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  ؟تسیچ يربارب
  دوو نلآ اب وگوتفگ 

  يرذابا شرآ 

 روپ	ناماس یضترم همجرت 

 یسایس داصتقا دقن تیاس زا هتفرگرب

 

 ای يربارب موهفم نتخاسنشور فده اب رضاح يهبحاصم

 دوو نلآ .تسا هدش ماجنا دوو نلآ اب ]equality[ تاواسم

 تالاقم و اهباتک وا .تسا انایدنیا هاگشناد يهفسلف داتسا

 قالخا يهفسلف و سکرام ،تناک ،لگه يهرابرد یمهم و ددعتم
 يهشیدنا ،لگه قح يهفسلف يهرابرد شباتک .تسا هتشاگن

 هب باتک نیا درومرد اهحرش نیرتهب يهرمز رد ،لگه یقالخا
 دیدج يهمجرت یلصا ناراتساریو زا یکی وا .دیآیم رامش

 جیربمک تاراشتنا هک تسا یسیلگنا هب تناک راثآ يهعومجم
 یباتک نتشاگن لاح رد رضاح لاح رد و دنکیم رشتنم ار نآ

 يهرابرد یتاعلاطم :سکره ِندیلاب و دشر ناونع تحت
 يارب ناملآ کیسالک يهفسلف رد قالخا و قح ،تینالقع

 باتک وا زا	نونکات .تسا دروفسکآ هاگشناد تاراشتنا
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 هب )سونقق رشن ،تسرپیمسم زانهش يهمجرت(	سکرام

 .تسا هدش همجرت یسراف

 ).ا.ا( .تسا هدش ماجنا بوتکم تروص هب ریز يهبحاصم

	 

 ،ورنیازا .تسا نیعم يهبنج کی هبفوطعم هراومه يربارب

 تسین يزیچ دیآیم نهذ هب يربارب درومرد هک یشسرپ نیلوا
 نیا هب میناوتیم یفلتخم قرط هب .»؟يزیچهچ رد يربارب« :زج

 ِيربارب ای ،نوناق دزن يربارب میناوتیم :میهد خساپ شسرپ
 و اهتخب يربارب ای ،تورث يربارب ،دمآرد يربارب ،هافر

 يايربارب عون هچ زا امش .میریگب رظن رد ار هریغ و اهتصرف
 ؟تساحجرا ناتدرکیور دینکیم رکف ارچ و ،دینکیم عافد

 شلاچ هب دیاب ــ ناتلاؤس ِضرفشیپ ــ ناتهلمج نیلوا منکیم رکف	

 رگا ای .میریگب رظنرد لکش نیا هب ار يربارب هک درادن یموزل .دوش هدیشک

 نیعم يهبنج کی رد دیاب مدرم اب دراد رواب هک تسا یسک هاوخيربارب کی

 ياهتیمک رد دیاب هک دراد دوجو يزیچ ینعی ــ دوش دروخرب رباربلکشهب

 انعم نیا هب هاوخيربارب نم تروصنیارد ــ دوش عیزوت مدرم يهمه هب ربارب

 ْعیزوتلباق ِیعامتجا بولطم و هاوخلد روما زا يرایسب اب هطبار رد اما .متسین

-anti-hyper[ طرفم یهاوخيرباربان ِدض« نم هب دیناوتیم

inegalitarian[« تورث ،تردق یتقو هک تسا دب یلیخ نیا .دییوگب، 

 یقلت بولطم یعامتجا روما دناوتب هک يرگید زیچره ای یعامتجا يههجو

 .دوشیم عیزوت يرباربانً الماک لکش هب ،دوش عیزوت مدرم نایم و ،ددرگ
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 دراد دوجو )دیدرک نایب ناتدوخ هک روطنامه(	‘هبنج’ کی منکیم نامگ اما
 ياراد یصخش ره .درک دروخرب ربارب دارفا نوچمه مدرم اب دیاب نآ رد هک

 اطعا صخشم قوقح دارفا هب هک یجرا ــ تسا ]dignity[ تیثیحونأش

 شزرا چیه اب دیابن هک یشزرا ــ دشخبیم ریظنیب یشزرا اهنآ هب و دنکیم

 یصخش هب قلعتم هک يرظانتم شزرا نامه اب یتح هن( دوش هلماعم يرگید

 درومرد نیداینب تامیمصت ذاختا زا ار ام ْدرکیور نیا منکیم رکف .)تسا رگید

 يریگهزادنا لباق هک يزیچره ياهشزرا ِعومجم يهبساحم قیرطزا هعماج

 تلادع یقلت و )دیراذگیم ار شمسا امش هچره ،اهییاناوت ،تورث ،هافر( تسا

 زاب )رباربان ای ربارب عیزوت( مدرم نایمرد اهزیچ نیا زا ینیعم عیزوت هباثمهب

 .درادیم

 تسا قلطم و ریظنیب ِشزرا ای تیثیحونأش ياراد یصخش ره هکنیا

 رگا ،ای ــ ناسکی شزرا دجاو دارفا هک تسا رما نیا نمضتم یهیدبلکشهب

 نیا ِیعیبط دمایپ ًافرص رما نیا اما .دنتسه ــ يربارب شزرا ،دیراد تسود

 دیشاب هاوخيربارب کی دیناوتیم امش .دناتیثیح و نأش ياراد اهنآ هک تسا

 و دنتسه يربارب شزرا ياراد یگمه مدرم هکنیا هب نتشادرواب اب مه نآ

 نیا اب نم .دیهد صاصتخا رالد 1.98 لداعم یشزرا یصخش ره هب سپس

 1.98 هن صخش ره هب رگا یتح ،دوب مهاوخ فلاخم یهاوخيربارب زا عون

 .دیدادیم صاصتخا رالد نویلیم اهنویلیم لداعم یشزرا هکلب رالد

 اب هک )ربارب یقح ،دیهاوخیم رگا ای ،ناسکی یقح( دنراد قح یگمه مدرم

 ِيدازآ ــ دنشاب هتشاد يدازآ و دوش راتفر اهنآ اب ]dignity[ مارتحاوتزع

 ،ناشدوخ هب طوبرم لئاسم رد باختنا ِيدازآ و ناشدوخ یگدنز ِندربشیپ
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 دروم .دننکن هتکید اهنآ هب ار ناشیگدنز يهویش نارگید هکنیا زا دازآ و

 نیا هب ،دوش دودحم یصاخ تاهج رد همه ِيدازآ هک تسا نیا مزلتسم رخآ

 نارگید يدازآ عنام هک يايدازآ .دشاب دازآ دناوتب یسکره هک روظنم

 یقوقح/ینوناق يدازآ نآ هب تناک هک تسا يزیچ نامه دوشیمن

]rightfulfreedom[ دیوگیم. 

