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 آزادی؛ باب در برلین آیزایا و مطهری مرتضی آرای تطبیقی مطالعه
 غایت و مانع گر، کنش های مؤلفه بر مبتنی

 
 2اسحاق سلطانی - 1جالل درخشه

 
 3/8/1938پذیرش:  -22/12/1931دریافت: 

 چکیده
یافتاهتعادی تعریا اتخاا بااوتحلیلایرویکاردیبااشدهسعینوشتارایندر
مطهریمرتضیآرایتطبیقیمقایسهبهنظریچارچوبعنوانبهآزادیازکالوممک
نظارهرامفاهیماینشدنساختهمتفاوتمسیروپرداختهآزادیبابدربرلینآیزایاو

دوشناساانهانسانمباحثمقایسهبه،«انسانیگرکنش»مؤلفه ی دراساساینبر.کرد
ازکنشاگرکاهآزادیسلبی-ایجابیموانعبه«مانع»مؤلفه ی درپرداخته،اندیشمند

واهدافمقایسهبه؛«غایت»مؤلفه ی درپایاندروپرداختهنیست-استآزادهاآن
بارلیننگااهدر.شادختاهپردادارنادآزادیازاندیشمنددواینازیکهرکهغایاتی

تعاینخاویشوجاودباهخاود،بایساتمایواستنامتعینموجودیانسانازآنجاکه
آزادی.اسااتغایااتخااودونیاماادهحساااببااهاباازاریارزشاایآزادی،بخشااد؛
وجاوهآنازاساتفادهباافرداستقرارزیراشود،میمحسوبارزشدارتریناولویت
نگااهدراماا.بخشادتحققخودارادهومی بهبناراخویشنامتعینوناکام وناقص
متعاینباالقوهسرشاتیکاهاستمندفطرتموجودیانسانازآنجاکهمطهریمرتضی
مسایردربتوانادفردتاشودمیاعتبارآزادیاست،مشخصغایاتیدارایلذاوداشته
ازاستفادهبافاًصرانسانکهاستابزاریآزادییعنی.برداردگامخودتکام ورشد
.یابددستخودواالیغایاتبهتواندمیآن
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 مقدمه
هاایارزشکاانونینقطهدرکهسیاسیفلسفهاساسیهایارزشازیکیعنوانبهآزادی

دیشامندانانموضعدریافتنبرایتالشکهاستبرخورداراهمیتیچنانازدارد،قرارلیبرال

مطالعااتمیاان،ایاندر.اساتکاردهضارورتیاکباهتبادی راآزادیقباالدرمسلمان

قباالدراساالمیهاایدیادگاهبهتاردرکبرایکارگشاهایراهازیکیتواندمیایمقایسه

گرفتاهصاورتهاایمقایساهماوارد،ایانازخیلایدرهماهبااین.باشدلیبرالآزادیمفهوم

مباحاثباابدراندیشامندانازدساتایانمباحاثظااهریپوساتهمقایساهازبایشچیزی

اینکاهازفاار رایا،،هاایمقایسهدرچراکه.دهدنمیقرارمااختیاردرآزادیتراهمیتکم

مختلا اندیشامندانآرایمقایساهبهشود،میساختهمسیریچهازوچگونهآزادیمفهوم

باهمثمرآوردیرهمسیراین.شودمی کرهاییتفاوتوهاشباهتوپرداختهآزادیبابدر

کناد،مایمقایساهمتفاوتدیدگاهدوازرایکسانمفهومیهرچندچراکهآورد،نمیارمغان

قارارمقایساهماوردشاانمباانیبارابتنااباامفااهیمایانازیاکهرشدنساختهفرآیندولی

.داردوجاودایمقایساهمطالعاتقبی ایندرنگریقشریبهلغزشخطردائماًلذا.گیردنمی

ممکانآزادیباابدرمختلا متفکاراننهااییآرایمقایسهحیندرمبانیبهالتفاتعدم

آسای،،ایانازمانادنامااندربرای.کندعجوالنههایگیرینتیجهدچارراپژوهشگراست

مفهاومشادنساختهفاوتمتمسیرنخست،مقایسهدلدرتاهستیممبناییهایمقایسهنیازمند

متفکارانآرایواحکااممقایسهبهسپسوشدهمقایسهمتفاوتفکریهایزمینهدرآزادی

دساتتحلیلی-توصیفیروشبهابتنابامهماینبرای.شودپرداختهآزادیبابدرمختل 

ازایمقایساهمطالعااتازمنادیبهارهکنااردرتاازدهمنادچاارچوبوتطبیقایپژوهشیبه

.بمانیماماندرآنقری،هایآسی،

مادافعانازیکایبیستم،قرندرآزادیبرجستهفیلسوفعنوانبهبرلینآیزایاراستاایندر

تواناادماایاودیاادگاهدرآزادیگیااریشااک نحااوهبررساایکااهبااودهلیباارالآزادیبرجسااته

هاایدیادگاهدرآزادیمفهاومشادنروشنبرای.باشدداشتههمراهبهارزشمندیهایآورده

آیزایاابااتحلیلایروشباهمطهاریمرتضیآرایدرآزادیمفهومگیریشک مسیراسالمی،

ایانمتفااوتومبنااییگساترده،پرداخاتباهمطهاریانتخاابوجاه.شاودمایمقایساهبرلین

منداناندیشامیااندرمطمئنااًکاهمعناااینبه.گرددمیبازآزادیازبحثبهمسلماناندیشمند
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درنظاریتولیدونپرداختهآزادیازبحثبهایشانگسترهوعمقدریکهیچمعاصراسالمی

اسااسبارآنهااشادنطراحایوآزادیحوزهدرایشاننظریابداعات.استنداشتهراستااین

بزرگتارینباامقایساهشایساتهراآنکههستایگونهبهمتعالیهحکمتدرشدهپذیرفتهمبانی

.کندآزادیفهفالس

چاارچوبیوجاودعادمدلیا باهکاهاساتایانایمقایساهمطالعااتهایآسی،دیگراز

ایانازپرهیازبارای.شودمیمتشتتومختل ابوابازگفتنسخنبهتبدی مقایسهمشخص،

شاود؛مایدادهقارارتحلی چارچوبعنوانبهکالوممکسیجرالدیافتهتعدی تعری آسی،،

ازفاار زیاادیحادودتااآزادی،مفهاوممبنااییمقایساهدادنپوششبرعالوهکهیچارچوب

.استنیزارزش



 پژوهش پیشینه
.اساتدرآمادهتحریاررشاتهباهنوشاتاراینمسئلهبارابطهدرمتعدیهایپژوهشتاکنون

دقیاقتشاناخبارایاعتنااقابا آثارازیکیگریجاناثر3«برلینآیزایاسیاسیفلسفه»کتاب

باهبنا.استبرلینآثارهمهبخشروح«ارزشیپلورالیسم»کندمیادعاگری.استبرلینآرای

کشامکشدرمتضااد،هاارزشاین.هستندمختل اماعینیبشریغاییهایارزشاعتقاد،این

هایچبااتاواننمایوناپذیرنادقیااسگیرند،میقرارتضاددرکهآنگاهوناپذیرندتلفیقغالباًو

محاورانسااننگرشی:برلینآیزایا»کتابدرنیزووتلیت.کردداوریبینآنهاعقالنیمقیاس

بارلینآرایکاانونینقطاههماینرویبار2«زنادگیمعناایوبشارطبیعتبابدرتکثرگراو

متفااوتمادرنپساتگرایاینسابیازچگوناهبارلینتکثرگرایایدهادمینشانویافتهتمرکز

:منفاایومثبااتآزادیمفاااهیمبازشناساای»مقالااهدرنظااریاشاارفعلاایهمچنااین.شااودماای

راخاودپلورالیسمومونیسممیانتضادچگونهدهدنشانبرآمدهدرصدد1؛«انتقادیرویکردی

.استساختهگرجلوه«منفی»و«مثبت»آزادیازمتفاوتبسیارمفهومدودر
                                                                                                                                             

.نوطرح:تهراندیهیمی،خشایارترجمهبرلین،آیزایاسیاسیفلسفه،(3113)گری،جان:نک.3
2. Look at: Connie Arsbergen-Litvoet, Isaiah Berlin: (2006), A Value Pluralist and 
Humanist View of Human Nature and the Meaning of Life, Amesterdam- New York: 
Rodopi. 

،بهاارسیاسات،فصلنامه،«انتقادیرویکردی:منفیومثبتآزادیمفاهیمبازشناسی»(،3133اشرف،)علی،:نظرینک.1
 .3شماره،22دوره
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باابدرمطهاریهرآنچاهداردساعینگارناده3؛«مطهاریاساتادنگاهازآزادی»کتابدر
مجموعاهیاکدروکاردهجماعهامکنااررانمودهمطرح–خودمعنایترینعامبه-آزادی

آزادیباابدرمطهریفکرینظامکنندهتبیینداشتانتظارتواننمیاثراینازلذا.کندچاپ
عناوانتحاتایمقاله2«آزادی»عنوانباراهبردیهایاندیشهنشستچهارمینکتابدر.باشد

کااظمیاخاوانبهارامقلامبه«مطهریدیدگاهازدموکراسیلیبرالواسالمینظامدرآزادی»
اسالمیتودینتعام نحوهبهآزادیازمطهریتعری ارائهازپسنویسنده.استشدهمنتشر

درآزادیازمستفادنایمعبهمطهریانتقاداتمدخ ،اینازوپرداختهجمهوریتوآزادیبا
.کندمیمطرحرادموکراسیلیبرالنظام

کاهایمقالاهمانناداسات؛گرفتاهصاورتنیازمطهریوبرلینآرایبینایمقایسهمطالعه

منتشار1«بارلینآیزایااومطهاریمرتضایاهللآیتاندیشهدرآزادی»عنوانبانادریوشریعت
مباانیبازشناسیبهاهتمامعدموآزادیمفهومبرتمرکزهاپژوهشسنخایندرولیاند؛کرده

معناایشادنسااختهچگاونگیازشاودمایساب،شناساانه،انسانمبانیسطحدربویژهنظری،
دوهاایدیدگاهمیاندقیقگفتگوییدرنتیجهوشدهغفلتاندیشمنددوهردیدگاهدرآزادی

وجاوداثارایانباامتناس،هایپژوهشدرآنچهپس.نگیردصورتآزادیبابدراندیشمند

نظاری،مباانیبارمبتنیآزادیقبالدراندیشمندهردیدگاهمعنایابینحوهبهتوجهعدمندارد،
نحاوهمقایساهاساتغایا،نیازنادریوشریعتکاردرآنچهوبودهشناسانهانسانمبانیبویژه

