 931در ی   آینه. مهثال   نمی نظر دارق و  لرس ها به گذاری اما برخی معادا یا ناشر دارد.
نظهر وافهی    ها تفادا کردا ا ه که ب«  را ی ۀبهن»از معادا   political body برای عبار 

 تهر  بهر  دهه که مقصود نوی هنها   می در ب تر و اجزای با  نشان تأمل مقصود نر ه.
تعهاد عبارا  و مفاهرم  . را ی ۀنه کاحبه یا بهن  و موجودیه  را ی بودا ا ه وارا تر

 واربرتهون « یۀکننهگانه  اذیهه » ۀآوا هم در کتاب کم نر ه. ماننهه کلمه   ابهاعی و ناخوش
 right - based interestsعبهار   نوس ا ه. معهادحی کهه بهرای    أ( که عمرقا  نام19 :9911

« منافت برژهق »ود نوی نها که مقص برای ایر ؛ماور( نادارق ا ه ا تفادا شها یمنافت ژق
  949  18 همهان:   جملهازدیگری هم ه تنه ی های ماور. عبارا  و معادا نه ژق  ا ه
انه. اغالط تایپی و ویرا تی ارر کم   ..( که درمجموع از داه و  ال ه ارر کا ته.و  932

و   فونه  مثال  الم ؛نهی ارر ب رار زننها ا هب چرنی و صفاه (. ژرو 00 همان:نر ه ی
ب هرار   کهه  کهار رفتهه   ی کتاب به ها یمخصوصا  در انتها( که در ا مه یادداشهای     فاصله

آحودگی ارهر نهاشهتر فهر هه اعهال       آحود ا ه. از ارایر ایر شتاب و شتابای     غررژرفه
 نظهر  وضهوح بهه   بهه هها   ا ه که برای چنرر ارری یک ضرور  بود. درکنار ایهر کا هتی  

رغهم ابهراز کراههه ین هبه بهه تفکهر        تر را خوب فهمرها و بهر ه که مترجم ارر م می
خهوبی بهه    طرفانهه و بهه   صورتی بی معنا را به «مترجم ۀمقهم»حربراحی( مکرر در ه   تالرلی

 مخاطب ر انها ا ه.
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 گيری نويجه. 5

تهوان گفهه کهه     مهی   اگر نقه را  نجرهن اهمره و صاه د تاوردهای یک ارر حااب کنهرم 
خواهه با شرح و نقه یکهی   می که واربرتون یک کتاب فنی ا ه برای ایرنایجل  آزادیکتاب 

انگرهز ییعنهی آزادی( ژرها  بشهری راههی بهرای رههایی از دا          از دیرپاتریر مفاهرم منااشه
ممتهازی کمهک    و نقههای شهارژان  ها ا تبهاد بررونی و درونی برابه. او در ایر را تا از یافته

انتخهاب      فقهط یهک نفهر نر هه. حهذا     تهأمال  ژاصهل  او آزادییعنی کتهاب   ؛گرفته ا ه
و   تفا هرر  ۀاتخهاذ روش مقای ه    موضوعی ژراتی یعنی آزادی  لبی/ ایجابی و آزادی برهان 

  وهمههه همههه   ههازی موضههوع آزادی احتههزا  نوی ههنها بههه  ههازوکار آموزشههی و کههاربردی 
 نه.ا   د تاوردهای مهم واربرتون

دربهاب  مرهل ی  ا هتوار  پردازش آیزیها بهرحرر و جهان     ۀشرو بهنقههای مهمی   همه باایر
بودن آزادی در اا ا  گوناگون آن( و نرز تف رر واربرتون و ژتهی متهرجم    رمربخ  و ممکر

ر هه عمههتا     مهی  که به ذهر نااهه ینگارنهها(  هایی  کا تی تریر  و ناشر ارر وارد ا ه. بنرادی
 89مخهاطبی کهه در اهرن      شود می ازاز نگاا یک مخاطب ابرها  یعنی آن کا تی ؛پ رنی ا ه

نقههای مطهرح نقهه پ هرنی بهر       کنه. حذا می اش نظرورزی زی ته ۀدر شر  و ا توار بر تجرب
  ا هاس   ایهر  از جایی ا ه که نااه ای تادا ا ه. بر تأررر تاهشه   یعنی به ؛انهیشه ه تنه

 هتنه کهه وی   دا ا هه و برخهی نکها  ههم ه    رنکاتی ه تنه که واربرتون ا ا ا  مطرح نک
تهوان درااحهب چههار     مهی  نقهه را  دا ا ه. اهم ایر مهوارد اابهل  کرنادر ه و یا نادارق طرح 

   :عبار  زیر روایه کرد
بهار   عژه ضروری بر آزادی یک فهرد   تریر  اصلی  تأیره واربرتون تعبرر مرل و به یک. به