 ،مدرم نایم عیزوت و ،يریگهزادنا هک تسین يزیچ نم رواب هب يدازآ عون نیا

 يزیچ ًافرص يدازآ نیا .درامش زیاج رباربان هچ و ربارب ياهنازیم رد هچ ار

 دیاب یسکره منکیم دیکأت ــ دشاب رادروخرب نآ زا دیاب یسکره هک تسا

 يدازآ اب صخش کی ِیقوقح/ینوناق يدازآ .دشاب رادروخرب نآ مامت زا

 مقفاوم هتشیف اب نم درومنیارد .درادن یضراعت رگید صخش ِیقوقح/ینوناق

 هک تسا یصخش نامه تسا دازآ شدوخ هک یصخش اهنت” :دیوگیم هک

 .“دزاس دازآ ار شیوخ فارطا نایمدآ يهمه دهاوخیم

 ِيربارب ِبسحربً افرص ْيربارب ِندرکفیرعت رد منکیم رکف
 ار هلئسم نیا .دراد دوجو يرطخ یناسنا تیثیحونأش و شزرا

 قلطم ْیناسنا شزرا و یناسنا تیثیحونأش هک منکیم كرد
 هب مارتحا اما .درک يریگهزادنا ار اهنآ ناوتیمن و دنتسه

 دهد ناشن يزیچ کی رد دیاب ار شدوخ یناسنا تیثیحونأش
 ياراد یصخش مییوگیم یتقو .دوش نیعتم يوحنهب دیاب و

 دناوتب دیاب وا هک تسانعم نیدب سپ ،تسا قلطم تیثیحونأش
 نیعم ياهزیچ ماجنا يارب ای ،دهد ماجنا ار ینیعم ياهزیچ

 ام هک تسانعم نیدب نیا .دشاب نیعم ياهزیچ دجاو دیاب
 يارب منکیمن رکف .میاهدیسر عیزوت يهلئسم نامه هب هرابود
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 اما ،میشاب هتشاد زاین قیقد رایعم کی هب یناسنا تیثیحونأش

 تباب نیا زا ماینارگن .مینک رتنّیعتم ار نآ تسا مزال نانچمه
 نودب و ییاهنتهب یناسنا تیثیحونأش درومرد ام رگا هک تسا

 لدب دناوتیم رما نیا هاگنآ ،مینکیم تبحص یطرشودیق چیه
 ناونعهب( زیچهمه هیجوت يارب کیژولوئدیا يرازبا هب دوش

 و راتفگ رد یناسنا يدازآ و تیثیحونأش هب لسوت ،لاثم
 ياهروشک هب هلمح نامز اکیرمآ يهجراخ تسایس ياهراعش

 .)تسا هتشاد دوجو هراومه رگید

 ناشن يوحنهب ار شدوخ دیاب یناسنا تیثیحونأش هب مارتحا هک دروم نیا رد

 دعاوق چیه یناسنا تیثیحونأشِ ندرکنیعتم يارب اما .تسامش اب قح ،دهد

 نیا و .دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن ،هنیمز ای رتسب نتفرگرظنرد نودب ،یقیقد

 دیاب دارفا يهمه ِیناسنا تیثیحونأش هب مارتحا هک منکیم در مه ار هلئسم

 هداد اهنآ هب هک یمالقا عونره زا يرباربً اقلطم ياهتیمک رد ار شدوخ

 یقیقدِ لومرف ای هخسن چیه هک تیعقاو نیا کشیب .دهد ناشن ،دوشیم

 تسا نکمم دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن دارفا اب ندرکدروخرب مارتحااب يارب

 و ،دوش هدافتسا کیژولوئدیا رازبا ناونعهب نآ زا هک دهد هزاجا یلکروطهب

 يزیچ نامه تسرد نیا اما .دوشیم هدافتسا نآ زا بیترتنیمههب مه بلغا

 راظتنا ،دراد دوجو هک ینیداینب ِیقالخا قیاقح يهمه زا یتسیاب ام هک تسا

 قیاقح نیا نارگید هک دننکیم نامگ )یتسردهب و(ً اتعیبط دارفا .میشاب هتشاد

 قیاقح نآ ات دنریگیم راکهب ار ناششالت مامت بیترتنیدب و ،دنریذپیم ار

 رد دنهاوخیم هک يدب راتفر عونره قیرطنیازا ات دننک فیرحت لمعرد ار

 ای( ناوتب هک درادن دوجو يزیچ چیه .دنهد هولج ینالقع ار دنوش میهس نآ
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 نینچ هکنیا رگم ،داد ماجنا هوقلاب ِناکما نیا زا يریگولج يارب )دیاب

 .میهد ناشن ار اهنآ و میهد صیخشت صاخ دراوم رد ار ییاههدافتساءوس

 ای ،مینک یفن ار ثحبدروم ِیقالخا و یهیدب ِتقیقح هک تسین نیا لحهار

 ییزج نیناوق زا ياهعومجم بلاقرد ار یلک تقیقح نیا مینک شالت

 شاک هک مینکیم رکف نیا هب یگمه ام .مینک نیودت ای يدنبهتسد

 تسه نونکا هک يروط زا رتناسآ ار طلغ ای تسرد راتفر میتسناوتیم

 لوصا زا تاعقوت نتشاد اما .میدرکیم حیحصت ار نآ ای میدادیم صیخشت

 يارب یتسرد يهویش ،ندشهدروآربلباقریغ تاعقوت مه نآ ،نامیقالخا

 ياهعومجم يارب ار دارفا تسد ًافرص راک نیا .تسین هلئسم نیا هب نتخادرپ

 .دراذگیم زاب فلتخم ياههدافتساءوس زا

 و یناسنا تیثیحونأش درومرد هک یفوسلیف نیرتمهمً الامتحا

 اما .تسا تناک لئوناما ،تسا هدرک تبحص يدازآ اب نآ دنویپ
 هچنآ” :ماع لثملابرض نیا بابرد يهلاقم رد لاحنیعرد وا