.باشدمییکهرنظریمبانیساسابرآزادی،قبالدراندیشمنددوهایدیدگاهمعنایابی
اینپژوهش اندیشامنددونظاریمبانیبرتأکیدباآزادیمعنایشدنساختهچگونگیدر

تعریا متشاتت،هاایمقایساهازگیاریفاصالهبارایومهامایانتحقاقبارایوگرفتاهپیرا

وماانعانساانی،کنشاگرمؤلفاهساهقال،درودادهقرارمبناراآزادیازکالممکیافتهتعدی 
ونوآوراناهوجاهگفاتتوانمیپس.پردازیممیبرلینآیزایاومطهریآرایمقایسهبهغایت

انجاامبارایکاالومماکروشایچاارچوباتخاا بااکهاستآندرپژوهشاینتمایزبخش
دوآرایمیاانفعاالگفتگاوییامکاانمبناایی،ایمقایساهکاردندنباالباآنپیدرومقایسه

                                                                                                                                             
 صدرا.:تهران،مطهریاستادنگاهازآزادی(،3133حسین،)،:یزدینک.3

 3133عدالت،نشر:تهرانآزادی،،راهبردیهایاندیشهنشستچهارمینابکت:نک.2

تماشااگه،«بارلینآیزایااومطهاریمرتضایاهللآیتاندیشهدرآزادی»(،3133مهدی،)،نادریوفرشاد،:شریعت.نک1
.3شمارهاول،سال،بهار،راز
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برحاذرتطبیقایمطالعاتدررای،نقایصازراخودرهگذراینازوآوردهفراهمرایشمنداند
.استداشته


 پژوهش تحلیلی چارچوب

پژوهشمسئلهبرایفراگیرمدلیبایدمقایسهچارچوب باهبتاوانآنقال،دریعنی.باشداین

دونگااهبخاشقاوامعناصاروپرداخاتشناساانهانساانمباانیمقایساهباهارزشازفار ایگونه

هاایارزشوهاافار پایشازفاار چاارچوبیچنینمطمئناً.کردمقایسهراآزادیبهاندیشمند

حاداقلیحضاوراولوهلاهدرباودنارزشازفاار ازماامنظاوراینجاالاذانیسات،آننگارنده

دارایوبچاارچکاهمعنااایانباهاسات؛نظاریچارچوبآندرخاصگرایشیباهاییارزش

بارایآن،درنظاریتوساعهامکاانکاهباشادشاکلیباهبعادوهلاهدروباشادبیشتریعمومیت

.سایجرالادکاهمباحثیازجهتاینبه.باشدداشتهوجودپژوهشفضایبابیشترسازیمتناس،

.شودمیاستفادهکند،میمطرحآزادیتحلی برای«3مثبتومنفیآزادی»مقالهدرکالممک

توجاهاومباحاثپیرامونابتدایینکتهچندبهاستالزمآزادیازکالممکتحلی تبیینبرای

او.نیساتدهادارائاهآزادیچیساتیازتعریفایبخواهادکهفردیموضعدراواینکهنخست.کرد

الزمکنادروشانخواهادمایتبیینکناد؛آزادیازمختل تعاری تحلی برایفرمولیداردقصد

متعاددمفااهیماونظاردردلیا هماینبهباشند.هاییخصیصهچهعاری معتبرآزادیدارایتاست

تفسایرناوعدرتفاوتمشخصاست،آزادیتعاری بینهایتفاوتدرآنچهوجودندارد،آزادی

مفهاومیاکتنهااپس(.شودمی کرادامهدرکههاییمؤلفه)استآزادیمفهومگانهسههایمؤلفه

مختلا عناصارتعبیاردرتفاوتواسطهبهمختل ،اندیشمندانتوسطکهداردوجودآزادیرفراگی

.(Gray, 1991: 14-15)استشدهارائهآنازمتفاوتهاییروایتآزادی

ساهبارمشاتم کاهکنادمیمطرحوجهیسهقالبیدرراآزادیخودتحلی درکالممک

موانعازایمجموعهنبودمعنایبهکنشگران/شگرکنآزادی.استغایتومانعکنشگر،عنصر

معاینوضاعیتیتحقاقعادم/تحقاقیااومشخصفعلیندادن/دادنانجامبرایهامحدودیتو

ندادن،انجامدادن،انجامبرایچیزی،از،(کنشگرانیاکنشگر)چیزیآزادی»روازاین.است

ایانبنادیصاورت.«اسات(باشادمیمطلوبموقعیتیاغایتهمانکه)چیزینشدنیاشدن
                                                                                                                                             
3. Negative and Positive Freedom  
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یاا]ندهاد،)دهادانجاامرا«ج»تاا(نیست)استآزاد«ب»از«ال »کهاستگونهاینتعری 

.شاودمایکنشگرانتمامیشام «ال »تعری ایندر(.نشودبشود،[محققمشخصیموقعیت

مواناعوهاامداخلهها،محدودیتاجبارها،قیود،مانندبازدارندههایموقعیتتمامیشام «ب»

.MacCallum, 1967: 314))استکنشگرمطلوبهایموقعیتوافعالشام «ج»وبوده

داشاتهحضاورعنصارساهایانبایادآزادیازمعتبارتعریا هردراستمعتقدکالممک

یاا«دهادانجامراجتااستآزادال »یا«استآزادبازال »اینکهمانندعباراتیدر.باشند

کاهداردوجاودضمنیصورتبهافتادهجاعنصرآناینکهیاونیستمعتبرعبارتیعبارت،آن

عنصاروجاویجساتبهآمدهآنقال،درعبارتکهمتنیخاللازاستالزمصورتایندر

.(MacCallum, 1967: 314-316) پرداختغای،

آنآزادیپژوهشایندر گرفتاهنظاردراساتنیانسااکنشگربرایوصفیکهجهتاز

.شادمتعار تعبیارآنپشتیبانشناختیانسانمبانیبهاستالزمآنبهتردرکبرایلذاشده،

تعبیارهاردرآزادیغایاتومواناعچیساتیازبهتاردرکیااریگرخودامراینتدقیقچراکه

باید(استآزادآنهاازکنشگرکهموانعی)ایجابیموانعبهکههمچنانمانع،ازبحثدر.است

آزادهااآنازنبایادخاودآزادیتضامینبارایکنشاگرکهموانعیبهاستالزملذاپرداخت،

.اساتآزادیناابودیمعناایباههمگاانمطلقآزادیچراکهپرداخت؛نیز(سلبیموانع)باشد

باهرنهایاتد.شودمیپرداختهنیزسلبیموانعبهایجابی،موانعبهعالوهموانع،بارابطهدرپس

بار.پرداخاتخاواهیمداردآزادیازنخساتمؤلفه ی درشدهتوصی انسانکهغایتی کر

:گرفتنظردرپژوهشتحلیلیچارچوبازشماییچنینتوانمیاساساین
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 انسانی کنشگر

 برلین آرای در انسان

مبنااییاعتقادلدنبابهبیستم،قرننخستنیمهآلودوحشتفضایدرحضورواسطهبهبرلین

عقایااددررامنشااأاو.اسااتروییاادهآنبااردهشااتناکیعواقاا،چنااینکااهبااودپرچالشاایو

است.گرفتهشک آنبهواکنشدراوعلمیتولیداتاززیادیقسمتلذا.یافتانگاروحدت

یابادکاهاگارتمامااًیافتهگرایشمایگرایتعدی انگاریبهسمتکثرتویدربرابروحدت

شناسانهبرلیناست.هایانسانشناسانهنباشدحتماًمبناییاساسیبرایفهمدیدگاهاییانسانمبن


   یافته تعدیل گرایی کثرت -الف
.شااودماایمحقااقانگاااریوحاادتازعبااورباااباارلیننظااردرگرایاایکثاارتشاادنطاارح

پرسشهر-3»:دارنداشتراکمبناییگزارهسهدرکهاستعقایدیمجموعهانگاری؛وحدت

بارای-2اناد؛نادرساتدیگرهایجوابتماموباشدداشتهدرستپاسخیکفقطبایدواقعی

اسات،دانساتنیاصاولدرکاهداردوجاوداعتماادقابا راهایحتمااًدرست،هایپاسخیافتن

وسازگارندیکدیگرباآینددستبهکهوقتیدرستهایپاسخ-1نباشدودانستهفعالًهرچند

ناساازگاردیگارحقیقاتبانیستممکنحقیقتیهیچزیرادهند،میتشکی یکپارچهک یک

.(3131:21برلین،)«باشد

فاضالهمدیناهشهر،آرمان.استشهرآرمانوجودبهاعتقادانگار،وحدتنگاهمهمنتای،از

صافاوصالحدرآناعضاایوباودهکاما همااهنگیحالاتدرکهاستایجامعهیوتوپیایا

تغییارچیازیدرونشااندر.هساتندثاباتکاهاساتایانهاآناصلیخصلت.کنندمیزندگی

رویاایابتاداازبشارزیراکاهندارنادتغییارباهنیاازیهاآن.اندرسیدهکمالبهچراکهکندنمی

انساانچاون،آیدمیوجودبهشهرآرمان.پروراندهاستمیسردرراوضعیتیچنینبهرسیدن

:3111بارلین،)اساتپابرجااومشترکجهانی،هاییهدفوتغییرناپذیرثابت،سرشتیدارای

کنادمایتاالشصرفاًآنگاهرسد،میرضایتکمالبهبشرشوندمحققاهدافاینوقتی(.21

.کندحفظراآمدهبدستوضعیت

واساتوارحقیقتایآورد،دساتباهبااهمویکجااراچیازهمهتواننمیاینکهبرلیننظردر

ناشادنیامارینیازاصاوالًبلکهعمالًتنهانهیکدیگردرکنارهاارزشتمامیتحقق.استمنجز
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وکاما کلیتایمفهاوم.انادیشخیرونیکهایانسانازمملووآرمانیجهانیدرحتیاست؛