مطهرح ا هه زیهان واردا از  همه      آزادی درباباما زیانی که در کتاب   ا ه از اصل زیان
زیانی کهه فهرد     دیگر  خر به .(899 :9911یک شهرونه به شهرونهان دیگر ا ه یواربرتون 

 ایهر  کنه مال با  عمها نر ه. بهر  می به خود یا به اژ ا ا  عمومی یا مصاحح ملی وارد
بههن   ژکم تعصب و  نه یا از برم مالمه دیگهرانِ  هر دختهرش را از    پهری که به  ا اس 

فروشهه یها ژتهی ژکهومتی کهه بها تصهمرم         می کنه یا  ربازی که ا رار کشورش را می جها
موضهوع باه      کنه می زی تر مارو  زیادی را از نعمه زی تر و خوب های  نادر ه ن ل

 جهی واات نشها ا ه.
کنهه   مهی  که برای مجهازا  خاطرهان از ژهه آزادی حاهاب    ای     و ضابطه  معرار  دو. مرل

یعنی آزادی مر تاژهی مجاز و مشهروع ا هه کهه منهافت تهو را تاهیهه و        ؛ا ه «منافت»
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کننهه.   نمهی  تههیه نکنه. اما مرل و نرز واربرتون ژتی یک بار هم به پر رهگی منافت اشهارا 
 رعه و داه انهازا گرفه. بخه  اعظهم    منافت صرفا  ملموس و مادی نر ه که بتوان به

ماننهه  هرکوب دیگهری از طریهق کارب هه        مادی ا هه و فرا  منزحتی  منافت اتفااا  ذهنی
 هازی    رکوب از طریق  هرگر    و پنهان اهر  یطرد گفتمانی  پر رها  جهیه های چهرا

( کهه ا ا ها  در باه     انه   که انهیشمنهانی چون واحتر بنرامرر و ا ترون حوکمس تشریح کردا
 انه. ایر کتاب طرح هم نشها

ماهور   گرا یها نترجهه   ذیل پارادایم فایها آزادی بدربا ه. جمرت با  ا توار  مرل 
گرایهی بهر باه      غاحب نقههای واردا بهر پهارادایم فایهها     درک و توجره ا ه. حذا اابل

همگهی مفهاد     جهل و ایهئوحو ی و اژ اس  آزادی او نرز مترتب ا ه. طبق توضرح او
غررعقالنی و اژ ا اتی دارنه. ایر درژاحی ا ه که اتفااا  اژ اس و جهل همرشهه ههم   

گ هرخته و افهراد تنهها     ۀ هازی جامعه   پارچهه  به نر هتنه و کهارکرد ایههئوحو ی در ههم    
تهر ا هه کهه طهرد اژ هاس       موضت مارتا نو با  موجهه   توجره ا ه. در ایر زمرنه اابل
دانه و معتقه ا ه که تبعره اژ اس از زنهگی نهه   نمی بخ ژکم عقل را مفره و رمر  به

 نه مفره.    مر ر ا ه
ا هتبهاد  »ش بهر مباه    تأکرهه   هبب  بهه   بر  از ههر امهری    چهار. جان ا توار  مرل

امکهان ایهر ایهها  هخر     دربهاب  موردتا رر ا ه. انتظار از واربرتون ایر بود که « اکثریه
ر ه که آن ایهها فقهط درژهه یهک آرزو و      می نظر به که بگویه و آن را تشریح کنه. برای ایر

  وریافنه   صاژبان ررو  ۀهاخلمآرمان باای مانها ا ه و توصرف انتزاعی آزادی  لبی مانت 
که وااعره ایر  برای ایر .(Coser 2004: 39ی و اهر   را ی در ژریم خصوی افراد نر ه

. فهارغ  (Cleg 1989: 7ی شود می مهنه یای     ناو فزاینها کننهگان به ا ه که ترجراا  انتخاب
   politycideمباژه  نهوینی چهون ژهذ  مخهاحف یها مفههو          بلهوک چهپ   یهها   از نوشته

کهردن   دموکراترهک  بهاألخرا و   شههن دموکرا هی   ای    ر هانه   post- truthپ اژقرقه یا مفهو  
و اخالاهی  که دموکرا ی از اهها  نخ هترر   دموکرا ی همگی ژکایه از ماجرا دارنه و ایر

کهردن بهه باه  ا هتبهاد اکثریهه دور از       خهوش  دا  مانها ا ه. در چنرر شرایطی خود باز
 وااعره ا ه.  

 

 نامه کواب

   .ماهی :تهران فوالدونه  اهلل عز  ۀترجم  انهیشه اهر   (9919ی آیزیا برحرر 

 .خوارزمی :تهران  اهلل فوالدونه عز  ۀج دو   ترجم  باز و دشمنان آن ۀجامع  (9924کارا ی  پوپر
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