 لمع رد يدربراک چیه اما ،دشاب تسرد هیرظن رد تسا نکمم

 کی نورد ِدارفا ِمامتومات ِيربارب نیا” :دسیونیم	“درادن

 نیرتگرزب اب ،نآ ]subjects[ نادنورهش ناونعهب ،روشک

 راگزاس ًالماک ناشياهییاراد نازیم و تیمک رظنزا يرباربان

 دشاب ینهذ و یکیزیف روما رد نارگید رب يرترب نیا هچ ،تسا

 يدایز دحات رفن کی هافر ،ورنیازا ]…[)1( ینوریب مالقا رد هچ

 نادنمتورث هب ناریقف هافر( تسا يرگید يهدارا هب هتسباو

 يرگید و ]…[ دنک تعاطا دیاب رفن کی ورنیازا ؛)تسا هتسباو
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 )دزمزور رگراک کی( دنک راک دیاب رفن کی ورنیازا ؛دهد روتسد

 لاح نیا اب .رخآ یلا و ،دهدب ار شدزمتسد دیاب يرگید و

 رگیدکی اب نادنورهش ماقمرد اهنآ ]…[ قوقحوقح رظنزا

 يریگتخس ای مریگب داریا تهجیب مهاوخیمن .“دنربارب ًالماک

 رخاوا رد تناک هک تسییاهنتم نامه زا یکی نیا،اما منک
 عضوم هتشون نیا ،انعم کی هب سپ ــ تسا هتشون شرمع

 لصازا هتشون نیا منکیم رکف ،نینچمه و ــ تسوا ییاهن
 مینک رکف روطنیا رگا منکیم رکف .دوشیم هجیتن شاهفسلف

 يانعمهب یناسنا تیثیحونأش ْکحمگنس/رایعم اهنت هک
 يرباربان ِدییأت زا عون نیا هب ماجنارس تسا نآ ِیعازتنا

 تیمها دجاو هک يايربارب اهنت ،تروصنیارد هکارچ ،میسریم
 صخشم قوقح ِنتشاد ِيربارب و ،نوناق دزن يربارب دوشیم

 يدازآ” ِنتشاد ِییاناوت ،دییوگیم امش هک روطنامه ای ،تسا
 .رباربلکشهب “یقوقح/ینوناق

 هیجوت یتناک لیالد يهیاپرب ار نالک ياهيرباربان دنهاوخیم هک یناسک

 دنهاوخیم هک یناسک نینچمه و ،دنوشیم لسوتم نتم نیا هب بلغا دننک

 دروم ار نتم نیا ،دننک مهتم هنالداعریغ ياهيرباربان زا تیامح هب ار تناک

 يهنالداعریغ ياهيرباربان زا یخرب تناک منکیم رکف .دنهدیم رارق داقتنا

 اما .درکیم دییأت ار اهنآ دیابن هک ،تسا هدرک دییأت ار دوخ رصع رد دوجوم

 يراک نینچ وا دش نایب لوقلقن نیا رد هک یعضوم لیلدهب تفگ ناوتیم

 حیحصً الماک دیوگیم اجنیا رد تناک هچنآ منکیم رکف .تسا هدرکن ار

 ،ًالثم ،رد دوجوم ياهيرباربان هب دیهاوخیم رگا هک تساجنیا هتکن .تسا
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 یهاگیاج ِ يروص ِيربارب يانبمرب ار يراک نینچ دیابن دینک ضارتعا تورث

 .دیهد ماجنا ،تسا رگید صخش هب صخش کی تادهعت هب طوبرم هک

 رد شدوخ تناک هک دیهد ماجنا ییانبم نامه رب دیاب ار راک نیا ،ضوعرد

 دشاب شدوخ بابرا رفن کی هکنیا” :دنکیم هئارا رتولج یمک هلاقم نامه

)sui iuris(، ياتیکلام دجاو مرجال )ياهرنه ،تراهم ،رنه عون ره و 

 و هاگهیکت هک تسا )دروآ باسح هب تیکلام ار نآ ناوتب هک یشناد ای ابیز

 زا تسا روبجم ندرکیگدنز يارب وا رگا ،رگیدترابعهب ــ تسوا نابیتشپ

 ِندرکراذگاو قیرطزا ًافرص ار يراک نینچ ،دروآ تسدهب يزیچ نارگید

 يهزاجا هک قیرط نیا زا هن و دهدیم ماجنا تسوا تیکلام تحت هچنآ

 قیقد يانعم هب ،هکنیا مرجال و ،دهدب نارگید هب ار شاتردق زا هدافتسا

 تلود بلاق رد كرتشم عفانم زج يزیچ هب ،هملک

]commonwealth[ يانبم ،رگید ترابع هب .“دنکیمن تمدخ 

 هکلب يربارب هن ییاراد رد دوجوم ِيرباربان هب ضارتعا يارب بسانموتسرد

 یلیخ زیچ دناوتیم يرباربان هک تسا رطاخنیمههب .تسا يدازآ ْضوعرد

 ادیپ ار ياهبنج هک تسین نیا هب طونم نآ یعقاو ِحیحصت اما ،دشاب يدب

 هب و .دوش هداد يربارب ًاقیقد نازیم يزیچره زا یسکره هب نآ رد هک مینک

 دننکیم نامگ اهنآ هک یتقو دنمهفیم دب ار تناک ْدارفا هک تسا رطاخ نیمه

 اهییاراد رد دوجوم يرباربان ِییاغ ِدح دیاهدرک لقن اجنیارد امش هک ياهعطق

 يربارب ْيايرباربان نینچ هک دیوگیم طقف هعطق نآ .دنکیم هیجوت ار

 لتخم ،تسا روشک کی ِدنورهش ِقح و رشب قح وزج هک ار يايروص

 هک دزاس روبجم ار صخش کی دناوتیم يرباربان ییاغ دح اما .دزاسیمن

 لالقتسا و لمع يدازآ هکنیا ضوعرد دشاب يرگید صخش رازگتمدخ
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 هیکت اب هن ــ دوش حیحصت يرباربان تسا مزال ،تروص نیا رد .دشاب هتشاد