ساتگیپیووانساجامفاقادمفهاومیازنظاربلکهدسترسازدورتنهانهغایی،ح راهیانقصبی

حلایراهبااوجودرابطاهدراو.داردوجاودناساازگاری«خیرهاا»میاندرچراکه.استمنطقی

هیتلارعصاردرراهاواژهاینهولناکمفهوماگرحتی–غاییح راهامکان:»نویسدمیغایی

کاما مدیناهناهماالاذا(.11-3111:12بارلین،)«نیساتبیشتوهمیازقضا–کنیمفراموش

کنااردرمختلا هاایارزشمتعاادلهمنشاینیامکااناساسااًچاونکاما ؛انسااننهوداریم

.نداردوجودیکدیگر

هسااتند؛متعااددودرکقاباا عیناای،بشاارهااایارزشکااهاسااتایاانباارلیناصاالیایااده

ایجامعاهدریااوفردیکوجوددرلذا.هستندتعار دچاریکدیگربااغل،کههاییارزش

بتاوانکهفرادستیمعیاریهمچنین.گیرندقراریکدیگرکنارتوانندنمیهاارزشتمامیواحد،

استهاییارزشمیانتعار لذا.نداردوجودنیزپرداختداوریبهمتعار هایارزشمیان

نادارد،وجودآرمانیایجامعهوکام زندگیازشکلیهیچدرنتیجه.ناپذیرندقیاساساساًکه

بارایمعیااریهیچندارد،وجودزندگیازخاصینوعبهدادنبرتریبراییسنجشابزارهیچ

جزئایهااارزشبرخوردواصطکاک.(Gray, 1993: 65)نیستتصورقاب خیراموربندیرده

کلایباهتعارضااتایانآندرکاهجهاانیدرنتیجه.استانساننوعوهاارزشخودماهیتاز

.نیستتصورقاب واییشناسقاب اساساًشوندمرتفع

هماوارهولایکناد،میتأکیدبشریهایارزشناسازگاریبههایشنوشتهدربرلینهرچند

امکاانسااززمیناهوداشاتهوجاودهااانساانتماامیمیانکهبشرینوعاًهاییخصیصهوجودبر

نسابتبااطاهرابدراو.داردا عااناسات،یکدیگرتوسطهاانسانشدنفهموارتباطبرقراری

:گویدمیفرهنگیگرایینسبیوشمولجهاناصولبهاعتقاد

شناسایم،مایکاههااییفرهنا هماهدر.شاودمیغلوجوامعواقواممیانهایتفاوتدر»

ازشاجاعتشناسیممیکهجوامعیهمهدرمثالً.داردوجودکذبوصدقوبدونیکمفهوم

(.3113:13جهانبگلو،)«استجهانیهاارزشاین.استشدهستایشدیرباز

ونیازهااابرخاایوجاودبااهاعتقاادوساایلهباهگرایاایکثارتبااهاعتقاادباارلینآرایدرپاس

بااتالقدرفارورفتنازبرلینوسیلهاینبهویافتهتعدی هاانسانتمامیمیانمشترکهایهدف

اینکاهدردقاتباابارلیننگااهدروجودشاانکاههاییارزش.استماندهاماندرگرایینسبی
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.شودمیاثباتنمایند،درکرایکدیگرتوانندمیهاانسان


 انسانیت بخش قوام انتخاب، قدرت -ب
اگارکاهصورتیبهداند؛میانتخابقدرتدرراموجوداتسایرازانسانممیزهوجهبرلین

لاذا.نامیدانسانراواتواننمیدیگریابدکاهشازحدبیشفردیبرایانتخابورأیمحدوده

تااناداردقصاداوالبتاه.داردخاودبارانساانیتقواممایهاینازحفاظتبهایویژهتعهدبرلین

.نمایادطارحکننادمایدنبالروسووالکوهابزآنچهنظیرراانسانیمشترکطبیعتاندیشه

وثاباتنفساانیهاایشخواهونیازهابارامانداردقصدانسانیمشترکطبیعتطرحبابرلین

.سازدآشناهاانسانالیتغیر

راهااانساانکاهاستچیزیآنزندگی،شیوهوشک شخصیانتخابتواناییوینظراز

کاهاساتآندرموضاوعایناهمیتعلت.شودمیجانورانانواعازآنهاتمایزسب،وساخته

ازانتخاابتوانااییخود،حذفباقطفکهکندمیانسانیطبیعتواردراتعیّنعدمازعنصری

بارایگازینشقادرتشادنقائا باصرفاًتکثراینواستمتکثرموجودیانسان.رودمیبین

انساانناوعهاایتواناییهمانانساننوعممیزهترینمهمبنابراین.»شدخواهدمحققکهاوست

هاایطبیعاتخاودبارایانتخااب،قادرتکاارگیریباهطریاقازکهبودخواهدزمینهایندر

گاری،)«شاوندمایمتجسامزنادگیفروناکاستنیومتمایزاشکالدرکهکندخلقگونیگونه

3113:21.)

ازمختلا هاایگوناهتحقاقجهاتباهبشارطبیعتمشترکعنصرایناصلیاهمیتپس

.اساتبارلینآرایدرمتعاددیلاوازمدارایونشدهختمجاهمینالبتهعقیدهاین.استانسان

لاوازماز.شاودمیناشیانتخابعنصرهمینازبنیادینهایآزادیازبرلیندرکمثالعنوانبه

ایاندربارلین.کارداشاارهاعمالشقبالدرانسان«مسئولیت»بحثبهتوانمیعقیدهایندیگر

:نویسدمیرابطه

واوقااتبیشاتردرهااانساانازبرخای.گیاردبرمیدرنیزراانسانمسئولیتانتخابعنصر»

گرایشای.ورزناداجتناابخاودمسائولیتباارازتادارندعالقهاوقاتبرخیدرهاانسانبیشتر

مسائولیتازکاردنخاالیشاانهبرایعذریوبهانهودستاویزبهدستیابیبرایتالشبهدارند

اعماالباهراخاوداعمالتاداردوجودزیادیالعادهفوقگرایشانساندردلی همینبه.خود
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.(Berlin, 1999: 176)«دهندنسبتاجتماعیوطبیعیقوانیناجتنابغیرقاب 
 

 بشر ناپایدار و متغیر سرشت -پ
سرشاتپاذیرششاهرگرایانهآرماانوانگاروحدتعقایدبهبرلینجدیانتقاداتازیکی

ایگوناهبهدارد،یرناپذیرتغیوثابتجوهریبشرسرشت»اینکهاست،انسانتغییرناپذیروثابت

وهساتند،شامولجهاانوتغییرناپاذیرابادی،همیشهوجاهمهدردنیامردمتمامهایهدفکه

تحقاقراهااآنشاایدوشوندآگاههاهدفاینازتوانندمیدرخورمعرفتازبرخوردارافراد

(.3111:11برلین،)«بخشند

باهفقاطوکاردهدگرگونراخوداساساًاست؛ناکام وناتمام اتاًانسانبرلین،نظردراما

کاامالًآنکاهنهاستخودسازندهومؤل خودشزیادیحدودتاواستمتعیّنجزئیشکلی

هاایطبیعاتتاداردراآنتواناییکهاستخلّاقیالعادهفوقگونهانسانباشد؛طبیعینظمتابع

شاکلیباهراانساانگرایاناه،کثارتبرداشتیبااو.دهدشک خودبرایراگوناگونیومتکثر

او.سازدمیخودبرایراممکنهایطبیعتانواعوساختهدگرگونراخودکهکندمیمعرفی

قاراربررسایماوردقانونمنادصورتیبهراانسانهایرفتاربخواهدکهعلمیسودایباشدتبه

باهرجاوعبااانساانیرفتارهاایومساائ ردماودربینایپایشوتوضیحبهآنخاللازوداده

(.3113:21گری،)کندمیمخالفتبپردازد،مشخصقوانینی

بااتنگاتنا ایرابطاهانساانخاودآفرینیابازارتارینمهمعنوانبهانتخابعنصربهعقیده

هکاساازیممایهماانیراخاودانتخاابطریاقازهاانسانما.داردبشرمتغیروناپایدارسرشت

کاهکنایمچنینتوانیممیعلتاینبهمانیست(.ماخودساختهکهشرایطیدلدرالبته)هستیم

نیسات؛شادهتمااموثاباتشناسایم،میکهجانوریهایگونهسایرطبیعتبرخالفماطبیعت

بارلیننظاردر.داردقارارمااخودتوسطدگرگونیمعر درلذا.استناکام  اتاًماطبیعت

قطعیاتعادمیکای»کناد:مایتحمیا مااباهراانتخابطریقازخودآفرینیکهاستچیزدو

نباشادصورتبهترینمابرایزندگیازصورتیتکهیچکهشودمیسب،کهماست،طبیعت

مواجاههاآنبازندگیدرناگزیرماکهاستناپذیریتوافقورقی،هایارزشتنوعدیگریو

(.3113:311گری،)«شویممی

بارایراخاویشمدنظرطبیعتانتخاب،قدرتبرتکیهباخودناتمامسرشتدلی بهانسان
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رافاردخاودتنهااناهکاهبودنیفرد.شودمیمتبلورفردبودنفردکهاینجاستوزدهرقمخود

ایاندربارلین.شاودمایسااختهبشاریهاایتمدنوهافرهن آنبرتکیهباحتیکهسازدمی

الگاویفاردی،سلیقهبودنیگانهواوپندارهایوکردارهاوفردبودنیکتا»استمعتقدرابطه

تمادنوکشوردوره،فرهن ،یکتمامهنری،سبکوحالتنهاد،خصیصه،زندگی،خاص

.(Berlin, 1996: 19)«سازدمیرا
 

 بشر حیات غایت زندگی، -ت
وزنادگیغایتمنادیمخاال او.ذیردپانمایرازنادگیبرایجهانیغایاتوجودبرلین

آنباهمعتقدشهرگرایانآرمانکهچنانآنتاریخ،درواالاهدافیوجودبهاعتقادوبودههستی

بشارزنادگیبهباودوپیشارفتپاذیرشباامغاایرتیویاعتقاداینالبته.کندمینفیراهستند

بلکاهگارا،شاهرآرماانعقایادیرمساازناهاماااساتممکنامریبرلیننظردرپیشرفت.ندارد

جاایباهوشادهپذیرفتهارزشیتعارضاتمسیرایندرچراکهتدریجی؛وگامبهگامصورتبه

.(Ligtvoet, 2006: 176)شودمیعبورهاآنازوشدهروروبههاآنباقدمبهقدمهاآنازفرار

بااتالئامدرکاهاساتایهمؤلفاانساانیزنادگیبرایمشخصغایتیوجودعدمبهاعتقاد

گرایایکثارتیاافتناهمیاتچراییتوضیحدراو.شودمیساختهگراییکثرتبهبرلیناعتقاد

گاردنانسانیمقاصدوغایاتدرتکثرواقعیتبهکمدست»گراییکثرتنویسدمیخودبرای

یکدیگرباتواننمیدباشنمییکدیگربادائمرقابتدرکهراهاهدفاینکهداندمیونهدمی

الکسااندرروس،ناوزدهمقارنمتفکارکاهتاأثیریتارینمهام(.3111:112بارلین،)«دادوفق
بارلین.جستداردزندگیمعنایازاوکهتعبیریهمیندرتوانمیراداشتبرلینبر،هرتسن