 .يدازآ رب هیکت اب هکلب ،يربارب رب

 ،لگه ،تناک ــ نردم رصع ياهفوسلیف نیرتمهم زا یخرب

 هب مادکره ،عقاورد .دناهتشون يدازآ درومرد لصفم ــ وسور
 دنراد ناشدوخ يهفسلف زا ار یقلت نیا دوخ هبصتخم يهویش

 اهنآ اهاج یخرب رد .تسا هدش ناینب يدازآ موهفم يانبمرب هک
 ِشقن نآ يربارب اجنآ رد اما ،دننکیم تبحص يربارب درومرد

 یبسن ِتلفغ نیا ِلیلد .درادن ار دراد يدازآ هک ینیداینب
 ای ،هتشاد دوجو يایخیرات لیلد هلئسم نیا يارب ایآ ؟تسیچ

 ؟تسا نایمرد نآ ياپ اجنیارد هک دراد دوجو یفسلف لیلد

 دنچره( دنشاب هدرک تلفغ يربارب موهفم زا اهفوسلیف نیا منکیمن رکف

 رصع رد هک ار رباربان تردق زا ییاهلکش اهنآ يهمه منکیم رکف هک

 .)دندرکیم دییأت دیابن هکیلاحرد ،دناهدرک دییأت تسا هتشاد دوجو ناشدوخ

 دیکأت يدازآ رب تنس نیا ارچ هکنیا يارب يایخیرات لیالد تسا نکمم

 هب ــ يدازآ .تسا یفسلف نآ یلصا لیلد اما ،دشاب هتشاد دوجو تسا هدرک

 ياههفسلف ِرثکا رد نیداینب شزرا نامه ــ مینک كرد ار نآ هک یبیترت ره

 رد يربارب .تسا نینچنیا مه یتسردهب و ،تسا نردم ِیقالخا و یسایس

ْ يربارب .تسین رتيداینب هکرطاخنیاهب دراد رارق تیمها مود يهجرد

 ْیقوقح/ینوناق يدازآ يارب هک تسا ،دنمشزرا یتقو و ،دنمشزرا رطاخنیاهب

 .تسا يرورض

 يهرابرد يدرف رگا” :تسا هدرک نایب وحن نیرتهب هب ار هلئسم نیا وسور

 یپ تسا ناگمه مظعا ریخِ نمضتم يزیچهچ هک دنک قیقحت هلئسم نیا



 11 

 هب ،دشاب يراذگنوناق ِماظن عونره فده یتسیاب هک ،زیچ نآ هک درب دهاوخ

 يربارب … دوشیم هصالخ ،يدازآ و يربارب ینعی ،یلصا فده ود نیا

 رد …دهد همادا دوخ تایح هب دناوتیمن نآ نودب يدازآ هکرطاخنیاهب
 تردق تاجرد هک دشاب انعم نیا نمضتم دیابن هژاو نیا مهف ،يربارب اب طابترا

 هک دوش هدیمهف دیاب انعم نیا هب هکلب ،دنشاب یکی مه ابً اقلطم دیاب تورث و

 زین و ،درخب ار يرگید دناوتب هک دشاب دنمتورث ردقنآ دیابن يدنورهش چیه

 .“دشورفب ار شدوخ دشاب روبجم هک دشاب ریقف ردقنآ دیابن يدنورهش چیه

 هک ینامز ،دوب هدرک نایب ار نآ الاب رد تناک هک تسا ياهدیا نامه نیا

 بابرا ــ دشاب ]sui iuris[ شدوخ بابرا دیاب یصخش ره دیوگیم

 هک ،رگید درف ِییاراد ای هدرب ،فْرِس ،راکتمدخ هنو دشاب شدوخ

 طسوت هن شاتامیمصت و ،تسا يرگید رایتخارد شایگدنز تروصنیارد

 .دوشیم هتفرگ يرگید طسوت هکلب دوخ

 “يدازآ” هک ،دراد دوجو یتسارتسد رکفت رد كرتشم ییوگلا

 رگیدکی اب هکدریگیم رظنرد ییاهزیچ ناونعهب ار	“يربارب” و
 دجاو ًاتدمع يدازآ ،رکفت زا هنیمز نیا رب انب .دناضراعت رد

 دجاو هک يربارب فالخرب ،تسا “يدرف” ياهصیصخ

 يهلخادم ْيربارب ،رگیدترابعهب .تسا	“یعامتجا” ياهصیصخ

 ضرفشیپ ار دارفا یگدنز رد ــ یلکش ره رد ــ هعماج

 ِلرتنک ای راهم هب رجنم يریذپانبانتجازرطهب هک ،دریگیم
 هک تسا ياهویش اهنت نیا ایآ .دوشیم ناشيدرف ياهباختنا

 ناکما نیا ای ،مینک رکف	“يدازآ” و	“يربارب” درومرد میناوتیم
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 مینک يزادرپموهفم يوحنهب ار يربارب و يدازآ هک دراد دوجو

 ؟دننکن فذحار رگیدکی اهنآ هک

 نآ هب يدازآ ،هک اجنآ ات طقف و ،هک لیلدنیاهب طقف تسا شزرااب يربارب

 يربارب و يدازآ ناوتیم .تسا دنمزاین يربارب هب يدازآ هتبلا و .تسا دنمزاین

 رد طقف اهنآ ،تروص نیا رد اما ،تفرگرظنرد مه زا ازجم يهلوقم ود ار

 ،دشاب دیاب هک روطنآ ،يدازآ .تشاد دنهاوخ دوجو صقان ای لماکان ِلاکشَا

 طقف مادکره و ،دندنمزاین رگیدکی هب ،دشاب دیاب هک روطنآزین يربارب و

 نیا یبوخهب لیوکوت ود یسکلا .تشاد دهاوخ دوجو ،يرگید دوجو رطاخهب

 :تسا هدرک نایب ار هلئسم

 اب يربارب و يدازآ نآ رد هک میوش روصتم ار ياییاغ يهطقن میناوتیم”

 عامتجا نیا ياضعا يهمه هک مینک ضرف دییایب .دننکیم یقالت رگیدکی

 قح زا ندرکتکراشم رد اهنآ زا مادکره و دنراد تکراشم تموکح رد

 و دنکیمن یقرف دوخ ناراطقمه اب سکچیه هکاجنآزا .دنرادروخرب يربارب

 دازآً الماک اهناسنا :دنک لامعا هنادبتسم تردق کی دناوتیمن سکچیه

 کیتارکومد ياهروشک .دوب دنهاوخ ربارب یمامتهب یگمه اریز ،دوب دنهاوخ

 دناوتیم يربارب هک یلکش نیرتلماک .دنراد شیارگ لائدیا تیعضو نیا هب

 “.تسا نینچنیا ،دریگب دوخ هب یکاخ يهرک يور رب

 يربارب زا یلکش اهنت هکنیا و ،تسا يربارب دنمزاین ْيدازآ هک تسا نشور

 يدازآ يانبمرب هک تسا يايربارب نامه دراد شزرا شاندروآتسدهب هک

 هک ییاج زجهب ،دنتسین رگیدکیاب شنت رد يربارب و يدازآ .دوشیم انب

 .دنوشیم لابند یطلغ يهویش هب ای دنوشیم هدیمهف دب ای اهنآ يودره

 رد يربارب و يدازآ هک دنکیم حرطم ار يوعد نیا یسایس ِتسار یتقو
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 :مینیبب سکوداراپ کی ناونعهب دیاب ار هلئسم نیا ،دنتسه رگیدکی اب شنت

 یخرب اما .دننک یقلت طلغ ار اهنآ دنراد لیامت دارفا هک تسه ییاههرازگ

 حرطم ار اههرازگ نآ هک یناسک و تسا تسرد ییاههرازگ نینچ تاقوا

 دیشروخ رودهب نیمز هکنیا نتفگ ینامزً الثم .دنیوگیم تسرد دناهدرک

 ار نآ فالخ ًارهاظ نامهرمزور يهبرجت اریز ،دوب سکوداراپ کی دخرچیم

 طسوت هک ياهبرجت ساسارب ،رتقیقد یسانشهراتس کی اما .دهدیم ناشن

 اما .دخرچیم دیشروخ رودهب نیمز هک دهدیم ناشن ،دوشیم تیاده لقع

 ار دارفا ات ،دنوش رارکت مادم دنناوتیم امنضقانتم ياهاعدا تاقوا یخرب

 یفاک يهزادناهب هک يابذک .دراد تقیقح ییاهبذک نینچ هک دننک دعاقتم

 .دوش رواب ياهدرتسگ حطس رد دناوتیم ،تفر ورف مدرم نهذ هب و ،دش رارکت

ً الماک وحنهب ًاضعب ،ار يراک نینچ بلغا اهتسیدناگاپورپ و اهرادمتسایس

 غورد نآ هب ام هک تسا يزیچ نامه نیا .دنهدیم ماجنا ،يراذگریثأت

 ادناگاپورپ نیا گرزب ردارب ،لوروا جرج 1984 نامر رد .مییوگیم گرزب
 ْلهج .تسا یگدرب ْيدازآ .تسا حلص ْگنج” :تسا هداد رارقاجهمه رد ار

 .“تسا ییاناوت

 رد يربارب و يدازآ هک دیوگیم ام هب یسایس تسار یتقو ،بیترت نیمه هب

 هک روطنامه .تسین گرزب غورد کی زج يزیچ ،دنتسه رگیدکی اب زیتس
 هب ،دوش هدافتسا یتسردهب هملک نیا یتقو ،يربارب دیوگیم یتسردهب وسور

 دناوتیمن و ،تسا یقوقح/ینوناق يدازآ ِيرورض طرش ،دنک هراشا یبوخ زیچ

 .دشاب عازن رد يدازآ عون نیا اب

 نآ تسا يدازآ اب عازن رد هک دوش دادملق يوحن هب دناوتیم يرباربً املسم

 ربارب ماظن کی رد ار یسایس لرتنک هک ،نادان یتیرثکا هک یتیعضو رد مه
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 ِعنام ات دننک هدافتسا يربارب زا قحانهب دنشاب هتشاد دصق ،دنا هتفرگ تسدهب

 تراوتسا ناج هک تسا يزیچ نامه نیا .دنوش دارفا	)2( ِدوخهبفوطعم ِراتفر
 هک تشاد ساره هلئسم نیا زا هک ینامز مه نآ درکیم رکف نآ هب لیم

 وا ِسرت ِیعقاو عوضوم اما .دشاب يدرف يدازآ اب عازن رد یسایس يربارب

 يدرف يدازآ ِعنام ياهنالداعریغ وحن هب هک دوب یتموکح ای هعماج عونره

 رباربان یسایس ماظن کی رد هک يایتحار نامه هب دناوتیم رما نیا .دوشیم

 ِتیلقا ِبزح نیا ،اکیرمآ رد هزورما .دهد خر ربارب ماظن کی رد ،دهدیم خر

 ،نانز یگدنز صخالاب ،مدرم یگدنز رد هلخادم لابندهب هک تسا دنمتورث

 يدرف يدازآ زا ات دنراد شیارگ ناهاوخيربارب ،اکیرمآ رد هزورما .تسا

 .دننک تیامح

 نیا و .تسا ندرکمتس يارب رگمتس ِيدازآ اب عازن رد ْيربارب ،رگید يوس زا

 ینامز .دنک تظفاحم نآ زا دهاوخیم یسایس تسار هک تسا يايدازآ اهنت

 يارب يرادهدرب هک انبم نیا رب ،دوب زاجم يرادهدرب اکیرمآ بونج رد هک

 رما نیا و دشیم عافد ناهایس یگدرب زا ،تسا يرورض ناتسوپدیفس يدازآ

 دازآ دنتساوخیم زاتمموهفرم ِناتسوپدیفس رگا :تسا تسرد تهج کی زا

 يرادهدرب هاگنآ دنشکب یگدرب هب و دننک رامثتسا ار ناهایس ات دنشاب

 ِشزرا هک تسین يايدازآ ْنارگمتس يدازآ اما .دوبیم يرورض

 اغلم ای دودحم دیاب هک تسا يايدازآ نامه نیا ؛دشاب هتشاد ندرکتظاحم

 نیمه .تسا يربارب اب عازن ردً اعقاو هک تسا يدازآ زا یعون اهنت نیا .دوش

 طسوت یبوخهب هک تسب راکهب زین يرادهیامرس درومرد ناوتیم ار هلئسم

 ات دنراد شیارگ ًادیدش يرادهیامرس ناعفادم” :تسا هدش نایب لسار دنارترب

 يهدعاق کی بلاقرد لوصا نیا هک ،دننک لسوت يدازآ ِسدقم لوصا هب
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 ناتخبدب هب دادبتسا و روز لامعا رد دیابن ناتخبشوخ :دباییم مسجت یلک