زنادگی،کهازآنجاوگیردنمینظردرزندگیخودازواالترهدفیزندگیبرایهرتسنمانند

راعقیادهایانهرتسان.نمودمبهمآیندهفدایراحالنبایداستتصادفاتووقایعازایآمیزه

نفاینامیاد،کماالتاوانمایراآنباهوصاولکاهداردوجودزندگیبرایگیرهمهغایتیکه

رویازازآنجاکاهرا«چیسات زنادگیمعنااییااغایات»کاهقبیا اینازسؤاالتیوکندمی

ومعاانیالگوهاا،اونظردرزیرا(.3133:232برلین،)خواندمیمعنابیاند،شدهمطرحفهمیبد

:3132بارلین،)شاوندمایمتفااوتنیازهااوهاانگارشوهاموقعیتاختالفبامتناس،هاعلت

312.)
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کاهبیندمیکنندهدگرگونخودومتکثرموجودیراانسانبرلینگفتتوانمیمجموعدر

باودنمختاراعتقاد،اینالزمهترینمهم.استمستلزماتبرخینیازمندویژگیاینتحققایبر

عما جاماهخاودباودنمتکثارباهگازینش،قادرتوسایلهبهواستمختارانسان.استانسان

باهدساتآزاداناهخاوداختیاارباویافتهراخودمسیرکهاستایندرانسانتحقق.پوشاندمی

.اساتخاودباهدهیشک فرایندزندگی.استزندگیغایتیبیمعنایهماناین.زندانتخاب

دارتاریناولویتحدسرتاآزادیبرلینآرایدرشودمیسب،کهاستانسانبهنگاهنوعاین

اساتقارارصارفاًبلکهندارد؛کردنزندگیورایغایتیزندگیاونگاهدر.یابدترفیعارزش

کاههماین.بپیمایادنمایناد،ایجاادسدیاوراهدردیگراناینکهبدونراخوددلخواهمسیرفرد

.باشدداشتهدستدرراخودبرحکمرانیوسروریخودش،زندگیدرفرد


 مطهری آرای در انسان

 فطرت -الف
مباحاثبیشاتردرکاهصاورتیباهاسات؛«فطارت»اساسایمحاورمطهاریفکرینظامدر

ایشاانشاخصکاالمدرویژهاهتماماین.نمودردیابیرافطرتبهایشاننگاهتأثیراتتوانمی

)استآشکارنمودندمعرفیاسالمیمعارف«المسائ ام»رافطرتکهنیز :ال 3111مطهری،

طبیعتایو اتدارایهااانسانآیاکهشودمیمطرحسؤاالتقبی اینبهپاسخدرفطرت(.11

نمود ردیابیهاانسانتمامیمیانراشترکمعنصریتوانمیآیاهستند مشترک

آفارینشاصا درکاهاستخلقتازخاصیگونهمعنایبهفطرتشناسانه،لغتجهتاز

)داردوجودانسان ساابقهبایوابتاداییخلقتایبرداللتواژهاین(.21-31:ب3111مطهری،

ازفطارت.شاودمایمتفاوتزهغریوطبیعتبالذاواستیافتهتحققانساننوعدرکهکندمی

طبیعات-آب اتایخاواصمانند-جانبیشیء اتیویژگیبهچراکهیابد،میتمایزطبیعت

کاهحیواناتدرونیهایویژگییعنینیز«غریزه(.»11-23:ب3111مطهری،)شودمیاطالق

زیستحیحصمسیردرراحیوانسرشتیوغیراکتسابیصورتبهوبودهآنهازندگیراهنمای

مانناد«فطارت.»رودمایکاربه«فطرت»لغتانسان،مورددر»اما.دهدمیقرارخودبامتناس،

واساتتارآگاهاناهغریزهازکهتفاوتاینبادارد،تکوینىامریبهاشاره«غریزه»و«طبیعت»

(.11:ب3111مطهری،)بیابدعلمنیزآنهابودنفطریوخودفطریاتبهتواندمیانسانلذا
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.فطریگرایشاتوفطریادراکاتنمود؛تقسیمکلیدستهدوبهتوانمیراانسانفطریات

شاک یاکباهآندرنااخواهخواهبشرافرادتمامیا هانکههستندادراکاتیفطریادراکات

-2وفطاریتصاوریادراکاات-3هساتند:بحاثقابا ناحیاهدوازفطاریادراکاات.هستند

کاهاساتسافیدیلوحهمچونونداشتهتصوریهیچابتدادر هن.فطریدیقیتصادراکات

هساتندمحسوسااتبااانطباققاب کهمفاهیمیوتصورات.داردرانقشپذیرفتناستعدادتنها

کاهاساتازآنپاسساازدمایکاهرامفهومیهر هن.شوندمی هنواردحواسراهازتنها

ناحیاهدرفطاریادراکااتباهتاواننمایلاذا.یابادمایخودنزدحضوراًراواقعیاتازواقعیتی

.بودمعتقدتصورات

مقادمهااییتصادیقدارایولیندارندحسیتصورهایبرمقدمتصوراتیهاانسانهرچند

کاهدارداولایبادیهیتصادیقاتواحکاامخاود هندرانسان.هستندتجربیهایتصدیقبر

جزئایاحکاامباهکلیحکمازتواندمیبدیهیاتآنبهاتکاباهن ودارندیقینیارزشهاآن

وانسااانخلقااتابتاادایازنیاازباادیهیتصاادیقاتایاانالبتااه(.3133:333طباطبااائی،)برسااد

پس.استقضایااطرافتصوربرمتوق هاآنیافتنموضوعیتونیستاودر اتیصورتبه

متولادکاهابتادادرانساانحاالدرعایننیسات،استداللیوآموختنیهرچندتفکراصولاین

قضایه،طارفدوتوانساتانساانکاهقدرهمین.نیستحاضراونزداصولهماندقیقاًشودمی

وبالفاصالهکاهیافتاهساازمانایگونهبه هنساختمانکند،تصوررامحمولوموضوعیعنی

(.11:ب3111مطهری،)ندکمیمحمولوموضوعبینرابطهوجودبهحکمطورقطعبه

عقیادهاینفطرتنظریه.استانسانیگرایشاتناحیهدرفطرتنظریهاساسیثق نقطهاما

بعادیهارفاقدوخالینهوآیدمیدنیابهشدهوپرداختهساختهنهانسان»کهکندمیمطرحرا

بذرآید،میدنیابهکهوقتیانسانبلکهبدهد،اوبهجامعهراانسانیابعادتمامکهانسانیابعاداز

درراباذرکاهزمینیمث .کندرشدبایدهااینجامعهدرشده،کاشتهوجودشدرانسانیامور

آبزمیناینبهاینکهبهدارداحتیاجفقطدارد،وجودزمینایندروندراالنواندپاشیدهآن

مطهاری،)«کنادرشاددرونازبذریناتاباشدموجودمساعدشرایطوبرسدحرارتونورو

باهگذارد،میدنیابهقدمفطریامورسلسلهیکباانسانشودمیگفتهوقتی(.211:ال 3111

تنهاابلکاهباشد؛داشتهتصدیقوتصورخداوجهانازعالم،یکهمچونکهنیستمعنیاین

.داردقرارانساندرموارداینبذر
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متعاالیهاایارزشوکماالتهمهبهگرایشواستعدادداشتنان،انسفطریهایویژگیمحور

.هساتنداو اتایاساتعدادهاوهااگارایشاینواستکردهعنایتانسانبهخداوندکهاستالهیو

درخاتباانهاالنسابتقبیا ازخاویش،کمااالتوهااارزشباپیدایشآغازدرانساننسبتپس

رادرخاتتاانهاالازمسایردرونای،تکونوحرکتباوبیرونازتربیتیعوام کمکبهکهاست

جاویی،حقیقات»از:انادعباارتگرایشااتایانازبرخای.شاودماینائ خودکمالبهوپیمایدمی

«خالقیاتباهگارایشوعبودیتوپرستشبهگرایشزیبایی،بهگرایشفضیلت،وخیربهگرایش

خاویشآزادیواختیااربااراگرایشااتایانبهبخشیققتحمسیرانسان(.21-3133:33مطهری،)

ازقبا وشاودمینامیده«فطرت»نامبهاسالمدرآنچهقبولباجزآزادیواختیار»وبپیمایدتواندمی

 (.22:ب3111مطهری،)«کندنمیپیدامعنیاستشدهدادهانسانبهخلقتمتندراجتماع

 

 اختیار -ب
والهایقادروقضاهمچونمباحثیباکهاستتعارضیاختیار،ازبحثدراساسیچالش

معلاولیوعلیضرورتپذیرشمیانایمالزمه.آیدمیپدیدمعلولیوعلیضرورتپذیرش

.شاودمایانساانباودنمختااردرتردیدموج،کهشودمیگرفتهنظردرانسانبودنمجبورو

وباودهمعلاولیوعلایضارورتپاذیرشانساانادیآزواختیارتوجیهمسیراساساًآنکهحال

.شودمیاوازآزادیسل،وانساناختیاربرمحدودیتایجادباعثاص اینانکار

بایدناچاربهحالتایندر.نیستندمعلولیوعلّیضرورتدارایانسانافعالشودمیفر 

شود«صدفه»ازناشیانسانیافعالپیدایش انتظاارآنایهاروحاالتیهردرنانساچون.دانسته

عملیگونههیچوقوعازآنیهروحالتیهردروباشدداشتهتواندمیخودازحرکتیهرگونه

.باشدمطمئنتواندنمیخوداز

تامّاهعلا آنعدمووجودبهنسبتکهایتامّهعل انسانافعالبرایمابشودبنااگرزیرا»

انسانخودشویممعتقدوبسپاریمتصادفدستبهصرفاًرافع آنمزمابایدنشویمقائ باشد

باامالزمفر اینکهنیستتردیدجای.باشدداشتهتواندنمیفع آندردخالتینحوهیچبه

ناداردمعنااآزادیفر ،اینبااساساًواستانسانآزادیواختیارقدرتسل،ومحدودیت

«دانساتفااعلیهایچفعا بلکاهبالخصوص،انسانفع اینتواننمیاساساًفر ایندربلکه

(.3111:311طباطبائی،)
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هارچاون.نیساتآزادیواختیاارباامناافیانساانحرکاتوافعالداشتنضرورتهمچنین