 تسرد تسا قداص مه زورما درومرد یتح هتفگ نیا .“دنوش دودحم

 .تشونیم 1926 رد ار نآ لسار یتقو هک روطنامه

 ار يرادهیامرس عماوج رد يربارب ًامومع اهتسیسکرام
 رارق داقتنا دروم ،تسا يروصً افرص هک يزیچ ناونعهب

 يرادهیامرس رد :دسیونیم ،گروبمازکول ازر الثم .دنهدیم
 ياول تحت ْيدازآ نادقف و یعامتجا ِيرباربان ِیلصا يهتسه”

 .“تسا هدش ناهنپ يروص ِيربارب و يدازآ ِنیشنلد يهتسوپ
 رد نآ داریا و ،تسانعم هچ هب هنیمز نیا رد يروص يربارب

 ؟تساجک

 .تسا يروص ًاترورض ،يزیچ هبتبسن ربارب قوقح بلاق رد ،يربارب عونره

 هکییاجات مدرم يدازآ نوچمه ،درک دروخرب يروص ناوتیم زین يدازآ اب و

 تورث رد( يرباربان هب رجنم هتیلامرف هکنیا .دنوشیم بوسحم کلام اهنآ

 نیا هب یگتسب ،هن ای دوشیم )تیرثکا هب متس( يدازآان و )مالقا رگید ای

 ای ‘يروص يربارب’ يارب يدحاو يانعم چیه .تسیچ هتیلامرف نیا هک دراد

 ياهبنج هچ هکنیا هب دنراد یگتسب اهنآ اریز ،درادن دوجو	‘يروص يدازآ’
 .دیریگیم رظنرد دازآ و ربارب يروصظاحل زا ار

 بلاق رد يربارب عونره دییوگیم هک ممهفیم ار امش روظنم

 سکرام اما .تسا يروصً اترورض ْيزیچ هب تبسن ربارب قوقح
 هسیردنورگ رد وا .دیوگیم ار يرتنیعتم يهتکن دروم نیا رد

 ِیعقاو و دلوم يانبم ياهلدابم شزرا يهلدابم” :دسیونیم
 هک ياهعماج راتخاس ینعی .“تسا يدازآ و يربارب عونره
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 ای روصتً اترورض تسا هتفایمیمعت ِییالاکـدیلوت رب راوتسا

 دیلوت ار ،نآ اب رظانتم ییاهداهن و ،يربارب زا يايروص ِیقلت
 يهمه درومرد هن سکرام ،رگید نایب هب .دنکیم

 تبحص يرادهیامرس درومرد هکلب یعامتجا ياهنویسامرف
 .دنکیم

 عونره درومرد ْیموهفم ای یلک ییاعدا سکرام ،الاب لوقلقن رد منکیم رکف

 يايربارب و يدازآ نیداینب ياهلکش درومرد هکلب ،دنکیمن يربارب ای يدازآ

 تفای ییالاک دیلوت رب ینتبم يهعماج و يرادهیامرس رد یلکروطهب هک

 عیزوت زا يايروص ماظن ،اتوگ يهمانرب دقن رد سکرام .دنکیم اعدا ،دوشیم

 راظتنا هک ــ “شايراک مهس اب قباطم سکره هب”ــ دنکیم فیصوت ار

 هکنیا زا دعب ینعی ــ دبای جاور یتسینومک يهعماج يهیلوا لحارم رد دراد

 نیا هک دنک رکف روطنیا دناوتیمن دروم نیا رد وا .دش اغلم ییالاک دیلوت

 .تسا ییالاک دیلوت رب راوتسا يروص يربارب

 هک مراد ار داقتعا نیا نم دینک رکف رگا دیمهفیم دب ار نم روظنم امش

 طقف )تساهدمایپ نیا ياراد یتقو( نآ ِدب ياهدمایپ و ،يروص يربارب

 هنادماع یناسنا لماعت ياههطیح رگید ای نیناوق هک دراد دوجو رطاخنیاهب

 هب هک ییاج رد مه نآ دهدیم خر زین رما نیا هتبلا .تسا هدش	“يراکتسد”
 دوشیم بیوصت ینیناوق و ،دوشیم هداد هوشر یسایس ذوفنرپ ياهتیصخش

 ياقفر هب ات ،دسرب دوس نارگراک هب ندزهمدص تمیقهب اهرادهیامرس هب ات

 دوس اهرادهیامرس رگید هب ندزهمدص تمیقهب یسایس ناربهر ِیمیمص

 ،دیدرک لقن هسیردنورگ زا امش هک ياهعطق رد سکرام هک ياهتکن اما .دسرب

 ماعروطهب ییالاک دیلوت ربینتبم يهعماج هک تسا نیا دنکیم هراشا نادب
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 مدرم ياهلماعت رب ار يايروص ياهراتخاس زین صاخروطهب يرادهیامرس و

 دروم نیا رد نم .تسین سکچیه	“ِيراکتسد” يهجیتن هک دنکیم لیمحت

 .مقفاوم امش اب

 

 هراشا يروص يربارب زا سکرام دقن هب نم ،رخآ لاؤس رد
 سکرام هک دهدیم ناشن هلئسم نیا دسریم رظنهب .مدرک

 اب هراومه يربارب ،یلکروطهب .تسا یعقاو ِيرباربِ عفادم
 هک تسا بوخ ورنیازا ،دروخیم دنویپ مسیلایسوس و سکرام