باانیازانساانافعاالپاسیافتاه،ضارورتخاودتام ّهعلتواسطهبهیابد،میضرورتکهمعلولی

انساان،درازآنجاکهچیست انسانفع تامّهعلتحال.یابندمیضرورتدخوتامّهعل پیدایش

وموازناهوسانجشوعقا قاوه هنای،ساوابقعواط ،تمایالت،غرایز،همچونمختلفیابعاد

ماواردایانازمرکّا،امارینیازاواعمالتامّهعلتشده،تعبیهارادهوعزمقدرتواندیشیمآل

بااحاداق وباشادداشاتهانسانبرایمطلوبیبایدشودمیصادرانسانازکهفعلیهریعنی.است

ناداردامکاانباشادنداشاتهایفایدهومطلوبیتهیچفعلیاگروباشدهماهن ابعاداینازیکی

طباقشادمحقاقاگارانساانافعاالازفعلایهار.شاودرواناهعم آنسویبهانسانافعالیقوای

باهکاهعلتیآنولیشود،میترکضرورتطبقشودترکاگروندکمیپیداتحققضرورت

.اساتانساانخاودانتخاابواختیااروارادههماناادادهضرورتفع آنترکیافع آنتحقق

ایانوکننادمایپیاداضارورتاختیاارباهانسانافعالکهاستایناینجادرضرورتمعنایپس

(.311-3111:312طباطبائی،)استآنکنندهاثباتبلکهنبودهاختیاربامنافیتنهانهضرورت

اثباتراهحتیکهنیستاوازاختیارسل،معنایبهانسانافعالداشتنعلّیضرورتتنهانه

اوازمختاراناهبالضارورهانساانافعاالچون.هستنیزانسانبرایآزادانهافعالداشتنواختیار

مختااربشرگوییممیاینکه».شودمیمعنادارافعالشقبالردانسانبودنمسئولشود،میصادر

اوتمییازقاوّهتصاوی،واوکاما رضاایتوخواساتازاوعم کهاستاینبهاستآزادو

واداراوتشااخیصورضاااورغبااتومیاا باارخالفرااوعاااملیهاایچوگیااردماایسرچشامه

(.3113:32مطهری،)«دیگرعام نهوقدروقضانهکند؛نمی



 بشر اجتماعی طبع -پ
ایانازیکی.دهدمینشانراانسانبودنبالطبعمدنیقرآنمختل آیاتبرمبتنیمطهری

کریماهآیاهمفااد.کنندمیطرح3زخرفمبارکهسوره12آیه ی درکهاستمباحثیموارد
                                                                                                                                             

بَعْضُاهُمْل یَتَّخ اذَدَرَجاتٍبَعْضٍفَوْقَبَعْضَهُمْرَفَعْناوَالدُّنْیاالْحَیاةِف یمَع یشَتَهُمْبَیْنَهُمْقَسَمْنانَحْنُرَبِّکَرَحْمَتَنَیَقْس مُوهُمْأَ».3
.«یَجْمَعُونَم مَّاخَیْرٌرَبِّکَرَحْمَتُوَسُخْرِیًّابَعْضاً
راپروردگاررحمتمگر:ترجمه تقسایممیانشااندنیاازنادگیدرراآنهاامعیشاتکاهمااییماینکنند میتقسیمآنهاتو
آنچاهازتاوپروردگاررحمتوگیرند،خدمتبهرایکدیگرتادادیمبرتریمراتبیبعضیبرراآنهاازبعضیوایم،کرده
 .(12/زخرف)استبهتراندوزندمی
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اگارکاهانادنشادهفریادهآهماننادویکسااناستعدادهاوامکاناتازنظرهاانسانکهاستاین

کاهباودفاقادراهماانودارددیگار کاهداشاتراهماانهارکسبودندشدهآفریدهچنین

کریماهآیاهایان.نباودکااردرتباادلیخادمتوپیوندومتقاب نیازطبعاًواستفاقددیگر 

وانتخاابىوقرارداد صرفاًنهاستطبیعىامر انساناجتماعىزندگىکهاینبرداردداللت

(.21-3111:21مطهری،)تحمیلىواضطرار نه

کلاىغایتیکبودناجتماعى.استاجتماعیفطرت،وطبعوآفرینشمقتضایبهانسان

آنبتواناداینکاهبارایانساان.اساترواناوساویبهبالفطرهانسانطبیعتکهاستعمومىو

واردبایساتیکناد،بالفعا راهساتوجاودشدرفطارتوآفارینشمقتضاایبهکههاییقوه

جامعاهواردتاانسانیعنی.باشددلی همینبهنیزانسانبودنبالطبعمدنیبساچهوشوداجتماع

هماانکاه–کماالساویباهحرکتامکاننگیرد،قرارجامعهاعضاسایرباارتباطدرونشود

بادونفاردرسایدنکماالهباتصاوراسااساینبر.نداردرا-استفطرتمقتضایبهحرکت

.استباط تصوریجامعه،درحضور


 کامل انسان -ت
ومادلحکمکهدارداهمیتمسلمینمابرا نظرآنازنمونهانسانیاکام انسانشناختن

لاذا.اساتزماینرویبارانساانیشدهمحققغایتنوعیکام انساندارد؛راسرمشقوالگو

کاما انساانمشخ صااتواساتسایمایىچگونهکام انسان معنوسیما بدانیماستالزم

.سازیمآنهمانندراخودجامعهوخودبتوانیمتااست،مشخصاتىچگونه

وظهاورکاهداردوجاوداساتعدادهاسلسالهیکخلقتشمتندرکهاستموجودیانسان

اساتعدادهایهمااناگار.اساتفاردواقعایتکاما ماالکاستعدادهاآنشدنبالفع وبروز

بارعاالوهحاال.استرسیدهخودشکمالبهموجوداینوقتآنشکوفاشود،فرددردرونی

رشادمتعاادلوهماهنا ایگونهبهکام انساندرهااستعدادایناستعدادها،تمامیشکوفایی

امکادهیچوکنندرشداودرانسانىهایارزشهمهکهاستانسانىآنکام انسان».اندکرده

حادباههااارزشایانازهرکادامرشادوکنندرشدیکدیگرباهماهن همهونمانندرشدبی

«کنادماى«اماام»باهتعبیاراوازقارآنکاهانساانىکاما ،انسانشودمىانساناین.برسداعلى

(.12:ب3111مطهری،)
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تماامیتحقاقنامکااکهداردهمراهبهخودباراضمنیمعنایاینکام انسانعینیتحقق

باردلیلایتوانادمایخاودامارایان.داردوجودمنسجمصورتبهویکدیگرکناردرهاارزش

کماالباهویافتاهتحقاقآندرهااارزشتماامیکاهجااییباشاد،فاضالهمدیناهتحققامکان

.اندرسیده

یغایااتدارایوفطرتمناداساتموجودیمطهرینگاهدرانسانگفتتوانمیدرمجموع

انساانیباذرازمنادبهارهیعنایدارد،فطارتانساان.اساتکاردهمشاخصبارایشفطرتکه

ازتاوانمایپاس.استشدهمشخصیغایاتواهدافدارایآنموج،بهکهاستمشخصی

ایان.اساتانساانرسیدنکمالبهورشدهمانغایتاینگفت؛سخنانسانیمشترکغایات

تکیاهبااوشدهاجتماعواردفردآنکهمگرکرد،نخواهدشدرکام صورتبهانسانیاموربذر

.زندآزادانههایکنشبهدستاجتماععرصهدراختیاربر


 مانع

 برلین نظر در آزادی موانع
 فرد آزاد عمل و انتخاب های فرصت گستره کاهش: اول مانع

ماانعیاولاینلاذا.استمنفیآزادیمدافعانازلیبرال،سیاسیفیلسوفیکعنوانبهبرلین

.آوردمایحساببهفردآزادعم محدودهدردیگراندخالتراباشدآزادآنازفردبایدکه
ازاساتعباارتساادهطاوربهمعناایندرسیاسیآزادی»نویسدمیمنفیآزادیتعری دراو

تواننادندیگارانودهادانجاامخواهدمیکهراکاریتواندمیشخصآن،داخ کهقلمرویی

خاواهممایکاهراکاارینتوانمدیگراندخالتسب،بهموردیدرمناگر.شونداوکارمانع

درفاردیاگار(.3111:213بارلین،)«امدادهدستازمقدارهمانبهراخودآزادیدهمانجام

آزادیمانصاورتایاندرباازدارد،اهادافمباهرسایدنازماراوکردهورودمنعم حوزه

دیگارانکهاستمنفیآزادیفاقدصورتیدرتنهاشخصپس.امدادهازدستراخودسیاسی

.بازدارندخودهدفبهوصولازرااو

براباردارد،انتخاببرایکههاییفرصتگسترهبااستبرابرفردآزادیگسترهبرلینبرای

اینکهازفار داراست؛راهاآندررفتنامکانوبودهبازفردرویبهکهدرهاییتمامیبااست

باهانتخاابهاایفرصاتگساترشصرفپس.نهیاباشدداشتهرادرآنازعبورقصدفردآن
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ایجاادمعناایباهفردانتخابهایفرصتکاهشمقاب طرفدروآزادیسطحارتقایمعنای

داردبساطاآنجاتاانساناجتماعیوسیاسیآزادیقلمرو.»استفردهایانتخاببرابردرمانع

وجاودنیازاوباالقوههاایگزینشبرابردربلکهبالفع هایگزینشبرابردرفقطنهموانعی،که

بارلین،)«دهادانجاامبتوانادبخواهد،کههرگونهبهبخواهد،کهراعملیهریعنیباشدنداشته

دالیا باهماثالًباشادداشاتهدخاالتیدیگریاینکهبدونفردیاگربرلین؛نظردر(.3111:23

شادنمحدوداینگردد،محدودآزادشعم گسترهعضو،نقصهمچونمادرزادیوطبیعی

عما آندادنانجامبیرونیامکانچراکه.نداردفردآزادیکاهشباارتباطیویعم حیطه

خاودشباشاند،داشاتهدخاالتیدیگراناینکهبدونفردآنواستنشدهسل،ویازمشخص

.نداردرافرصتاینازرداریببهرهامکان


 منفی آزادی در انحراف: دوم مانع
اینازیکهرازانحرافپردازد،میآزادیمنفیومثبتمفهومدوتفکیکبهوقتیبرلین