 .تسیچ عوضوم نیا صوصخرد سکرام عضوم میسرپب

 ياول تحت هک ياییاوژروب يربارب ای يروص يربارب اب لباقترد ًاضعب سلگنا

 مه گروبمازکول .دیوگیم نخس ‘یعقاو’ يربارب زا دراد جاور يرادهیامرس

 تبحص قایسوکبس نامه هب دیدرک لقن نآ زا الابرد هک ياهعطق رد

 رد سلگنا یتقو و ،دنکیم بانتجا راک نیا زا طایتحااب سکرام اما .دنکیم

 نتفگنخس زا هویش نیا هک دیوگیم وا ،دوشیم رتقیقد هلئسم نیا تایئزج

 و ،دنکیم تقباطم رگراک يهقبط ِتابلاطم و فادها ِماخ و هیلوا لکش اب

 نتفگنخس زا هویش نیا تسا سرتسد رد يرتهب ياهيدنبتروص یتقو

 نامه ‘رتهب ياهيدنبتروص’ زا وا روظنم .دوش هتشاذگ رانک دیاب

 حرط یتاقبط يهطلس و هقبط موهفم بسحرب هک تسا ییاهيدنبتروص

 تاقبط ياغلا يهباثمهب دیاب رگراک يهقبط فده نیاربانب و ،تسا هدش

 زاین یتح هک دنکیمن تبحص يوحنهب اجچیه ًابیرقت سکرام .دوش فیصوت

 يربارب’ هک منکیمن رکف .دشاب هتشاد یتاحیحصت ای تاحیضوت نینچ هب

 ناونعهب نآ هب ای ،دوش هداد تبسن سکرام هب دیاب هک تسا یموهفم ‘یعقاو
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 .مینک هاگن رگراک يهقبط يدجو مهم ِفده عونره زا سکرام ِكرد يهوحن

 سانجا عیزوت ناهاوخ هک انعم نیا هب سکرام :هصالخ و تساررس نایب هب

 رکف ،عقاورد .تسین هاوخيربارب کی ًادبا تسا دارفا هب ربارب ياههزادنا رد

 تسا نکمم نم هک ییانعم نآ هب هاوخيربارب کی یتح سکرام منکیم

 تیثیحونأش اب دیاب مدرم اب هکنیا رب ینبم یلصا چیه هب وا :دوبن مه مشاب

 هنً املسم .تشادن رواب ،دوش دروخرب ربارب ]recognition[ ِیسانشزاب ای

 رباربان ِتیثیحونأش اب دیاب هک تسا هدوب رواب نیا رب وا هک لیلد نیا هب

 يهعماج کی رد درکیم رکف وا هک لیلد نیا هب سکعرب هکلب ،دوش دروخرب

 اب ،)دوش ققحم هدنیآ رد دوب راودیما وا هک ياهعماج ریظن( یناسنا ًاتقیقح

 و دوشیم دروخرب ،دنا دازآ هک يدارفا ،دارفا ناونعهب یگداسهب مدرم يهمه

 تیصخش ریظن( لومشناهج و یلک يهلوقم کی زا ییاههنومن ناونعهب هن

 هب منکیمن رکف .)یناسنا تیثیحونأش ای ]personhood[ یقوقح

 اهزیچ هب هویش نیا اب میناوتب نآ رد هک میشاب هدیسر یناسنا روما رد ياهطقن

 نامه هب منکیم یقلت هاوخيربارب کی ار مدوخ نم نیاربانب .مینک هاگن

 ای ،انعم نیا هب سکرام هک دنچره ،مدرک فیصوت ار نآ الاب رد هک ییانعم

 .تسین هاوخيربارب ،منادیم نم هکییاجات ،يرگید يانعم ره

 ًاتبسن نازیم ایآ هک ،دراد دوجو زین مهم رایسب شسرپ کی
 .ریخ ای تسا نکمم يرادهیامرس رد يربارب زا یلوبقلباق

 .دننکیم یفن ًالک ار یناکما نینچ ًامومع اهتسیسکرام زا یخرب
 ؟تسیچ امش رظن
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 نیا زا وا .تسا هدش لعج سکرام طسوت هک تسا یحالطصا	‘يرادهیامرس’

 وا .درکیم هدافتسا نردم يهعماج ِدوجوم ِتیعقاو هب عاجرا يارب هژاو

 ناهج رد یتاقبط متس هک یصاخ لکش يارب ار		‘يرادهیامرس’ حالطصا
 طسوت ًاتدمع لکش نیا هک ییاج ینعی ،دُربیم راکهب دریگیم دوخهب نردم

 ‘هیامرس’ ياول تحت دیلوت رازبا رد یصوصخ تیکلام ــ ْیتیکلام تابسانم

 ،يرادهدرب موسروبادآ طسوتً الثم هکنیا ضوعرد دوشیم يرگیجنایم ــ

 یتاقبط يهطلس ِرتیتنس ياهلکش رگید و یفارشا زایتما ،يرادفرس ماظن

 رضاحلاحرد يروص ِيربارب زا یهجوتلباق نازیم کشیب .دوش يرگیجنایم

 .تسا نکمم متحروطهب يربارب زا عون نآ نیاربانب ،دراد دوجو ماظن نیا رد

 ماظن نیا يرادهیامرس يزاسهجوم فده اب ْیتاقبطِ متس ِماظن نیا ناعفادم

 .“دازآ راکوبسک ماظن” و “دازآ رازاب”ً الثم :دنناوخیم ییاهریبعت نسح اب ار

 ــ دننکیم يدنبتروص ار يروص اپارس ياههیرظن اههویش نیا اب قباطم و

 ماظن نیا دنناوتیم نآ قیرطزا هک ــ کیسالکوئن ِدرخ داصقا لاثم ناونعهب

 ،ربارب ،هنافصنم ،ینالقع ماظن هباثمهب ار نآ و ]idealize[ هتخاس ینامرآ ار

 زا ار	‘يرادهیامرس’ حالطصا دعب و .دننک ییاُمنزاب ،دییوگب امش هچره ای
 ًاعقاو ماظن ِضوعرد ‘يرادهیامرس’ زا ناشروظنم هک ،دنریگیم ماو سکرام

 ]apologetic[ هدننکهیجوت ياههتخاسرب نیمه ْیتاقبط ِمتس ِدوجوم

 تارظن هک دننکیم رکف و دننکیم شیاتس ار ‘يرادهیامرس’ دعب و ،تسا

 يهمه ْدوجوم يهعماج دنربیم یپ هک ییاهنآ سپس .دناهدرک در ار سکرام

 ‘يرادهیامرس’ يهژاو زا هک دنتخومآ یتقو ،دشاب دیاب هک تسین يزیچ نآ

 ‘يرادهیامرس’ ماظن هک دننکیم رکف ،دننک هدافتسا دیدج ياههویش نیا اب
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 .دنزاس رت‘ربارب’ ار نآ قیرطنیازا ات دنک ادیپ	‘دوبهب’ تسا رداق نانچمه
 .دیسرپب ار ناتلاؤس دیهاوخیم هک تسا هاگدید نیمه زا منکیم رکف