ازقادتماامحمایاتبااوجودوی.آوردمایحساابباهآزادیبراباردرمانعیمنزلهبهرامعانی

کاهشاودمایقلا،زماانیمنفایآزادی»گویاد:مایآنفانحراپیرامونمنفی،آزادیمفهوم

هااگارگنکناددخالاتدولاتقهریهقوهاگروباشد،یکیگوسفندوگرگآزادیبگوییم

داران،سارمایهنامحادودآزادیالبتاه.شادآزادیمانعنبایدباوجوداین.درندمیراگوسفندان

بااهمااادران،وپاادرانیااادارانرخانااهکانامحاادودآزادیباارد،ماایبااینازراکااارگرانآزادی

اقویاابراباردرضاعفابایادکاهنیستشکی.انجامدمیسن زغالمعادندرکودکاناستخدام

)«گارددکاستهحداینتااقویاآزادیازوشوند،حمایت جاایدراو(.3113:32جهاانبگلو،

باهتوانمیرامنفیآزادی»نویسد:میوگذاشتهصحهمنفیآزادیتحری امکانبرنیزدیگر

زنادگیداداجاازهمالکاانباهآزادیناامباهووسایلهبادینوکردتعبیراقتصادیآزادگذاری

وساالمتکاردنناابودباهمجاازراهااکارخانهصاحبانیاکنند،نابودهامعدندرراکودکان

حیطاهرویاهبایگساترشازبایادپاس(.3132:11برلین،)«ساختصنایعکارگرانشخصیت

منفایآزادیصاحیحقانونگاذاریباحکومتیساختارهایباید.شودجلوگیریفردآزادعم 

.پاذیردمایآزادیسالبیماانعیاکعنوانبهراقانوناویعنیاینودارندمصونانحرافازرا

.استآزادیخودتحققبرایآزادیعدماینونیستیمآزادقانونرعایتازماپس
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 مثبت آزادی در انحراف: سوم مانع
آزادیتنهااناهکاهانحرافیداند؛میمثبتآزادیازانحرافراآزادیمانعترینمهمبرلین

جهااندرنفارهاامیلیونمرگباعثبیستمقرناولنیمهدرحتیکهکردسل،رانفرهامیلیون

ناهبرگازینمراخاویشهراخاودخاواهممی»کهداندمیاینبابرابررامثبتآزادیبرلین.شد

آنکاهخالصاه...شاومکشااندهراهایباهخاارجیعواما تاأثیرتحتودیگرانوسیلهبهآنکه

:3111برلین،)«برسانمتحققبهراآنوکنمانتخابراخویشروشوهدفخود،خواهممی

گویادمایمثباتآزادی.دانساتمثبتآزادیمختصرمعادلرا«خودسروری»توانمی(.211

.گیرددستدرمراکنترلودادهقرارخویشسیطرهتحترامنکهنداردراحقاینکسی

بردگایآیاینباهخودساروریآیاینتااشاودمایباعاثمثبتآزادیازتعبیردرانحراف

دانیوعالیجزءدوبهنفسمابعدالطبیعیتجزیهدرراانحرافاینریشهبرلین.شوددگرگون

عقالنایجازءهماانکهحقیقیوبرترجزءکندمیحکمعدالتاعتقاد،اینموج،به.داندمی

حااکماوسات،شاهواتوامیالوانسانطبیعتهمانکهبشرساف ودانیجزءبراست،نفس

درفاردباودنباردهمعناایباهی اتاجزءبودنحاکمحقیقتچراکه(.3111:11برلین،)شود

کااهشفاردآزادیتنهااناهشودمیحاکمعقالنیزءجوقتیپس.استشهواتوامیالدست

اسات،فاردبردگایباامسااویکهشهواتحکومتزمینهبردنبینازواسطۀبهحتیکهنیافته

.استکردههدیهاوبهراآزادی

پاساسات،واحادامرینیزحقیقتوحقیقتکش وسیلۀعق ازآنجاکهدیگرطرفاز

باشاد،ضارورتوحقیقاتهماانکاهواحدامریبه(ستاآزادعم همانکه)عقالنیعم 

وضارورتیااحقیقاتبرحسا،عم ازاستعبارتعق چون»درنتیجه.گرددمیمنصرف

«ضارورتپاذیرشیعنایآزادیپاسعقا ،مقتضاایباهزیستنازاستعبارتآزادیچون

(.3131:313بشیریه،)

همگاانچاون.گرفاتقارارخواهمیتتمارهبرانسوءاستفادهموردخوبیبهعقایدیچنین

بخواهادکسیاگروهستندناشنواآنبرابردرعمدتاًوبشنوندخوبیبهراعق ندایتوانندنمی

بایادکاهباودهخردستیزیانسانکند،نفیاستجامعهعقالیقبولموردکهراعقالنیقوانین

-شانودمایوضوحبهراعق ندایکه-توتالیتررهبراگرحال.کردوادارشعق ازتمکینبه

جازءکاهفاردهارحقیقایخاوددساتوراتاودساتوراتچراکاه.پذیرفتبایدداد،دستوری
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راخاودعقالنایقاوهاگاراسات،فاردخاوددساتوراودساتوریعنای.باشدمیاوست،عقالنی

زدنبهضارتواندنمیازآنجاکهنپذیردراحکیمحاکمدستوراتفردیاگروبوددادهپرورش

دساتوراتباهعما بااتااسااختواداررااوتاوانمایکند،درکجهالتخاطربهراخودبه

فاردهاایانتخاابگساترهکهاینجاست(.211-3111:232برلین،)شود«آزاد»حاکم،عقالنی

.شودمیبردگیآیینبهتبدی خودسروریآیینوشدهاجباریراهیکدرمنحصر


 مطهری رنظ در آزادی موانع

 انسانی مصالح و طبیعی عوامل: اول مانع
باهراآزادیسلبیموانعتمامییعنینیست،آزادهاآنازفردکهعواملیمجموعهمطهری

قبیا ازاماوریطبیعی؛عوام ازمنظور.کندمیتقسیمانسانیمصالحوطبیعیعوام دستهدو

نگااهدر.اساتزماانیعواما وتااریخواجتمااعیمحیطجغرافیایی،وطبیعیمحیطوراثت،

توانادماىکند،قطعکلیبهطبیعیعوام بارااشرابطهتواندنمیکهوجودبااینانسانمطهری

.ساازدآزادآنهااحکوماتقیدازراخودنموده،طغیانهامحدودیتاینعلیهزیاد حدودتا

درتغییراتاىدیگرطرفازایمانوهارادنیرو وطرفازیکعلموعق نیرو حکمبهانسان

مالاکخاودوساازدماىمنطباقخاویشهاایخواساتبااراآنهااوکندمىایجادعوام این

(3133:11مطهری،)شودمیخویشسرنوشت

کنناد،ماینارموپنجاهدساتآنباانحاویبههاانسانتمامیکهجهتازآنطبیعیعوام 

تمامیچراکه.یابدمیتقلی تحلیلیایمؤلفهعنوانبهسانانآزادیگسترهتحلی برایاهمیتش

بتوانادانسانکهتصوراین.دارندهمراهراهامحدودیتآنخودبودنانسانموج،بههاانسان

درناهوطبیعاتبراباردرناهانساان.اساتنامعقولباشد،آزادمطلقصورتبهموانع،تمامیاز

هااانسااندیگارافرادهمهباامرابطهدرمناگر».نداردمطلقادیآزدیگرهایانسانسایربرابر

.باشاندنداشاتهآزادیمنباشانرابطهدرهاآنکهاستایناشمعنیباشمداشتهمطلقآزادی

محادوددیگریچیزدیگرانآزادیجزرامنآزادیکهاستاینآزادیحداکثراینجاناچار

.استانسانیمصالحهمانازخوداینکه(211:ال 3111مطهری،)«نکند

انادعباارتشودمحدودانسانآزادیتاشوندمیسب،مطهرینظردرکهمصالحیازبرخی

تاوانمیشود،میدیگرانازآنسل،وآزادیدراخاللسب،خودآزادیبافردکهآنگاه-3:از
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کاهآنگااهباشاد،ملتازمنبعثدولتقدرتکهمواردیدر-2گرفت؛رااوآزادیجلوبایدو

حاقاساتاجتمااعهاایآزادیحافظکهدولتاست،اجتماععالیهمصالحبرخالففردآزادی

آزادیحفاظکاهماواردیدر-1کند؛محدوداجتماعیعالیمصالحنفعبهراهاییآزادیدارد

اجبااریتعلیمهمبهداشت،وتربیتوتعلیمماننداست،شخصخودقطعیمصالحبرخالففرد

.(11-3133:12مطهری،)شودمیتجویزاجباریبهداشتهمو


 اجتماعی عوامل: دوم مانع
باشادداشاتهآزاد اجتماعافرادسایرناحیهازاجتماعدربایدبشراجتماعی،آزادیاساسبر

فضاای.نگیرنادرااوقاصادانهفعالیاتجلاویونباشانداوتکاما ورشدراهدرمانعىدیگرانو

بایساتمایافاراد.نکنادماانعایجادمسیرایندروبودهمساعدتکام ورشدبرایبایداجتماعی

.بشامارندمحتارمخاودهاایآزادیوحقوقازاستفادهواستیفابرایرایکدیگرآزادیوحقوق

هارهکاایعرصاهدروکاردهورودسایرینآزادعم حیطهبهاعضاجامعه،دراینکهحقیقتدر

بارایلاذا.اساتآزادیمواناعترینرای،ازکنند،ایجاداخاللاستآزادانهعم حقدارایفرد

عما حیطاهباهجامعاهاعضاایساایرورودازبایدالزاماًکندتجربهراآزادیبتواندفردهراینکه

عما ویاانبتفکار،آزادیبهتوانمیاجتماعیهایآزادیمصادیقترینمهماز.باشدآزادخود

داشاتهاعتماادخاودایادئولوژیباهکاهمکتبایهارمطهرینظردر.کرداشارهاجتماععرصهدر

لاذااساتآزادتفکراسالم،ازنظر.باشدتفکرآزادیواندیشهآزادیطرفداربایدناچاربهباشد،

راخاودرتفکامحصوالتخواهدمیکهطورهروبیندیشدخواهدمیکهطورهرتواندمیانسان

.نمایادمطارحراخودواقعیتفکرفرداینکهآنوداردوجودشرطیکتنهااینجاالبته.کندابراز

اساتمختلا افکااروعقایدباشجاعانهوصریحمواجههبافقطوفقط[اسالم]»مطهرینظردر

خیاالکاهدهاممایهشداراسالمطرفدارانوجوانانبهمن.دهدادامهخودحیاتبهتواندمیکه

یاکباافقاطاساالماز.استدیگرانعقیدهابرازازجلوگیریاسالمی،معتقداتحفظراهنکنند

وصاریحمواجهاهومختلا افکااربهدادنآزادیواستعلمآنوکردپاسداریشودمینیرو

(.3131:33مطهری،)«هاآنباروشن

یاباد،اهمیاتحادایانتامطهریبرایتفکرآزادیتاشودمیسب،کهمبناییتریناصلی

دوراهایبینجامعههادیانوسرپرستاناجتماعیمسائ ازبرخیدر.استتکام ورشدبحث
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کاهبیننادمیوضوحبه.گیرندمیقراردرستمسیردرحرکتعدمیاوپیمودنبهمردماجبار

ساب،هااآنکاردنرشادوملازوماردمبودنآزاد.هستنداشتباهمسیریانتخابحالدرمردم

اگارچراکاه.باشادتبلیغاینوعازصرفاًشرایطیچنیندرجامعهسرپرستاناقداماتتاشودمی

وتوانااییماردماینکهدلی به(باشندداشتهسوءنیتاینکهبهرسدچهتا)نیتحسنبابخواهند

ایانکنناد،سال،هااآنازراآزادیدهنادتشخیصراصوابمسیرتوانندنمیوندارندلیاقت

ماردمکاهبگاوییمباشادقاراراگرمثالعنوانبه.ماندخواهندباقیلیاقتبیافرادیابدتامردم

چاهبرگزینناد،خاودنمایندهعنوانبهاستکاردانیوالیقشخصواقعاًکهرافردیفالنباید

بهرااینبخواهیدشماگرا»:نویسدمیشرایطیچنینبهپاسخدرمطهریدهد میرویاتفاقی

هااایانبکنیاد،انتخابراشخصفالنحتماًبایدوفهمیدنمیشمابگوئیدوبکنیدتحمی مردم

آزادشاانبایاداصاالً.کننادپیادارااجتمااعیرشاداینکهشدنخواهندمردمیقیامتدامنهتا

کاههامکسیآنکند،تبلیغاتبشودوکی خواهدمیآنکهکنند،تالشکنند،فکرتاگذاشت

دفعاهیاک...رادیگارییاابکانمانتخاابرااوکاهباشادمارددمدتیبکندانتخابخواهدمی

بعادوبشودکام تجربیاتشتاسومودومدفعهبازببرد،پیخودشاشتباهبهبعدکند،انتخاب

(.3113:322مطهری،)«دارداجتماعیرشدکهدربیایدملتیصورتبه

نظاردر.کارددرکبهتارنیازرااحزابعم آزادیقبالدرمطهریدیدگاهوانتمیحال

وهااحارفاسالم،ازساختنپوششبدونونلغزیدهالتقاطورطهبهکهجاییتااحزابایشان

خاودعقایدآزادانهدارندحقاندنزدهتوطئهوخیانتبهدستوزنندمیراخودواقعیمواضع

.کنندتبلیغرا


 روحی اسارت: سوم انعم
دانای،وعاالیجازءدوازمرکا،اساتشخصیتیدارایانسانمطهرینگاهدرازآنجاکه

نیازخاوداسایرکاهداردوجودامکاناینباشد،آزادخودازانساناستمطلوبکههمچنانی

یعنای.خاودشازانساانآزادییعنایمعنویآزادیشرایطایندر(.3111:21مطهری،)شدبا

اساارتباهحیاوانیشاهواتومطامعتوسطتواندمیانسان.نباشدخوداسیروبردهخودنسانا

کند؛میاسیرراانسانیخواستوارادهشهوت،طلبی،جاهخشم،آز،حرص،حکومت.درآید

یعنایمعناویآزادی.اساتارادهوفکرآزادینیازمندکمالورشدبرایانسانکهدرصورتی
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.حیاوانیپستهایوابستگیوتعلقاتازانسانیارادهآزادیواوهاموخرافاتازفکرآزادی

وشاهوانیهاایخواساتهحادودازکهمتعالیامریآزادارادهواستمنطقیفکریآزاد،فکر

بار(.13-3133:33مطهری،)پروراندمیسردررالقاءاهللوتکام سودایورفتهباالترحیوانی

آزاد انساانباهتقاوا.دریافاتمعناویآزادیتحقاقبارایراتقوااهمیتنتوامیاساساین

حساد،طماع،آز،رشاتهوکاردهآزادهاوسوهاوابندگىواسارتازرافرد.دهدمىمعنو 

ازرااجتمااعىهایبردگیوهارقّیتریشهترتی،اینبهوبرداشتهگردنشازراخشموشهوت

.بردمىبین

بشاریحیاتدورانطولدر.است«گیزهدپیشه»معنویآزادیبرجستهیقمصاددیگراز

بشارباراجتمااعیوتااریخیعواما وانساانخاودوسیلهبهنیازهاییطبیعی،نیازهایبرعالوه

آزادمنشایدرایریشاهزهد،بهانسانگرایش.»استکردهمحدودرااوآزادیوشدهتحمی 

بینیادمیکهآنجاولیدارداشیاازمندیبهرهوتملکوتصاح،هبمی بالفطرهانساندارد،او

وکاردهزباونشوضاعی درون،درسااخته،مقتادررااوبیارون،درکاهنسابتهمانبهاشیا

طغیاانایاننااموکنادمایطغیاانبردگایایانمقاب دراست،ساختهخویشبردهومملوک

.(3133:32یزدی،)«است«زهد»


 غایت
 برلین نظر در آزادی غایت
بارایبارلینکاهداشاتتوجاهبایادچیست آزادیغایتکهسؤالاینپاسخدرکبرای

قارارانساان.اساتانسانخودغایتترینعالی.گیردنمینظردرانسانخودورایغایتیانسان

نظاردرغایتینیزآزادیبرایبرلینلذا.کندتالشخودورایچیزیبهیابیدستبراینیست

.انساانتحقاقیعنایدارد،انساانکاههدفیتمامتحققیعنیانسان،بودنآزادچون.گیردنمی

فاردیهمچاونوضعیتشنداردآزادیفردوقتی.استآزادیخودآزادیغایتاوبرایپس

رهااییجویادمیکههدفیتنها.استشدهبستهدرختیبهیاوبردمیسربهزنداندرکهاست

هادفحقیقاتدرپاس.باشادداشاتههادفیرهاییازبعدبرایآنکهبیاست؛عیتوضآناز

ازمتاأثربارلینعقیادهاینرسدمینظربه(.11-3132:12برلین،)استآزادیخودنیزآزادی

ازرهاییبرایتالشازبرخاستهدرنظرشانکهایعقیدهباشد؛هرتسنالکساندرروس،متفکر



 (21)پیاپی  38 زمستان، 91شماره  ،تمشهسال های راهبردی سیاست،  پژوهش  لنامهفص 24
 

راهرتسااننظاردرآزادیداشااتنارزشدلیا بارلین.اسااتواقعیااتهباارسایدنوانتزاعیاات

:کندمیبیانگونهاین

کاهچیازیهماانبارایاسات،هادفیاکنفسهفیاینکهبرایدارد ارزشچراآزادی»

(.3133:111برلین،)«انسانکردنقربانییعنیدیگر،چیزپایدرآنکردنفدا.هست


 مطهری نظر در آزادی غایت
.اساتخاودوجاودیتکام دنبالبهکهخواهکمالاستموجودیانسانمطهرینظررد

آنازانساان».کنادمحقاقراخاودکماال،مسیردرحرکتباتاشودمیدنیاواردانساناساساً

لاذا(.3133:31مطهاری،)«کنادمیحرکتطبیعیتکاملیهدفسویبهکهاستمحترمنظر

.استوجودیتکام همانکهاستواالوواحدغایتیدارایانسان

دنیااواردشاود،مایاشتعاالیورشدسب،هاآندرحرکتکهفطریهاییزمینهباانسان

بارای.پیمایادمایراکماالمسیرخویش،فطریهایزمینهبامطابقحرکتیصورتدروشده

مسایردروزدهتخاابانباهدساتآزاداناهشاده،اجتمااعواردانساناستالزمحرکتیچنین

آنگااهمطهاری.استانسانسعادتوتکام آزادیغایتحقیقتدر.برداردگامخودتحقق

محقاقانساانیهاییکنشواسطهبهوجامعهداماندرکهارزشیمثابهبهآزادیازبحثبهکه

باراینانسااطبیعایاساتعدادواساطهباهکهآورندمیحساببهاعتباریمفهومیراآنشودمی

طلبادمایراکماالطبیعایمسایردرمانعوجودعدملزومکهاعتباریاست،شدهاعتبارتکام 
ایانوشاودمیمعنیبیسعادتبهآمدننائ تصورآزادیبدونلذا.(31-3133:11مطهری،)

یعرصاهبهپایآزادفطرتاًباوجودیانسانکهگیرندمیشک حقیقتاینبرتکیهبااعتبارات

.کنادمحقاقراخاویشتکاما وتعاالیورشدزمینهخودهایگزینشباتاگذاردمیاجتماع

.انسانیکمالتحققبرایاستابزاریآزادیپس
 

  بندی جمع
یآرادرآزادیگاناهساههاایمؤلفهمبناییمقایسهداد،میشک رانوشتاراینهدفآنچه

اداماهدروآمادهفراهممهماینتحققبرایالزممقدماتحال.استبرلینومطهریمرتضی

.پردازیممیمقایسهانجامبه
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 انسانی کنشگر مؤلفه *
اساسایافتاراقنقطاه.اندگماردههمتجبرطردواختیارپذیرشبهدوهرمطهریوبرلین