 نورد رد ایآ :تسا نیا دیسرپب دیهاوخیم ًاعقاو هک یلاؤس منکیم رکف

 ظفح دیلوت ياهرازبا زا یخرب رد مکتسد ار یصوصخ تیکلام هک ياهعماج

 رکف اراکشآ سکرام ؟دراد دوجو یتاقبط يهطلس هب هبلغ ناکما ،تسا هدرک

 لاؤس نیا هک منکیم رکف نم یلو .تسین نکمم رما نیا هک درکیم

 .تسا خساپیبِ لاؤس کی ماجنارس

 ياول تحت یتاقبط متس ناوتیم :متسه نئمطم هزادنا نیا ات نم

 يداصتقا تردق شیازفا يهلیسوهب مه نآ داد شهاک ار يرادهیامرس

 يهطساوهب و )يرگراک ياههیداحتا قیرطزا لاثم ناونعهب( نارگراک

ً الماک راک نیا اب سکرام .يرادهیامرس داصتقا ِینوناق و یسایس ِتاررقمعضو

 هک ،)3( تعاس هد يهحیال زا ندنل رد وا لاثم ناونعهب .دوب قفاوم

 متس و راک ِرامثتسا يارب هیامرس تیلباق بیترتنیدب و هنازور يراک تعاس

 .درک تیامح ،درکیم دودحم ار رگراک يهقبط هب

 رگبوکرس/رگمتس شیپزاشیب اکیرمآ رد ریخا لاس هاجنپ رد يرادهیامرس

 ار نارگراک ًادیدش ینوناق ياهتیدودحم ،نرق يهمین عورش اب .تسا هدش

 ياههیداحتا .تسا هدرک ادیپ همادا هتسویپروطهب دنور نیا و درک فیعضت

 لزنت )يداصتقا مه و یسایس مه( تردق و اضعا دادعت رظنزا يرگراک

 رگید لیالد رطاخهب و ینوناق ياهتیدودحم يهجیتن ودره هک دناهدرک

 رادهیامرس يهقبط لرتنک تحت ْیسایس و ینوناق ماظن لک شیبومک .تسا

 مالعا ًامومع هاوخيروهمج بزح .تسا هدمآرد )نادنمتورث و اهتکرش(

 هلباقم نارگراک عفانم اب ًانلع و تسا	‘يرادهیامرس’ ِرادفرط ًامامت هک دنکیم
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 ،دروآ تسدهب ار نارگراک تیامح ات دنکیم شالت تارکومد بزح ؛دنکیم

 ،یهباشم تارییغت .تسا اهتکرش نیا ذوفن و لرتنک تحت يدایز دح ات اما

 يهمین .تسا هداد خر اپورا يهیداحتا ياهتلود رد ،يرتمک تدش اب اما

 مکتسد اما .دوب دب راک يارب و بوخ هیامرس يارب متسیب نرق مود

 زونه هکنیا ای ،دنشاب هدادن خر دوب نکمم تالوحت نیا هک تسا روصتلباق

 رد مه دناوتیم اهتکرش ِیتاقبط يهطلس نیاربانب .دنوش سکعرب دنناوتیم

 نورد رد مه و دوب هدیمهف ار اهنآ سکرام هک يروطنامه يرادهیامرس نورد

 ياهگولوئدیا هک يروطنامه ابیز و صقنیب	“ِدازآ راکوبسک ماظن”

 ار یناکما نینچ اهتسیسکرام رگا .دوش فیعضت ،دنمهفیم ار نآ رگمتس

 نینچمه و دننکیم تفلاخم سکرام اب عقاورد اهنآ منکیم رکف ،دننک راکنا

 .دننکیم اعدا ار ياهجومان و لوقعمانً الماک زیچ

 و یتاقبط يهطلس ایآ هک تسا نیا هدنام یقاب خساپیب نانچمه هک یلاؤس

 ِیصوصخ کلمت هک یماظن نورد رد دناوتیم ماجنارس یتاقبط متس

 .ریخ ای دوش اغلم تسا هدرک ظفح ار دیلوت ياهرازبا زا یخرب مکتسد

 لاؤس نیا يارب یباوج نم .دهدیمن خر رما نیا هک درکیم رکف سکرام

 ،نآ نودب هاوخ یصوصخ تیکلام اب هاوخ ،دازآ يهعماج کی ًاملسم .مرادن

 ،میرذگب هک تاملک زا .دوب دهاوخن )هملک ِیسکرام يانعم هب( يرادهیامرس

 هیبش میاهدید لاحهبات هک یعماوجزا کیچیه هب هجوچیههب هعماج نآ

 ياجره ای اپورا رد هچ ــ نردم عماوج زا کی چیه رد نونک ات .دوب دهاوخن

 ِیتاقبط يهطلس ــ هدشخوسنم نونکا ِيوروش ِيروتارپما رد هچ ،رگید

 دوجو ياهعماج چیه .تسا هدشن هتشادرب نایمزا یبولطموحنهب زگره رگمتس

 مامت رد و ،دشاب هدربن جنر نارگید رب ياهدع ِتموکح/هطلس زا هک درادن
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 یسایس و يداصتقا ،یعامتجا متس هیلع هقفویب یعازن ینونک عماوج

 نیا .دشاب مزال هراومه هک دشاب بیترتنیدب دناوتیم .تسا مزال نانچمه

 .تسا خساپیب یلاؤس مه هلئسم

 اهسیونیپ

)1( external goods، تردق ریظن یعامتجا مالقا نامه روظنم، 

 .م ــ .تسا هریغ و ترهش ،تورث

)2( self-regarding conduct، تراوتسا ناج هک تسا یموهفم 

 يانعمهب 	یلکروطهب هک دنکیم حرطم ’يدازآ بابرد‘ يهلاسر رد لیم
 ریثأت ــ راتفر لماع ــ صخش دوخ زج سکچیه رب هک تسا يراتفر

 .م ــ .دوشیم یقالخا دقن زا نوصم بیترتنیدب و دراذگیمن

)3( Ten Hours Bill، ایناتیرب ناملراپ طسوت 1847 رد هک ياهحیال 

 ایناتیرب ياههناخراک رد ناکدوک و نانز يراک تعاس نآ رد و دش بیوصت

 .م ــ .دش هداد شهاک زور جنپ ياهتفه و زور رد تعاس هد ًابیرقت هب

 

یسکرام شیارگ ي هناخباتک رشنزاب  