کاهمنساجمهاایارزشازایمجموعاهوجودبرلیننظردر.استهاارزشیحوزهبارابطهدر

بااهمهموارههاارزشاونظردر.استممتنعامریگیرندقرارهمکناردرهماهن رتیصوبه

بارایمالکایدیگارساویاز.ناداردوجاودهاآنکام هماهنگیامکانوهستندتعار در

ناههماهنا صورتبههاارزشاینگاههیچپس.نداردوجودهاارزشمیانتعارضاتداوری

وفاردیکماالتحقاقامکااناساسااًنتیجاهدروآینادنمایهامگاردعاجتماادرنهوفرددر

.استمنتفی(شهرآرمانتحقق)اجتماعی

وکام انسانتحققمطهریبرای.استاجتماعیوفردیکمالتحققبهمعتقدمطهریاما

هااارزش.اساتجامعاهوفاردشادنیمحققهدفبلکهنیست،ممتنعامریتنهانهفاضلهمدینه

بعادوهلاهدر.باشادمحاالیکدیگرکناردرهاآنشدنجمعکهنیستند اتیتعارضاتیرایدا

شاریعتکهمعیارهاییباتوانمیداد،رخهاارزشاینمیانظاهریتعارضیمادهعالمدراگر

معتدلصورتیبهراهاارزشبتواناینکهدرنتیجه.زدداوریبهدستدهدمیقراراختیارماندر

.استشدنیوممکنامریدادقرارهمکناردر

بشاریثابتااتازماواردیبههرچندبرلین.استبشرطبیعتبهمربوطدیگراساسیتفاوت

اوبارای.دانادمایناتماام اتااًوناپایادارمتغیر،موجودیراانساندرنهایتولیکندمیاشاره

ممکنااتازوسایعیگساترهزاراخاودوجاودخودش،کندمیسعیکهاستموجودیانسان

باهساازدگرگاونخاودومؤلا خاودخودسازنده،موجودیراانساناو.سازدمتعیّنانسانی

کاهرامسیریوبخشدمیتعیّنراخودگزینش،وانتخابقدرتطریقازکهآوردمیحساب

.پیمایدمیکرده،انتخاب

طبیعاتبارهاا،تواناییوهاتعداداسدربشریهایتفاوتپذیرشباوجودمطهریمقاب در

سرشاتیدارایهااانسااناونظاردر.خوانادمایفطارتراآنوکردهتأکیدبشریعاموثابت

نظاردرکاهصاورتیهارباهحاال–انساانیاافتنتحققگسترهشودمیباعثکههستندواحد

گاردوخاتدرنهاالازکاههمچناان.شاودمحادود-نادرستیادرستبد،یاخوببگیریم،

سارزنشرااوکسایبرویانادسای،توانادنماینهاالآنوقتیوبرویاند،سی،رودنمیانتظار

نیازانساانباارابطاهدرداناد،نمایآننادادنسی،برایدلیلیرادرختآزادیعدمونکرده
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ورشادعادمیااورشادمسایرکهاستانسانوجوددربذریهمچونفطرت.استطورهمین

خاویشتحقاقبرایمختل هایگونهازوسیعایگسترهفردپس.کندمیمشخصرااوفساد

اوبارایباودنانساانکاههااییمحدودیتقال،درتااستآزادانسان.نداردخودرویپیش

انساان،درفطاریگرایشایعناوانبهآزادی،میانایندر.سازدمحققراخودکندمیمشخص

مشاخصغایاتمسایردرحرکاتوهاانسانفطریگرایشاتتربیشوبیشترتحققبرایابزاری

 .استکمالورشدیعنیانسانی،


 مانع مؤلفه *
وآزادعما مسیردرمانعنبودآزادیتحققالزمهکهعقیدهایندردوهرمطهریوبرلین

در.یابنادمیاختالفیکدیگرباموانعاینچیستیدرولی.هستندشریکاست،فرددلخواهانه

.دانادنمایآزادیبراباردرماانعیعناوانبهراهاآناساساًبرلینطبیعی،ناپذیرگریزموانعمورد

عما نتوانادآنهاسب،بهفردهرچند.اندنداشتهآنآمدنوجودبهدرنقشیافرادسایرچراکه

طاهرابایاندرمطهاریاماا.اساتنشادهسال،آزاداناهعما انجاامبرایاوآزادیولیکند،

هااآنعلیاهطغیانبافردامااندکردهمحدودرافردآزادانهعم شعاععوام اینکهپذیردمی

.دهندتقلی راهاآناثرگذاریگسترهتواندمی

برلین.گرددبازمیدانیوعالیجزءدوبهنفستقسیمبهموانعبارابطهدراصلیتفاوتاما

بارمبتنایطلا،فرصتافرادوشدهسوءاستفادهتاریخطولدربندیتقسیماینازاینکهدلی به

.کنادمایخطراحساسآنبهنسبتاند،نمودهبردگیآیینبهتبدی راسروریخودآیینآن،

یعنای.اساتانساانیمرکا،شخصیتبهمعتقداثبات،وثبوتعالمخلطازفار مطهریولی

جازءدوازمرکا،شخصیتیانسانکهاستآنحقیقتباشد،شدههاییسوءاستفادهاگرحتی

ایانوقتایولایدهاد،میفرددرعالیخودحکومتلزومبهحکممعنویآزادیدرلذا.دارد

غایاتتحقاقبارایابازاریراآزادیازآنجاکهدهد،میامتداداجتماعیهایآزادیدررامبنا

جامعاهرهبارانتاادهادنمایرااجاازهایناجتماععرصهدرداند،میکمالیعنیانسانیواالی

خیرخواهاناه،نگااهیبااولومردم،عمومبرراخودنظرعقالنیودرستعم درکواسطهبه

کانشآزاداناهاجتماععرصهدرتااستالزمکردنرشدبرایانساناینچراکه.دهندترجیح

قارارکماالمسایردروکاردهرشاداشاتباهاتایانرهگذرازوکنداشتباهکند،انتخابکند،
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پیادابارلینمثبتآزادیباهاییقرابتمعنویآزادیحدودیتااولنگاهدرهرچندلذا.گیرد

اجتمااعیهایآزادیحوزهدرخودلوازمبهویافتهامتدادمبناآناینکهمحضبهولیکند،می

دررلینباهااینگرانایدیگارکاهصاورتیباه.شاوندمایآشاکاروضاوحبههاتفاوترسد،می

چاونکاهاساتآنعلات.کنادنمایپیادااعارابازمحلیانساندیدنمرک،ازسوءاستفاده

هاایکانشآزاداناهانجاامبااالزامااًانساناینواستانسانیتکام تحققبرایابزاریآزادی

وجاودکنشاگراندرساتانتخاابعدمبهنسبتنگرانیلذاپیمایدمیراکمالمسیراجتماعی

بار.اساتضاروریامریکندرشدبتواندفرداینکهبرایاشتباهکنشامکانوجودیراز.ندارد

دارد،وجاودغلطتصمیماتامکاناجتماعیهایانتخابدراینکهبهاعتقادوجودبااساساین

رادرساتتصامیماینکاهبهاعتقادوجودباهمچنینوزندمینیزضربهجامعهبهکهتصمیماتی

بهاناهاینبهداشتنخواهندحقآنهابدانند،جامعهاجتماعیوسیاسیرهبرانوهادیانبساچه

شادندنباالبااحتایصاورت،ایاندرچراکاه.کنندصحیحتصمیماتاتخا بهواداررامردم

.انادشادهبازداشاتهاسترشدهمانکهخودحقیقیغایتازجامعاعضایدرست،تصمیمات

مرتضایتفکاردرآزادی،ازاساتفادهساوءباهنسابتبارلیننینگرانگاهیچنینبرمبتنیپس

.نمایدمیجهتبیمطهری


 غایت مؤلفه *
ومتکثارطبیعاتایانتحقاقهادفشکاهباودهمتکثرطبیعتیباموجودیانسانبرلینبرای

.بدانادخاوددرغاایتیراآزادیکاهاساتمعقاوللاذا.استخودارادهومی بهبنادگرگون

رقامدارددوساتکاهگوناهآنراخاودآزاداناهفردکهیابدمیتحققزمانیبیعتطاینچون

تحقاقاساسااًچراکاه.دانادمایآزادیخودراآزادیغایتبرلینکهاستدلی همینبه.زند

غایاتراانساانتحققنیزاوگفتتوانمیپس.انسانبودنآزادیعنیاونظردرانسانیوجود

.استآزادانسانصرفاًاومدنظرشدهمحققانسانکهتفاوتاینبا.داندمیآزادی

تکام اینولی.استبشریتکام ویافتهتحققانسانبهرسیدنهدف،نیزمطهرینظردر

صارفاًوناههماهن صورتیبهانسانیهایارزشتمامیهماهن تحققسویبهحرکتیعنی

عما بااتنهااچراکاهاسات،واالارزشیارایدآزادیمسیرایندر.آزادیارزشیکتحقق

تصاورآزادیابازاربدون.برداردگامتکام مسیردرتواندمیفردکهاستمختارانهوآزادانه
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ارزشایناهواساتابزاریارزشیاوبرایآزادیلذا.استمعنیبیآمدهنائ سعادتبهانسان

.کندمیمطرحبرلینکهچنانآنغایی؛



 یگیر نتیجه
آزادیدرباابغربایومسالماناندیشامندانهاایدیدگاهمیانظاهریهایشباهتوجود

ضاروریاماریالتقااطداماانباهلغازشبرایجلاوگیریازآنمعنایابیبررسیشودمیسب،

کاالومماکازمتخاذوشادهاصاالحچاارچوببارتکیاهباوتحلیلیروشیباشدسعی.باشد

تکثرگراییوانسانناتماموجودبهبرلیناعتقاداساساینبر.آیدمفراهمهماینبرایایزمینه

آنکاهحاال.شودمینفسهفیغایتیمثابهبهآنشدنتبدی وآزادییابیاولویتسب،ارزشی

هاایارزشتحقاقامکانبهاعتقادهمچنینوانسانیجوکمالفطرتبهمطهریمرتضیاعتقاد

حقیقاتتحقاقدراساسایابزاریعنوانبهآزادیشودمیب،سمنسجمایمنظومهدرمتفاوت

درمثبات،آزادیپیراماونبارلینهاینگرانیشودمیسب،مبناییچنین.آیدحساببهانسانی

لاذاواساتکماالابازارآزادیایشاانبارایچراکاه.شاودوجاهبایمطهریمرتضیمباحث

آنازصاحیح،اعماالوهااانتخاابباهاوتنواداشنیتباحتیآزادانه،عم ازانسانبازداشتن

نکوهیادهاماریباهتبادی اسات،کماالورشدمسیراختیاریپیمودنلزومبامغایرکهجهت

.شودمی
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 منابع
 فارسی -الف

:تهارانموحاد،محمادعلیترجماه،آزادیدرباارهمقالاهچهاار،(3111)آیزایا،برلین، -

.خوارزمی

.خوارزمی:تهراندریابندری،نج ،ترجمهروسفکرانمت،(3133)آیزایا،برلین، -

لایالترجماه،هاااندیشاهتااریخدرجستارهایی:بشرتلخسرشت،(3111)آیزایا،برلین، -

.ققنوس:تهرانسازگار،

ترجماه،بشارآزادیدشامنشاش:آزادیباهخیاناتوآزادی،(3131)آیزایا،برلین، -

.ماهینشر:تهرانفوالدوند،اهللعزت
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